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Dokumentasjon
Redaksjonen føler at den har kommet et steg videre, målet har vært å kunne presentere
artikler fra de fleste organismegrupper som forekommer i Østfold. Ennå er det langt
fram, men foreløpig er vi godt fornøyd. Spesielt er vi glade for i dette nummeret å
kunne presentere to nye artikkelserier "Gode plantefunn i Østfold" og "Interessante
insektfunn i Østfold". Fugleforeningen har jo hatt en slik artikkelserie gående i en årrekke.
Nå skulle det være mulig å få publisert både ornitologiske, botaniske og entomologiske
funn fortløpende. Spesielt for de to siste feltene tror vi at det er svært vanskelig å få en
full oversikt over hvilke arter som er påvist i fylket, forskjellige tidsskrifter har ikke
akkurat bugnet av plante- og insektfunn. Ennå ligger svært mye informasjon utilgjengelig
i skuffer og skap og på personelige harddisker, så ta imot utfordringen om å melde fra
om funn slik at de kan bekjentgjøres for alle - først da har funnene noen verdi!

Så et lite hjertesukk: Som dere vil se så ledsages noen artikler av få eller ingen
illustrasjoner. Vi har oppfordret før, men forsøker igjen - send redaksjonen bilder og
tegninger som kan egne seg på trykk i Natur i Østfold. Lysbilder, papirkopier i svart/
hvitt og farger samt tegninger i valgfri teknikk, alt kan brukes. Vi returnerer selvfølgelig
materialet hvis du ikke nevner spesielt at vi kan beholde det.

Redaksjonen.

Forside bildet: Blåvinge (- idas eller argus). Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.
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NORSK ORNITOLOGISK
FORENING AVD. ØSTFOLD

Ta det med ro!
~

"En matematiker bør være lat" sa en av mine lærere en gang. Ikke slik å forstå at man
helst burde sløyfe leksene; han mente derimot at man burde sørge for å bruke den
korteste veien til målet. Det er et prinsipp jeg forsøker å overføre til fuglekikkingen. I
stedet for å jage hvileløst omkring i skog og mark for å finne flest mulig arter på kortest
mulig tid slår jeg heller rot et sted og lar fuglene finne meg. dette gir ofte resultater, vel
å merke om en velger riktig sted.
En maidag satt jeg meg ned ved et fint, lite tjern på Jeløya. Det ligger i et område hvor
mange velmenende mennesker opp gjennom årene gjerne heller hadde sett boliger,
idrettsplasser m.m., men hittil har det ratt ligge i fred som den idyllen det er i et populært
turterreng. I nordvesthjørnet av tjernet satte jeg meg og ble bokstavelig talt en del av
naturen. Urørlig merket jeg hvordan skogen og tjernet levde igjen. Rundt omkring satt
måltroster, rødvingetroster og bokfinker og sang. Over tretoppene skjenet tårnseilerne
avgårde på matleting og ute på tjernet kom en kvinandhunn og et stokkandpar fram fra
gjemslen i sivet. En grønnstilk kom med noen lokkelyder og ringdua begynte å synge.
En mengde forskjellige småfugler blandet seg i koret. En svarttrost på matleting passerte
meg på bare en meters hold.
Plutselig tylles det åpne luftrommet over tjernet av en musvåk ! Svært lavt flakser den
langsomt to runder rundt gressøya i vannet. Stokkendene trekker ut på åpent vann hvor
de føler seg tryggere, kvinanda følger etter mens hun ytrer et høylytt "krekk-krekk".
Sannsynligvis hadde hun unger i nærheten og varslet dem slik at de holdt seg i ro.
Musvåken forsvant opp i skogen igjen med uforrettet sak. Litt etter kom et lite hode
til syne over vannet og kvinanda nærmet seg dette nysgjerrig, hodet forsvant under vann.
De trives ikke særlig når de blir "beglodd" , buormene. Trolig har musvåken sett den
hvilende ormen fra luften og forsøkt med et overraskelsesangrep. For en rovfugl som
musvåken er det viktig med et variert utvalg av byttedyr, og tjernet ble sikkert registrert
som et interessant jaktområde i dens erindring.
Snart forsvant både stokkendene og sola, og i det kjølige vinddraget gjorde jeg det
samme en totalopplevelse rikere.
DanB.
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Lerkefalk, F subbuteo, hunn ved lokalitet RYI17.08.1995 Foto: Lennart Fløseth.

Prosjekt Lerkefalk i Østfold 1995
Lennart Fløseth

varme og svette felttimer bak hvert
hekkefunn. Men disse plagene glemmes
fort når man endelig får nærkontakt med
arten. Leting etter reiret til paret ved Ml
i Marker kommune, tok ca. l O timer.
Reiret til par Sl i Sarpsborg kommune
ble aldri funnet, til tross for ca. 15 timer
i felt i det aktuelle område hvor paret
hevdet revir. Det ble imidlertid funnet 7
egnede kråke/duereir, men ingen pull ble
funnet i eller ved noen av disse. For paret
ved RY! i Rygge kommune, som først
ble oppdaget 28. juni, ble det nødvendig
med 13 timers feltarbeid. Enkelte
kråkereir var meget lette å finne, ettersom
de kunne ligge godt synlige til fra avstand.
Reirene til Ml og RY!lå imidlertid svært
godt gjemt. De lå så høyt oppe i grantrærne (l 0-12 m), at de var nesten helt
ute av syne fra bakke-nivå. Letingen etter
dem var også vanskelig på grunn av dårlig
innsyn fra terrenget omkring.

Sommeren 1995 bestemte NOF,
avdeling Østfold seg for nærmere å
kartlegge fylkets bestand av lerkefalk,
Falco subbuteo. Foreningen startet i år
også opp igjen" Atlas- prosjektet", og
det er i forbindelse med dette at "nye"
Ierke-falkpar er oppdaget. Hedmark
har lenge vært kjent for å ha en god
og stabil be-stand av lerkefalk. Vi
ønsket derfor å undersøke hvordan det
ligger an i vårt fylke, som også skulle
ha flere aktuelle lerkefalkbiotoper. De
som har deltatt aktivt i prosjektet er
Jo Ranke, Steinar Pedersen, Knut
Trondsen, Dan Bendixen og undertegnede.
Tidkrevende feltarbeid
Lerkefalk er en meget vanskelig art å
jobbe med. Det ligger temmelig mange
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Lerkefalkhunnen, F subbuteo, ved RY1 28.07.1995. Foto: Steinar Pedersen.
Allerede rundt 20. mai fikk man kontakt
med hannen på lokalitet Ml. I midten av
juni ble lokalitet Sl oppdaget Her ble
ett par observert i fluktlek mens de varslet
intenst Den 28.juni kom vi over enda ett
revirhevdende par, lokalitet RY!. Her var
paret veldig nysgjerrige, men ingen
varsellåter ble hørt. Arten kan da også
opptre svært forskjellig på og i nærheten
av reiret. Hagen, Rønning & Tøråsen
( 1994) nevner: "Enkelte par varslet
intenst og gikk til skinnangrep bare en
beveget seg innen-for en radius på ca.
50m fra reiret, mens andre bare varslet
sporadisk når en var i umiddelbar nærhet
av reiret Ett par varslet ikke i det hele
tatt, selv om ungene ble tatt ned for
ringmerking".

jeg stakk hodet over reirkanten, men da
ble det også varslet intenst i en periode".
Hekkingen på lokalitet Ml ble desverre
spolert. Den 8. juli var Steinar Pedersen
tilbake for å sjekke hvordan det gikk. Til
hans og vår store skuffelse, ble tre 4-5
døgn gamle unger funnet døde ved foten
av reirtreet Et par dager tidligere hadde
det vært kraftig nordavind, og deler av
reiret var rast ut. Paret varslet allikevel
fortsatt intenst på lokaliteten den 13. juli.
På lokalitet Sl ble paret sett jevnlig
utover i juli. Stundom bare hannen og
fuglene varslet helt til de siste dager av
måneden. Etter dette ble hannen observert alene på lokaliteten flere ganger,
senest 13. august Han satt vanligvis i ei
tørrfuru og fløy som regel av uten lyd,
bortsett fra 13. august, da ga den også
lyd fra seg (Knut Trondsen, pers. medd.).
Dette kan ha vært kontaktlyder paret
imellom. Søk den 16. august ga ingen
resultater, bortsett fra et par dun fra
lerkefalkene.

Den 16. juni ble reiret på lokalitet Ml
funnet, Steinar Pedersen forteller: "Etter
et titalls reirsjekker, fant jeg endelig reiret
Det var et gammelt, temmelig skrøpelig
kråkereir som inneholdt 3 egg. Det
overrasket meg at hunnen lå på helt til
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På lokalitet RY! var paret til og begynne
med veldig tause, og i lange perioder
kunne man heller ikke se noe til dem. Fra
midten av juli tok de til å varsle, da i
forbindelse med annen rovfugl som strøk
forbi. Den 28. juli observerte vi paret, de
satt i toppen av et grantre og varslet
umiddelbart da de fikk øye på oss. Etter
en stund roet de seg ned, og fløy endog
ut på jakt. I ei gran like bortenfor der
hunnen hadde sittet, så vi et reir, men
dette ble først kontrollert dagen etter.
Dette reiret viste seg å inneholde 2 ringmerkingsklare ringdueunger. En drøy
time oppholdt vi oss i området, uten at vi
så eller hørte noe tillerkefalkene. Noen
dager gikk, og flere forsøk var uten hell.
Men lørdag 5. august skulle slitet endelig
belønnes. Jeg fikk øye på et par tørre
kvister oppe i ei diger gran ca. 7-8 meter
fra treet ringduene hekket i. Der og da
øynet jeg et lite håp når jeg klatret opp.
Etterhvert som jeg nærmet meg reiret,
skjønte jeg at det måtte lerkefalkenes,
oppover langs stammen og greinene ble
det mer og mer skitt, og rett før reiret lå
det også spredte dun. I reiret lå to ca. 20
dager gamle lerkefalkunger og stirret
forundret på meg. Akkurat da kom det
et skrikekor uten like fra foreldrene, som
gjentatte ganger gikk til skinnangrep.

Dette kan være tilfeldigheter, men i følge
"prospect-refuge-teorien" (Appleton
197 5), søker dyrene etter habitater hvor
de kan ha oversyn, samtidig som de er
mest mulig skjult for eventuelle fiender.
Et slikt krav blir trolig bedre tilfredsstilt
gjennom å legge reir i ei høy og tett gran,
framfor å legge reiret i ei mer glissen furu.
Reirtrærne på lokalitet Ml var både i fjor
og i år gran (årets reirtre lå ca. 3 km fra
fjorårets).
På lokalitet S2, hvor sjølve reiret ikke ble
funnet, var det potensielle reir i både furu
og gran. Størstedelen av skogen her
bestod av gammel gran i kanten på et
hogstfelt. Lokalitet RY! var også i
granskog, og lå inntil et plantefelt med
ung gran.
Alle lokalitetene lå i nærheten av vann.
Reiret i lokalitet Ml lå 30-40 meter fra
vannkanten, mens reiret i lokalitet RY!
lå bare l 0-15 meter fra sjøen.
Lerkefalkene på lokalitet Sl ble sett i
avstander inntil 150 meter fra vannet.

Bestand i fylket
Det er mye som tyder på at det har vært
flere gode hekkesesonger for lerkefalk på
Sør-Østlandet og bestanden er trolig
under ekspansjon i Norge. Hagen (1952)
klassifiserer arten som sjelden og sier at
arten omtrent ikke har vist seg på 50 år.
Bortsett fra et par som sannsynlig hekket
ved Hamar i 1936: " ... skal direkte
redefunn av lerkefalken ikke være gjort
her i landet siden 1870 (ifølge Collett)"
(Hagen 1952).
Haftorn (1971) har også få funn å vise
til, og ingen hekkinger i vårt århundre var
til da sikkert påvist. Schaanning ( 1916)
har heller ingen konkrete hekkefunn å vise
til, men sier likevel at arten forekommer,:
"Den tilhører lavlandet og bosætter sig
helst i tætte skogholt som grænser til
aapent sletteland".

Etter fullendt jobb, fjernet vi oss raskt fra
stedet. Den første konstanterte hekkingen
av lerkefalk i Vansjø var et faktum. Vi
oppsøkte lokaliteten igjen den 17. august.
Da var ungene fullstendig fjærkledte og
satt ytterst på greinene utenfor reiret.
Foreldrefuglene varslet, mens ungene var
helt tause. Da en fiskeørn fløy rett over,
varslet foreldrene, men ungene satt like
rolig. Da en kvekkende stokkand ble hørt
i nærheten hoppet imidlertid den ene
ungen inn mot stammen for å gjemme
seg

Hekkeplassene
Mens man nesten utelukkende finner reir
i furu i Hedmark (Hagen, Rønning &
Tøråsen 1994), ser det ut til at lerkefalken
i Østfold benytter gamle kråkereir i gran.

Bekken (1994) anslår bestanden i Norge
til20 - 50 par, og for Østfold til 3-5 par.
I følge Ødegaard et al. (1986) i Bekken
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Lerkefalkungene, F subbuteo, på RY l 05. 08.1995. Foto: Lennart Fløseth.
subbuteo. s.l32 i Gjershaug, lO.
et. al Norsk Fugleatlas. Norsk

(1994), kan påvist hekking defineres som
reir med egg eller unger, utfløyet ungekull
eller vedvarende varsling. Ut fra disse
kriteriene har vi påvist tre hekkende par
i fYlket i år. Det går også rykter om
observert voksen jaktende fugl et sted i
Aremark denne sommeren. Anslaget på
3-5 par kan derfor synes noe forsiktig. I
Østfold er lerkefalken tidligere påvist
hekkende i Rømskog kommune i 1984,
lokalitet Rl, og på lokalitet Ml fra 1990.
Arten er tidligere år sett i hekketiden blant
annet i Mossemarka, ved Rokkevannet i
Halden kommune, i Askim og Aremark
samt i Hobøl.Det er derfor ikke usannsynlig at fylket kan ha en bestand på
nærmere l O par.

ornitologisk Forening, Klæbu.
552s.
Gjershaug, J. O , Thingstad, P G.,Eldøy,
S. & Byrkjeland,S.(eds) 1994
Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu 552s.
Haftorn, S. 1971: Norges Fugler.
Universitetsforlaget.
Hagen, Y 1952. Rovfuglene og
Viltpleien. Universitetsforlaget.
Hagen, T.K., Rønning, F & Tøråsen, A
1994 Lerkefalken i Hedmark
1991-1993. Kornkråka 24: 5-13.
Schaanning, H.T.L. 1916: Norges
Fuglefauna. lWCappelens
Forlag, Kristiania.
Ødegaard, R, Bekken, J. & Sollien, A.
1986: Lerkefalken i Norge. Fauna
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Observasjonene fra 1995 er ennå ikke
behandlet av LRSK.

Litteratur:
Appleton, J. 1975: The Experience of
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Bekken, J. 1994: Lerkefalk Falco

FORFATTERENS ADRESSE:
Balaklava 15 B,
1513 Moss
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Alke jakter på pingvinmaner
Dan Bendixen
I perioder kan det være en del alkefugler
i fjorden, og av og til er de så vennlige at
de kommer inn under land. Ved de fleste,
for meg, tilfeller har det dreiet seg om
alkekonger. Det er stort å sitte et par-tre
meter over denne og se hvordan den
"flyr" under vann.

samme plass tidligere var tilbake, men
sjekket i teleskopet allikevel. Det var fisk,
men ikke ørreten. En stim med små og
slanke fisker spratt opp av vannet, de var
på flukt ! De hoppet langsomt avgårde
mot venstre, og ikke langt bak dukket
alka "vår" opp. På pingvinvis hoppet den
en meter eller vel så det med vingene
presset inn mot kroppen før den forsvant
ned i vannet igjen. Det var et "stunt" som
var fullt på høyde med det beste fra
sydishavet.

VedÅveniRåde31. 10.1993 såjegog
Arild Hansen ved et tilfelle en alke på
skikkelig nært hold, helt inne ved
strandlinjen var den. Alka dykket seg
gradvis utover mot noen lomvier lenger
ute. Plutselig glimtet det til et stykke ute;
i retning mot solen. Jeg antok at
ørretruggen jeg hadde sett på omtrent

Sjøfuglskåding kan være skikkelig
underholdende - prøv det selv !

FUGLEVAKTA
94 72 95 00
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KATTUGLE Strix aluco i
Mossedistriktet 1985-1994
Lennart Fløseth

og elde. Trærne rekker ikke å bli gamle
nok til at kattuglene kan finne passende
reirplasser i dem. De områdene innenfor
Raet hvor det likevel ser ut til å være god
tetthet av kattugle, er i områder med
tilnærmet lik landskapsmosaikk som man
finner i de mer kystnære områder. Dette
er tilfelle blant annet på Søndre Dillingøy
ved Vansjø i Moss og i jordbruksområdene fra Bjørnrødvann til Mosseros
i Våler, hvor variasjonen i landskapet er
stor, noe som påvirker mangfoldet av
arter i positiv betydning.

Innledning
Kattugla er den tallrikeste av ugleartene
i Norge (Gjershaug et.all994). I Massedistriktet er den også den vanligste.
Hekkebestanden ser ut til å være tettere
utenfor Raet enn innenfor. Ommråder i
de kystnære jordbruksområdene hvor
landskapet skifter mellom åker og eng,
kantsoner mot bekker og større eller
mindre skogholt byr på bedre
leveområder enn lenger inne i fYlket.
Skogen her har et høyt innslag av
edelløvtrær som ask, eik, lønn, alm og
lind. Visse steder utgjør edelløvtrærne
hele bestander og lunder, ikke sjelden
med innslag av bøk i vår del av fYlket.
Det er i områder med en mangfoldig
blandingsskog og edelløvskog i
tilknytning til åpne plasser som jorder og
enger, at vi finner størst tetthet av
kattugle. Flere par er også funnet
hekkende eller revirhevdende helt inn mot
bebyggelsen og i noen av parkene i Moss.
Tettheten skyldes nok hovedsaklig god
tilgang på byttedyr. Tilgang på døende
og gamle løvtrær til reir, som ofte er blitt
innhule etter toppbrekk, kvistbrekk eller
etter uthuling av hakkespetter, er av
sekundær betydning.
Innenfor Raet i Våler og rundt Vansjø
avtar hekketettheten tydelig. Lokallaget
i Moss har 29 av totalt 56 kattuglekasser
innenfor Raet, og likevel er godt under
halvparten av hekkefunnene gjort her.
Den lavere tettheten skyldes nok
hovedsaklig at jordbruksområdene som
regel er omsluttet av ren barskog, noe
som gir få naturlige hultrær på sikt og
dårligere levekår for smågnagere. I
områder med løvskog, hogges ofte trærne
til ved lenge før de svekkes av sykdom

En ca. 25 døgn gammel kattugleunge av
et kull på i allt 5 som ble funnet i et
"skorstenstre" i Kajalunden i Rygge 30
mai 1994. Foto: Lennart Fløseth.
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Resultater
Tabell l: Registrerte kattuglehekkinger i Mossedistriktet 1985-94.
Tot.antall
pull

Ant.hekkinger
()=mislykkede

Vellykket
hekking%

Unger/par
tot. reprod.

Kull størrelse
vellykk!hekk

!985

22

9 (O)

100

2,4

2,4

1986

12

6 (O)

100

2

2

1987

14

7 (1)

85,7

2

2,3

1988

24

15 (5)

66,7

1,6

2,4

1989

8

7 (3)

57,1

1,1

2,7

1990

23

l l (3)

72,7

2,1

2,9

1991

12

7 (l)

85,7

1,7

2

1992

18

8 (l)

87,5

2,3

2,6

1993

29

14 (3)

78,6

2,1

2,6

1994

52

17 (l)

94,1

3,1

3,3

214

101 (18)

82,2

-2,1

-2,5

SUM 1985-94

Resultatene viset at klekkingsdatoene i
gjennomsnitt ligger rundt første halvdel
av mai, mens det i perioden 1988 -1990
lå rundt siste halvdel av april. Årsaken til
dette er ikke kjent. De siste års vintre har
vært milde, men en hard og langvarig
vinter slik det var i 1985/86 og 1993/94,
ser ikke ut til å ha forskjøvet
klekkingsdatoen i noen unormal retning,
siden både 1986 og 1994 hadde
gjennomsnittlige klekkingsdatoer 7. mai.
I 1987 kom hekkingene meget sent i
gang, og gjennomsnittlig k:lekkingsdato
er så sent som 24. mai. Klekkingsdatoene
stemmer godt med tidligere undersøkelser. Ved å legge til 30 rugedøgn,
finner en at klekkings-datoene er ca. 7.
mai. Kattugla kan legge om kull når det
første går tapt men i slike tifeller har ikke
eggleggingen begynt senere enn ca. 20.
mai. (Hagen 1952).

.

Toppåret 1994, er eneste år hvor
reproduksjonen har vært høyere enn
dette, med 3, l unger/par. I
Mossedistriktet ser det ut til at forrige
toppår ligger så langt tilbake som 1985.
Tidligere undersøkelser viser at
ungfugldødligheten er stor, hele 67% dør
i det første leveåret (Olsson i Haftorn
1971).
Det er tidligere påvist at kattugla i
gjennomsnitt legger 3,76 egg per kull
(Hagen 1952). I vår undersøkelse har
uglene i gjennomsnitt lagt 3, l egg per par
og år.
Næringsvalg
Kattugla er ikke så avhengig av rike
smågnagerår som perleugla .. Hagen
(1952) angir følgende: Av totalt 908
virvelbyttedyr, utgjorde smågnagere
allene 670 (74%) og fuglene utgjorde en
byttedyrandel på 84. Av andre pattedyr
var det særlig spissmus som utgjorde en
del av næringen. Av insekter tar kattugla
særlig store gresshopper og biller. Dette
viser at arten er allsidig i sitt byttedyrvalg.
Foruten en del forskjellige smågnagere,

Kattugleparene må i gjennomsnitt produsere 2, 6 unger per år for at bestanden skal
være stabil (Olsson i Haftorn 1971) I
undersøkelsesperioden har det blitt
produsert i snitt 2, l unger per par og år.
ill

Figur l. Påvist total ungeproduksjon for kattugle i Mossedistriktet i perioden 1985 94. Tilsammen er 214 unger kommet på vingene.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Tabell 2. Eggantall og klekkingsdatoer for kattugle i Mossedistriktet 1985-94.
Antall1agte
egg

Oppgitte,uklekte
og ubefruktede

Eggpreda~on

(mår)

Egg/par Klekkingsdato, fØrste
og siste, gj.suitt H

1985

25

3

2,8

20.4.-10.5. (-8.5.)

1986

17

5

2,8

28.4.-2.6. (-7.5.)

1987

19

5

2,7

10.5.-4.6. (-24.5.)

1988

44

20

2,9

15.4.-17.5. (-26.4.)

1989

20

9

3

2,9

15.4.-5.5. (-29.4.)

1990

34

6

5

3,1

5.4.-20.5. (-29.4.)

1991

20

8

2,9

25.4.-15.5. (-7.5.)

1992

23

5

2,9

23.4.-15.5. (-5.5.)

1993

43

11

3,1

20.4.-12.5. (-3.5.)

1994

68

16

4,0

20.4.-30.5. (-7.5.)

3,1

5.4.-4.6. (-5.5.) N~8'

SUM 1985-94

313

3

88 (28%)

11(3,5%)

har vi funnet rester etter ringdue, kråke,
kaie, svarttrost, rugde og stålorm i
kattuglereirene i Mossedistriktet.

(Haftorn 1971 ). I perioden 1983 - 1994
er 241 kattugler ringmerket, 22 voksne
og 219 ungfugler. Blant våre 16 gjenfunn
og kontroller avarten, er de funnet i
gjennomsnitt 7, 7 km fra merkestedet. Det
nærmeste gjenfunnet var bare 250 meter

Ringmerking, gjenfunn og kontroller
Det er kjent at kattuglene er stasjonære
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fra kassa. Det gjenfunnet som var lengst
unna merkestedet, gjaldt en trafikkdrept
kattugle som ble funnet ved Nordre
Ringvoll i Hobøl, 35 km unna
merkestedet som var Botnertjernet i
Rygge. Av andre interessante funn, er
blant annet ei kattuglehunn som ble
merket somungepåAibyi 1985, og som

har hekket flere år på rad i Telemarkslunden i Rygge. Ei kattuglehunn som ble
merket som unge på Alby i 1983, ble
funnet hekkende ved Renneflott på
Nordre Jeløy i 1994. Hunnen som hekket
på V Nes døde trolig høsten 1993, men
ble ikke funnet før sesongen 1994. Da
var hun allerede erstattet med en ny hunn.
Denne ble ringmerket 9. mai.

Gjenfunn og kontroller av fugl merket i kasseprosjektet
Kattugle, (Strix aluco) Nummereringen (I), (2) osv. følges i figur 2.
NOA 30118 (1)

NOO.OB00420 (2)

NOO.OB00413 (3)

NOO.OB02335 (4)

NOO.OB00410 (5)

NOO.OB02328

NOO.OB0042 (6)

X Pull.i kasse

02.06.1986

xmot vindu

21.03.1987

X Pull.i tre

03.06.1985

V

15.10.1989

X Pull.i kasse

25.05.1985

x trafikkdrept

03.06.1990

X Pull .i kasse

06.06.1990

x drept av tog

12.05.1991

X Pull.i kasse

23.05.1985

xgammel

28.06.1986

F 2k+ =i kasse

29.05.1990

v = nabokassa

03.05.1992

X Pull.i tre

03.06.1985

v =i kasse

03.05.1992

v =i kasse

10.05.1994

J13

Grefsrød,Rygge,
1(59 20'N-10 42'E)
Høyda,Moss
2(59 20'N-10 41 'E)
9 Km N 0-9-19
Alby,Moss
1(59 25'N-10 37'E)
Hauge, Onsøy
2(59 15'N-10 SO'E)
22 Km SE 4-4-12
Rarnberg,Moss
1(59 27'N-10 38'E)
Dilling,Rygge
2(59 24'N-IO 42'E)
7Km SE 5-0-8
N.Støtvig,Rygge
1(59 20'N-10 41 'E)
Sentrum,Moss
2(59 25'N-10 40'E)
9 Km N 0-11-6
Carlberg,Rygge
1(59 24'N-10 40'E)
Meum,Råde
2(59 20'N-10 47'E)
10 Km SE 1-1-5
Grefsrød,Rygge
1(59 20'N-10 41'E)
N.Støtvig,Rygge
2(59 20'N-10 41 'E)
l Km N 1-11-4
Alby,Moss
1(59 25'N-10 37'E)
Telemarkslund,Ry.
2(59 23'N-10 41 'E)
5 Km SE 6-11-0
Telemarkslund,Ry.
2(59 23'N-10 41 'E)
5Km SE 8-11-7

NOO.OB02414 (7)

NOO.OB02317

NOO.OB02411

NOO.OB02343

NOO.OB00440

NOO.OB02346

NOS.328970 (8)

NOS.362343 (9)

NOS.362354

X Pull.i kasse

18.05.1992

x El.ledning

22.12.1992

X Pull .i kasse

04.05.1990

v =i kasse

11.05.1993

X Pull. i kasse

18.05.1992

v =i kasse

26.05.1993

X Pull.i kasse

27.05.1991

v =i kasse

23.05.1993

v =i kasse

10.05.1994

F 2k+ = i kasse

08.05.1988

v =i kasse

08.05.1991

x ved kasse

10.05.1994

X lk ved tre

01.06.1991

v =i tre

23.05.1994

X Pull. i tre

20.05.1983

v =i kasse

23.05.1994

X l k ved kasse

20.06.1993

x trafikkdrept

31.07.1993

X Pull.i kasse

10.05.1994

x ved trafo.

20.07.1994
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N. Støtvig,Rygge
1(59 20'N-10 4l'E)
Rygge,Rygge
2(59 23'N-10 47'E)
8Km NE 0-7-4
Alby,Moss
1(59 25'N-10 37'E)
Reieråsen,Moss
2(59 25'N-10 38'E)
l Km E 3-0-7
Telemarkslunden,Ry.
1(59 23N-10 41 'E)
Nærum,Rygge
2(59 21 'N-10 43'E)
4 Km SSE 1-0-8
Sørpå, Dillingøy, Moss
1(59 25N-10 45'E)
Nygård,Rygge
2(59 25'N-10 46'E)
l Km E 1-11-2
Nygård,Rygge
2(59 25'N-10 46'E)
l Km E 2-11-13
VNes, Jeløya, Moss
1(59 29'N-10 38'E)
V Nes, Moss
2(59 29'N-10 38'E)
O Km 3-0-0
VNes,Moss
2(59 29'N-10 38'E)
250m E 6-0-2
Reier, Jeløya, Moss
1(59 26'N-10 38'E)
Kj ellandsvik, Moss
2(59 28'N-10 39'E)
4 Km NNE 2-11-22
Alby, Jeløya, Moss
1(59 25'N-10 37'E)
Renneflott N, Moss
2(59 29'N-10 38'E)
7 Km N 11-0-3
Botnertjernet, Rygge
1(59 2l'N-10 40'E)
N Ringvoll, Hobøl
2(5938'N-10 55'E)
35 Km NNE 0-1-10
Telemarkslunden,Rygge
1(59 23'N-10 41 'E)
Telemarkslunden,Rygge
2(59 23'N-10 41 'E
250m W 0-2-9

Figur 2. Gjenfunn og kontroller av ringmerkede kattugler. Kun fugler som er
funnet/kontrollert mer enn 5 km fra merkestedet er tatt med. Nummereringen
refererer til ditto i gjenfunnsoversikten. Siffer i åpen sirkel = merkested, siffer i
fylt sirkel = gjenfunn/kontrollsted.
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Tegnforklaring til gjen funnene og kontrollene i oversikten på sidene foran.
X-Kjønn ukjent. M-Hann. F-Hunn. Puli.-Reirunge. A<I.-Adult =voksen.= -Hekkende fugl.
lk-Fugl i sitt første kalenderår. lk+ -Ik eller eldre. 2k -Fugl i sitt andre kalenderår 2k+ -2k eller
eldre. + - Skutt eller drept av menneske. ++- Drept av predator. x-Funnet død. (x) -Funnet sjuk
eller skadet. xA -Funnet fot med ring. v-Kontrollert og sluppet. 1-5-21 -Alder etter merking (l
år, 5 mndr. og 21 dager). NOS. -Stavanger Museum. NOA -Stat.Vilt.Ås. (nedi.) NOO. Zoologisk Museum Oslo (nedl.)l( ) -Tallene i parentesen angir koordinatene for merkested.
2( )-Tallene i parentesen angir koordinatene for gjennfunnsted.l/2( )-Koordinatene for rnerl<ested
og gjennfunnsted er de samme.N, E, S & W- Nord,Øst,Syd og Vest
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Biotopvalg
I kulturlandskapet er skogholtene og
teigene små og omgitt av dyrket mark
og bebyggelse. Alleer og randsoner langs
vassdrag er viktige viltbiotoper i
landskapet. Selv om bestanden kanskje
er tettere i kulturlandskapet, hekker kattuglene også i områder hvor naturlandskapet dominerer, men ofte i nærheten
av dyrket mark. Hekkesuksessen i slike
områder er også dårligere på grunn av
større predasjon fra mår og det finnes
trolig flere næringskonkurrenter. I større
sammenhengende skogområder og annen
utmark som i liten grad er menneskeskapte, henger det få kattuglekasser. De
kassene som henger i slike områder

grenser til dyrka mark i minst en av
himmelretningene.
Det ser ut til at kattuglene foretrekker
edelløvskog. I rene granskogsbestander
hekker kattugler sjelden. Hvis kassene i
granskogsbestander benyttes er det som
regel bare for ett år ad gangen. Ofte har
hekkingene i slike biotoper vært
mislykkede, slik at det har gått flere år
mellom hver gang de har vært i bruk.
Tidligere undersøkelser viser at arten
sjelden hekker i ren barskog, men det
påpekes samtidig at det er gunstig for
kattuglene å ha noen bartrær (helst gran)
i nærheten. Der kan den sitte bortgjemt
om dagen, spesielt den årstiden løvtrærne
er bladløse (Hagen 1952).

Tabell 3. Antall utplasserte kattuglekasser og hekking i ulike biotoper i
Mossedistriktet i perioden 1985 - 1994.

Antall kasser
Hekking

Granskog Furuskog Edelløvskog
12
9
14
Il
18
58

Blandingskog
18
32

Totalt
53
119

Litteratur:
Gjershaug,J.O., Thingstad,P.G., Eldøy,S.
& Byrkjeland,S. (red.) 1994. Norsk
Fugleatlas. Norsk Ornitologisk
Forening, Klæbu. 552s.
Haftorn,S. 1971. Norges Fugler.
Universitetsforlaget.
Hagen,Y 1952. Rovfuglene og Viltpleien.
Gyldendal.

Takk.
Takk til alle som aktivt har tatt del i
kasseprosjektet til Moss og Omegn
lokallag av NOF. En takk rettes også til
Fylkesmannens miljøvernavdeling og
Naturfondet i Østfold som har støttet
prosjektet økonomisk.
Forfatterens adresse: Balaklava 15B
1513 Moss

Forfatteren tar ned en kattugleunge for ringmerking ved Botner i Rygge, juni 1994.
Foto: Dan Bendixen.
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Ravn, Corvus corax, er en art som kan påtreffes over det meste av Østfold vinterstid
Foto: Morten Viker.

VinterAtlas for fugler- Nå er vi igang!
Torkild Jensen
tilsvarende kartlegging, og Norge er det
første nordiske landet som satser på dette.
For en gangs skyld har vi derfor
muligheten til å være tidlig ute med
presentasjon av resultatene.

6 år har gått siden NOF's hittil største
satsing, !Jekkefuglprosj ektet, ble
fullført. 1400 personer deltok i et
prosjekt som ga økt interesse og mye
ny kunnskap om Norges fuglefauna.
Likevel , hekkefuglatlaset tettet ikke
alle hull i kunnskapen om norske
fugler. Hva vet vi egentlig om de norske
vinterfuglbestandene? Med NOF's nye
prosjekt VinterAtlas får vi samlet ny
og viktig kunnskap om norsk fugleliv.

Enkelt
Norge er stort, langt og utilgjengelig. Det
viser blant annet hekkefuglatlaset,
prosjektet der dekningen i indre fjellstrøk
og Nord-Norge ble så som så. Vinterstid
er ikke fremkommeligheten bedre, med
stengte fjelloverganger, dårlig vær og
mørketid. Vi står derfor overfor en
vanskelig oppgave når vi ska1 undersøke
vinterfuglfaunaen, og vi kan ikke regne
med like god dekningsgrad som i
hekkefuglprosjektet. Fordelene er
allikevel mange med VinterAtlas. Det er
enkelt å drive registreringer, det er bare
å notere art, antall og sted på atlaskortet.
Vi slipper koder for hekkestatus, og vi

Først i Norden
Ideen om en atlaskartlegging av
vinterfuglbestandene i Norge ble lansert
i 1994, og er tidligere omtalt i "Vår
Fuglefauna" 4/94. Nå er forberedelsene
til prosjektet fullført slik at vi kan sette i
gang feltarbeidet. Det er virkelig et
pionerarbeid vi starter opp. Bare noen få
land i verden har så langt gjennomført en
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automatisk bli innlemmet i VinterAtlas.
Slik gjør du
Atlasskjemaer blir sendt ut med "Vår
Fuglefauna" 3/95. For deg som ikke er
medlem av NOF sentralt er det bare å ta
kontakt med Vinter Atlaskommiteen
sentralt eller din fYlkeskoordinator.
Skjemaet skulle være enkelt å fYlle ut, og
sammen med disse nøkkelopplysningene
skulle det være alt du trenger for å bidra
til prosjektet.
Undersøkelsesperiode
l. desember til l. mars. I Nordland
Troms og Finnmark: l. desember til 15:
mars. Prosjektet starter fra og med
sesongen 1995/1996 og varer fram til og
med sesongen 1999/2000.
Ruteangivelse
Vi bruker det samme rutenettet som
hekkefuglatlaset.

overvintrer i fylket vårt hvert år, spesielt
gamle hanner. Foto: Morten Viker.

Fylkeskoordinator
I hvert fYlke er det en koordinator. Mange
steder vil også lokallagene ha sin
kontaktperson. De kan svare på spørsmål,
gi deg flere skjemaer etc.

har ikke valgt å satse på avanserte
takseringsmetoder. Dessuten foregår
feltarbeidet på en tid hvor de fleste
fuglefolk er vant med å ta det rolig. Vi
slipper altså å konkurrere med en masse
andre prosjekter.

Får du ikke kontakt med din
fYlkeskoordinator kan du kontakte den
sentrale komiteen.

Alt er viktig!
Mange synes at fuglelivet vinterstid er lite
variert, og at data fra vinterturer er
vanskelig å bruke til noe. Med
Vinter Atlas blir imidlertid alle
opplysninger viktige. Alt, fra hva du
registrerer på foringsplassen din til fugler
du ser på skituren, blir nye plott på
atlaskartet.

Andre opplysninger
Atlaskortet er lite, slik at det skal være
lett å ta med i felt. Det er dårlig plass til
utfYllende kommentarer på dette. Legg
derfor gjerne med et ark med mer
informasjon hvis du har dette. Vi er
spesielt interessert i mer info om
dekningsgrad (hvor mye av ruta du har
dekket opp og hvor lang tid du har brukt
i hver rute), forekomst av frø og frukt
(rognebær, kongler mv.) og værforhold.

Sammenstilling
Mange NOF-medlemmer kjenner til
vinterprosjektene Norsk Vinterfugltelling
og Hagefugltellingen. Resultatene fra
disse prosjektene vil bli benyttet i
VinterAtlas, som bakgrunnsmateriale. Er
du med i hagefugltellingen kan du bare
fortsette som før, resultatene vil

Antall ind.
I denne rubrikken skriver du det høyeste
antallet fugler du har sett av arten
gjennom VinterAtlas-perioden.
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koordinator eller fra Vinter Atlaskomiteen.

Merknader
I feltet merknader kan du blant annet
skrive følgende: Dato for spesielle
observasjoner, dato for maksimumsantall
eller andre opplysninger (forklar gjerne
på eget ark hvis du får dårlig plass).

Vinteratiaskorniteen:
Leder: Torldld Jensen, Tangen, 7064
Bratsberg. Tel 73837895 (p) 92044976
(mob)

Dekningsgrad
Det er ofte vanskelig å vurdere hvor godt
du har dekket opp ruta. Problematisk blir
det spesielt hvis du bor i ruta, men ikke
har vært andre steder enn der du bor.
Normalt vil vi anbefale at du da krysser
av for middels dekningsgrad. Har du vært
i mange habitattyper, men brukt mindre
enn 6 timer i ruta, kan det godt hende at
du kan krysse av for god dekningsgrad.
Vurder selv! Se forøvrig atlaskortet.

Sekretær: Magne Myklebust, St. Ing.
Dahlsgate 53, 70443 Trondheim. Tel.:
73535954 (p) 72831166 (j)

Medl.:
Morten Rask Arnesen,
Hørte, 3 800 Bø i Telemark. Tel.:
35956164 (p) 35053111 U) Trond
Haugskott, Bekkasinveien 9, 7034
Kattem. Tel.: 72849940 (p) Jan Erik
Røer, 4484 Øyestranda. Tel.: 38350908
(p).

Tilfeldige observasjoner
Hvis du har tilfeldige fugleobservasjoner
fra andre ruter enn den du har dekket opp,
kan du skrive opp disse på et eget
supplerende atlasskjema. Disse
skjemaene får du fra din fylkes-

Fylkeskoordinator for Østfold

Dan Bendixen, Postboks 985,
1517 Moss.

Det skulle forundre oss mye om Blåmeisen Parus caeruleus ikke ble registrert i alle
Østjoldrutene. Foto: Morten Viker:
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Fig. l. Foto av utstoppet sørlig snømus Mustela nivalis vulgaris, fanget på Råde
fyllplass i 1985. Foto: Roar Frolandshagen.

Sørlig snømus, Mustela nivalis vulgaris,
verifisert i Østfold
Geir Hardeng

uskarp fargegrense mellom lyst bukparti
og brune kroppssider og med tydelige
munnvikflekker. Individet ville idag utfra
bl.a. Stolt (1981) sikkert ha blitt angitt
som tilhørende vu/garis-underarten.
Følgelig må dette funnet anses som det
første sikre vu/garis-individet fra Østfold.

Hardeng ( 1995) omtaler i forrige nummer
av Natur i østfold 3 sannsynlige registreringer av sørlig snømus Mustela
nivalis vulgaris fra Østfold, og hvordan
de to underartene , niva/is, det vil si den
nordlige nominat-underarten og
vulgaris, den sørlige underarten, kan
skilles på drakt -karakterer. I artikkelen
etterlyses utstoppete brune snømus fra
Østfold.

To dyr hvorav det ene nå finnes utstoppet
i privat eie (se fig.1) ble slått ihjel som
«rotte)) i 1985 på Råde søppel:tyllplass
ved Idrettsparken, Karlshus, Råde. Det
utstoppede dyret er brunt med «ujevn
overgang)) mellom lyst bukparti og brune
kroppssider, samt med munnvik-flekker.

Systematikk og nomenklatur (navnsetting) til de to underartene av snømus
har vært uklar, jf. Wildhagen (1951) og
Larsen & Wildhagen (1964). Wildhagen
(1951.) omtaler imidlertid en vinter-brun
han fanget i Rømskog 10.1.1951, med

Til nå er således 2 sikre og 3 sannynlige
funn av sørlig snømus Mustela niva/is
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vulgaris kjent fra Østfold.

Larsen, O.S. &Wildhagen, Aa. 1964: Om
våre snømus. Fauna 17(1): 43.
Stolt,B.-0. 1981: Från snomus til
snovessla. Fauna ochflora 76: 6774.
Wildhagen, Aa. 1951: Snømusene. Fauna
4(2) 77-83.

Takk
Morten Viker takkes for opplysninger om
Rådedyret, som eies av Roar Frolandshagen.
Litteratur
Hard eng, G.1995: Sørlig snømus,
Mustela niva/is vulgaris,i Østfold?
Natur i Østfold 14(!): 55-57.

Forfatterns adresse:
Fuglevik Platå 19
1670 Kråkerøy

HUSK PATTEDYRATLAS!
Husk å sende dine observasjoner til pattedyratlas. For mer
informasjon se tidligere nummer av Natur i Østfold eller ta kontakt
med redaktøren.
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Figur l. Grindhvalen, Globicephala melaena, som ble observert i Øsifold sommeren
1995 var svært tillitsfull og lot seg ikke affisere av at flere personer badet sammen med
den. Legg merke til den spesielle hodeformen som har gitt opphav til det latinske
navnet "globushode ". Foto: Rene Svendsen.

Grindhval,Globicephala melaena, en ny
art for Østfold.
Megaptera novaeangliae. I tillegg omtales en strandet spermhval Physeter
catodon fra Bohuslån i 1718 (Hardeng
1985). Tidligerevirveldyrlister for Østfold (Hardeng & Haga 1976 og 1978
samt Hardeng 1977) lister ikke sjøpattedyr slik at noen fullstendig oversikt over disse ikke finnes pr. idag.

Morten Viker
I litteraturen er grindhval ikke tidligere nevnt fra Østfold fylke. Observasjoner er gjort i Skagerrak, men ingen
av disse kan stedfestes innenfor vårt
fylkes grenser. I litteraturen finnes det
opplysninger om lO arter hval observert i Oslofjorden, nemlig: Nise
Phocoena phocoena, kvitnos Lagenorhynchus albirostris, kvitskj ev ing
Lagenorhynchus acutus, spekkhogger
Orcinus orca, tumler Tursiops
truncatus, hvithval Delphinaterus
leucas, nebbhval Hyperoodon ampullatus, delfin Delphinus delphis, finnhval Balaenoptera physalus, vågehval
Balaenoptera acutorostrata og knølhval

Østfoldfunnet
11. august 1995 dukket det opp en hval i
skjærgården mellom Hvaler og Kråkerøy,
senere ble den bestemt til å være en grindhval. Hvalen oppholdt seg i området sør
for Siljeholmen og Furuholmen inntil den
svømte ut Skjelsbosundet mellom Spjærøy og Vesterøy 12. august (Arntsen 1995,
Iversen 1995 og Østvold 1995).
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Nebbhvalen har imidlertid sitt
karakteristiske nebb og i tillegg sitter den
lille ryggfinnen lenger bak på kroppen enn
hva som er tilfelle hos grindhval.

Utbredelse og forvekslingsmuligheter.
Grindhvaler er tannhvaler som tilhører
delfinfamilien. De er utbredt i tropisk og
temperert vann i alle hav. I Norge
påtreffes grindhval langs hele vestkysten
til Troms, men er sjelden øst for Jæren
(Christensen 1990). Collett (1912) sier
at den er påtruffet i Skagerrak, bl.a.
strandede dyr på Nordsjælland,
Middelfart og den svenske vestkyst, men
at den aldri er iakttatt i Oslofjorden. Arten
er påtruffet tilfeldig i Østersjøen (Siivonen
1976).

Biologi
Hanner av grindhval oppnår vanligvis en
kroppslengde på ca. 6 meter, men inntil
8,5 meter er registrert. Hunnen blir
vanligvis ca. 4,8 meter, men inntil6 meter
er kjent. Vekten ligger på omlag 1,5 - 3
tonn, men vekter på 3,8 tonn for hanner
og 1,8 tonn for hunner er registrert.
Hunnene blir lgønnsmodne i 6-års alderen
og hannene når de er ca. 12 år gamle.
Den nyfødte kalven er ca. 175 cm lang
og veier ca. 80 kg. Grindhvalen kalver
bare hvert tredje år da svangerskapet
varer i 16 måneder og dieperioden varer
i ytterligere 20 måneder. I den siste
halvdelen av dieperioden spiser kalven
også endel fast føde (Christensen 1990
og Watson 1985). Hovednæringen er
blekksprut Cephalopoda, men den spiser
også fisk som torsk Gadus morhua,
taggmakrell ("hestemakrell") Trachurus
trachurus , blåkveite Reinhardtius hippoglossoides og flyndrefisker Bothidael
Pleuronectidae/Soleidae sp. blant annet.
En voksen grindhval spiser i gjennomsnitt
34 kilo blekksprut og fisk hver dag
(Watson 1985). Normal svømmehastighet er 2- 3 knop, men hvis den blir
skremt kan den oppnå en fart på over 25
knop.

Det finnes 2, muligens fler, arter
grindhval, i tillegg til arten som sees ved
Norges kyster finnes arten "kortfinnet
grindhval" G. macrorhynchus. Bortsett
fra ett funn i Alaska forekommer denne
arten bare i tropiske og subtropiske
farvann i Atlanteren, Stillehavet og Det
Indiske Hav, trolig er populasjonen i det
nordlige Stillehav en egen art eller
underart (Watson 1985). Som det går
fram av navnet har denne arten kortere
sveiver og en viktig forskjell på artene
er at sveivene hos grindhvalen har en
tydelig knekk i framkant, mens den
kortfinnede har jevnt buede sveiver.
Grindhvalen på den sørlige halvkule
regnes av flere som en egen art eller
underart (Macdonald 1985, Stonehouse
1985, Watson 1985), til forskjell fra
grindhval i våre farvann har den gråere
mageside og hvite øyenbrynstreker. Disse
dyrene er beskrevet som G. m. edwardii
(Watson 1985).

Masseforekomster og fangst.
Grindhvalen er et typisk flokkdyr som
kommer vandrende inn fra vest om
sommeren og høsten, på Færøyene og
også i Nord-Norge kalles en slik flokk
for en "grind"(Christensen 1990).

Den "falske spekk-hoggeren" Pseudorca
crassidens har også denne knekken i
sveivene samtidig som den er svært mørk
Artene skilles allikevel på at grindhvalen
er kraftigere og har mer buet ryggfinne
og en grå "salflekk" (Watson 1985). I
tillegg er ikke P. crassidens påvist i Norge
slik at for-veksling skulle være utelukket
i våre farvann.

Alle har vel hørt om eller sett bilder og
film fra de store grindhvalnedslaktingene
på Færøyene. Her har det siden 1584 blitt
ført jaktstatistikk over fangede dyr. Fram
til 1984 ble det fanget ikke mindre enn
117456 individer, og i de senere år har
det blitt fanget omkring 1500 dyr årlig.
På Newfoundland har en liknende jakt

En annen hval grindhvalen muligens kan
forveksles med er nebbhvalen Hyproodon
ampullatus på grunn av hodefasongen.
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Figur 2. Hvalartene som nevnes i teksten. Ovenfra og ned: Grindhval Globicephala
melaena, "kortfinnet grindhval" G. macrorhynchus, ''falsk spekkhogger" Pseudorca
crassidens og nebbhval Hyproodon ampullatus. Legg spesielt merke til hodeform,
sveivenes utseende og ryggfinnens plassering og utseende. Tegningene er hentet fra
Watson {1985) og er utført av Tom Ritchie.
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foregått og bare i 1956 ble l 0000 grindhval slaktet og det ser ut til at denne
populasjonen har kollapset (Watson
1985). Også på Shetland har massenedslakting skjedd, i september 1845 ble
en "grind" på 1540 dyr drept i løpet av et
par timer (Collett 1912).
Det er ikke bare på Færøyene og Shetland
det har foregått hensynsløs nedslakting
av grindhval. Collett (1912) beskriver
flere steng og observasjoner av små og
store flokker grindhval fra Rogaland og
nordover, noen av de største og deres
skjebne gjengis her:

ble fanget. Den 15. august 1874 ble det
sett en flokk på minst 2000 dyr som
svømte gjennom Sørøysund ved
Hammerfest.
Grindhval har ikke vært gjenstand for
regulær fangst i norske farvann, men en
del individer er tidligere tatt som bifangst
(Christensen 1990).

Bestandsutvilding
Fremdeles kommer det inn mange dyr til
Færøyene, men observasjoner av store
flokker grindhval ser nå ut til å ha blitt en
sjeldenhet i Norge.

Omkring 1847 kom en flokk på over
2000 individer opp under land ved
Askvoll i Sogn og Fjordane, men bare et
par individer ble fanget. På Storfjorden
ved Ålesund ble det sett en flokk på over
1000 dyr 15. desember 1876, ingen ble
fanget. I august 1846 ble det sett en flokk
på omkring 1000 dyr ved Rødøy på
Helgelandskysten, disse jaget sild et par
kilometer innover i Tjongsfjorden før de
snudde og forsvant. I 1882 trengte en stor
flokk inn i Eidsfjorden i Vesterålen og
flere hundre av disse ble drept. Den
påfølgende vinter 1883-1884 ble en flokk
som ble oppgitt til å inneholde et par tusen
dyr stengt i den samme fjorden. Disse ble
holdt fanget her i flere måneder og flere
hunner kalvet. Mange dyr døde under
isen, men et stort antall ble også drept
før resten av flokken til slutt måtte settes
fri. Den 4. september 1890 ble en stor
flokk på omkring 1100 dyr stengt i
Vaterfjord, en arm av Østnesfjorden i
Lofoten. I løpet av 3 uker ble 700 dyr
slaktet ned, de øvrige fikk så igjen friheten
etter pålegg fra det offentlige. Mange av
hunnene var drektige og kalvet i stenget
under nedslaktingen som foregikk på en
hensynsløs måte. I 1860 årene ble det
gjort et steng ved Senja som ble angitt til
å inneholde 3000 dyr, mange av disse ble
drept. I 1877 kom en flokk på flere tusen
inn til Grytøy, men ingen av disse ble
fanget. I 1879 trengte en flokk på flere
tusen dyr forbi Senja og helt inn til
Sørreisa, men ingen dyr fra denne flokken

Noen mener at grindhvalbestanden i
Nord-atlanteren har gått kraftig tilbake
mens den på den sørlige halvkule, hvor
det ikke har blitt drevet intens jakt på den,
fremdeles er ganske vanlig (Watson
1985). Andre (Evans 1985) feks. mener
at arten er i framgang og sannsynliggjør
dette ved å referere til antall strandede
grindhval på den engelske sørvestkysten
som har øket jevnt siden 1913.

Hva brakte grindhvalen inn i
Østfoldskjærgården ?
Det kan spekuleres i det vide og det brede
om hvorfor grindhvalen havnet så langt
inn i Østfoldskjærgården. Var det et dyr
utstøtt av flokken, eller bare et dyr som
har fulgt etter innsiget av sild som igjen
har medført innsig av større fisk som torsk
og makrell?
Grindhval har også blitt sett ved
Agderkysten denne sommeren slik at det
kan ha vært flere dyr samtidig i Oslofjorden og Skagerrak (Viggo Ree
pers.medd.). Flere observasjoner av
kvitnos har også blitt gjort langs
Østfoldkysten sommeren 1995. Denne
arten er heller ikke vanlig i våre farvann.
Høyst sannsynlig har både grindhvalene
og kvitnosene kommet så langt inn i
fjorden på grunn av et slags næringstrekk
da "småsilda" har vært svært tallrik dette
året. "Småsilda" har vært en blanding av
sild Clupea harengus, brisling Sprattus
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sprattus og enkelte ansjos Engraulus
encrasicholus (Torfinn Engdal pers.
medd.).
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Et annet eksempel på slikt næringstrekk
er at ungfugl av teist, Cepphus gry/le, har
blitt observert i lengre tid tiskende helt
inne i Kråkerøy-holmene (Torfinn Engdal
pers.medd.). Ungfuglene av denne arten
som hekker i områdene ved Tisler og
Heia samt Søster-øyene og Missingene
forsvinner gjerne til havs etter at de har
forlatt reiret og gått på vannet, de sees
svært sjelden innen-skjærs.
Takk
Rene Svendsen takkes for utlån av grindhvalbilde.
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ØSTFOLD BOTANISKE FORENING

Mangfold - ikke enfold!
Det snakkes mye om biologisk mangfold i dag, både fra fagmiljøene, fra grunneiere og
fra politikere. De fleste parter er enige om at biologisk mangfold er bra, og at dette er
noe vi bør gå inn for. Det er bare når vi ser på virkemidlene for å nå målet at avstanden
fortoner seg stor. Et skremmende eksempel er vern av barskog her i landet.
Ifølge Norges Skogeierforbund er all skog underlagt bestemmelser utover Skogloven
«vernet». Med dette utgangspunkt ble det av Skogeierforbundet beregnet at 55% av
norsk skog er såkalt vernet. For å få til dette tallet inkluderte de all fjellbjørkeskog, all
annen skrinn skog høyt til fjells, trekledde myrer samt all kystskog. Nordmarka på 1700
2
km , som er et av de mest intensivt drevne skogsarealer, er også med blant «vernet
skog» da det finnes bestemmelser her utover Skogloven. Slik har de forsøkt å gi inntrykk
av at det ikke er grunnlag for å ønske enda mer skog vernet, underforstått at det biologiske
mangfoldet må være godt nok ivaretatt slik det er i dag. Skogeierforbundet har da også
protestert kraftig mot den framlagte verneplan for barskog.
Sannheten er at av den produktive barskogen vil bare 0,67% være vernet når verneplanen
for barskog er avsluttet. Og da snakker vi om vern som har som sitt primære mål å
ivareta artsmangfoldet. Nå arbeides med det med utvidelser av denne, men så langt
sitter vi igjen med denne ørlille biten av produktiv barskog hvor artsmangfoldet er
hovedformålet rundt forhandlingsbordet.
I Direktoratet for Naturforvaltnings liste over sjeldne og truete arter er 898, av totalt
183 9 arter, knyttet til skog. Skogeiere har således et stort ansvar for artsmangfoldet.
Mye kan nok gjøres for å tilrettelegge skogbruket med tanke på et rikere artsmangfold,
men vi kommer nok ikke utenom sterkere restriksjoner i mange tilfeller.
I Østfold har vi to videregående skoler som skal formidle skogbruk og skogsdrift til
kommende slekter. Således er det viktig hvilken profil disse skolene framstår med. På
Kalnes har de tatt ut av produksjon en bit gammelskog for å se på hva slags artsmangfold
som finnes her. Nå mangler vel tilliggende skoger med urskogspreg slik at forventningen
for hva som vil komme, synes begrenset, men intensjonen er god. På Tomb er det også
større velvilje i dag enn tidligere til f eks. å ivareta døde trær da vi i parken har to trær,
ett stående og ett liggende som blir værende slik framover inntil naturen selv endrer
situasjonen.
Det fins lyspunkter, men dessverre går det sakte hos mange instanser med makt og
myndighet. Begrepet enfold synes langt mer beskrivende enn mangfold i mange tilfeller.
Det er grunn til bekymring når en hører mange politikere som snakker varmt om biologisk
mangfold uten å ta hensyn til artene som utgjør mangfoldet.

Jan Ingar
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Smal dunkjevle Typha angustifolia L.
En vannplante med rike kulturtradisjoner, på vei ut fra Østfold?
J.Ingar I.Båtvik

tykkere enn den smale. I tillegg sitter
hannblomsten direkte på hunnblomsten
hos bred dunkjevle, mens det hos smal
dunkjevle er et nakent parti før
hannblomsttoppen (se fig. l). Bladene er
også betydelig smalere hos smal
dunkjevle. Det er imidlertid vanskelig å
være helt sikker på at en har funnet smal
dunkjevle bare på grunnlag av bladverket.
De lange, smale bladene kan minne om
andre vannplanter som piggknopp, særlig
kjempepiggknopp
(Sparganium
erectum), og den kan være snarlik sverdlilje (Iris pseudacorus). På avstand ligner
den også kalmusrot (Acorus calamus),
men den sterke lukten av denne arten
burde utelukke forveksling. Mange steder
er også bred dunkjevle såvidt smal i
bladverket at en kan være i tvil. I tillegg
krysser artene seg, slik at overgangsformer finnes.

Hvor lenge siden er det du har sett
dunkjevler med smalt aks og med en
avstand meUom toppen, som består av
hannblomster, og ned til den brune
kjevlen under hvor hunnblomstene
sitter? Spør du fagbotanikere såvel
som amatører i fylket, får du som regel
svar om at jo, det var lenge siden en
med sikkerhet har sett smal dunkjevle.
Vi vet at i Østfold er mange vann,
bekker og vassdrag enten lagt i rør,
drenert bort eller blitt såvidt gjengrodd at det ikke er overraskende at
smal dunkjevle er blitt en sjeldenhet.
Dens alt mer sparsomme forekomst
har på et vis skjedd i skyggen av at
den brede dunkjevlen synes å være
hyppig forekommende fortsatt. Så har
vi på en måte ikke lagt merke til at
den smale arten ikke lenger er å se. Den
smale dunkjevlen krever langt mer
vann enn den brede som kan ta til
takke med små vannhull og nesten
tørre dammer. Med den praksis vi har
ført overfor vannressursene i fylket, er
det rimelig at smal dunkjevle har hatt
en betydelig tilbakegang.

Kanskje var det de mange overgangsformer som gjorde at Linne ikke
anerkjente mer enn en art i sin første
utgave av Flora Suecica i 1745. Ved
nærmere studier etter sin Skånske reise i
1749 beskrev han komplekset som to
adskilte arter (Nyman 1868:394).
Blomsten hos dunkjevler er en underlig
konstruksjon. Hunnblomsten er sterkt
redusert idet blomsterdekket er erstattet
med en del hår plassert i ulike høyder på
en stilk. Stilken ender i en fruktknute med
en griffel. Med et så redusert
blomsterdekke blir det plass til mange
blomster i toppen. Det er beregnet
bortimot l 00 000 hunnblomster per
blomsterstilk. Disse er tett pakket
sammen til den velkjente, fløyelsaktige,
brune kjevlen som har gitt artene navn.
Hannblomstene har lignede bygning, men
sitter adskilt fra hunnblomstene i et eget

KJENNETEGN OG SYSTEMATISK
TILHØRIGHET
Dunkjevlene er så spesielle i sin
oppbygning at de er satt i en egen isolert
familie, dunkjevlefamilein (JYphaceae).
Den eneste slekten i familien er JYpha
hvor det på verdensbasis finnes 15 arter
(Dahlgren 1976:212). I Skandinavia har
vi de nevnte to, bred dunkjevle (JYpha
/atifolia) og smal dunkjevle.
De to nordiske artene er lette å holde fra
hverandre når de blomstrer. Den brede
dunkjevlen er, som navnet sier, vesentlig
128

Figur l. Smal dunkjevle fotografert i parkdammen ved Kongstenhallen 1986 av forf.
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aks hevet over det hunnlige avsnittet.

ved siden av å gå på skøyter ved vann
der dunkjevler finnes.

Ut på sensommeren blir bladverket brunt,
men styrkevevet i stenglene hever fortsatt
den brune kjevlen høyt over annen
vegetasjon. Slik er den fortsatt lett synlig
for forbipasserende. Plutselig, en tidlig
vinterdag, sprekker kjevlen opp. De
mange tusener av små frø spres med
vinden, båret av de små hårene, utover
landskapet. Denne effektive spredningsmetoden vet jeg mange har erfaring fra
ved at de har plukket dunkjevler en
høstdag, for eksempel for å pynte opp på
hytta. Ved et senere besøk kan hytta være
nærmest snøhvit innvendig av dunkjevlefrø omtrent som om kjevlen har eksplodert.

Høeg (1976:659) nevner også
dunkjevledun i bruk som tyll i puter her i
landet. Fra Sverige skriver Nyman
(1868:394) at begge artene kunne
anvendes til stopp i puter og dyner, men
for å unngå klumper, burde halvparten
bestå av vanlige fugledun. Dun fra
dunkjevle kunne også inngå til å spinne
tråd av, men man måtte da blande inn
minst halvparten med bomull for at tråden
skulle oppnå en viss slitestyrke. Schiibeler
(1885:356) forteller at bred dunkjevle der
den forekommer "i Mængde, f.Ex. i
Omegnen af Fredriksstad bruges
Frøulden til Udstopning, dels af smaa
Hovedpuder, dels afSengetepper. Til det
sidtsnævnte Øiemed synes den endog at
være ret hensigtsmæssig; til Puder er den
dog neppe syndelig bedre end Ulden af
Eriophorum" (myrull). I Sveits benyttes
den til dette formål fortsatt hevder
Wartmann (1874:79), riktignok for over
hundre år siden. Om dunkjevle fortsatt
er i bruk som tyll i sengeklær, er vel
usannsynlig i alle fall i vår moderne del
av verden, da det finnes så mange
kunstprodukter som ikke så lett råtner
eller mugner.

KULTURHISTORIE, TRADISJONER OG BRUK
Navnet dunkjevle skulle en tro har sin
opprinnelse i de dunete diasporene
(spredningsenhetene). (se f eks. Høeg
1976:651 ). Likevel nevnes det senere at
ifølge Lange (1959-1961) skal ikke
forstavelsen ha sin opprinnelse i dun, men
i en gammel barnelek hvor forstavelsen
kommer av «dundre» da kjevl en ble brukt
som et hammermotiv ( Høeg 1985:52).
Dette henger tydeligvis igjen i Danmark
da Typha fortsatt heter dunhammer på
dansk (Hansen 1993 :689).

Det er ikke bare blomsterstanden som har
vært benyttet. De lange, smale bladene
har vært brukt som tetningmiddel i
tønneproduksjon (Nyman 1868:393) eller
som flettverk i små kar og matter
(Schiibeler 1885:356). Det fremgår ikke
hvorvidt blader fra dunkjevler har noe
fortrinn framfor andre bredbladete
vannplanter slik at det kan synes
sannsynlig at andre planter med brede
blad var i bruk til samme formål.

Dens latinske slektsnavn, Typha, har sin
opprinnelse i det greske "tyfe" som var
navnet på en enfrøbladet vannplante hos
Theofrast omkring år 300 f.Kr. (Lid &
Lid 1994:968).
Dunkjevlene er lette å legge merke til,
både sommer og vinter. Om sommeren
danner de store bestander, nærmest
belter, langs eutrofe vassdrag, mens de
om vinteren fortsatt står med sine
valseformete blomsterstander, i alle fall
en stund. Høeg (1976:650) skriver at
ungdom ofte har moret seg med å sette
tyr på de kjevler som var i ferd med å gå
i oppløsning. Slik fikk de en kortvarig
fakkel. Dette er nevnt som en aktivitet

Rota hos dunkjevle består av en
stivelsesrik, flerdelt rotstokk. Høeg
(1976:650) forteller at fra Oppegård
stammer en opplysning om at barn brukte
rotstokken som mat, mens Nyman (1868)
forteller fra Sverige at "rotstocken larer
kunna anvandas såsom nodbrodsamne"
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(s.394). Tidligere svenske forfattere
fremhever den smale dunkjevlen som den
beste av de to for tilsetning til mel eller
som surrogat for korn (Retzius
1806:744). Anvendelse som tilsetning til
mel synes å ha en større betydning andre
steder da det fortelles fra New Zealand,
riktignok for over 130 år siden, at
rotstokken av smal dunkjevle er i daglig
bruk som mel (Hochstetter 1863:418).

torner og satte den på hodet hans, og
stakk et rør i hans høyre hånd." Schiibeler
forteller at på flere steder i Tyskland kalles
fortsatt dunkjevle "Spottrohr"
(spotterør). Ikke bare tyske, men også
hollandske malere, som for eksempel Van
Dyck, har ved framstillingen av "Ecce
Homo" (se dette menneske), malt den
tornekronete Kristus med en
dunkjevlestilk i hånden (Schiller
1861:23). Nå er (og var?) begge
dunkjevleartene sjeldne i Midt-Østen, og
bare den brede synes å forekomme med
noe større utbredelse der i dag (Rulten
& Fries 1986: 193). Det er derfor trolig
at europeerne tok stedegne planter og
tilla dem egenskaper og en betydning
tilpasset de bibelske beretninger.

En slik stivelsesrik rotstokk, og med disse
særegne blomsterstander, burde en
forvente at planten hadde tradisjoner
innen folketro og medisin. Det har den
sannsynligvis hatt også, men jeg har ikke
funnet dette omtalt i dagens letttilgjengelige litteratur om medisinske
planter. Med signaturlærens mange
underlige sammenligninger, høres det
sannsynlig at dunkjevler har vært forsøkt
i en eller annen sammenheng som
potensmiddel uten at jeg har funnet
skriftlige belegg for dette. Høeg
(1985:52) nevner at dens utseende i så
måte har gitt den navnet lampekost, men
også de lite poetiske, men svært folkelige
navnene; fløyelskukk, svartpikk og
prestepikk uten at det siste navnet gir
innlysende assosiasjon. I Østfold er også
navnet negerpikk hørt.

UTBREDELSE
Smal dunkjevle er utbredt i hele Europa,
men fins bare i sørlige deler av
Skandinavia. Ifølge Rulten & Fries
(1986:193) fins den også i Nord-Afrika,
i Sahara, Sør-Afrika, Etiopia, Arabia,
India, Australia og New Zealand ved
siden av en vid utbredelse i det sørlige
Sibir til langt inn i Mongolia. I tillegg
finnes den i Nord-, Mellom- og SørAmerika, men med ulike underarter. Den
brede dunkjevlen har en lignende
utbredelse, men går lenger mot nord i de
fleste verdensdeler.

Dunkjevler kan ligne på en slik
pussestokk som benyttes for å rengjøre
geværløp. Fra Sverige siterer Nyman
(1868:393) Linne fra hans Vestergotlandsreise når han forteller at
dunkjevle ble kalt "krutlaskare" fordi
blomsterstanden minner om det redskap
man feier kanonløp og andre skyteanordninger med.

I Norge er smal dunkjevle funnet omkring
Oslofjorden inn til Aurskog-Høland og
til Gran i Oppland. I tidlige floraer
beskrives utbredelsen som "temmelig
sjelden fra Kristiansand og Hvaløeme til
Kristiania og Skedsmo" (Blytt & Dahl
1902-1906:3 8), og "utbredt fra Hvaler
opp til Oslo, Brandbu og Eiker, vestover
til Lista og Tysnes i Hordaland"
(Nordhagen 1940:154). Senere er den
også funnet ved Bergen (Lid & Lid
1994:696). Særlig vanlig har smal
dunkjevle aldri vært her i landet. Heller
ikke i Bohuslan er det en utbredt plante,
men den opptrer nok langt mer hyppig
skal vi tro utbredelsen hos Fries
(1971 :88) selv om den baseres på kjente

En annen kuriosativ opplysning stammer
fra Schiibeler (1885:356) som forteller
at stengelen av dunkjevle danner i tørr
tilstand et rør. Sagnet forteller at det er
et slikt dunkjevlerør som jødene ga Jesus
da soldatene spottet ham i forbindelse
med den summariske rettergangen før
korsfestelsen, jfr. Matteus-evangeliet kap.
27, vers 29a " .. og de flettet en krone av
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funn og sier lite om dagens status.

Antar at lokaliteten kan være
stranda ved innsjøen Mjær i
Hobøl som ligger like utenfor
Spydeberg.
7.a. Hvaler. Vesterøy, på gården Vaugø
(?). 20.6. I861.
Robert Collett. <0>. <PL 0752>.
Litt.: A: "I Gravkjem forekom Nuphar
<gul nøkkerose>, samt i Mængde
Typha angustifolia" (s.2I). "Paa
Vesterø i Gravkjern ved Gaarden
Haugø (!)" (s.76) (Collett I868).
B: "Hvaløeme: Gravkjern paa Vesterø
(Collett Herb.)"(Blytt & Blytt
I 876: 1279).
b. Ikke gjenfunnet her, bare bred
dunkjevle funnet i dag. I 993. Carl
Bolghaug <p.m.>. <PL 072527>.
8.
Hvaler. Vesterøy, Barmtjernet, bra
bestand (bestemmelsen synes
sikker, mens en usikkerhet er
knyttet til at det bare ble funnet
sterilt materiale). 28.6. I993. Carl
Bolghaug. <p.m.>. PL 064509.
9.
Hvaler. Kirkøy, vestsiden av
Arekilen, i grunt næringsrikt vann.
30.6. I968. Reidar Elven. <0>.
Litt.: Arten forekommer både i NØ, men
mest i NV og V, enkelte steder
dominerende sammen med bred
dunkjevle (Braanaas 1973:I8,2728).
I O. Marker. Skjellbanken ved
Kolbjørnsvik i Øymark. 17. 7. I 938.
Kristian Andreassen. <0>.
I l.a. Marker. Øymark, Gjølsjø ved
Kasebu. I5.8.1952. Nils
Hauge. <0>. <PL 5295>.
b. Gjølsjø. 4.8.1957. Kristian
Andreassen. <0>. <PL 5295>.
Litt.: A: Arten nevnes som
bestanddannende i Gjølsjøen
(Skulberg 1978:3 I).
B: Nevnt i artslisten over botaniske
forekomster i sjøen, basert på
Ringsby (I 986), men med enkelte
tillegg (Viker & Hardeng 1992:9).
12. Våler. Kåbøl, veigrøft. 9. 7.1987.
Finn Wischmann. <0>. PL 0497.

I Østfold ble smal dunkjevle oppdaget
relativt sent da Blytt (1861) ikke nevner
arten fra Østfold i det hele tatt. I
tilleggsbindet, i dette floraverket, er det
blitt med ett Østfoldfunn hvor Robert
Collett refereres fra et funn i "Gravkjem
paa Vestero" (Blytt & Blytt 1876:1279)
som derfor blir første gang arten nevnes
for fylket.
Nedenstående oversikt baseres i
hovedsak på herbariekollekter fra
Botanisk Museum på Tøyen. Framstillingen følger samme oppsett som i
Båtvik (1992), som forøvrig ikke
behandler smal dunkjevle, og med de
samme forkortelser og litteraturhenvisninger som benyttes der.
l.

Aremark. Svaretjern S. for
Holmegil.7.8.1955. Nils Hauge.
<0>.
2.
Fredrikstad. Onsøy, Kjølbergelven.
16.6.1926. Jens Holmboe. <0>.
3.
Fredrikstad. Onsøy, Seutelva.
23.7.1954. Gunnar Hofstad.
<0>.
Litt.: Angis som "vanlig i Seutelva"
(Johansen I 981:34).
4.a. Fredrikstad. Kongstendammen, i
parkdammen
nærmest
Torsnesveien. I975. Jan Ingar
I.Båtvik. <priv.herb.>.
b. Arten fins her fortsatt, men setter
ikke årvisst fertilt aks. 8.1995. Jan
Ingar I.Båtvik. <Arten kom
sannsynligvis inn i dammen etter
en biomsterutstilling som ble
avholdt i Kongstenhallen
sommeren I975.>
5.
Halden. Asak, Torebykilen,
l 1.8.1955. Finn Wischmann.
<0>. <PL 4058>.
6.
Hobøl.
Spydeberg
<?>.
Mjarstrand. 6.6.1960. Kristian
Andreassen. <0>.
Litt.: Nevnt med et spørsmålstegn da
Mjarstrand ikke erfunnet på kart
i Spydeberg (Båtvik 1994:27).

Angivelser av sannsynlige krysninger
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Figur 2. Utbredelse av smal dunkjevle, lj;pha angustifolia i Østfold Hele sirkler angir
trolig intakte funn, he/firkant angir funn etter 1950, men hvor status er usikker, åpen
firkant angir funn før 1950. Sijerner angir funn av krysninger med bred dunkjevle.
_.,. -·-.-·-r
l

J

/

l

l

'

l

l
)

/

l

l

\

/

\
\

l

.l
l

\

\

\

l

l
l

\

l

l

O
133

5

10 km

mellom smal- og bred dunkjevle (JYpha
cf. angustifolia L. x /atifolia L.)

vi finner slike bestander blomstrende.
En kan lure på om smal dunkjevle virkelig
er så sjelden som en, med dette
sparsommelige
og alderstegne
herbariematerialet, får inntrykk av. Fra
Telemark kan Carl Bolghaug (pers.
medd.) fortelle at han fant denne arten
på flere steder enn han har inntrykk av at
den finnes hos oss. Det kan vel være
sannsynlig den kan finnes i en eller annen
uoppdaget grøft i Østfold også, men
egnete lokaliteter blir det dessverre færre
og færre av. Vi får derfor være på utkikk
etter smale dunkjevler, og rapportere de
funn vi forhåpentligvis lykkes med.

l.

Fredrikstad. Onsøy, Seutelva ved
Kjølberg. 16.7.1939. Nils Hauge.
<0>. <PL 0868>.
(2). Litt.: Hvaler. Kirkøy, Arekilen. «l
flere av bestandene ble det iaktatt
zypha-individer som ikke lot seg
henføre til noen av artene Typha
/atifolia eller JYpha angustifo/ia.
Individene virket noe forkrøblet
med smale, svakt utviklede
blomsterstander. En antok at det
dreide seg om om hybrider»
(Braanaas 1973 :27).
3.
Rakkestad. Degernes, Lannem.
7.10.1962. Kristian Andreassen.
<0>. <PL 3977>.
4.
Rygge. V-siden av E6 ved
avkjøring til Rygge sentrum,
veigrøft. 20.8.1979. Finn
Wischmann. <0>. NL 9984.
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Stiftfiltlav Parmeliella triptophylla i
Østfold
Bjørn Petter Løfall

Utbredelse og økologi
P triptophylla er kjent fra Europa,
Grønland, Kanada, Kamchatcka, Madeira
og Kanariøyene (Purvis et al. 1992).
Arten er forholdsvis vanlig over hele
Norge opp til l 400 m.o.h. (Krog et al.
1994). I våre svenske «nabofylker» i
sørøst, Goteborgs och Bohuslan og i
Alvsborg !an anses den som temmelig
vanlig (Hultengren 1995). I Dalsland (del
av Alvsborg Jan) er den kjent fra 113
lokaliteter pr. februar 1995 (Claes
Kannesten pers. medd.). Med denne
bakgrunn var det overraskende å finne
bare ett belegg fra Østfold i norske
museer 1994 og først samlet i 1993.

Stiftfiltlav Parmeliella triptophylla er
kanskje ikke den enkleste !avarten å
kjenne. Når en imidlertid først er gjort
oppmerksom på artens karakteristiske
mørkt blåsvarte farge er den lett å
kjenne. Arten er kjent fra 11 lokaliteter i fylket og er knyttet til nøkkelbiotoper i skogslandskapet. Artens
underlag er som oftest osp.
Utseende
I Norge er det funnet tre representanter
av lavslekten Parmeliella hvor stiftfiltlav
P. triptophylla er vidt utbredt, komfiltlav
P. testacea er meget sjelden på
sørvestlandet og dvergfiltlav P. parvula
er lokalt vanlig fra Rogaland - sør i
Nordland (Krog et al. 1994). Forøvrig
kan slekta forveksles med Pannaria.
Imidlertid skilles de fra hverandre ved at
Pannaria har mer eller mindre velutviklet
kant på apotheciene (fruktlegemene) såkalt lecanorine apothecier og
Parmeliella har apothecier med blek/
ingen kant - såkalt lecideine apothecier.

I Norge er arten knyttet til trær, sjeldnere
Fig. l. De mørke «grynete» feltene oppe
og ti l venstre i bildet er stiftfiltlav
Parmeliella triptophylla. De lyse
partiene er ospebarken. Foto: forfatter.

Stiftfiltlav har skjellformet lavkropp
(thallus) med meget små, vanligvis
konkave skjell. Mot midten er lavkroppen
dekket av stiftformede korallignende
isidier (barkkledde vegetative spredningsenheter). Hypothallus (filtaktig lag
utenfor og under selve lavkroppen) er
blåsvart til svart, tynt, og er oftest tydelig
utenfor thalluskanten og i sprekker inne
på lavkroppen (Krog et al. 1994). Arten
oppfattes kanskje som skorpeformet av
mange (se fig. 1). Apothecier er ikke ikke
vanlig (Krog et al. 1994) og er ikke sett i
det innsamlede materialet fra Østfold.
Arten virker kanskje vanskelig å
bestemme, men etter å ha blitt gjort
oppmerksom på arten i felt en gang har
man lært den å kjenne (se fig. 1).
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på stein på fuktige steder (Krog et al.
1994). I våre to svenske nabof'ylker i sør
og sørøst er den knyttet til trestammer
av osp, ask, lønn, alm, m.m. (Hultengren
1995). I Østfold er den foreløpig bare
funnet på osp.

(Størkersen 1992) er den ikke med på
rødlistene (truethetslister).
Stiftfiltlav er høyst sannsynlig oversett i
Østfold og hører kanskje ikke hjemme på
en regional rødliste. Arten har likevel
spesielle krav til mikro klimatiske forhold
og bør derfor kartlegges nærmere i vårt
f'ylke som det gjøres i våre to svenske
nabof'ylker. Derfor foreslås her å plassere
arten i IUCN-kategori K- Utilstrekkelig
kjent i Østfold, inntil det er foretatt nøyere
kartlegging av arten.

I Storbritannnia brukes arten som
indikator på økologisk kontinuitet (Rose
1992). I sørvestre Sverige betraktes den
som interessant (Hultengren 1995). I
Østfold er den foreløpig bare funnet i noe
eldre skog og bare på osp i øst- og
nordvendte granskogslier, gjerne sammen
med kravfulle !avarter i slektene
Nephroma og Lobaria.

Arten er lett å kjenne og er beskriver en
viss kontinuitet i skogmiljøet. Den burde
derfor egne seg godt som en indikatorart
ved kartlegging av nøkkelbiotoper. Ved
endring av metoder for kartlegging av
flerbrukselementer (nøkkelbiotoper) i
statssubsidierte skogbruksplaner bør
stiftfiltlav være en av indikatorartene.
Hvor høy indikatorverdien skal være må
diskuteres. For å avgjøre dette må en vite
mer om artens utbredelse og krav, samt
å gjøre en vurdering sammen med flere
!avarter i Østfold.

Regional rødlistestatus og indikatorverdi
Arten er vurdert som direkte truet (E) i
Danmark (Asbirk og Søgaard 1991) og
sårbar i Baden-Wiirttembergs (Wirth
1995). Mens feks. i Europeiske unionen
(Serusiaux 1989), Finland (Kommisjonen
for overvakning av djur och viixter 1992),
Sverige (Aronsson et al. 1995) og Norge

Fig. 2. Utbredelsen av stiftfiltlav
Parmeliella triptophylla i Østfold

Funn i Østfold
Arten er til nå kjent fra Il lokaliteter i
f'ylket, hvilket er ra i forhold til våre
svenske nabof'ylker. Dette tyder på at
stiftfiltlav er vanligere i Østfold. Arten er
ikke funnet i ytre deler av f'ylket, og det
er lite sannsynlig er like vanlig der som i
indre deler. Derfor antas det at arten er
mindre vanlig i Østfold enn i det mer
kuperte og skogrike Dalsland. Den kjente
utbredelsen i Østfold er vist i fig. 2.
Følgende lokaliteter er kjent (materiale
er evt. belagt på Botanisk museum, Oslo
= <O> i oversikten.
l. Aremark. W of lake Djupvatn 5 km
W of Aremark church (PL 477 704)
<ED 50>. 220 m.a.s. On Populus
tremula in shady spruce forest.
09.05.1993. Reidar Haugan. <0>.
2. Aremark. Tjøstøl barskogsreservat.
PL ca. 575 780 (ED 50). Et stort eks.
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cm2. Monica Kristiansen og Ola
Wergeland Krog. <0>.

på nordsiden av ei osp i sluttet
granskog i svakt nordvendt bakke.
14.05.1994. Observert av Geir
Hardeng, Bjørn Petter Løfall og Ola
Wergeland Krog. Belegg ikke samlet.
3. Marker. Øst for Kiselbergmosen. PM
508 142 (ED 50). På starnmebasis av
døende osp i østvendt blåbærgranskog. 24.06.1995. Grete
Kongshaug, Monica Kristiansen,
Bjørn Petter Løfall og Ola Wergeland
Krog. <0>.
4. Marker. Øst for Kiselbergmosen. PM
513 136 (ED 50). På stammebasis av
stor osp i østvendt blåbærgranskog.
24.06.1995. Grete Kongshaug,
Monica Kristiansen, Bjørn Petter
Løfall og Ola Wergeland Krog. <0>.
5. Marker. Vest for Langvannet, ca. lO
m fra RV 21, PM 530 166 (ED 50).
På ei osp. 08.07.1995. Ola Wergeland
Krog. <0>.
6. Marker. Sør for s. Røytjern. PM 488
161 (ED 50). 03.09.1995. På osp i
2
gammel granskog, dekning ca. 20 cm
på SØ- siden fra 0-!,5m over bakken.
Monica Kristiansen og Ola Wergeland
Krog. <0>.
7. Rakkestad. Frønesjøen SV PL 425
915 (ED 50). 23.04.1994. På to
grovbarkede osper i svakt nordvendt
fuktig granskog inntil en østvendt
bergvegg. Bjørn Petter Løfall. <0>.
8. Rakkestad. Grimsrudfjellet sør. PL 352
719(ED50).12.09.1995.Påstammen
av stor osp i granskog i nordøstvendt
2
fuktig dalsøkk, dekning ca. 8 cm
Bjørn Petter Løfall. <0>.
9. Rakkestad. Skottjernhøyda. PL 470
856 (ED 50). 12.09.1995. På stammen
(bark) av osp i østvendt skråning i
granskog, dekning ca. l cm2. Bjørn
Petter Løfall. <0>.
lO.Rakkestad. Langvannet NV. PL 409
949 (ED 50). 17.09.1995. På
vestsiden av stor osp, god forekomst.
Monica Kristiansen og Ola Wergeland
Krog. <0>.
!!.Rømskog. SV for Prestbordtjern. PM
531173(ED50).10.09.!995.Påstor
osp i gammelskog, dekning ca. 50

Takk

Takk til Ola Wergeland Krog som har
sendt meg materiale av stiftfiltlav. Geir
Hard eng har kommentert manuset og dr.
Einar Timdal har kontrollert det
innsamlede materiale.
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Figur l. Gult i gult så langt øyet rekker. Gul/krage Chrysanthemum segetum i byggåker
ved Kjølholt på Kirkøy, Hvaler i juli 1995. Foto: jorf

Gullkrage Chrysanthemum segetum,
ensolibondensåker
Gunnar Engan

frø pr. plante (Korsmo et al. 1981 ).
Blomstringen er på sitt høyeste i juli og
august, men den kan finnes i blomst til
langt ut på høsten. På grunn av sin vakre
form og farge finnes storblomstrede
former i kultur, men disse dyrkes sjelden
her i landet (Lagerberg et al. 1958).

Gullkragen hadde ingen sjangs så
lenge kjemisk rensa monokultur var
bondens gud, hans daglige brød og
mening med livet. I dag er muligens
mangfoldet i hans kornåker et tegn på
at han følger med i tida? I framtida er
det kanskje også plass for ugrasene i
vår tilværelse, de som før ble luka bort
og ofra på effektivitetens alter, selv om
de bar lyset fra solguden selv.

Gullkrage er en art som hører hjemme i
jordbrukets kulturlandskap. Det er som
åkerugras den gjør mest ut av seg, og kan
fort ta overhånd i en kornåker dersom
den ikke bekjempes (Fig.!). Utenfor
området rundt ytre Oslofjord opptrer
gullkrage stort sett bare som ruderatplante; dvs som kornadventiv ved møller
og siloer, på ballast eller skrotmark
(Høiland 1993) Som åkerugras trives den
best på næringsrik men kalkfattig jord,
og går tilbake dersom det kalkes

BIOLOGI OG ØKOLOGI
Gullkrage er en gullgul kurvplante i nær
slekt med prestekrage. Gullkragen har
noe større blomster og grovere blad, men
er ellers nokså lik prestekragen. Den er
en sommerettårig plante som formerer og
sprer seg utelukkende med frø. Til
gjengjeld kan den produsere mange tusen
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LOKALITETSOVERSIKT FOR
GULLKRAGEIØSTFOLD

tilstrekkelig (Korsmo et al. 1981).

UTBREDELSE
Gullkragen har sannsynligvis sitt opphav
i sørøstre del av Europa. Herfra har den
spredd seg med jordbruket til store deler
av Europa, Nord-Afrika og Lille-Asia. I
nyere tid har den også spredt seg til NordAmerika, New Zealand og Sør-Mrika
(Hulten & Fries 1986).

Uten symbol : Herbariebelegg med funnår
og finner(e).
Herbariet der belegget finnes er angitt
innenfor klammer(<>).
* Mine egne registreringer av
gullkrage (ikke belagt i herbarier).
# : Litteraturopplysninger.
a : Personlige meddelelser og upubliserte notater.
UTM-koordinater (i kursiv) er gitt etter
det nye (blå) rutenettet (WGS84).

Til Norden (Danmark og Sør-Sverige)
kom planten trolig i første halvdel av
1600-tallet. Til Danmark skal den ha
kommet med såfrø fra Brandenborg i
Tyskland; et mye brukt navn på planten i
Danmark
er
branden-borger
(Brøndegaard 1987).I Norge blir
gullkrage første gang nevnt i 1704 i en
liste over planter som vokste i omegnen
av Trondheim (Lagerberg et al. 1958).
Etter at dyppløying ble vanlig på 1700og 1800-tallet spredte gullkragen seg
trolig raskt i lavlandsbygdene rundt
Oslofjorden, muligens også på sør- og
sørvestlandet.

Halden
Svinesund, PL 30 53 udatert (trolig
1870-årene). S.Møller <Oslo>
Idd,PL3952 1886 J.E.Thomle<Oslo>
Halden, 1889 S.O.F.Omang <Oslo>
Halden, Sauøya, N-enden, på vegkant, 3
moh. PL 36 55 1989 K.A.Lye
<Ås>
Vik, ca. 100 eks. i kornåker, PL 294 581
1993 J.I.Båtvik. <Oslo>
Halden, Sommerro, i åkerkant Ø for
vegen, PL 39 55 1993 K.A.Lye &
H.B.Gjærum <Oslo>
a Artsliste fra "Tistedalen og Asakbygden
ved Femsøe" i aug. 1827 (M.N.
Blytt's dagbok).

Oppover mot midten av 1800-tallet må
den ha vært vanlig i deler av dette
området, men etter at ugras-bekjemping
og effektiv frørensing ble mer og mer
vanlig har tilbakegangen for gullkragen
vært drastisk. I dag finnes gullkrage
årvisst bare i ytre deler av Vestfold og
Østfold (Lagerberg et al. 1958, Høiland
1993).

Rakkestad
a Rakkestad, 1886 S.Anderssen (K.
Høiland pers.med.)
a Rakkestad (eng if Dyring) (etter
A.Blytt's påtegnelser i sin egen
Norges Flora av 1874)

De første opplysningene om gullkrage i
Østfold finnes i en dagbok fra norges
første botaniker, M.N. Blytt, som gjorde
omfattende registreringer i de ytre delene
avzylketijuli og august 1827. Her nevner
han gullkrage både for Fredrikstadområdet, Hvaler og Halden. For sjeldne
og mindre vanlige arter gir han nærmere
stedsangivelser. Da han ikke gir detaljerte
lokalitetsopplysninger for gullkrage, er
det nærliggende å tro at planten var vidt
utbredt i dette området påBlytt's tid. Alle
senere kjente funn av gullkrage i Østfold
er vist på oversiktskartet (Fig.2).

Sarpsborg
a Skjeberg, Ingedal, Høysand, PL 25 63
1995 G.Granath (K.Høiland
pers. med.)
Fredrikstad
Borge, Rødbæk (?), 1916 A.Landmark
<Oslo>
Borge, Torsø prestegård, PL 19 60 1936
H.Tambs Lyche & H.Halvorsen
<Oslo>
Borge, Torsnes, Munken, i massevis i en
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Figur 2. Kjent utbredelse av gul/krage Chrysanthemum segetum i Østfold
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åker, PL 19 56 1939 B.Lunde
<Oslo>
o Rolvsøy, Rekustad, i kultureng, PL 14
72 1978, ikke sett senere
(O.Stabbetorp pers.med.)
Fredrikstad, Øra, PL 12 62 (ca.) 1896
H.Johnsen <Oslo>
Fredrikstad, ved kommunetomten, PL 09
65 (?) 1911 H.Johnsen <Oslo>
Kråkerøy, (ballast), PL 09 64 (?) 1879
E.Ellingsen <Gøteborg>
Kråkerøy, R.øds Bruk, PL 09 64 1910
H.Johnsen <Oslo>
oArtsliste fra "Kragerøen/Fredriksstad Ø/
Aresøen" i juli 1827 (M.N.Biytt's
dagbok)
Onsøy, Havikollen, PL 00 67 (?) 1887
E.Ellingsen <Gøteborg>
Onsøy, Solbrekke, PL 05 65 1902
E.Ryan <Trondheim>
Onsøy, Lepperød ved Fjelle, ugras i åker,
06 65 1946 N.Hauge <Oslo>
Onsøy, Oksrød, ved veien til Slevik, PL
04 62 1961 G.Hofstad <Oslo>
Onsøy, Engelsvik, Smauet, NL 99 68
1962 H.F.R.øer <Oslo>
Onsøy, nær prestegården, åker, PL 05 70
1979 Ø.Johansen <Oslo>
o Onsøy, i kornåker ved veien Dale Solbrekke, PL 06 64 1985
(O.Stabbetorp pers.med.)
# Onsøy, nær Onsøy kirke - i mengde
(Johansen 1981 b:72)
# Onsøy, Huseby - Prestegården - ved
veien (Johansen 198lb:72)

o Artsliste fra "Sæløe, Spjærholmen,
Spjærland, Aggerøen" i juli 1827
(M.N.Blytt's dagbok)
Asmaløy, Nordre Rød, PL 11 50 1919
R. Tambs Lyche <Trondheim>
Asmaløy, Høydal (?), 1948 K.Ydse
<Trondheim>
# Bemærket paa Asmal, ikke alm. (Collett
1868:51)
Kirkøy, mellom Bølingshavn og
Korshavn, PL 15 48 (ca.) 1887
E.Ryan <Trondheim>
Kirkøy, ved Lønne, i mængde, PL 12 46
udatert (trolig 1896). F.H ..
Werenskiold <Oslo>
Kirkøy, 1896 K.Pettersen <Oslo/
Stockholm/Lund>
Kirkøy, 1904 H.Johnsen <Oslo>
Kirkøy, 1911 M.Aim <Oslo>
Kirkøy, 1920 A.Landmark <Oslo>
Kirkøy, 1920 A.Magnus <Oslo>
Kirkøy, 1945 K.Andreassen <Oslo>
Kirkøy, Brekkerud, i kålåker, PL 16 46
(?) 1974 Ø.Johansen <Oslo>
* Kirkøy, Koltorp - Kjølholt - Brekke.
Store mengder i kornåker/åkerkant
/veikant (se fig. I.),PL 167-171
461-463 1994 Intakt 1995
* Kirkøy, Sandbakken - Prestegården Grinda. Spredt til rikelig i kornåker,
PL 158-163 456-460 1994 Intakt
1995
* Kirkøy, Ørdal - Sandbrekke. Spredt i
kornåker, PL 161 475 1994
* Kirkøy, Kilebrygga - Søndre Kilebrygga. Ganske rikelig i tre små
åkerflekker,PL 191-193 487-489
1995
o Kirkø i stormængde (!)(etter A.Biytt's
påtegnelser i sin egen Norges Flora
av 1874)
o Kirkøy, Botne, PL 16 48 1935 H.
Tambs Lyche (K.Høiland pers .
med.)
# Bemærket paa Kirkøen, ikke alm.
(Collett 1868:51)
# Kirkøen, i stor mængde (!) (Biytt
1892:34)
#I begynnelsen av 60-årene fant jeg den
ved Kile skole (Johansen
1981a:19)

Hvaler
Hvaler, 1884 P. Svendsen <Oslo>
Vesterøy, 1911 M.Aim <Oslo>
Vesterøy, Skjelsbu N for hovedvegen, på
jorde, PL 095 526 1986 T.Berg

<Ås>
o Vesterøen (if P. Svendsen) (etter
A.Biytt's påtegnelser i sin egen
Norges Flora av 1874)
* Spjærøy, Djupedal40 m S for vegkrysset. En plante i åkerkant, PL 099
516 1993
o Spjær (if P. Svendsen) (etter A.Blytt's
påtegne! ser i sin egen Norges Flora
av 1874)
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Søndre Sandøy, Ødegården, PL 19 42
1932 R.Tambs Lyche
<Trondheim>

leder forgæves efter et enkelt eksemplan>
(Brøndegaard 1987).
STATUS I NORGE
Høiland (1993) har gullkrage med på lista
over truete åkerugras i Norge. Den er her
gitt status «Sårbar (V)». At den ikke er
gitt status som «Akutt truet (E)» skyldes
at den ennå har livskraftige populasjoner
i Østfold og Vestfold. Den forsvarer
rødlistestatusen fordi den i høy grad er
prisgitt driftsforholdene i jordbruket.
Kalking, grøfting og vekselbruk har
sammen med bedre frørensing og
ugrasbekjemping sørget for en kraftig
tilbakegang og vanskeliggjort levekårene
for denne arten. Likevel er det tegn som
tyder på at gullkragen i dag er i svak
spredning igjen. Kanskje skyldes dette at
den yngre garde av kornbønder er mer
forsiktige med ukritisk bruk av giftige
sprøytemidler, i tillegg til at de aller
kraftigste ikke lenger er lov å bruke?

ETNO BOTANISK TRADISJON
Ove Arbo Høeg har dessverre ikke med
gullkrage i sitt livsverk om planter og
tradisjon i Norge. Begrenset utbredelse
både i tid og rom her tillands gjør at det
er svært få som har noe forhold til denne
planten. Men fra Danmark, hvor gullkrage har vært og lokalt ennå er vanlig,
finnes mange interessante opplysninger
om denne planten. Av de mange folkelige
navn på gullkrage kan vi liksom ane hvor
vanlig den må ha vært i bondens åker:

onde urt, fattigmandstrussel, Lokes
havre, bondeplage, troldkælling og
landmandens skræk. Finere urbane fluer
visste nok å verdsette den på annet vis:

guldsol, guldblomme, guldknap,
solsikke, frueblomst eller morgen.frue
(Brøndegaard 1987).

LITTERATUR

I 1758 stilte kong Fredrik V opp en
prisoppgave på 12 dukater for å skaffe
opplysninger om det beste «Middel til at
fordrive og udrødde af Agerne det slags
guule Blomster, som af nogle kaldes
Morgenfrue, men ellers med et almindelig
Navn onde Urter, fordi de frem for alt
andet Ukrud, meget hindre og dæmpe
Kornets Vext» (Lagerberg et al. 1958).
En bylov fra Steinberg i Slesvig 1733
påbød alle bønder å rense sine åkre for
gullkrage to ganger hver sommer, ellers
skulle de bøte 3 pfenning pr. blomst. På
Alrø i Horsens fjord skulle «alle
frueblomster være afluget før St. Hans
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1800-tallet var gullkragen beseiret i de
fleste landsdeler.
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I 1880 kunne en agronom erklære at den
nå var «en uænset ukudtplante og i mange
egne så sjælden, at man på hele bymark er
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Gode plantefunn i Østfold nr.l, fram til
og med 1993
Jan Ingar I.Båtvik &
Bjørn Petter Løfall

suppleringer etterhvert. Likevel ønsker vi
primært at sjeldne funn publiseres som
egne artikler da dette rimeligvis gir en
langt bedre oversikt over forekomst og
historie i fYlket.

Dette er første gang vi presenterer en
parallell til fuglerapportene (LRSK)
for planter. Her skal det på sikt også
være rom for sjeldne moser, alger og
lav i tillegg til mer eller mindre sjeldne
karplanter. Denne serien er ment til å
fange opp gode plantefunn som ikke
blir publisert i en eller annen
sammenheng
som
f.eks.
i
Fylkesmannens
rapportserie,
rapportserien Østfold-Natur eller
artikler/referater i dette tidsskriftet.

Det arbeides med fYlkesoversikter over
sjeldne moser og lav. Nye funn vil vi ta
med i denne serien på lik linje med
karplantene når utgangspunktet i ferdige
rapporter foreligger. Nasjonale oversikter
over sjeldne arter (DN-rapport 1992/6)
er det også naturlig å ha som
bakgrunnsmateriale ved artsutvelgelsen
i denne serien.

Innledning
Etter at andre reviderte utgave av
Østfoldrødlisten (Båtvik 1992) kom ut er
det blitt gjort flere interessante funn av
sjeldne planter. De fleste sjeldne funn blir
notert i feltbøker, på krysslister eller
belagt til ett eller annet museum. I mange
tilfeller blir de ikke publisert før noen går
i gang med en behandling av nettopp
denne sjeldne arten eller lager en
beskrivelse av området hvor sjeldenheten
inngår. Denne serien er tenkt å fange opp
slike funn slik at de blir lettere
tilgjengelige samtidig som vi får en bedre
oppdatert status for våre sjeldenheter.

I noen grad kan det også være naturlig å
ta med ny, aktuell litteratur her. Som
aktuell litteratur blir regnet publikasjoner
som omtaler sjeldne Østfoldfunn.
Litteratur og belegg som er uteglemt i
Østfoldrødlisten blir også presentert her
for å komplettere denne. Det foreligger
allerede flere funn som kan endre på
status for enkelte arter. Ny og oppdatert
status er tenkt tatt med, særlig for arter
med status for de respektive lokaliteter
angitt som «usikre» Ufr. med
utbredelseskartene i Båtvik 1992).
Det kan sporadisk forekomme opplagte
feilangivelser av funn fra fYlket. Disse
skaper ofte feilaktige forestillinger om
hva som finnes innenfor fYlkesgrensene.
For å demme opp for slike misforståelser,
ønsker vi å gi dem omtale. Slike arter/
omtaler er satt i parentes.

Nå er det langt fra opplagt hvilke arter
som regnes som «gode funn», og hvilke
som vil falle utenfor denne serien. Vi har
valgt å ta utgangspunkt i artene som er
behandlet i vår lokale rødliste for fYlket
(Båtvik 1992), samt arter som er ganske
grundig behandlet i egne artikler i dette
tidsskriftet. Unntaksvis ønsker vi også å
ta med arter og funn som viser en
marginal utbredelse, gamle åkerugras
eller uvanlige forekomster som det ikke
planlegges artikler på i nær framtid. Vi
vil i denne omgang utelate arter vi vet
det arbeides med publikasjoner av, men
ønsker eventuelt å komme tilbake med

Den første oversikten er et resultat av en
ringerunde til utvalgte personer. Kilden
for opplysningene er alltid nevnt under
hver art. For de som ikke ønsker å
publisere funnet selv, er det særlig
ønskelig med en kontakt til oss slik at vi
kan få med funnet i denne serien. En egen
liste over aktuelle arter bør på sikt kunne
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lages og sendes på anmodning til den
interesserte. Dette vil vi komme tilbake
til senere.

avmerket ved PL 49-50,43.
Bjønnkam er ifølge Båtvik (1992) kjent
fra 4 lokaliteter (Idd, Onsøy, Rygge,
Tune), men ingen regnes som intakte i
dag. Arten er sist sett med sikkerhet i
1977 ved Sølvstufoss i Tune, men er også
borte herfra. Med opplysningen fra
Prestebakkefjella er det mulig vi fortsatt
har denne vestnorske bregnen i Østfold.

Enkelte funn regnes som såvidt sårbare
at vi ikke har gått ut med UTM
kartfesting. Langt de fleste arter tåler en
presis angivelse av lokaliteten, og der er
UTM-koordinater inkludert.
Artene listes opp alfabetisk etter de
vitenskapelige navn som følger Lid & Lid
(1994) etter mønster fra Båtvik (1992).
De norske navnene følger en bokmålsliste
med utgangspunkt i de nynorske navnene
fra Lid & Lid (1994). Det gjøres
oppmerksom på at denne listen ikke er
offisielt godkjent ennå, men at den er
tenkt sendt på høring til de botaniske
miljøer med tanke på å få etablert en
norsk standardisert liste over
karplantenavn.
Arter merket med * er ikke behandlet av
i Østfoldrødlisten eller i separate artikler
i tidsskriftet. For disse artene blir likevel
en oversikt over kjente status for fYlket
inkludert. Plassering i truethetskategorier
bør også foreslås når/om status er
tilsrekkelig kjent.

(Botrychium simplex
DVERGMARINØKKEL)
Litt.: Fredrikstad. Onsøy, Enghaugberget.
Det oppgis et usikkert funn av arten med
J.I.I. som kilde (Bjørndalen & Brandrud
1989:7).
Utgangspunktet for denne antagelsen var
et usselt eksemplar som minnet mye om
dvergmarinøkkel, men som trolig var et
lite eksemplar av B.lunaria, marinøkkel.
Funnet er for tvilsomt til at det bør
aksepteres, og kollekten, som var umontert, er dessuten gått tapt.
Det finnes også en annen opplysning om
dvergmarinøkkel i en hovedoppgave ved
Telemark Lærerhøyskole fra Halden.
Forfatteren, Birgit Lindahl, fra Halden
opplyser at alle "funn" i denne oppgaven
ikke er virkelige fra de områdene som
beskrives. Oppgaven er ment som et
undervisningsopplegg for 2. klassetrinn i
barneskolen, og de arter som nevnes,
hvorav flere sjeldenheter, som både
dvergmarinøkkel og huldreblom, er ment
som et tenkt tilfelle. Hun beklager iveren
og engasjementet hun har forårsaket fra
botanisk hold.

Benyttede forkortelser:
<KMN> = materiale finnes ved herbariet
i Kristiansand.
<O> = materiale finnes ved Botanisk
museum, Oslo.
<p.m.>= personlig meddelelse.
<priv.herb.> = kollekt finnes i privat
herbarium.
<X-1> = kryssliste.
KARPLANTEFUNN
Blechnum spicant BJØNNKAM
Litt.: Halden. Prestebakkefjella. 25.26.5.1988. Korsmo & Svalastog (1993).
Nevnt i artslisten (s. 76) herfra, men ikke
i den løpende tekst. På spørsmål i brev
(25.4.1994) til forfatterne opplyses at
bjønnkam trolig ble sett nederst i
nordhelling rundt Elgsjøen (svar av
11.5.1994), men at intet belegg ble tatt.
På vedlagt kartutsnitt er antatt lokalitet

(Bromus benekenii SKOGFAKS)
Båtvik (1992) angir arten fra Fuglevik i
Rygge ved en feiltagelse. Det er Festuca
gigantea, kjempesvingel, det dreier seg
om. Dette er rettet opp i Båtvik
( 1994a: 86), men har beklageligvis fulgt
med til Lid & Lid (1994) på tross av
forsøk på å hindre dette. Skogfaks nevnes
også feilaktig i "Moss Avis" 19.6.1992
fra dette området. De nærmeste
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voksesteder finnes i Bærum i Akershus.
Chimaphila umbellata
BITTER-GRØNN
Aremark. Kleiva ved Store Le. PL ca. 59
77. 1980. Hytta til Grete og Ivar<?>.
Elisabeth & Jan Henrik Bodvin. <KMN>.

Campanula cen,icaria STAVKLOKKE
Aremark, før Størholtet, S-sida av veien
på gammel beitemark, l 0-12 eks. minst
to m fra veien sammen med einstape. PL
564 767. 6. 7.1992. Per Tangen. <p.m.>.

Arten er ifølge Båtvik (1992) tidligere
kjent fra 27 lokaliteter hvorav 5 anses
som inntakte, 3 har usikker status og
resten regnes som utgått eller hvor
nøyaktig lokalitetsangivelse mangler.
Arten har vist en faretruende tilbakegang
i fylket noe det moderne skogbruket i
hovedsak får skylden for. Funnet i
Aremark er det innerste i Østfold og
dessuten ny for Aremark kommune.
Arten er foreslått fredet mot innsamling
(Direktoratet for Naturforvaltning 1994).

Marker. Vollen. PL 535 866. 2.7.1993.
Noen planter i en østvendt skråning i en
hogstflate noen hundre meter øst for
Vollen. Ingvar Spikkeland. <p.m.>.
Stavklokke er ifølge Båtvik (1992) kjent
fra 17 lokaliteter hvorav 8 er kjent etter
1985. Arten ernyoppdaget mange steder,
slik at den fram til og med 1993 er kjent
fra minst l O intakte lokaliteter.
Carex loliacea NUBBESTAR
Aremark. Abbortjern, mange planter på
ei lita myr på sørvestsida av Abbortjern.
PL 55 80. 6.1991. Ingvar Spikkeland.
<0>. Myra ble grøftet og tilplantet i
1995. <p.m.>.

Engan ( 1994) nevner nyfunn av
bittergrønn fra Stuevika på Søndre
Sandøy (Engan 1993a) og fra Spjærøy
(Engan 1993b) hvor den finnes relativt
rikelig i blåbærgranskog langs en sti drøyt
400 m NØ for Nygård. 20.6.1993.

Marker. Viken, noen planter i en liten
sump ca 500 m nordvest for Viken. PL
542 860. 18.7.1991. Ingvar Spikkeland.
<0>.

Bittergrønn er fram til og med 1993 kjent
fra 8 trolig intakte lokaliteter.
Daphne mezerum TYSBAST
Eidsberg. Hjel mark, to bestander ca 200
m fra hverandre, mange eks. samt ett eks.
i jordekant i NV -hjørnet mot Hjelmark.
PM ca 267 042. 4.6.1989. Nils Skaarer.

Nubbestarr er ifølgeBåtvik (1992) angitt
fra Il lokaliteter (Aremark, Eidsberg,
Kråkerøy, Marker, Onsøy, Spydeberg,
Våler). Etter 1950 er den angitt fra 4
lokaliteter. Etter disse to nyfunnene
kjenner vi 6 trolig intakte lokaliteter, og
kanskje kan det være enda flere da arten
er lett å overse.

Trøgstad. Ca l km N for Olerud langs
stien til Stortjem, en del planter i sørvendt
kratt/blandings-skog funnet under en
ekskursjon med naturfaglærere fra Hov
videregående skole, Askim. PM 33 19.
26.5.1991. Ingvar Spikkeland. <p.m.>.

Carex paniculata TOPPSTARR
Rygge. Fuglevik, to tuer finnes fortsatt
her. 8.1992. Kåre Arnstein Lye. <p.m.>.
Nevnt hos Båtvik (1994a:75).
Toppstarr har vært regnet som utgått i
Østfold da dens eneste forekomst i fYlket
(fram til og med 1993) er ødelagt av
dreneringer, forsøpling, etc. (jfr. Båtvik
1992), men fortsatt finnes noen usle rester
på lokaliteten.

Arten er tidligere med sikkerhet kjent fra
14 lokaliteter, hovedsakelig fra fYlkets
indre deler (Båtvik 1992). Flere funn i
senere tid tyder på at den er mer vanlig
enn tidligere antatt.
Dryopteris cristata VASS TELG
Litt.: Hvaler. Sør på Herføl (Engan
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1993a:36-37). To bestander med få
meters mellomrom, 75 m N for
Linnekleppstranda på sørsiden av øya.
Største bestand 6 m langt smalt belte på
nordsida av bratte kampesteiner. Minste
bestand 7 m langt med l 0-15 små planter.
PL 176412.29.6.1992.

Gentianella campestris BAKKESØTE
Marker. Viken, noen planter i en sørvendt
bakke ovenfor småmyrullforekomst samt
noen eks. på veikant. PL 543 860 og
PL 545 860. 29.8.1992. Ingvar
Spikkeland. <2 ark, O>.
Bakkesøte er nevnt fra 12 lokaliteter i
Østfold, men hvor bare 3 ble regnet for
intakte (Båtvik 1992). Arten har hatt en
markert tilbakegang mange steder på
grunn av omlegging i landbruksdriften
hvor blant annet slått og beite er opphørt.
I Østfold kan den nok ha flere skjulte
forekomster, men per 1993 er den kjent
bare fra 4 lokaliteter.

Litt.: Hvaler. Spjærøy, 2 lokaliteter
(Engan 1993b).
A. Rikelig over et l 00 m langt belte i
dalen 200 m NV for Spjærevarden, 500
m SV for Spjær. Krattmyr med mye pors.
PL 090 493. 13.6.1993.
B. En plante i S-enden av gjengrodd dam,
200m NØ for Spjær, grasmyr. PL 094
499. 20.6.1993.

Gentianella uliginosa SMALSØTE
Litt.: Hvaler. Spjærøy, ganske rikelig i en
liten skjellsand-strandeng på Spjærodden
(Engan 1993b). PL 093 483. 4.9.1993.

Vasstelg er kjent fra 9 lokaliteter i fYlket
hvorav 4 regnes for intakte (Båtvik
1992). Fra Hvaler er den kjent fra 5
lokaliteter tidligere, blant annet fra
Herføl. Den er imidlertid ny for Spjærøy.
Inklusive funnene fra Spjærøy kjenner vi
i dag med 6 trolig intakte lokaliteter i
fYlket.

Smalsøte er nevnt for 14 lokaliteter i
fYlket hvorav 6-7 regnes for trolig intakte
(Båtvik 1992). Den er nevnt fra 7
lokaliteter fra Hvaler tidligere, men aldri
før fra Spjærøy.
Geranium pratense
ENGSTORKENEBB
Fredrikstad. Borge, Årumbekken, ved
dens utløp, stor bestand ved stien på
sørsiden av bekken. PL 205 713.
24.7.1993. J.Ingarl.Båtvik. <0>.

Eriophorum gracile SMÅMYRULL
Marker. Viken, en liten bestand i sørvendt
myr/fuktig bakke
PL 544 860. 8.6.1993. Ingvar
Spikkeland. <0>.
Småmyrull er tidligere kjent fra 5
lokaliteter i Eidsberg, Marker, Rakkestad
og Aremark. To av lokalitetene ansees å
være intakte. For de 3 andre er status mer
usikker (Båtvik 1992). Denne lokaliteten
er den andre kjente i Marker.

Engstorkenebb er omtalt fra 16lokaliteter
tidligere hvorav 9 ble regnet for intakte
(Båtvik 1992). Arten er kjent fra
Fredrikstad både fra Gansrød og flere
steder i Onsøy, men den er ny for
kommunedel Borge.

Galium trijlorum MYSKEMAURE
Rømskog. Øst for Gryttjernet, i en bratt
fjellskråning. PM ca606 267. 27. 7.1976.
Nils Skaarer. <priv.herb.>. Belegget er
kontrollert av Finn Wischmann,
Bot.mus., Tøyen.

Glaucium jlavum
GUL HORNVALMUE
Litt.: Hvaler. Spjærøy. Engan (1993b)
fant to blomstrende og ett sterilt individ i
sørenden av Spjærøy 13.6.1993.

Arten var tidligere kjent fra en lokalitet i
fYlket, også fra Rømskog. (Båtvik 1992).

Dette må regnes som et gjenfunn av
Mathias Numsen Blytts funn fra
28.+30.7.1827 (Wikstrom 1828). Arten
147

har ikke vært sett her siden Nils Hauges
kollekt herfra, datert 15.7.1939 (Båtvik
1992). Gjenfunn av gul hornvalmue er
således et svært morsomt funn av en art
som opptrer svært fåtallig i Norge, men
hvor Østfold har den største bestanden.
Hos oss er den registrert på l Olokaliteter
mellom 1970-1993, hvorav samtlige
trolig er intakte.

Ifølge Båtvik (1992) var lundhengeaks
bare kjent fra 3 lokaliteter i fYlket (Hvaler
og to fra Onsøy). Det siste funn ble gjort
i 1947, og arten ble regnet som neppe
forekommende i dag. Engan (1993a,
1994) nevner rikelige forekomster i en
edelløvskog på Søndre Sandøy, samt
sparsomt på Nordre Sandøy.
Lundhengeaks er altså fram til 1994 kjent
fra 6 lokaliteter hvor i alle fall to er
intakte.

* Lappula squarrosa
SPRIKE-PIGGFRØ
Litt.: Spydeberg. Hylliåsen (Torp 1986).
Arten angis i karplantelisten uten
kommentar (s.28). <X-1 av Olav
Skulberg, udat.>.

Myosotis disco/or
PERLEFORGLEMMEGEI
Råde. Innerst i Kråkstadfjorden på og nær
opprotet beitemark, på tørre knauser med
liten konkurranse. PL 029 780.
17.6.1993. J.Ingar I.Båtvik. <0>.

Sprikepiggfrø er kjent fra 4 lokaliteter i
Østfold (Moss 2 !ok., Fredrikstad,
Onsøy). Arten er ofte omtalt som et
kulturs predd ugras (Lid & Lid 1994 ),
men regnes som en hensynskrevende
gårdstunplante som foreløbig ikke er truet
(Høiland 1995). Den er såvidt uvanlig at
vi bør være oppmerksom på den slik at
de få funn som gjøres rapporteres. De
eldste funn fra fYlket er fra 1909, og arten
er, med unntak av den nevnte kryssliste
fra Spydeberg, ikke rapportert etter 1957.
Det er uklart om vi har sprikepiggfrø i
Østfold i dag.

Perleforglemmegei er omtalt fra 7
lokaliteter i fYlket (Båtvik 1992). Den var
kjent på bare en lokalitet etter 1970
(Halden 1991 ), og som derfor ble regnet
som fYlkets trolig eneste intakte. Den
nevnte lokalitet fra Råde er et gjenfunn
av en lokalitet oppdaget i 1969. Det er
fortsatt gode bestander her, dog ikke
årvisst like tallrik.

* Nuphar pumila
SOLEINØKKEROSE
Rygge. Hananbukta, fine bestander på
begge sider. Også funnet flere steder langs
ÅrVolltangen i Mosseelva, mest steriL NL
966 888. 8.8.1993. J.Ingar I.Båtvik <0>.
Også omtalt i Båtvik 1994b:47).

Melica unijlora LUNDHENGEAKS
Litt.: Fredrikstad. Borge, Munken.
24.5.1989. Korsmo & Svalastog (1993).
Nevnt i artslisten (s. 78) herfra, men ikke
i den løpende tekst. På spørsmål i brev
(25.4.1994) til forfatterne opplyses at
lundhengeaks trolig ble sett på to
nærliggende lokaliteter, PL 193-196 573577 og 198-202 578-579. I brevet
( 11.5. 1994) innrømmes at arten ikke ble
sett blomstrende og at det derfor kan
være tvil om bestemmelsen. Vi anbefales
å sette en «cf>> foran angivelsen. Cfbetyr
«conferere» og benyttes der en er usikker
på bestemmelsen. Intet belegg ble tatt.
Båtvik inventerte Munkenområdet blant
annet med tanke på lundhengeaks i 1994,
men uten resultat.

Fra Østfold finnes ett belegg som
angivelig skal være solei-nøkkerose.
Dette funnet er fra Vannsjø ved Moss,
28. 7.1896. R.T.Nissen. <0>. Det er
mulig bestemmelsen er dratt i tvil da
funnet aldri er nevnt eller avmerket
verken i Lids mange florautgaver eller i
Hultens (1971) utbredelseskart. Med
dette funnet er vi i alle fall sikre på at
arten finnes hos oss, både i Moss og
Rygge. De nærmeste voksesteder synes
å være i Akershus (Rulten 1971).
(Phleum phleoides SMALTIMOTEI)
Litt.: Sarpsborg Tune. Angitt i felt 6 i
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Opstad fornminnefelt (Ottestad &
Hansen 1993: 19). Også sitert hos Hansen
(1993:37).
For begge rapportene er angivelsen tatt
med i en artsliste hvor flere vanlige
beiteplanter inngår. Smaltimotei angis i
listen som typisk for beitesamfunn. Det
synes usannsynlig at oppdagelsen av en
såvidt sjelden plante ikke har vakt større
oppsikt. Så vidt vites ble det for eksempel
ikke tatt belegg av funnet. Om
smaltimotei virkelig ble funnet i
Opstadfeltet, noe som sterkt betviles, er
det det eneste kjente sted for arten i dag.

av 11.5.1994). Det innrømmes at det her
kan ha skjedd en forveksling med
S.album, hvitbergknapp, og vi anbefales
en «cf» foran angivelsen. Intet belegg
finnes.
Da det ikke har vært mulig å gjenfinne
kystbergknapp fra Strålsundbukten på
Kråkerøy Qfr. Båtvik 1992b: Natur i
Østfold 11(1):40-42), kan vi ikke regne
arten med blant våre levende karplanter
per i dag.
Selaginella selaginoides
DVERGJAMNE
Litt.: Aremark. Matholhøgda. PL 585
670. 28.-29.5.1986 og 26.5.1988.
Korsmo & Svalastog (1993). Nevnt i
artslisten (s.80) herfra, men ikke i
beskrivelsen av området. Det er ikke
spurt om nærmere stedfesting av funnet.
Belegg av funnet er ikke sett, og det
finnes neppe.

I Østfold er den tidligere nevnt fra 3
lokaliteter (Båtvik 1992), fra Spydeberg,
Halden og Fredrikstad. Alle angivelser er
gjort før århundreskiftet, og arten er trolig
borte fra fylket i dag. For nærmere
detaljer om arten henvises til Båtvik
(1995: l 04).

* Rumex sanguineus SKOGHØYMOL
Litt.: Spydeberg. Hylliåsen (Torp 1986).
Arten angis som en av de sjeldne artene i
området (s.33). Skoghøymol nevnes også
i artslisten (s.23). <X-1 av Olav Skulberg,
u dat.>.

Litt.: Spydeberg. Hylliåsen (Torp 1986).
Arten angis i karplantelisten uten
kommentar (s.20). <X-1 av Olav
Skulberg, udat.>.
Dvergjamne er tidligere omtalt fra 7
lokaliteter hvorav bare 2 funn er gjort
etter 1980 (Båtvik 1992). Alle funnene
er fra kysten (6 fra Hvaler og ett fra
Onsøy), slik at disse to opplysningene,
om de kan verifiseres, utvider vår
oppfatning av artens utbredelse i fylket.

Skoghøymol er nevnt fra ballast i
Fredrikstad som det eneste fra fylket
tidligere (Lid & Lid 1994). Det er uklart
om funnet fra Spydeberg er intakt, men
om den fortsatt finnes i Hylliåsen, er det
et meget interessant funn av denne
vestlandsart. De nærmeste voksesteder er
i Hordaland om en ser bort fra utgåtte
ballastfunn fra Øst- og Sørlandet (Lid &
Lid 1994).

* Senecio aquaticus
DIKESVINEBLOM
Fredrikstad.
Kongsten,
nær
krigskirkegården, fuktig parti på forsømt
beitemark, flere hundre eks. PL 125 642.
Hermod Karlsen <p.m.>. 19.6.1993.
J.Ingar I.Båtvik. <0>.

(Sedum anglicum
KYSTBERGKNAPP)
Litt.: Hvaler. Storesand/Gråtersand.
21.6.1989. Korsmo & Svalastog (1993).
Nevnt i artslisten (s.80) herfra, men ikke
i den løpende tekst. På spørsmål i brev
(25.4.1994) til forfatterne opplyses at
kystbergknapp kan ha blitt sett både på
Storesand, PL 15 7 451, og ved
Gråtersand, PL 586-588 456-457 (svar

Dikesvineblom er i Østfold bare kjent fra
ett funn fra ballast på Gressvik,
30.8.1907. AntonLandmark. <0>. Dette
nye funnet ved Kongsten representerer
således en gåte både hvordan den er
kommet hit og ikke minst de store
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mengdene som finnes. Arten er fullt
naturalisert her, og minner om slik den
kjennes fra Nordvestlandet hvor den er
hyppig forekommende. De nærmeste
voksesteder fra lokaliteten i Fredrikstad
er i Oslo (Lid & Lid 1994).
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(Thelypteris aculeatum
FALKBREGNE)
Litt.: Vedrørende utbredelsen av arten
står: «I et bredt belte langs kysten fra
Østfold til Nord-Trøndelag» (Jahns
1983:90).

Falkbregne har aldri vært påvist i Østfold:
Dens nærmeste voksesteder finnes 1
Bærum i Akershus (Lid & Lid 1994).
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Lavslekten Lobaria i Østfold
Bjørn Petter Løfall &
Ola Wergeland Krog

enheter som ofte ser ut som pulver) som
de to andre mangler. Apothecier
(fruktlegemer) er sjeldne med unntak hos
kystnever (Krog et al. 1994).

I Østfold er det funnet fire arter i slekta
Lobaria. Alle disse er i hovedsak
knyttet til gamle løvtrær. Fordi de er
store og bladformede er de utsatt for
luftforurensninger. I tillegg er de truet
av skogbruk fordi de er knyttet til
miljøer som har vært stabile med
hensyn på mikroklimatiske forhold.
Dette gjør dem interessante å
kartlegge med hensyn på å finne
områder med kontinuitetsskog og for
miljøovervåking.

Økologi
Lobaria-artene vokser på trær, stein og
er mindre vanlig på marken. Alle er
knyttet til miljøer med en viss kontinuitet.
Dette kan f.eks. være skoger med
kontinuitet i kronesjiktet. De er også
funnet
på
gamle
løvtrær
i
kulturlandskapet. Slike trær står igjen i
gamle alleer, på kirkegårder eller i gamle

Utseende
Lavslekten never Lobaria består i Norge
av 6 arter. I Østfold er 4 arter funnet og
det er alle som en kan forvente å finne
her. De som ikke finnes i Østfold er
fjell never L. linita en fjell art som er funnet
fra Nord-Trøndelag til Finnmark og
fossenever L. hal/i i som finnes på steder
med meget høy luftfuktighet (ofte i
nærheten av fossefall) fra Sør-Trøndelag
til Troms (Krog et al. 1994).

Figur l. Lungenever pa aspestamme fra
sør for Sondre Roytjern, Marker. Foto:
Ola Wergeland Krog.

Den minste av artene i Østfold er
skrubbenever L. scrobiculata som kan bli
opptil 2 dm. Fargen på artenes overside
er sølvgrå hos sølvnever L. amplissima
som blir grønn i fuktig tilstand,
lungenever L. pulmonaria er brun som
tørr og grønn i fuktig tilstand,
skrubben ever gul grå eller blågrå som tørr
og gråblå i fuktig tilstand og kystnever
L. virens er lyst gråbrun ofte med grønne
partier og grønn i fuktig tilstand.
Sølvnever er den eneste representanten
med utvendige cephalodier ( cyanobakterie i en art med grønn fotobiont).
Disse er hos sølvnever mørke og
busklignende. Lungenever er arten med
tydeligst nettverk av åser som skrubbenever også kan ha, men sjelden så
tydelige. Lungenever og skrubbenever
har soredier ( vegetative sprednings-
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hager.

ble først funnet i Østfold i 1935, og er pr.
i dag funnet på fire lokaliteter. Til
sammenligning er arten notert fra ca. 40
lokaliteter på trær i GB! og Al
(Hultengren 1995).

Sølvnever finnes på stammer av løvtrær
og på stein (Krog et al. 1994). Den er
med sikkerhet bare rapportert på lind
Ti lia cordata i Østfold.

Lungenever har en vid oseanisk-montan
utbredelse i Europa, Nord og Sør-Afrika,
Nord-Amerika og Asia (Purvis et al.
1992). Den ble tidlig betraktet som vanlig
i Norge (Lynge 191 0), og i hele
Skandinavia (Magnusson 1929). Det
fØrste funnet i Østfold er fra 1931 og arten
er tilsammen funnet på 30 lokaliteter. Pr.
1990 var den kjent fra 77 lokaliteter i
Dalsland (Kannesten 1991) og pr. februar
1995 fra 125lokaliteter (Claes Kannesten
pers. medd.). I GB! og Al er den totalt
kjent fra ca. 450 lokaliteter på trær
(Hultengren 1995).

Kystnever finnes over mose på
trestammer og berg med relativt høy
luftfuktighet (Krog et al. 1994). Den er
bare rapportert fra lind og ask Fraxinus
excelsior i Østfold.
Lungenever finnes på trær og mindre
vanlig på mosekledde bergvegger (Krog
et al. 1994). Med de opplysninger som
foreligger fra Østfold er den bare funnet
på trær, først og fremst osp Populus
tremulae og en del ask. Spredte funn er
også gjort på lind, svartor Alnus
glutinosa, eik Quercus, rogn Sorbus
aucuparia, alm Ulmus glabra, og hassel
Corylus avellana er mer spredt.

Skrubbenever er kjent fra Europa,
Australia og New Zealand (Purvis et al.
1992). Den ble tidlig betraktet som vanlig
(Lynge 1910), og dette gjaldt også hele
Skandinavia (Magnusson 1929). Det
første daterte funnet i Østfold er fra 1917,
men et udatert funn av Frederik Christian
Schiibeler (1815-1892) er det første.
Tilsammen er arten funnet på 11
lokaliteter i Østfold. I GB! og Al er den
kjent fra ca. 90 lokaliteter på trær
(Hultengren 1995).

Skrubbenever har videst økologi og er
sett på trær, stein og på marken (Krog et
al. 1994). I Østfold er rapporteringen om
hvilke underlag arten er funnet på
mangelfull. De eneste angitte underlagene
er osp.

Utbredelse og forekomst
Sølvnever er utbredt i Vest-Europa fra
Skandinavia til Spania og øst til Hellas
(Purvis et al. 1992). Den ble tidlig
betraktet som sjelden på Østlandet
(Lynge 1910) og dette er gyldig også i
dag. Det første funnet i Østfold er fra
193 5. Tilsammen er det gjort tre funn,
alle fra Jeløya. I Goteborgs och Bohus
liin (heretter forkortet til GB!) og
Alvsborg liin (forkortet Ål) i Sverige har
det i flere år pågått en grundig kartlegging
av epizyttiske lav. Der er arten notert fra
34lokaliteter hvor 22 regnes som aktuelle
i dag (Hultengren 1995).

Trusselfaktorer og rødlistestatus
Ved vurdering av rødlistestatus er det
nyttig å sammenligne med andre land!
regioner. Lobaria-artene er truet mange
steder i verden. De må også vurderes som
truet i Østfold selv om ingen av dem
vurderes som truet nasjonalt. I Sverige
som helhet eller i regioner oppfattes
skogbruk som den største trusselen mot
artene dernest
luftforurensning
(Hallingbiick 1986 og Hultengren et al.
1993). I Østfold er de viktigste truslene
skogbruket; fortetting av skogene slik at
det blir for lite lys og hogst av lokaliteter,
samt luftforurensning.

Kystnever er ikke kjent utenfor Europa
(Purvis et al. 1992). Lynge (1910) fant
arten kun på Vestlandet på stammer av
løvtrær (eik og lind) eller på sten. Den

Vi har sett det som nyttig å gjøre en
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regional rødlistevurdering av Lobariaartene i Østfold. Med de store klimatiske
variasjoner som vi har i Norge og med
fokusering på arter som Norge har et
ansvar for vil svært få !avarter på den
nasjonale rødlisten (Størkersen 1992)
finnes i Østfold. Det betyr imidlertid ikke

at !avartene regionalt har en
tilfredsstillende status. For Østfolds
vedkommende så vil den nye svenske
rødlista (Aronsson et al. 1995) være
bedre egnet for vurdering av verdifulle
lavlokaliteter enn den norske rødlista.

Tabell l. Rødlistestatus for Lobaria-artene i EU= Europeiske unionen (Serusiaux 1989),
BW = Baden-Wiirttembergs (Wirth 1995), SF= Finland (Kommisjonen for iivervakning
av djur og viixter 1992), S = Sverige (Aronsson et al. 1995), D =Danmark (Asbirk og
Søgaard 1991), N =Norge (Størkersen 1992) og Ø= Østfold. Status: Ex= forsvunnet
( extinct), E =direkte truet (endangered), V= sårbar (vulnerable), Cd= hensynskrevende
(care demanding), o = ikke truet (out of danger) og - = arten er ikke funnet i landet/
regionen. I EU benyttes en kombinasjon av flere kategorier fordi det er forskjeller på
truethet innen unionen.
BW SF
E
Ex V
o
E
Cd?

EU

. amplissima
virens
L. pulmonaria
L. scrobiculata
L.

sølvnever
kystnever
lungenever
skrubbenever

V-E
E-R
o
E-R

s

D

N

ø

E
V
o
o

Ex
E
R
E

o
o
o
o

E(Ex?)
V
Cd
V

høgskole, Ås og <O> = Botanisk
Museum, Oslo. I noen tilfeller finnes det
dubletter i samlingene. Disse er angitt
med antall kapsler (kps) etter herbarieforkortelsen (kapsel= konvolutt).

Lungenever er nevnt som en god
indikatorart på artsrike kontinuitetsskoger (Gauslaa 1994). Ved en eventuell
utarbeidelse av et indikatorsystem for
nøkkelbiotoper i Østfold (som feks. ved
kartleggingen forut for driftsplan for
skog) vil lungenever være egnet. De
andre Lobaria-artene er antageligvis for
sjeldne i Østfold til å brukes som
indikatorarter, men funn av disse
indikerer høye naturverdier.

L. amplissima - sølvnever
l. Moss. Jeløya. Stalsberget. <NL ca.
904 879 (ED 50)>. 23.10.1935.
Eilif Dahl. <O>.X.Moss. Jeløen.
09.1936. <0>. <Samme !ok.
som nr. l?>.
2.
Moss. Jeløya. Alleen på Reier gård.
<NL
921 897 (ED 50)>.
19.10.1952. På lindebark, bare ett
tre og tem. høyt oppe på stammen.
RolfNordhagen. <0>.

Andre !avarter som bør vurderes som
indikatorarter for nøkkelbiotoper i
Østfold er feks. gubbeskjegg Alectoria
sarmentosa, stiftfiltlav Parmeliella
triptophylla, grynvrenge Nephroma
parile og kystvrenge N laevigatum.

L. virens- kystnever
!.a. Moss. Jeløy. Stalsberget. <NL ca.
904 879 (ED 50)>. 23.10.1935.
EilifDahl. <0>.
b. Moss. Jeløy. 23.10.1935. Eilif
Dahl. <0>. <Selv om lokaliteten
ikke er presist angitt er det mest
sannsynlig at det er den samme som
overstående>.

Lokalitetsoversikt
Her listes alle kjente funn/observasjoner
av Lobaria-artene i Østfold. I de fleste
tilfeller er det sitat fra herbariebeleggene.
Forfatternes tilleggsopplysninger til
herbarieetikettene er angitt i hakeparentes
<>.Forkortinger av offentlige samlinger
er som følger: <BG> = Universitetet i
Bergen, <NLH> = Norges Landbruks153

Fig. 2. Den kjente utbredelsen av
lungenever (sirkler) og sølvnever
(firkanter). Apne symboler er funn før
1990, halvfylte symboler er upresise
stedsangivelser før 1990 og fylte
symboler er funn fra 1990 og senere.

2..

3.

4..

Fig. 3. Den kjente utbredelsen av
kystnever (trekanter) og skrubbenever
(romber). Apne symboler er funn før
l 990, halvfylte symboler er upresise
stedsangivelser før 1990 og fylte
symboler er fonn fra l 990 og senere.

24.06.1935. EilifDahl. <0>.
Aremark. Øretjern. PL 562 503
(ED 50). Ca. juni 1990. I østvendt
li ca. l 00 m vest for bekken. Ett
vitalt og ett lite eks. på halvråtten
osp. Bård E. Andersen pers. medd.
12.12.1994.
b. Ble observert sett igjen mai 1995.
Individet er nå noe større. Bård
Andersen pers. medd. 13.09.1995.
3.
Aremark. Budalsvika. PL 569 493
(ED 50). August 1991. På osp i
sørøstvendt bakke, dekning 40x25
cm. Jørn Bøhmer Olsen pers. medd.
18.08.1995.
4. .Aremark. Tjøstøl barskogsreservat.

Moss. NorthernJeløy, N ofBrattås.
NL 938 974 <ED 50>. May 1988.
35m<oh>, on T. cordata in a steep
slope. Yngvar Gauslaa. <NLH>.
Moss. Reiertangen. NL 932 974.
22.01.1989. 20m<oh>, on Fraxinus
on steep W facing slope. Yngvar
Gauslaa. <NLH>.
Moss. Bevøya. Like S for fam.
Føyns hytte. (NL 926 984).
24.04.1992. På gammel lind. Odd
Stabbetorp. <0>.

2.a.

L pulmonaria - lungenever
l.
Aremark. Tistedal. Østenvik ved
Aspern. <PL 52 59-60 (ED 50)>.
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08.05.1993 (Bård Bredesen i brev).
Ikke samme lokalitet som nr. 5.
Bård Andersen pers. medd.
12.12.1994.
5. Aremark. Sør for Grasneset i Tjøstøl
barskogsreservat. PL 582 784 (ED
50). Høsten 1994. Rikelig
forekomst, trolig på gamle
svartorer i sumpskog. Flere trær
var helt dekket. Bård E. Andersen
pers. medd. 12.12.1994.
6.
Aremark. Haug. PL 560 660 (ED
50). 09.09.1995. Dekning ca. 25
kvadratcentimeter på en meget
stor osp i veikanten. Monica
Kristiansen, Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog. <0>.
7. Askim <uten nærmere angivelse>.
<udatert>. Sørensen. <0>.
8. a. Eidsberg. Berg. PM 266 040 <ED
50>. 25.05.1988 (Korsmo og
Svalastog 1993).
b. Eidsberg. Berg, PM 265 040 <ED
50>. 12.09.1989. 120m. Yngvar
Gauslaa. <NLH>.
9. Eidsberg. N for Hjelmark og SØ for
Tykerud. PM270 048. 18.08.1995.
Vanlig i området særlig på alm, men
også på osp og rogn. Geir Gaarder.
l O. Eidsberg. V for Tenor kirkeruin.
PM 277 048. 18.08.1995. Meget
sparsomt på stammebasis av eik.
Geir Gaarder i foreløpig notat.
11. Fredrikstad. Torsnes. Heieren <PL
179 648 (ED 50)> tett under en
berghammer på et tre, straks
ovenfor Helge Mikkelsens gård
20.05.1931. <0, ex. herb. B.
Lunde> (Johansen 1992).
12. Fredrikstad. Torsnes. Munken. <PL
19 56> (Jørgensen pers. medd. til
Geir Hardeng).
13. Halden. Vassdalen ved Ravntjern,
nord for Rokkevann. PL 36 65.
Januar 1991. Jørn Bøhmer Olsen
pers. medd. 17.09.1995.
14. Hobøl. Hobøl kirke. PM 087 087
<ED 50>. 12.04.1980. På Tilia
cordata ved stammebasis. Yngvar
Gauslaa. <NLH>.
IS. a. Marker. Øst for Kiselbergmosen.

PM 507145 (ED 50). 14.05.1995.
På død osp fra bakken og opp til 6
m, Ø-SØ vendt. Dekning ca. l
kvadratmeter Ola Wergeland Krog
og Asbjørn Solås. <0>.
b. Undersøkt igjen 24.06.1995. på to
ospetrær. Nr. l. 2-5 m over bakken,
V-vendt. Dekning ca. 20
kvadratcentimeter. Nr. 2. 3 m over
bakken, NØ-vendt. Dekning ca. 30
kvadratcentimeter. Avstand
mellom forekomstene ca. 60 m.
Flere potensielle trær i nærheten
undersøkt. Grete Kongshaug,
Monica Kristiansen, Bjørn Petter
Løfall og Ola Wergeland Krog.
<0>.
c. Sjekket lokaliteten noe grundigere
og fant to osper til med lungenever:
Nr. 3. O-> JO m rundt hele
stammen, mest på østsiden. Tot.
dekning> l kvadratmeter. Nr. 4.
På ei død osp, med
svært lite
bark igjen. Sørsiden 15 kvadratcentimeter. Samlet nedfalt lungenever. Ola Wergeland Krog. <0>.
16. Marker. Risenhøgda. PM 498 157
(ED 50). 09.06.1995. På stor frisk
osp, l O kvadratcentimeter ca. l m
over bakken. Fuktig søkk i
vestvendt skråning. Ola Wergeland
Krog og Tor Myking. Ikke samlet
belegg.
17. Marker. Risenhøgda. PM 500 158
(ED 50). 09.06.1995. På stor osp i
kanten av hogstflate. 30
kvadratcentimeter ca. 0,5 m over
bakken. Laven som vendte ut mot
flata var død og døende. Ola
Wergeland Krog og Tor Myking.
<0>.
18. Marker. Øst for Kiselbergmosen.
PM513136(EDSO). 24.06.1995.
På osp. 0,2-2 moverbakken, SØvendt.
Dekning
ca.
IS
kvadratcentimeter. Grete Kongshaug, Monica Kristiansen, Bjørn
Petter Løfall og Ola Wergeland
Krog. <0>.
19. Marker. Langvannet, vest for. PM
513 136 (ED 50). 24.06.1995. Ca.
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20.

21.

22.

23.

24.

10m fra RV 21, på tre osper med
maks. l O m mellom hvert tre.
Flekkvis forekomster fra 0,5-3 m
over bakken. Vesentlig nordvendt.
Total
dekning
ca.
30
kvadratcentimeter.
Monica
Kristiansen og Ola Wergeland
Krog. <0>.
Marker. Kiselbergmosen. PM 512
146 (ED 50). 08.07.1995. På osp
øst for Perehalsen. 0,5 m over
bakken. N-vendt, ca. 5 kvadratcentimeter. Ospa stod på ei
hogstflate og forekomsten var
tydelig utdøende. Ospa hadde
dessuten knekt ca. 2 m oppe på
stammen. Ola Wergeland Krog.
<0>.
Marker. V. for v. Kroksetra. PM
506 153 (ED 50). 16.07.1995. To
forekomster på osp: Nr. l. Stor osp
i flatekant. Forekomst rundt hele
stammen, vesentlig fra 0-2 m,
flekkvis oppover til 6 m. Tot. ca.
0,5 kvadratmeter. Nr. 2. Stor osp
inne i tett skog ca. l 00 m vest for
den første. Forekomst på sørsiden,
fra 0-2,5 m. Tot. ca. 0,2
kvadratmeter. Ola Wergeland
Krog. <0>.
Marker. Sør for s. Røytjern. PM
488158 (ED 50). 03.09.1995. I
vestskråning, V,N og Ø på ei død
osp med bryshøydediameter 17 cm.
Dekning ca. 40 kvadratcentimeter,
0,5-2 m over bakken. Den vokste
på det eneste gjenværende
barkflaket nede ved basis, samt
oppover i en sprekk i stammen.
Fotografert. Monica Kristiansen og
Ola Wergeland Krog. <0>.
Marker. Nordøst for Auretjern. PM
488 155 (ED 50) 03 091995 I
vestkråning på osp med
brysthøydediameter 22 cm, O, 5 2, O m over bakken, dekning ca. 20
kvadratcentimeter.
Monica
Kristiansen og Ola Wergeland
Krog. <0>.
Moss. Jeløya, alleen ned til Reier
gårdpålindebark I9.10.1952.Rolf

Nordhagen. <0>.
25. <Rakkestad>. Degernes. Hasselkratt
ved Kilebuslora. <PL ca. 459 80 l
(ED 50)>. 06.08.1930. Karen
Breien. <0>.
26. a. Rakkestad. Haslem. PL 348 903.
19.04.1994. På nordsiden av en
grov askestamme i en askealle i
åkerlandskap. Ola WergelandKrog
og Bjørn Petter Løfall. <NLH, O>.
b. Lokaliteten besøkt igjen l O. 09.
1995. Arten funnet på 5 asketrær i
hovedsak på
stammebasis.
Fotografert. Bjørn Petter Løfall.
27. Rygge. Huseby. NL 944 848 <ED
50>. 24.01.1981. På Quercus.
Yngvar Gauslaa. <NLH>.
28. Rømskog. SV for Prestbordtjern.
PM531173(ED50) 10091995
På stor osp i gammelskog, 6 m over
bakken på østsiden, dekning ca. l O
kvadratcentimeter. Flere store
osper på samme !ok. derav en til
med en mindre forekomst av arten.
Monica Kristiansen og Ola
Wergeland Krog. <0>.
29. Trøgstad. Eikeberg. PM 275 106
(ED 50). 20 06.1994. Trolig på en
ask i en askedominert alle og bl.a.
stor selje langs hovedveien. Harald
Brattli og Reidar Haugan pers.
medd. 14.12.1994.
30. a. Trøgstad. Østre Kjesegg. PM 281
097. mars/april 1995. Rikelig på
alm i fuktig ravinedal, 5-8 da
stort område. Nils Orderud. <0>.
Nils Orderud pers. medd. til J.
Ingar I. Båtvik
b. Lokaliteten ble kartlagt nærmere
og arten ble funnet på først og
fremst ask. I tillegg ble den også
funnet på alm og osp 23.09.1995.
Den ble funnet rikelig øverst i
ravinedalen og bestandet tynnes
ut nedover. Funnet på ca. 300 m
strekning. Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog.
L. scrobiculata- skrubbenever
l. Fredrikstad <uten nærmere
angivelse>. <udat>. Schiibeler.
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<O,BG> (Lynge 1921).
2. <Fredrikstad>. Onsøy. Sletter. <NL
94-95 72-75>. 10.06.1917. Bernt
Lynge. <0>. (Lynge 1921).
X. <Fredrikstad>. <Borge>. Torsnes.
1930. Berte! Lunde. <0, 2kps>
(Johansen 1992). <Mulig samme
!ok. som nr. 3>.
3.
Fredrikstad. Torsnes <Heieren, PL
179 648 (ED 50)>, mellom mosen
på et lide berg straks ovenfor
Mikkelsens gård. 15.05.1931.
Berte! Lunde. <0, ex. herb. B.
Lunde> (Johansen 1992).
4. Halden. Innenfor Unnebergholmene
ved Svinesund. <PL 31 34>.
03.07.1935. EilifDahl. <0,2kps>.
5. Hvaler. Singløya. <PL 21-22
53- 55>. 03.07.1940. Per Størmer.
<0>.
6. Marker. Vest for Langvannet. PM
530 166 (ED 50). 08.07.1995. Ca.
10 mfra RV 21 på ei osp. Belegget
ble samlet ved et «uhell» når det
ble tatt belegg av lungenever på
lokaliteten 24.06.1995. Reiste
tilbake for å bekrefte funnet. Svært
liten forekomst gjenstår, ca. l
kvadratcentimeter.
Monica
Kristiansen og Ola Wergeland
Krog. <0>.
7. Marker. Nordøst for Auretjern. PM
488 155 (ED 50). 03.09.1995. Tre
kvadratcentimeter stor forekomst
på SØ-siden av ei osp som ellers
hadde en fin forekomst av
lungenever. Ca. 0,5 m over bakken.
Vestskråning, på ei osp med
brysthøydediameter 22 cm. Et
«mikrobelegg» tatt. Fotografert.
Monica Kristiansen og Ola
Wergeland Krog. <0>.
8.
Rømskog. Hagen. <PM 58 22>.
26.06.1948. Per Størmer. <0>.
9. Rygge. Eløen <Eldøya>. <NL 9394 77>. 25.04.1968. EilifDahl.
<0>.
10. <Sarpsborg>. Skjeberg. Bjerkholmen. <PL 24 57-58>.
26.08.1935. EilifDahl. <0>.
Il. <Sarpsborg>. Skjeberg. Ravneng

ved Skjebergkilen. <PL 23 61>.
19.06.1935. EilifDahl. <0>.
Takk
Geir Hardeng takkes for å supplere
artikkelen med funn av andre som han
samvittighetsfullt har notert og arkivert.
Alle disse kommer ikke fram av
funnoversikten da observatørene (pers.
medd.-angivelser) senere er kontaktet for
utfYllende opplysninger. Dr. Einar Timdal
har gitt opplysninger om rødlistestatus fra
la.nd/regioner som er vanskelig
tilgjengelig i litteratur.
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ENTOMOLOGISKE FORENING

Sommeren gikk så fort ....
Hver eneste høst sitter jeg igjen med den samme følelsen - sommeren forsvant før jeg
fikk tid til å gjøre halvparten av alt jeg hadde bestemt meg for på forhånd! Det virker
som de fleste entomologer har det på samme måte, ihvertfall har det sjelden passet å
komme sammen til felles turer i sommer. Det ser ut til at vi må satse på møtevirksomheten
om vinteren - mens de fleste insekter er i dvale!
Medlemmenes aktivitetsnivå er fortsatt høyt - skog og mark blir sømfart på jakt etter
spennende funn, nyfunn blir presentert, artikler blir skrevet! Flott!
Noen blir presentert i dette nummeret av Natur i Østfold samt en fin artikkel om fYlkets
smygere- en sommerfuglfamilie som ikke så ofte nevnes. Kanskje nettopp fordi smygeme
ofte har blitt "glemt" når man har snakket om våre flotte dagsommerfugler, har noen
arter blitt oversett. De siste årene har imidlertid artikkelforfatterne gjort en flott innsats
for å oppdatere kunnskapene om smygerne, og kan her presentere flere gode funn.
Det er også tydelig at bredden innen entomologien blir større, og at dette gir seg utslag
i utvidelse av kjennskapen til norske arter. "Bivargen" er beskrevet i en artikkel som ny
for Norge, så det er fortsatt fullt mulig å finne nye og spennende dyr, eller kanskje jeg
burde si: Dersom du går inn for å samle noe annet enn de mest iøyenfallende
sommerfugler, vil det være svært sannsynlig at du finner insekter som hittil ikke er
oppdaget i Norge!
Biologisk mangfold er et populært uttrykk, og bare se på artikkelen om sjeldne insekter
i Østfold, hvem skulle tro at det finnes så mange arter. Men at det ennå ikke er opprettet
ett eneste reservat for norske insekter er ikke like imponerende.

Til slutt: Jeg står som kontaktmann for Østfold Entomologiske Forening. Dette innebærer
at jeg skal holde kontakt med dere. MEN DET BETYR OGSÅ AT DERE KAN TA
KONTAKT MED MEG! Ønsker du hjelp til artsbestemmelse, eller vurdering av et nytt
område, tips om utstyr osv., kan jeg kontaktes. Selvsagt kan jeg ikke bestemme alle
arter selv, men kanskje jeg kjenner noen som kan? Skulle jeg uttrykke et ønske for
fremtiden, måtte det være bedre kommunikasjon oss i mellom, til gjensidig nytte og
glede. Vi er få, men nettopp derfor bør vi helst ikke sitte på hver vår tue!
Thor Jan

159

Smygerne, Hesperiidae, og deres
utbredelse i Østfold
Sidsel Iversby og Per Tangen
Smygeme er en grnppe dagsommerfugler som det ofte er lett å overse ute
i naturen. De er alle forholdsvis små
og de har en rask, fluelignende flukt,
noe som fører til at de er vanskelige å
følge med øynene i felt. Vi oppdager
som regel ikke smygerne før de sitter
rolig rett foran oss, med halvveis
utbredte vinger. Man forestiller seg
ofte dagsommerfugler sittende i ivrig
nektarsøk på blomster, men dette
gjelder i liten grad smygerne. De sees
som regel sittende i sollyset på et blad
eller et gresstrå, noe som også bidrar
til at de lett kan overses av naturinteresserte mennesker. Blomster oppsøker de som regel tidlig på morgenen,
før vanlige syvsovere har gløttet på
øyelokka etter seine forsommeraftener.
Det er til nå funnet 7 arter av smygere
i Østfold, hvorav vi presenterer 2 arter
C palaemon og C silvicolus som ikke
tidligere er registrert i fylket. En annen
av artene P. alveus må antas å være
forsvunnet, da den ikke er funnet hos
oss siden 1917.

Figur l: Carterocephalus silvicolus
hann. Tegning: Sidsel Iversby.

Siden arten er stor og mørk, kan den være
vanskelig å se der den med raske vingeslag svirrer hurtig og lavt over engene.
Den er derimot mye lettere å oppdage
når den sitter i ro på lyse blader eller lyst
fargede blomster.Arten er som andre
smygere ganske sky og vanskelig å fange,
man bør som insektsamler være rask på
labben om man skal stifte bekjentskap
med denne typen insekter. Et godt tips
må være å smyge seg i lav høyde med
langsomme bevegelser mot stedet der
sommerfuglen sitter, samtidig som en
passer på at kroppen ikke sender skygge
fra sollyset bort på insektet. Denne teknikken burde kunne gi muligheter til å
observere både E. tages og andre smygere på ganske nært hold.

De enkelte artene:

ERYNNIS TAGES Linnaeus 1758
Dette er en ganske stor, mørk smyger som
antagelig har en større utbredelse i
Østfold enn det våre funn forteller om.
Vi har generelt for få data på alle sommerfugler fra den indre, øvre og østlige delen
av fylket. E. tages trives best på forskjellige typer enger, her kan nevnes bl.
annet strandenger, gressenger og
blomsterenger. Arten finner seg også til
rette på små, begrensede gressmarker,
som i områder mellom skog og åkerland,
eller f. eks. ved veikanter langs lite
trafikkerte skogsbilveier.

Erynnis tages flyr tidlig på året, den kan
godt være på vingene allerede fra midten
av mai i gode sommere. Vårt tidligste
registrerte funn er fra 14.5. Arten flyr i
en drøy måneds tid.

PYRGUSMALVAE Linnaeus 1758
P. malvae er i likhet med foregående art
ganske vanlig og utbredt i Østfold fylke,
og sikkert tilstede på flere lokaliteter enn
det våre registerte funn forteller om, da
arten trives både ved kysten og i inn160

landet

kan gjenkjennes ved at den ikke har
tydelige hvite prikker på oversiden av
undervingene, og at den i tillegg har et
annerledes mønster på undersiden av
undervingene. Den er også noe større enn
malvae. P. alveus er sjelden i Norge, og i
Østfold vet vi kun om et funn, Emil Barca
fanget et dyr i Varteig i juli 1917. Dette
er oppbevart på Zoologisk Museum i
Oslo.

P. malvae er vanskelig å oppdage, både
på grunn av at de sorte og hvite
tegningene på vingene fungerer som god
kamuflasje, og fordi den er ganske
beskjeden i størrelse med et vingespenn
på rundt 2 cm. Arten sitter i tillegg ofte
nede på bakken når den nyter solvarmen,
og da gjerne blant grus og stein slik at
det hvitprikkete vingemønsteret mot sort
bunn faller i ett med omgivelsenes farger.
Dette forteller da også noe om artens
levested, den trives godt på sandete og
grusete steder som f. eks. strender,
grustak og langs skogsbilveier. Arten
finnes også på blomster-enger, hvor den
ivrig leter etter nektar hos forskjellige
blomsterarter.

Vi har kun erfaring med arten fra Ringebu
kommune i Gudbrandsdalen og på
Gotland i Sverige, hvor den flyr tallrikt
på svært begrensede lokaliteter. I Ringebu
kommune fant vi «Aivesmygeren» langs
en gammel, grusete sætervei som lå like
ved en liten blomsterrik kalkeng. Det var
mange individer på dette lille området,
som i størrelse begrenset seg til ca. 4050 kvadratmeter. De fleste eksemplarene
ble sett mens de satt og solte seg på
steiner og grus langs veien.

P. malvae kan være meget tallrik på
lokaliteten, spesielt er dette tilfelle på
mange av de lokalitetene vi har funnet i
Indre Østfold. Her synes den å foretrekke
skogsområdene. Vi finner den gjerne i
områder som f. eks. Rakkestadfjella og
Haldenfjella, hvor vi har mye glissen furuog granskog. Her flyr arten lokalt i tilknytning til tørrere partier langt inne i de
dype skogene, som oftest langs grusete
skogsbilveier eller små, tørre engområder. Kystlokalitetene er noe mindre
ensartet, vi har funnet arten på mange
forskjellige biotoper. Den er dog også her
som oftest knyttet til litt tørre områder
som f. eks grustak, strandenger eller
strender.

På Gotland flyr arten på de tørre alvarområdere, hvor den ofte ble sett mens den
satt og slikket sol på lignende tørre og
steinete steder som i Ringebu.
P. alveus kan muligens fremdeles gjemme
seg bort på små, avgrensede lokaliteter i
Østfold. Disse lokalitetene vil vi vel da
kun finne ved en tilfeldighet, men leting
langs f eks. Glomma eller ute på strandengene langs kysten kan muligens gi
positivt overraskende resultater.
Arten flyr noe seinere enn de to foregående arter, fra slutten av juni til begynnelsen av august Det tidligste funnet fra
Ringebu er 30.6.

P. malvae er en vanlig art i Syd- og
Mellom-Europa. Hos oss i Norge har den
en begrenset utbredelse, den finnes nesten
bare i lavlandsområdene på Østlandet og
Sørlandet.Arten flyr meget tidlig på
forsommeren, den kan være på vingene
allerede i begynnelsen av mai. V år
tidligste registrering er fra 3. 5. Som E.
tages flyr også denne arten en drøy
måneds tid.

CARTEROCEPHALUS SILVICOLUS Meigen 1829
Dette er en meget vakker art hvor hannen
har glinsende, gulfargede overvinger
ispedd små, sorte flekker. Hunnen har noe
mer sort på overvingene, den ligner mer
på sin nære slektning C. palaemon.
C. silvicolus fører et bortgjemt liv, den

PYRGUS ALVEUS Hubner 1803
Denne arten ligner mye på P. malvae, men
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Figur 2. Kjent utbredelse avErynnis
tages i Østfold plottet i l Ox l Okm ruter.
Apen sirkel~ funn for 1970 ogfylt sirkel
~ unn etter 1970

Figur 3. Kjent utbredelse av Pyrgus
malvae i Østfold plottet i l Ox l Okm ruta
Fylt sirkel= fimn etter 1970.

Figur 4. Kjent utbredelse av
Caterocephalus silvicolus i Østfold
plottet i l Ox l Okm ruta Fylt sirkel= fiom
etter 1970.

Figur 5. Kjent utbredelse av
Caterocephalus palaemon i ostjold
plottet i l Ox l Okm ruta Fylt sirkel= fimn
etter 1970.
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Figur 6. Kjent utbredelse av Hesperia
comma i Østfold plottet i l Oxl Okm ruter.
Apen sirkel~ funn før 1970 og.fylt sirkel
~ unn etter 1970.

Figur 7. Kjent utbredelse av Ochlodes
venatus i Østfoldplottet i JOxlO km ruter.
Apen sirkel~ funn før 1970 og.fylt sirkel
~
nn etter 1970.

Figur 8: Kjent utbredelse av Pyrgus
alveus i Østfold plottet i JOxJO km ruter.
Apen sirkel~ funn før 1970.

Figur 9. Ochlodes venatus, hann.
Tegning: Sidsel lversby.
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stiller sterkt som kandidat til
førstepremien innen kategorien
«Bortgjemte og vanskelige dagsommerfugler i Norge». Vi har blitt fortalt om
lokaliteter som har vært besøkt i en
årrekke uten at arten er funnet, men hvor
det så plutselig har dukket opp et dyr eller
to igjen mange år seinere.

En bør nevne at palaemon begynte å bli
avfløyet og slitt da den nyklekte hannen
av silvicolus ble funnet. Palaemon hadde
da vært på vingene i ca. 2 uker.

Vi vil anta at C. silvicolus finnes på flere
lokaliteter i Østfold, men at dens
bortgjemte adferd fører til at den f'ar være
i fred.

Arten ser ut til å foretrekke tette, fuktige
løvskogsområder med halvmeterhøy
gress- eller bregnevegetasjon inne mellom
trestammene. I dette lysfattige miljøet flyr
den frem og tilbake som et lite gult lyn,
godt kamuflert i blandingen av sollys og
skygge. Vi har nesten aldri sett arten ute
i mer åpent terreng, dog ble en hann
funnet duggfrisk på en blomst en tidlig
morgen. Den satt vel der for å tørke opp.
Ellers er de fli dyr vi har tatt som regel
funnet på en bregne eller et gresstrå midt
inne i det tetteste løvkrattet, hvor den gul
og vakker har funnet seg en liten solstråle
å varme seg på. Så også med Østfolds
eneste fangede eksemplar, den satt på en
mjødurt -plante inne mellom tette løvtrær.
Lokaliteten befinner seg ved Kolbjømviksjøen i Rakkestad kommune, ganske langt
borte fra allfarveg. Her flyr arten i
tilknytning til et kalkrikt engområde tett
ned mot innsjøen. Det ene dyret var en
hann som ble fanget i juni 1993. Tross
ivrig gjennomsøk av hele området denne
dagen og seinere dager ble det ikke funnet
flere eksemplarer dette året. Heller ikke
søk i området i 1994 har gitt resultater,
noe som bare bekrefter hvor vanskelig
arten er å finne på lokalitetene. Nå var
også 1994 et litt spesielt år med henhold
til dagsommerfuglenes flyvetid, mange
arter fløy ikke til normal tid .Det som i
tillegg er litt spesielt og spennende med
lokaliteten i Rakkestad, er det faktum at
både C. silvicolus og tvillingarten C.
palaemon flyr sammen her, den sistnevnte
er i tillegg ganske tallrik.

Det kan også nevnes at C. silvico/us ble
oppgitt funnet i Rakkestad i Insekt-Nytt
m. 3 1991. Det har i ettertid vist seg at
dette dyret var feilaktig bestemt til
silvicolus, det dreide seg derimot om et
eksemplar av tvillingarten C. palaemon.
Denne ble da også gjenfunnet på den
angjeldene lokaliteten i 1993.
Carterocephalus silvicolus flyr fra første
del av juni og i en måneds tid fremover.
Vårt ene funn i Østfold er fra 9.6. 1993.

CARTEROCEPHALUS PALAEMON Pallas 1771
Carterocephalus palaemon er mørk brun
med gul-orange flekker, og i motsetning
til C.silvico/us har begge kjønnene like
tegninger. Arten er til forveksling lik
hunnen av C.silvicolus, men kan skilles
fra denne ved antallet flekker på
bakvingens overside. Den lille mørke
C.palaemon er lett å overse der den flyr
med hurtig flukt i myrlendte terrenger,
men fordi den opptrer mer tallrik på
lokalitetene enn C.silvicolus har den nok
også vært noe lettere å oppdage.
På de fli lokalitetene vi har funnet arten i
Østfold, forekommer den lokalt på gress
og starrområder i tilknytning til myrer.
Smygerne kan observeres på gresstrå
hvor de sitter med utbredte vinger og
varmer seg i solen. Vi har aldri sett dem
på blomster, men arten blir beskrevet som
blomstersøkende (Hemiksen og Kreutzer
1982)

Det er her en god mulighet for oss
amatører til å studere disse to artene
sammen, hvis da lykken står oss bi i
forhold til den bortgjemte C. silvicolus.

Det første funnet vi har notert av
C.palaemon i Østfold er fra Høgås i
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Halden kommune 08.juni 1987. I 1992
ble det gjort et nytt funn, nå ved Rokkevannet noen km nordvest for Høgås. Året
etter ble arten påtruffet tallrik ved
Langetjemet og Rokkefjella, lokaliteter
som ligger noe øst for Rokkevatnet.
Dessuten ble arten påtruffet i Rakkestad
kommune dette året, ved Soterud og
Kolbjørnviksjøen. Siden C.palaemon
lever på biotoper som er meget vanlig i
de indre og østlige deler av fYlket, regner
vi det som sannsynlig at den vil bli funnet
på nye lokaliteter de kommende år, og
at arten dermed er vanligere i Østfold
enn først antatt.

på flere spredte lokaliteter i fylkets
kyststrøk, og arten kan ikke sies å være
spesielt tallrik på noen av disse. Det første
registrerte funn i Østfold er i fra Ramberg
på Jeløya den 23 juni 1908. Den er ivrig
blomster-søkende, og vi har ofte sett den
sittende på knoppurt og tistler. Blir den
jaget opp, flyr den av sted med den
hurtige flukten som er så typisk for
smygeme, og da kan det være vanskelig
å følge den med øynene.
Hesperia comma flyr som en av de siste
smygerne på sommeren. Det tidligste
registrerte funn er fra 19.07.

Arten flyr tidlig på forsommeren, den er
på vingene allerede i slutten av mai og
flyr ca. en måneds tid. Vårt tidligste funn
er fra 22.5.

OCHLODES VENATUS Bremer &
Grey 1858
Denne orange smygeren er nok den vi
oftest treffer på i Østfold. Arten trives på
blomsterrike lokaliteter og er et vanlig
syn langs blomstrende veikanter og enger.
Her ser vi den fly med sin hurtige og
rastløse flukt blandt tistler og prestekrager, for så å ta en kort hvilepause
sittende i solen med sammenslåtte vinger
eller med vingene utbredt i smygernes
særegne stilling med skråstilte vinger.
Vår erfaring er at denne arten opptrer mer
tallrik på lokalitetene enn den svært så
like H. comma.

HESPERIA COMMA Linnaeus 1758
H.comma er sammen med sin svært like
slektning Ochlodes venatus noe mer
fargesterk enn de andre smygeme. Av de
som forekommer i fYlket vårt, er de fleste
stort sett mørke brune og sorte, bortsett
fra C.silvicolus hannen som har stort
innslag av gult på forvingene. Disse to
derimot har en sterk orange farge med
en del islett av brunt ytterst på vingene
og ved roten, H.comma gir kansje et noe
mer brun-orange inntrykk enn O. venatus
som kan se meget orange ut i skinnende
sol. H. Comma har hvite flekker på
bakvingens underside, hvilket O. venatus
mangler, og på dette skilles de lett.
Dessuten har H. comma en noe senere
flyvetid. Begge har de en karakteristisk
sittestilling med forvingene løftet i forhold
til bakvingene som holdes i rett plan.

O. venatus er ivrig blomstersøkende det
meste av dagen og når den også flyr i
beste ferietid på de lange varme dagene
midt på sommeren, er nok dette noen av
grunnene til at vi så lett ser denne
sommerfuglen. Som en av de største
smygerne kan O. venatus oppnå et
vingespenn på over 3 cm, men siden den
har forholdsvis smale vinger gir den ikke
noe inntrykk av å være spesielt stor. Når
det gjelder utbredelsen er det her en
tydelig mangel på registrerte funn.
Utbredelseskartet sier jo også litt om hvor
folk ferdes mest, og indre og nordlige
deler av fYlket er mindre besøkt enn de
sentrale og ytre delene. O. venatus ser ut
til å være meget vanlig og svært spredt i
sin utbredelse. Den kan ganske sikkert

På høysommeren kan man treffe på
H. comma sittende i sin spesielle stilling
på en tistel i solen, og vingene virker
påfallende små i forhold til dens kraftige
brede kropp.Arten foretrekker tørre
blomsterrike gressenger i kystliggende
strøk. Selv har vi aldri påtruffet den i de
indre deler av Østfold. Den er registrert
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er også vanlig lenger syd i Europa. Vi
må kunne anta at T. lineo/a muligens kan
stikke seg bort på enkelte lokaliteter i
Østfold også, som et bindeledd mellom
den norske og den svenske utbredelsen.

påtreffes over hele fYlket, i motsetning
til dens beslektede art H. comma som ser
ut til å trives best ved kysten.

Ochlodes venatus har sin flyvetid i junijuli, vårt tidligste registrerte funn er fra
20 mai.

Vi vil til slutt oppfordre alle som måtte
sitte inne med supplerende opplysninger
om smygere og andre sommerfugler om
å ta kontakt med artikkelforfatterne, slik
at alle nye og gamle data kan bli behørlig
registrert i vår data-base for insektfunn i
Østfold.

ANDRE SANNSYNLIGE ARTER
SOM ENNÅ IKKE ER FUNNET I
ØSTFOLD
To arter, Pyrgus centaureae og
Thymelicus lineo/a, har en slik utbredelse
at det ikke vil komme som noen stor
overraskelse om også disse vil kunne
være tilstede innen fYlket vårt.

LITTERATUR:
Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson,
B. (ed.), Hellberg, H., Imby, L. &
Palmquist, G. 1987. Kodlista L l..
Catalogus Lepidopterorum
Sueciae, Naturhistoriska Riksmuseet og Entomologiska
Foreningen, Stockholm.
Henriksen & Kreutzer 1982. Skandinaviens Dagsommerfugle I
Naturen. Skandinavisk Bogforlag,
Odense.
Tangen, Per 1991. Østfold-mange
mennesker, få entomologer.
Insekt-Nytt 16 (3): 11-14.

Pyrgus ceutaureae er en innlandsart med
en nordlig utbredelse, men den er funnet
helt ned til det sydlige Hedmark, og det
eksisterer også gamle funn fra vårt nabofYlke Akershus. Arten trives best på
multemyrer, noe det skulle være
muligheter for å finne nok av i indre,
nordlige og østlige deler av fYlket. Her
fører den et bortgjemt liv sammen med
mygg og andre plagsomme insekter på
de åpne myrflatene. Arten flyr tidlig på
året, allerede i mai/juni.

Artikkelforfatternes adresser:
Sidsel Iversby
J. L. Johannesensgate 33
1636 Gamle Fredrikstad

Thymelicus lineola er derimot en sydlig
art som i Norge kun er funnet på vestsiden av Oslo-fjorden. I Sverige er arten
derimot mye vanligere, den har en
utbredelse som strekker seg fra Bohuslan
i vest, tvers over mot Uppland i øst. Fra
denne nord-grensen finnes arten spredt
og vanlig videre sydover i Sverige. Arten

Per Tangen
Ringvegen 25
9620 Kvalsund

Tabell l. Oversikt over funn av smygere fra kommunene i Østfold. X= funn etter 1970, O= funn før
1970. Ar=Aremark, As=Askim, Ei=Eidsberg, Fr=Fredrikstad, Ha=Halden, Ho=Hobøl, Hv=Hvaler,
Ma=Marker, Mo=Moss, Ra=Rakkestad, Ry=Rygge, Rø=Rømskog, Rå=Råde, Sa=Sarpsborg,
Sk=Skiptvedt, Sp=Spydeberg, Tr=Trøgstad, Vå=Våler.
Art/kommune
E.tages
P.malvae
P.alveus
C.silvicolns
C.palaemon
H.comma
O.venatus

Ar As Ei Fr Ha Ho Hv
X X
X

X X

X

MaMo
X o

X

X
X
X X

X
X X

X
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o
o

RaR RøRå Sa Sk S
X
X X
X X
X X
X
X
X X X X

o

X
X

TrVå

X

X

Interessante insektfunn i Østfold
Per Tangen, Magne Pettersen og
Thor Jan Olsen

1993 (PTa).
Se ellers artikkel om smygernes
utbredelse i Østfold et annet sted i dette
heftet (Iversby og Tangen 1995).

Under denne tittelen vil det framover
presenteres spennende funn av insekter fra Østfold. Dette er en oppfølger
til artikkelserien "Nytt om smått", og
vil på mange måter ha samme
funksjon, men ligne mer på rugleforeningens spalte om interessante
fugleobservasjoner i Østfold.

Familie Geometridae (Målere)
HYDRELIA SYLVATA
Sarpsborg, Grimsøy i Skjeberg, 8.VIII.
1993 (TJO).
H. sylvata er sjelden i Norge. Larven lever på pil Salix og or Alnus. Flyvetiden
er juni -juli.

Sørg for at denne spalten stadig har
nyheter å melde om! Publiser dine funn
så snart som mulig, slik at alle blir mest
mulig oppdatert. Selvsagt kan du selv
lage hele artikler slik som de andre
insektartiklene i dette nummer, men har
du enkeltfunn, eller noen funn du ikke har
så mange kommentarer til, kan vi samle
disse i denne spalten.

AGRIOPIS MARGINARIA
Fredrikstad, Kjærre i Onsøy, 18.III. 1993
(PTa).
Arten er ikke sjelden langs kysten i SørNorge. larven lever på slåpetom Prunus
spinosa, eik Quercus og bøk Fagus.
Hannen flyr i mars - april, hunnen har
reduserte vinger og flyr ikke.

Insektforeningens sommerfugldatabase
er gjennomgått og vi har funnet fram til
at nesten alle funnene som behandles
denne gangen ikke tidligere er publisert.
Dersom noen sitter inne med tilleggsinformasjon er vi selvfølgelig svært interessert i å få vite dette slik at korreksjoner
kan bli utført. Vi inviterer samtidig til et
samarbeide om å kartlegge sommerfuglenes mangfold og utbredelse i Østfold.

HERMINA LUNALIS
Hvaler, Huser, 15.VII. 1990 (RCh).
Halden, Fredriksten, 27. VII. 1993 (PTa).
Arten er lokal og sjelden i Norge. Larve
på visne blader av forskjellige urter og
trær. Den flyr i løvskog o.l. fra ultimo juni
til medio august.

Familie Hesperiidae (Smygere)

Familie Noctuidae (Nattfly)

CARTEROCEPHALUS PALAEMON
Halden, Rokkevannet nord, 7.VI.1992
(Siv).
Halden, Langtjernet syd, 22. V. I 993
(PTa).
Halden, Rokkefjella, 22.V.l993 (PTa).
Rakkestad, Kolbjørnsviksjøen, 26. V.
1993 (PTa).
Rakkestad, Soterud, 26.V. 1993 (PTa).

PHYTOMETRA VIRIDARIA
Hvaler, Huser, 24. V. 1989 (TJO).
Hvaler, Akerøya, 6.VI. 1992 (TJO).
Hvaler, Brattestø, 23. V. 1993 (CCr).
Arten er lokalt vanlig i det sørlige Norge.
Flyr på tørre enger og åpne heier i august - september. larven lever på vanlig
blåknapp Polygala vulgaris.

CARTEROCEPHALUS SILVICOLUS
Rakkestad, Kolbjømsviksjøen, 9.VI.

Familie H erminiidae

PLUSIA FESTUCAE
Rakkestad, Gjulum, 2. VII. 1992 (PTa).
Ikke sjelden i Norge. kan forveksles med
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OPIGENA POLYGONA

den nært beslektede P. putnami. Flyr august til ut i september. larven lever på
starr Carex.

Halden, Fredriksten, 28. VIII. 1993
(PTa)
Spredte funn i Norge, i åpne landskap.
Flyr ultimo juli til primo september. Larve
på høymo! Rumex.

ACRONICTA ALNI
Halden, Fredriksten, 26.V 1989 (PTa).
Sjelden i Norge. Flyr juni til midt i juli.
Larven lever på svartor Alnus glutinosa,
bjørk Betula og andre trær.

DIARSIA DAHL/I
Sarpsborg, Råkil i Tune, 20. VI. 1990
(TJO).
Flyr hele august, ut i september. larven
overvintrer. Før vinteren lever den på
høymo! Rumex og kjempe Plantago.
Etter overvintringen lever den på pil
Salix, hagtorn Crataegus o.a.

APAMEA RUBRIRENA
Trøgstad, Fjell/Båstad, 9. VIII. 1989
(PTa).
Rakkestad, Holøsåsen, 5. VIII. 1991
(PTa).
Relativt utbredt i Norge, men sjelden der
den forekommer. Flyr ultimo juli til medio
august. Larven lever på gress Gramineae.

XESTIA ALP/COLA
Halden, Fredriksten, 6. VIII. 1991 (PTa).
Mer alminnelig i de nordlige deler av
landet. Larven lever på dvergbjørk Be/u/a
nana, krekling Empetrum o.a. To-årig
utvikling. Artens flyvetid er ultimo juli
til ultimo august.

APAMEA UNANIMIS
Hvaler, Guttormsvauen, 9. VI. 1990
(RCh).
Sjelden i Norge. Flyvetiden er medio juni
til medio juli. Larve på strandrør Phalaris
arundinacea.

XESTIA CASTANEA

Fredrikstad, Onsøy stasjon, 3 .IX. 1983
(HFr).
Meget sjelden i Norge, sjelden også i
resten av Norden. Flyr primo august til
primo september. larven lever i stengelen
av dunkjevle T'ypha o.a.

Sarpsborg, Grimsøy i Skjeberg, 10.VIII.
1992 (TJO)
Fredrikstad, Engalsvik i Onsøy, 20. VIII.
1992 (PTa).
Lokalt ikke sjelden på Sørlandskysten.
Flyr på lyngheier primo august til primo
september. Larven lever på røsslyng
Calluna vulgaris.

CONISTRA ERYTHROCEPHALA

MESOGONA OXALINA

Hvaler, Huser, 10.Vlii. 1993 (RCh).
Flyvetid medio september, overvintrer, og
flyr igjen til medio mai. Kystdyr, i lyse
eikeskoger med undervegetasjon. larven
på eikeknopper, senere bl a. på
melkebøtte Taraxacum.

Hvaler, Akerøya, 27.VIII. 1993 (MPe).
Ny for Norge. Tilholdssted gjerne på åpne
heier langs kysten. Flyvetid medio august
til medio september. Larven lever på pil
Salix. Arten overvintrer som egg, og
forpupning skjer i kokong i jorden. Se
også Pettersen & Iversby (1994).

ARCHANARA SPARGANII

MYTHIMNA STRAM/NEA
FORKLARING TIL OVERSIKTEN
Hver art er listet under den familien den
tilhører. Svært få arter har norsk navn slik
at en nødvendigvis bare kan oppgi det
latinske. Funnet er listet med
kommunenavn først, deretter lokalitet og
siden dato som på tradisjonell!
entomologisk vis angis med arabiske tall

Hvaler, Huser, 10.VIII. 1992 (RCh).
Få norske funn, før kun kjent fra Tjøme i
Vestfold, Øyestad i Aust Agder og
Farsund i Vest Agder. Flyr ultimo juli til
medio august i åpne, fuktige områder.
larvens næringsvekster er takrør
Phragmites communis og strandrør
Phalaris arundinacea.
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for dag og årstall mens måneden angis
med romertall. Etter datoen følger
finnerens initialer i parentes.

(Lep. Noctuidae) new to Norway.
Fauna Norvegica Ser. B. 41: 9596.
Skou, P. 1984. Nordens Målere. Apollo
Books.
Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Apollo
Books.
Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson,
B. (ed.), Hellberg, H., lmby, L. &
Palmquist, G. 1987. Kodlista LI.
N aturhistoriska Riksmuseet og
Entomologiska Foreningen
Catalogus Lepidopterorum
Sueciae. Stockholm.

INNSAMLERE:
CCr = Claus Christiansen, HFr = Harald
Frantzen, MPe = Magne Pettersen, PTa
= Per Tangen, RCh = Rune Christensen,
Siv = Sidsel Iversby, TJO = Thor Jan
Olsen.
LITTERATUR:
Pettersen, M. & Iversby, S. 1994.
Mesogona oxalina (Hiibner, 1803)
Forfatternes adresser:
Per Tangen
Ringveien 25
9620 Kvalsund

Magne Pettersen
J. L. Johannesensgate 33
1636 Gamle Fredrikstad

Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 39
171 O Sarpsborg

ER DU MEDLEM AV
NORSK ENTOMOLOGISK
FORENING?
(ELLER KJENNER DU NOEN SOM KUNNE TENKE SEG Å BLI DET?)

Som medlem får du:
-INSEKT-NYTT
-fire nummer i året
-FAUNA NORVEGICA SERIE B -to ganger i året.
Medlemskontingenten er på 130,- pr. år (kr. 70,- for juniormedlemmer til og med
det året de fYller 19 år). Henvendelse til:
Norsk Entomologisk Forening
Postboks 376
1371 Asker

!~~~~~~~tt •

t:nlo..,oiOJbk Yorealaa

Nr. 11994 Årg. 19
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Hvilket dyr var det ?
Dan Bendixen

den sette seg ned et sted slik at jeg fikk
et bilde av den .... Vi passerte et vann og
et større åkerlandskap, fortsatte forbi en
gård og gjennom en skogteig før vi kom
ut i kulturlandskapet igjen. Det så ikke
ut til at denne karen hadde tenkt å stoppe.
Vi passerte et hytteområde og kom til min
parkeringsplass fra siste vinters skiturer,
et jorde som nå lå der brakk Tørt som i
en ørken, med halvhøye urter opp av den
skrinne jorden. Her fløy min følgesvenn
ut, og til min fortvilelse fløy den langt ut
på jordet før den gikk ned. Med kameraet
klart gikk jeg flere ganger ut der jeg
trodde den hadde satt seg. Resultatløst.

Ofte er det slik at vi ser andre fugler og
dyr når vi er på tur enn de vi egentlig
leter etter. Dermed blir ingen tur helt
bortkastet for oss som dyrker
opplevelsesverdier.
Tredje juli 1994 syklet jeg en tur utover
mot et område i Vansjø hvor jeg stadig
har sett vepsevåk. Et stykke før et lite
vann ble jeg var noe foran meg på veien.
Like over veien fløy det med litt stakkato
flukt. Som en stor øyenstikker fløy den,
og det var hva jeg antok det var. Men
ulikt øyenstikkere flest så det ut til at
denne var på vei et sted. Den fløy rett
mot et fjernt mål og den holdt seg en snau
meter over veien.

Så nå har jeg fått et "nytt kryss" i
sommerfuglboka, men jeg aner ikke
hvilken art det var. Kanskje leseren kan
ta en utfordring og komme med en
kvalifisert gjetning? (Kun ære i premie).
Send inn forslaget ditt til Natur i Østfold.

den holdt god fart, mellom l Oog 15 km/
t tipper jeg, så det tok noe tid før jeg tok
den igjen, og stor var min forbauselse når
jeg så det var en sommerfugl ! Den var
svært mørk, på kort hold så jeg at den
var mørkebrun på oversiden, og langs de
lange smalnende vingenes bakkanter var
det en slags blå kiler som gikk inn på
vingene. Dette er den største sommerfugl
jeg har sett i dagslys, kanskje var den også
større enn ligustersvermeren!

Beskrivelse: Fargen var mørk brun som
hos sørgekåpe, med blå kiler inn fra
vingenes bakkanter. Vingene var lange,
avsmalende mot endene, den hadde et
godt vingespenn og den holdt vingene
temmelig rett utfra kroppen. Flukten var
ganske rask, ujevn øyenstikkeraktig, ikke
noe "vimsing" sideveis å snakke om. På
avstand ga den et helmørkt inntrykk

Jeg ga den et lite forsprang; kanskje ville

170

Figur l. En art blåvinge Foto: Geir Stenmark

Sjeldne insekter i Østfold
Geir Hard eng

Artsmangfold i Norge
Av Norges ca.33.000 kjente plante- og
dyrearter, bakterier og alger unntatt,
utgjør insekter ca 15.000, og ytterligere
ca 8.000 arter antas å finnes i landet (DN
1992a,b). Virveldyr, dvs. fisk, amfibier,
krypdyr, fugl og pattedyr, står bare for
vel 3% av artsmangfoldet i Norge. Av
sommerfugler og biller, som er best
registret av de større insekt -ordnene, er
henholdsvis ca.2.100 og ca.3.400 arter
kjent (Ottesen 1993). Årevinger Hymenoptera er den største og dårligst kjente
insekt-ordenen i Norge, idet bare 1/3 av
de antatte 8. 000 norske artene til nå er
registrert (Ottesen 1993). I den mest
artsrike årevinge-familien, snylteveps
Ichneumonidae, er det bare i England
kjent mer enn 2.000 arter av antatt
omkring 60.000 arter i verden (Riedel &
Berg 1995).

En del mennesker forbinder insekter bare
med kryp som klør, stikker eller gjør
skade. Sannheten er at «uten insektenestopper naturen», slik entomologene,
insektforskerne, hevder. I de senere år
er en blitt klar over at flere og flere insektarter er blitt truet, da spesielle livsmiljøer
går tapt, feks. gamle eller døde trær,
særlig eik, små næringsrike dammer,
enger med rik flora, osv.
Insekter, ervememessig svært stemoderlig behandlet i Norge. En del truete arter
er tilfeldig sikret noen leveområder ved
etablering av ulike reservater, opprettet
av hensyn til flora, vegetasjon eller
fugleliv, feks. edelløvskog-, barskog-,
myr-; våtmark- og sjøfuglresevater. I
Norge er det aldri etablert et verneområde med insekt-fauna eller andre
virvelløse dyregrupper som et primært
vern emotiv.

Artsantallene blant insekter er som vi ser

171

Edelløvskog
Områder med gammelskog og døende og
råtne trær, huser ofte truete og sjeldne
arter, idet slike miljøer er blitt sjeldne.
Vedboende insekter i død ved har drastisk
ratt redusert sine eksistens-muligheter.
Viktige biotoper for sjeldne arter er derfor
rester av urskogliknende barskog eller
løvskog, og gamle, trær i kulturlandskap,
særlig frittstående innhule eiker med
rikelig tilgang på solvarme. - Død eik,
alm, bøk, lønn og ask er i vår tid ratallig i
Østfold pga hogst og «forparking».

meget store, og det er her vi virkelig
finner «det biologiske mangfoldet».- Om
politikere ante hva de påtar seg, når de
hevder å ville bevare biologisk mangfold,
hadde de ikke våget det ..... .

Undersøkelser i Østfold
Noen fylkesoversikt over insekt-funn
eller litteratur finnes ikke for Østfold.
Ingen insekter er direkte tilknyttet sjø.
Tallrike arter er påvist iferskvann i fylket
Gf feks. Hardeng 1982:39-51, Aagaard
& Dolmen 1995), og i land-miljøer de
siste ca 100 år. Bl.a. på Zoologisk museum i Oslo og i en del privat-samlinger,
finnes en mengde kollekter, dvs. artsbestemte og eventuelt preparerte dyr. -Det
er ønskelig å utarbeide en fylkes-status
for «biologisk mangfold» som inkluderer
insekter, med utgangspunkt i norsk «rødliste» - den offisielle oversikten over
truete arter (DN 1992a).

Gamle edelløvtrær og døde stammer er
også mangelvare i Østfolds meget
beskjedne arealer med fredet edelløvskog.
Mindre enn 200 dekar varmekjær
løvskog, svartor eksklusive, er reservatfredet i Østfold, og ingen reservater med
edelløvskog er opprettet på hele
kyststrekningen fra svenskegrensen til
Rygge. Hanssen m.fl. (1985) oppsøkte 7
etablerte verneområder med varmekjær
løvskog i Østfold og registrerte truete
insektarter i gamle hultrær. Egnede
levetrær ble bare funnet i 3 av de vernete
områdene. Insektfaunen i edelløvskog i
Østfold er lite undersøkt, men noen
kystnære lokaliteter er vurdert i 1995 i
regi av Norsk inst. for naturforskning. For
øvrig er Hansen (1995) det viktigste
bidraget.

Av insekt-undersøkelser og oversikter fra
Østfold etter 1990, kan nevnes :
- En rekke kystnære lokaliteter blir vurdert
vernemessig av Norsk inst. for naturforskning i 1994-95 (~NINA ,
Hanssen & Hansen 1995).
-Oversikt over insekt-funn i Rakkestad (Løfall
under arbeid 1995) og i Sarpsborg
kommuner (Båtvik 1995).
-Biller i 4 verneverdige barskogområder
(Stokland 1995).
-Telemarkslunden og Gunnarsbybekken i
Rygge (Hansen 1995).
-Bøensæter i Aremark (Olsen 1992a og 1994a;
Thor Jan Oslen under arbeid ).
-Parasittiske årevinger Hymenoptera er innsamlet av Thor Jan Olsen (Ri edel &
Berg 1995).
-Katalog over norsk ferskvannsfauna (Aagaard
& Dolmen 1995), med fYlkesvise
artsoversikter for 23 grupper insekter,
hvorav halvpartenav gruppene er
tovinger Diplera.
-Vanninsekter i Arekilen i Hvaler (Spikkerud
1995), og i Enningdalselva i Halden
(Hardeng 1995).
-31 dammer i Råde, Rygge og Onsøy (Dolmen
1991).
-Vårj/uer fra 56lok. (Andersen m.fl. 1993).
-Øyenstikkere (Dolmen 1991, Løfall 1994
Løfall m.fl. 1995, Olsvik 1990, Olsvik
& Dolmen 1992, Olsvik m.fl. 1990,
Pettersen 1992).

Verneområder med edelløvskog må bl.a.
gi truete vedboende arter eksistensmuligheter. En viktig forvaltningsoppgave for fredet edelløvskog, er å
beholde trær utover livskraftig alder, slik
at trær naturlig rar sykne hen og dø. Etter
hvert går døde trær over ende og brytes
gradvis ned til mold som en del av
jordsmonnet. Manglende skjøtsel og stell
av vernet edelløvskog uten fjerning av
syke og døde trær er påkrevet. I noen
områder er det aktuelt å «ring-barke» en
utvalg trær, slik at disse tørker og dør.
Dermed vil innslaget med død ved øke. Basert på primærdata i Zachariassen
(1990), er nærmere halvparten av alle
vurderte nasjonalt «sårbare» billearter i
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undersøkte bille-faunaen i 4
gammelskog-områder : Berg i
Eidsberg, Prestebakkefjella i Halden,
samt Matholhøgda og Tjøstøl i
Aremark. Mer enn Il. 000 biller av 4 70
arter ble artsbestemt, hvorav ca 80 var
«nye» for Østfold og 2 var «nye» for
Norge. Ca 200 arter var eksklusivt
vedlevende, og 17 står på de nasjonale
«rød-lister» i Sverige l Norge (Stokland
1995). - l % av produktiv barskog i
Østfold er reservat-fredet, men skog av
lav bonitet dominerer. Det er fredet
meget lite høyproduktiv gammel
granskog i Østfold, med Berg og
Tjøstøl nenvt over, som unntak.

Dammer
Næringsrike dammer med rik vegetasjon kan ha stor betydning for bl.a.
sjeldne, sørlige, varmekjære arter.
Drenering, gjenfYlling og gjengroing er
trusler mot næringsrike dammer i
jordbrukslandskapet. Bare noen få
dammer i jordbrukslandskapet er vernet
i Søndre Jeløy
i Østfold,
landskapsvernområde - Et utvalg
dammer, som også huser den etterhvert
sjeldne store salamanderen, bør sikres.
Utvalgte kystnære dammer på strekningen Moss-Halden er særlig
interessante, bl.a. Akerøy-tjerna og
tjern ved Svarteberget på Asmaløy SV,
begge i Hvaler, samt Eldøya-tjernet i
Rygge.

Figur 2. «Gamle innhule, .frittstående
eiker har meget stor verdi for en
rekke vedlevende, truete insektarter,
men denne «natur-typen» er meget
sjeld-en i dagens velfriserte
jordbrukslandskap. «Gamle trær ved
Thorsøe » herregård i Borge,
Fredrikstad, tegnet i 1842 av dikteren
og naturlyrikeren Johan Sebastian
Welhaven, 1807-1873. Tegning fra
B.Berntsen & S.Hågvar, red.1991,
«Norsk urskog», Universitetiforlaget,
Oslo.- (Etter «bruddet» med Henrik
Wergelands søster, forfatterinnen
Camilla, gift Collett 1841 - mor til
zoologenRobertCollett, 1842-1913,
oppholdt nemlig Welhaven seg i
perioder på Torsø).

Barskog

Den mest omfattende spesialundersøkelsen av vann-insekter i
dammer er Dolmen ( 1991 ), som
undersøkte 31 lokaliteter i Onsøy, Råde
og Rygge, bl.a. øyenstikkere, vannbiller og vannteger. Arbeidet ble
supplert i 1995 i forbindelse med
«Oslofjord-verneplanen» i regi av
Direktoratet for naturforvaltning
(Bolghaug & Dolmen, under arbeid
1995).

Det er vel kjent og dokumentert at
naturskog og urskog, er viktig for mange
truete arter, jf feks. Stokland (1991) og
Hågvar (1991). - Stokland (1995)

Strandområder
Østfold har ca l 00 mil strandlinje mot
sjøen langs fastlandet og rundt øyene.

Østfold, direkte avhengige av syke og
døde løvtrær.
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En god del av strandlinjen er påvirket
av inngrep og bruk, f eks. bebyggelse,
utfYlling, marinaer, båtopplag, veier,
oppdyrking, skogsdrift osv. Østfolds
strandsoner er dessuten stedvis hardt
belastet av friluftsbruk. Dette gjelder
ikke minst sandstrendene, f.eks. på
Hvaler, der flere sjeldne arter er kjent :
Skyggebillen Melanimon tibiale som
bare er notert sør på Kirkøy her tillands
(Zachariassen 1990:40), der også
maurløven Myrmelon bore finnes
(Tjeder 1943). Storesand-området sør
på Kirkøy er betydelig påvirket av
friluftsliv og slittasje, mens Ørekroken
i nærheten er et av de minst påvirkete
gjenværende sandstrandområdene
rundt hele Oslofjorden. Litt av området
inngår i Prestegårdsskogen barskogreservat, som ikke beskytter de sårbare
sandområdene mot uheldig ferdsel,
f.eks. riding, ulovlig moped-kjøring
eller for mye tråkk.

kommuner, utfra publisert stoff, innsamlet
materiale, meddelelser og egne
undersøkelser. En vurdering tilsier at 21
av lokalitetene utfra insekt-faunaen, har
«høy>> eller «meget høy» verneverdi .
Det entomologiske kunnskapsgrunnlaget
er imidlertid mangelfullt for 12 av
stedene. 8 områder er allerede fredet i
annen sammenheng (Hanssen & Hansen,
op.cit.).
Tilleggsundersøkelser med fall-feller,
vindus-feller og malaise-telt ble derfor i
1995 utført på 5 steder; i Halden, Onsøy,
Råde (2 steder) og Jeløy N. (Hanssen &
Hansen, under arbeid).

Sjeldne og truete arter
Aagaard og Hågvar (1987) gir oversikt
over en del «sjeldne» insekt-arter i Norge,
der 9 insekt-ordener er vurdert med til
sammen ca 440 kjente norske arter.
Begrepet «sjelden» i denne sammenheng
er ikke nødvendigvis ensbetydende med
truethetskategorien «sjelden» i den
offisielle norske «rød-listen» (DN 1992a).
l 08 av artene er vurdert som «sjeldne» i
Norge, herav er 26 påvist i Østfold. Bare

Verneverdige lokaliteter
Norsk inst. for naturforskning (=NINA,
Hanssen & Hansen 1995) har vurdert 47
insekt-lokaliteter i Østfolds kyst-

Tabell l
Antall arter påvist og antall «sjeldne» insekt-arter i Norge og i Østfold innenfor noen
godt undersøkte insekt -grupper i Østfold, basert på opplysninger fra litteratur (Andersen
m.fl. 1993, Dolmen 1991, Hardeng 1982 &1983, Ottesen 1993, Aagaard & Dolmen
1995, Aagaard&Hågvar 1987). Gresshopper i Østfold, etter MagnePettersen(meddelt),
Ottesen (1985), Larsen & Hardeng (1989). - i rubrikken «sjeldne», vil si at gruppen
ikke er vurdert i norsk «rød-liste» (DN 1992a). Tall i fet kursiv er antall arter i norsk
«rød-liste» (DN 1992a).

Øyenstikkere
Vårfluer
Døgnfluer
Steinfluer
Vannteger
Vannlevende
biller, vannkalver
untatt
Vannkalver
Knott
Gresshopper

Antall arter i Norge
påvist
«Sjeldne»
45
27
191-193
44
44
9
35
4
50
15

Herav antall arter i Østfold
påvist
«sjeldne»
42
24
103-105
7
17-19
l
20-23
l
40
9

!57

107
81
28
25

116

51
29

7
174

5

i Østfold finnes i Larsen & Hardeng
(1989). Magne Pettersen, Fredrikstad,
m.fl. har i de senere år kartlagt gresshopper i deler av Østfold.

Vestfold av fYlkene hadde flere registrerte
«sjeldne» arter, 29.

Eksempler på sjeldne insekter i
Østfold
Foreliggende artikkel er ikke ment som
en komplett oversikt over sjeldne insekter
i Østfold; til det er mangfoldet og funnene
altfor omfattende. Det nevnes en del
eksmpler, ment som et gløtt inn i
dyrerikets mest mangfoldige verden. Der
intet er nevnt, er eksemplene fra Aagaard
og Hågvar (1987).

En buskhopper, Leptophyes (~Pholi
doptera) griseoaptera, og sivgresshoppe
Conocephalus dorsalis er kjent fra
Kirkøy, Hvaler på 1930-tallet; sistnevnete
er også notert fra feks. Hvaler, Jeløya
og Eldøya i 1994-95 (Lars Ove Hanssen
l Magne Pettersen, medd.). L. griseoaptera er vanligere enn før antatt; en hann
ble fotografert på S.Jeløy sommer 1992
(Carl Bolghaug, medd.); ellers fra Borge,
Skjeberg, Fredrikstad og Hvaler (Magne
Pettersen, medd. 1993), der arten «ikke
er uvanlig» feks. på Asmaløy (Rune G.
Bo sy, medd. ), samt fra Telmarkslunden i
Rygge (Hansen 1995). Arten er fra eldre
tid også publisert fra Halden-området

Landlevende arter
Årevinger Hymenoptera
Denne meget store og lite kjente insektgruppen har fra de senere år, 1987-93,
ca 40 ny-funn av arter i Norge fra Østfold
blant snyltevepsene Ichneumonidae, de
fleste fra Råkil-området i Sarpsborg
(Olsen 1992b, Riedel & Berg 1995,
Båtvik 1995:134). De mange nyregistrerte arter skylles primært at årevinger
er den dårligst undersøkte og mest
artsrike insekt-gruppen i Norge. - Scolia
hirta, en dolkeveps, og geithams Vespa
crabro er registrert i Sarpsborg l Hvaler
og Jeløya; gullvepsen Cleptes semiaura/us fra Telmarkslunden i Rygge
(Hansen 1995).

Grå vortebiter Platycleis albopunctata er
registrert i 1893 i Idd, Halden. Blåvingegresshoppe Sphingonotus caerulans
( ~cyanopterus) er notert fra Sarpsborg,
Skjeberg og Hvaler i siste halvdel av
1800-tallet (Knaben 1943).Eikegresshoppe Meconema thalassium er kjent fra
S.Jeløy 1992 (Thor Jan Olsen l M.
Pettersen medd.).
Sommerfugler Lepidoptera
I ny tid har Per Tangen, Onsøy l Finnmark, nedlagt et ni tidig arbeid med bl. a.
å legge inn Østfold-funn på data, med
tanke på et fYlkesatlas i l Ox l Okm-ruter.
Mye
gjenstår
selvsagt
før
småsommerfugler «micros» er kartlagt.
En del ny-funn og artsomtaler er publisert
av Thor Jan Olsen, Tune, jf Olsen(1987,
1992-1994b) og ellers fra Sarpsborg
(Båtvik 1995), overveiende basert på
Olsens funn.

Saksedyr Dermaptera
Skogsaksedyr Chelidurella acanthopygia er meget sjelden i Norge og er i
Østfold bare kjent fra Telemarkslunden i
Rygge (Hansen 1995).

Nettvinger Neuroptera l Planipennia
Maurløven Myrmelon bore er kjent fra
sør på Kirkøy, Hvaler. Ellers er arten bare
notert fra meget få lokaliteter i Vestfold
og Telemark (Tjeder 1943, Greve 1966,
Greve & Hanssen 1994). Arten er meget
sårbar for slitasje på sandstrender ved
sjøen, da larven lever nedgravd i sanden,
og arten er derfor truet ved Oslofjorden
pga intensivt friluftsbruk.

Her nevnes bare noen eksempler :
Måleren Fagivorina arenaria er i 1906
kjent fra Tistedal, Halden. Larven lever
på lav på eik og bøk. Nærmere
lokalitetsangivelse er ukjent. Langs
sørskråningen av selve Tistadalen

Gresshopper Othoptera
En summarisk oversikt over gresshopper
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Figur 3. Eksempel på sjeldne sommerji1gler i Østfold
Øverst til venstre Svalestjert Papilio machaon. Jf omtale i Natur i Østfold 1991,
supp/.1: 41, viT J. 0/sen.Nederst tii venstre Liten ringsommerfugl Coenonympha
arcania. Foto: T J. Olsen. -Jf omtale i Natur i Østfold nr.1, 1987: 36, vi Olsen.
Øverst til hoyre Måleren Cyclophora pendularia. Foto: T J. Olsen. -Jf omtale i
Natur i Østfoldsuppl. nr. 2, 1992: 62. Nederst til hoyre Spinneren Cymatophorima
di luta. Foto: Thor Jan Olsen, Tune. -Jf omtale i Natur i Østfold nr.2, 1988: 115, vi
Olsen.
Apollosommerfugl Parnassius apollo
som er fredet i Norge (DN 1994).
«Apollo» er på den europeiske «rødlisten» og på Bern-konvensjonen. Arten
er bare kjent med eldre sikre funn fra
Halden, Moss l Jeløy og Rygge i årene
1889-1915. Flere mener å ha sett den på
Hvaler i 1994 (Fredrikstad Blad
13.2.1995, s.44), hvilket i så fall er en
sensasJon. Observasjonene kan skylles

finnes fylkets største sammenhengende
edelløvskog, der også eik og bøk inngår
Imidlertid er lav-floraen her etter hvert
redusert pga. luftforurensninger.
Måleren er ellers usikkert angitt fra
Akershus, og den har forsvunnet fra
mange steder i Sverige og er ikke
gjenfunnet i Danmark. - Cilix glaucata
ble tatt i 1992 på Akerøya, Hvaler (Olsen
1993).

176

forveksling med feks. nattpåfugløye.

en del sjeldne biller i Norge: Av vel 700
arter i 20 av Norges totalt ca 90
representerte billefamilier, er ca !50 arter
eller ca. 20% vurdert som sjeldne.

Herosommerfugl Coenonympha hero er
innsamlet fra Moss 1908 + 1926 (Hansen
1993). «Hero» ble påvist ved Rømsjøen
i slutten av juni 1995 (Ola Wergeland
Krog & Bjørn Petter Løfall, meddelt) og
er i ny tid er kjent fra Bjørkelangen i
Aurskog-Høland og Ås i Akershus
(Hansen 1993 ). Arten foreslås totalfredet
i Norge (DN 1994).- «Hero 's» slektning,
ringsommerfuglen C. arcania, står også
på den norske «rødlisten», idet den inntil
1991 bare var kjent fra Østfold, der det
er gjort en rekke funn (Christiansen &
Johansen 1992, Olsen 1987 &1994,
Tangen 1991 & 1994, Aagaard &
Gulbrandsen 1976).

Nærmere undersøkelser i fYlket vil helt
sikkert omfatte funn av flere sårbare arter.
Hele 28 av de 40 «sjeldne» bille--artene
i Østfold er tilknyttet løv- og bartrær.
Ut fra de enkelte arters biotopkrav
oppgitt i litteratur (Ehnstrøm & Walden
1986, Hansen 1950-66 i <<Danmarks
fauna»,
Hanssen m.fl.
1985,
Zachariassen 1990), kan flg. biotoper
anføres for en del «sjeldne» arter i Østfold
På løvtrær : 17 arter, herav på lind, lønn m.fl.:
Exocentrus lusitanus, Oplosia fennica;og hele
8 på l i gamle løvtrær, særlig i morken ved i
innhule eiker :
Ampedus (Elater) hjorti
Calambus (Corymbites) bipustulatus
Calosoma inquisitor
Conopalpus testaceus,
Grynocaris oblonga
Liocola (=Cetonia) marmora/a
Osoderma eremita
Procraerus ti bia/is
På løv- og bartrær :
Evodinus borea/is
Melanophila acuminata
Zylophilus cortica/is
På bartrær : 8 arter, hvorav 3 bare på furu:
Buprestis octoguttata
Pogonocherus decoratus
Stenagostus (Athous) rufus

Båtvik (1995:136-141) omtaler mange
arter fra Sarpsborg kommune, som på
norsk «rød-liste» er plassert i katagorien
«sjelden», dels pga manglende kunnskap
om utbredelse l status (DN 1992a). En
del arter i Østfold er til nå bare påvist i
Sarpsborg-distriktet, hvorav flere også er
sjeldne i norsk sammenheng.

Biller Coleoptera
Torstein K varume (Norsk inst. for
skogforskning ~ NISK) har laget en
database for bille-funn i Norge, som
inkluderer en rekke Østfold-funn.
Zachariassen (1990) har en oversikt over

På gran : Monochamus urussovi

Tabell 2. Antall «sjeldne» billearter i Østfold ordnet familievis. 20 familier i Norge
er vurdert, hvorav 12 har sjeldne arter i Østfold Antall arter på grunnlag av data i
Zachariasen (1990). Antall arter i Norge i (-) etter Ottesen {1993).

Antall arter
i Norge
(269)
Løpebiller Carabidae
60
Gravebiller Scarabidae
(69)
Smellere Elateridae
(29)
Praktbiller Buprestidae
Skyggebiller Tenebrionidae (46)
(91)
TrebukkerCerambycidae
59
6 andre familier
113
8 andre familier
716
20 vurderte familier
177

Antall «sjeldne» arter
i Norge
i Østfold
20
8
4
2
15
6
14
4
20
3
33
Il
25
6
16
o
147
40

Eng, hage, div. skog :
Abax parale/lelepipedus
Agriotes sputator

Arten er akutt truet i Sverige l Danmark,
og den står på den europeiske «rødlisten». «Eremitten» foreslås totalfredet
i Norge (DN1994). En meget viktig
eikelund for flere truete arter på Rauøy
ble fjernet, angivelig på 1950-tallet.
Trolig ble den siste store innhule eiketreet
på øya felt ca 1973-74 (Zachariassen i
brev). Dermed forsvant også trolig siste
rest av «eremitten» i Norge.

Carabus mani/is

Vegetasjonsrike sjøer og strender :
Carabus c/athratus
Chlaenius tristis
Odacantaha melanura
Tørre strender :
Agonum gracilipes
Melanimon tibia/e
Dyrket mark : Carabus convexus.
Spesielle miljøer -humlebol, pors, røyksopp :
Adrastus pallens
Anthribus scapularis

Smelleren Ampedus (Elater) hjorti er
også bare kjent fra Rauøy. Arten lev~r i
store eiker som er angrepet av en spesiell
råtesopp, rødråte. Mange pupper av
skyggebillen Prionychus ater, som også
holder til i hule store løvtrær, samt en
puppe av Ampedus hjorti ble funnet i det
samme felte treet (Zachariassen i brev).
- Også trebukken Mesosa curculionides
er i Østfold bare kjent fra Rauøy, der den
var tallrik senest i 1976. Larven lever
mellom barken og veden i tykke løvtregrener.

Lycoperdina succincta

Tordivelen «eremitten», Osmoderma
eremita, er knyttet til innhule, morkne
trær, spesielt eik. På Rauøy i Onsøy ble
det funnet rester av arten 4.5.1958, da
A. Strandet fant et brystskjold (JI.Båtvik,
medd.). Zachariassen (1990:68) oppgir
funn «rundt 1975»; idet han fant bl.a.
hode og bein av arten i 1974 i en stor,
hul og nylig felt eik (Zachariassen i brev
1995). Meget trolig har Strand og
Zachariassen studert den samme eika.
Det er kjent at kitiniserte rester etter biller
kan ligge mange år før de brytes ned. -

Nemadus colonoides er notert fra Halden
en gang før 1940, nærmere lokalitet er

Figur 4. Antall nasjonalt «sjeldne» bille-arter i Østfold (n Ø) av 40 «Sjeldne» arter
kjent i fylket, og antallfylker artene ;:r påvist i (nJJ .. 6 arter er bare kjent fra Østfold
(dvs. n j = 1). Figuren er basert pa przmær-data 1 Zachanassen (1990), som har
vurdert l 15 av norske bille-arter vernemess1g.
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uviss. Arten er særlig tilknyttet strø i
fuglereder i hule løvtrær. - Den
«beryktede» husbukken Hylotrupes
bajulus er i Østfold kjent fra lang tid
tilbake på Hvaler, og ble iallfall omkring
1980-83 registret på Rød på S. Sandøy
(Hans Chr. Rød, Petter Kjølstad meddelt
1994). - To andre trebukker,
Monochamus urussovi ogAcanthocinus
griseus, er i fylket bare kjent fra
Sarpsborg og Moss før århundreskiftet.
Artene er avhengige av gamle furuer og
grantrær. - Løpebillen Agonum
gracilipes er notert fra Skjeberg
(Sagvolden 1988). Dens slektning, A.
dorsale, er en nyinnvandrer i Østfoldfaunaen (Iversen 1989). - Carabus
convexus er notert fra Halden, Rømskog
og Råde (Zachariassen 1990:12). C.
monilis, som ikke er kjent fra andre
steder i Norden, er her til lands bare
notert fra Fredrikstad - Sarpsborgområdet, der den stedvis ikke er uvanlig
(Zachariassen 1990:9, Andersen &
Hanssen 1992 og Tømmerås 1994:127).
Monochamus galloprovincialis ble
notert fra Hvaler i 1994 (Tømmerås
1994: 127).

lokaliteter i Østfold og påviste 97 arter.
6 «sjeldne» arter er kjent fra
Enningdalselva - Berbyelva i Idd, Halden,
hvorav 2 her tillands bare er kjent herfra
(1967-68 og 1990) : Orthotrichia
angustella og Oecetis notata. Andre
meget sjeldne arter i elva er
Cheumatopsyche lepida, Chimarra
marginata, Hydropila cornuta og
Setodes argentipunctellus (Solem 1974),
sistnevnte også fra Øije l Strømsfoss i
Haldenvassdraget i 1989 (Andersen m.fl.
1993 ). Cymus crenaticornis er bare kjent
fra Østfold (Aagaard & Dolmen 1995).
Alle de nevnte artene er anført i
kategorien «sjelden» på norsk «rød-liste»
(DN 1992a).

Vannteger Hydrocorisae
Vannteger omfatter de ekte vanntegene
Hydrocorisae og vannløpere Gerridae i
gruppen landteger Geocorisae. Aquaris
paludum: Grunntjern, Marker, 1965
(Hardeng 1982:46), Bøensfjordeni Marker og Vansjø i Moss 1979 (Jastry 1981)
og fra Moss (Warloe 1925); for øvrig fra
3 andre fylker (Aagaard & Dolmen
1995).Callicorixa concinna er her til
lands bare kjent fra Grønli 1983 og Kase
1986 på Jeløya, og ved Sandaker og
Solberg i Råde 1985 (Dolmen &
Simonsen 1989).Glaenocorina p.
propinqua: Langtjern, Aremark, eneste
funn i Norge(Kvamme&Hågvar 1985).
Hebrus pusillus: Kirkøya, Hvaler, et
gammelt funn, ellers fra 2 andre fYlker,
men ingen nyere funn (Aagaard &
Hågvar 1987).
Hydrometra gracilenta er bare kjent fra
Østfold og Aust-Agder (Aagaard &
Dolmen 1995). Notonecta reuteri er
tidligere bare påvist en gang i Norge:
Dam ved Lundeby i Råde i 1985, senere
også i Telemark og Aust-Agder (Dolmen
1989). Sigara striata : Kirkøy, Hvaler,
og Spydeberg, hhv. på 1700- tallet og i
1925. Fra 4 dammer i Råde (Dolmen
1991 ); ellers fra 2 andre fYlker (Aagaard
& Dolmen 1995).S. limitata : 6 dammer
i Rygge. Råde, Onsøy (Dolmen 1989);
ellers kjent i Akershus.

F erskvannsinsekter
Der intet annet er nevnt, er eksemplene
fra Aagaard og Hågvar (1987). En
oversikt finnes for Haldenvassdraget og
de østre delene av fylket, og for
Enningdalselva i Idd (Hardeng 1981 &
1995). Svampfluen Si syra dahli, en
nettvingePlanipenniaeri 1968 registrert
i Enningdalselva l Berbyelva i Idd,
Halden (Solem 1969) og er ellers bare
kjent fra Rogaland (Aagaard & Dolmen
1995). - Steinfluen Periodes dispar ble
notert som ny for Norge samme sted i
1969, ellers er den bare kjent fra en elv
ved Oslo (Lillehammer 1967 & 1974). Døgnfluen Brachycercus harrisella er
bare kjent fra Glomma i Varteig her til
lands (Brittain 1972). Arten er «sårbam
(Aagaard & Dolmen 1995).
Vårfluer Trichoptera
Andersen m.f1.(1993) undersøkte 56
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Ranatra linearis, stavtege :
-Øvre Sjursbråtetjern, Våler, 1977
(Hansen & Jacobsen 1978).
-Gjerrebogen-bukta i Vansjø, Moss
(medd. Carl Bolghaug, registrert ca
1974)
-Patterødtjernet, Moss, ca 1985, og
mulig også senere (H.J. Bjerkely).
-Molbekktjern, Moss 1995 (medd. Carl
Bolghaug)
-Dam på Tomb, Råde, under et biologifeltkurs for studenter (Fred Midtgaard
medd. 1993).
-Dammer ved Goen og ved Eskelund i
Rygge (Dolmen 1991).
-Lintotjern i Marker 1993 (Carl

Bolghaug medd).
-Bøensætertjern, Aremark: Samlet i
1991 (H.J. Bjerkely, i Halden
Lærerhøgskoles samlinger).
-Kolbjørnviksjøen, Rakkestad, Marker,
Aremark. Registert i 1989, -90 og i -94
(Ingar Spikkeland, Hans Olsvik ,
B.P.Løfall, medd.)
-Samedalstjern, Aremark (Dolmen medd.
1994).
Vannkalver Dytiscidae
Larve av vannkalven Dytiscus latissimus
ble funnet i N.Blytjern, Rakkestad i 1994
(Løfall 1994). Arten står på den
europeiske «rød-listen>>, Bern-

Figur5.

o

f.CKSeLripl•ei på viktige lokaliteter
truede og sårbare vedboende (trelevende] og vannlevende virvelløse dyr
Østfold.
Reier. B: Calberg. C: Kajalunden.
Tasken. E: Tomb-parken. F: Rauer
1(R,mø-vJ. G: Bjørnevågen. H: Areki-

5

hTsi.miiiilii~itrue.te billearter.

"H''""'

arter er i Østfold bare kjent fra øya
Onsøy. Artene er sterkt knyttet til gamle løvtrær, såkalte edelløvtrær. (AJ
Trebukken Mesosa curulinoides og tordivelen Osmoderma eremita, også kalt
«eremitten» (B).
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konvensjonen, og kan mulig være
register! et sted til i Østfold (D.Dolmen
medd. ). Arten er foreslått fredet i Norge
(DN 1994).

artene.
Av Norges 45 arter, er 42 påvist i Østfold
og hele 36 i Rakkestad, som er best
undersøkt av kommunnene i fYlket i så
henseende (Løfall 1994 & 1995). Olsvik
og Dohnen (1992) regner 18 norske arter
som «sjeldne». I i tillegg kommer
Epitheca bimaculata, til nå kjent fra
meget få steder i Norge; bl.a. Nordre
Blytjem, Rakkestad (Løfall 1994) og i
Bergsjøen, Halden, 1994 (Ola Wergeland
Krogh, Løfall medd.).

På en global «rød-liste» i regi av <<.Den
internasjonale naturvern-unionen»
(IUCN 1990) finner vi også vannkalven
Graphoderus bilineatus, som er kjent fra
Bøensætertjem i Aremark i 1994. Bare
ett funn er tidligere publisert fra Norge
(Olsen 1994). -G. cinereusogHydaticus
aruspex er bare kjent fra Østfold i Norge
(Aagaard & Dolmen 1995). 9 andre
vannkalver er foruten i Østfold, bare
notert fra 1-2 andre fYlker (Aagaard &
Dolmen 1995).

Verneverdige øyenstikker-lokaliteter, eksempler
Brutjerna i Marker, sør og nord for riksvei E
18 øst for Ølje består av flere tjern : S + N
Brutjern, Abbortjern, Stenstjern og Gørrtjern.
Området huser ca 18 arter. 1/3 av alle norske
arter finnes i Gørrtjern like Ø for S Bruyern,
inntil E 18. -En eventuell vei-omlegging mv.
her vil kunne radere ut deler av denne meget
verdifulle lokaliteten. En vesentlig utvidelse av
en liten, eksisterende rasteplass er allerede
foreslått her av Statens Vegvesen i Østfold
(Rasteplassutredning 1995: 17). Tjerna omgis av
skog og myr. Lokaliteten huser bl.a. 3
Leuchorrinia-arter, L. cauda/is, L. albi.frons og
L. pectoralis, alle 3 står på Europarådets
konvensjonsliste, Bern-konvensjonens liste Il,
og artene foreslås totalfredet i Norge (DN 1994).
Stikletjern S for Gjølsjøen og Breidmosen
naturreservater i Marker huser også de 3
Leuchorrinia-artene, se over, og lokaliteten er
dermed verneverdig.
Hobølelva : Tidligere fantes store forkomster
av Gomphus vulgatissimus som nå er akutt truet
i det meste av Europa. Elva er stilleflytende med
rik vegetasjon (Åbro 1965). Arten ble også
påvist ved Hobøl kirke i 1983 + 1988 (Olsvik
m. fl. 1990) og i Schieselva i Rakkestad 1994
(Olsvik, Løfall 1995).
Berhyelva l Enningdalselva, Idd : Dette er en
av meget fil lokaliteter i Norge for Calopteryx
sp/endens, som ble påvist her første gang i 1969
(Soelm 1974) og er sett her jevnlig i 1970, -80
- og -90-årene (Olsvik 1990:27, Olsvik m.fl.
1990:51,63, Olsvik&Dolmen 1992, forf. m.fl.).
Lokaliteten er <<kanskje enestående i norsk
sammenheng>>, og <<bør ha første prioritet
dersom det er aktuelt å verne lokaliteter på
grunnlag av øyenstikkere» (Olsvik m.fl.
1990:63). Vassdraget er med i en verneplan for
viktige vassdrag i Norden (Klokk 1990) og er
varig vernet mot kraflutbygging (St. prp. nr.ll8,
1991-92: 52). Også Gomphusvulgatissimus (se
over) er kjent herfra (Løfall m.fl. 1995, Magne
Pettersen reg. 1995). En oversikt over påviste

Noen andre vannlevende biller er også
bare notert fra Østfold her til lands
(Aagaard & Dolmen 1995):
Donacia brevicornis
Enochrus quadripunctatus
Ha/ip/us julvicollis
Helophorus fulgidicollis
Øyenstikkere Odonata
Det foreligger en del eldre funn fra fYlket,
der øyenstikkere, dvs. vannymfer og
libeller, i årenes løp er viet stor interesse.
I årene 1977-88 undersøkte Hans O/svik
og Dag Dolmen ca.! 00 lokaliteter i 14
Østfold-kommuner. En del oversikter
med funnsteder er i ny tid publisert :
Dolmen (1991), Løfall (1994 & 1995),
Olsvik (1990), Olsvik & Dolmen (1992),
Olsvik et al. (1990), Pettersen (1992).
Øyenstikkere er i de siste årene særlig
undersøkt av Bjørn P. Løfall, Rakkestad,
Magne Pettersen l Sidsel /versby,
Fredrikstad, og Rune G. Bosy, Hvaler. 17.-19.juni 1994 ble det arrangert et
nordisk kurs i Rakkestad, med god
oppslutning og deltakelse av eksperter fra
Sverige og Norge (Løfall 1994). En
fYlkes- og kommune-oversikt foreligger
(Løfall et al. 1995).
Mange arter er truet i Europa og i Norge,
og vernetiltak er påkrevet for flere av
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øyenstikkere fra elva finnes (Hardeng 1995),
og hele 9 arter står på norsk <<rod-liste>> (DN
!992a) av ialt 21 registrerte arter i elva.
Dammer ved Grønli og Reier, Jeløya: Olsvik
m.fl. (1990:65) anfører << 3 mindre
vanningsdammer i jordbrukslandskapet>>.
Dammene her har generelt en svært artsrik
insektfauna, ligger innenfor
S.Jeløy landskapsvernområde og kan følgelig
ikke tylles igjen. Vernereglene setter ingen
begrensninger for vannuttak, men det er ikke
kjent at dammen pumpes tørre, selv i lengre
tørkeperioder. Dette skyldes Raets morenejord
over marin leire, slik at tilsiget til dammene
virker gød.
Eldøya i Rygge: Her finnes et tjern med spesiell
flora og fauna, som inkl. den sjeldne, sørlige

arten Sympetrum sanguineum. Det kan tenkes
at arten her har en av sine viktigste
forplantningslokaliteter i Norge. - Området
inngår i et landskapsvernforslag, og gernet
vil dermed bli sikret mot f eks. gjenfYlling.
Buerbekken l Børtevannsbekken og Isoa
i Skjeberg er innløps - og utløpselv til Isesjø.
Dette er en svært rik lokalitet, med mange
truete og sjeldne arter, særlig i Buerbekken.
En del andre interessante insekter er også
kjent herfra (Båtvik 1995).
Håbu på Asmaløya, Hvaler, med en dam som
er en av to norske steder for Lestes dryas
(Rune G. Bosy, Hans Olsvik i brev). - Bjørn
P. Lofall og Magne Pettersen arbeider for øvrig
med en oversikt over viktige øyenstikkerlokaliteter i Østfold.

Figur6.

Eksempler på sjeldne arter fra Berbyelva, Idd, Halden, Vann-nymfen Calopter;x
splendens, larve (AJ, voksent individ (B]J steinfluelarven Periodes dispar (C};
larve av vA.rfluen Hydroptila cornuta (D)/ larven i hus .bygget av smA sandkorn
(E], og larve av svampfluen Sisyra dahliii(l7.
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Figur?. Insekt-utstilling.Sikker artsbestemme/se av insekter fordre oftest
avliving og preparering. Foto ; Thor Jan
Olsen, Tune.

Figur 8. «Vindus-felle» med «usynlige»
glass-vegger (stiplet) Insektene flyr mot
«vin-duene» og faller ned i trakten og
flasken medfikseringsvæske. Foto: Forf

Figur 9. «Prosesdyre» i en «rettsak om biologisk mangfold» :En dyreart, mennesket
Homo sapiens, er på «tiltale-benken». Juryen l dommer-kollegiet utgjøres av et lite
utvalg av de andre artene. Hva ville dommen ha blitt .... ? Til og med Grunnloven
(§110 b) slår nå fast bevaring av mangfold Tegner: Ukjent.
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Figur l. Hun av «bivarg» Philanthus triangulus. Lengde 12-17 mm. (Etter Lomholdt
1984).

«Bivargen» Philanthus triangulus ny
for Norge, funnet i Halden.
Lars Ove Hansen
Gravevepsen Philanthus triangulus
(Hymenoptera, Sphecidae) er påvist
for første gang i Norge. To hanner ble
håvet på åkertistel i et sandtak ved
Ystehede, Halden kommune 19. juli
1995.
Den 19. juli var jeg nede ved Ystehede i
Halden kommune for å samle arcaniasommerfugler Coenonympha arcania til
enzymelektroforese for Norsk Institutt
for Naturforskning. Denne arten fløy
tallrikt så jeg fikk etterhvert de sommerfuglene jeg behøvde. Området har flere
sand- og grustak, og på et sted med mye
åkertistel fløy både Hipparchia semele,
diverse blåvinger, engsmyger Ochlodes
venatus og en mengde graveveps Cerceris spp. og mureveps Eumenidae. Her
håvet jeg to eksemplarer av en spesiell
graveveps. Det slo meg straks at det

måtte være Philanthus triangulus som på
svensk kalles «bivarg». Arten er ikke
tidligere påvist i Norge. Vel hjemme igjen
kunne jeg konstatere at min feltbestemmelse var korrekt, og det viste seg
at det var to hanner.
Som andre arter innen familien graveveps
Sphecidae fanger de forskjellige insekter
som bytte, og denne arten er helt
spesialisert på honningbier (Lomholdt
1984). Åkertistlene sto nesten midt i et
sørvestvendt sandtak og honningbier var
det mye av. Faktisk var det plassert fire
bikuber bare noen hundre meter fra
lokaliteten. Redene legges alltid på sterkt
sol eksponerte lokaliteter med sandgrunn,
gjerne sandtak. Ofte flere hundre på
samme lokalitet. Redet består av en opp
til en meter lang gang der cellene plasseres. Hver celle forsynes med 3--6 bier
som larven så kan vokse opp på. Ifølge
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Som sagt kalles arten «bivarg» på svensk,
så hvorfor da ikke kalle den «biulw på
norsk. Faren er selvfølgelig at noen kan
tro det dreier seg om et pattedyr.

Lomholdt (1984) angripes biene enten i
flukt eller på blomster og lammes
effektivt av et lite stikk før de fraktes til
redet. Ofte fanger «bivargen» bier og
klemmer ut honning og blod som den selv
suger i seg. Derfor ligger det vanligvis
mange døde bier på bakken der
«bivargen» holder til.
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Gravevepsslekta Philanthus er
representert med kun denne ene arten i
Nord-Europa. Ifølge Lomhodt (1984) er
arten godt representert i Sør- og SørøstSverige fra Skåne og opp østkysten til
Sodermanland, samt Halland, Gotland og
bland. Den er også kjent fra Karlskoga
og Forshaga i Viirmland og Borliinge i
Dalarna (Gunnardo 1992). Arten regnes
derfor som sjelden i de østre deler av
Sverige. Videre foreligger spredte funn
fra Danmark og noen ytterst få funn fra
Finland. Arten er i Norge helt på sin
nordgrense og vi må anta at bestanden
her er ustabil og sårbar. Utfra
opplysningene fra Øst-Sverige bør denne
arten inntil videre betraktes som en
sannsynlig rødlisteart.

Forfatterens adresse:
Zoologisk Museum
Sarsgt. l
0562 Oslo

Figur 2. Hode av «bivarg>> Philanthus triangulus, hunn til venstre, hann til høyre.
(Etter Lomholdt 1984}.
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RØMSJØEN RUNDT P Å SYKKEL
- En naturfaglig reise i det innerste av Østfold sommeren 1995
Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog
Den 24- 27.juni 1995 ble det arrangert
en sykkeltur fra Jåvall i Marker rundt
Rømsjøen og tilbake til startstedet.
Ruta var først og fremst lagt til småveier og skogsbilveier. Det ble gjort
flere interessante observasjoner langs
veiene disse dagene. Turen ble
annonsert i forrige nr. av Natur i
Østfold og ber følger et turreferat.

artene trives helst i stabile miljøer som
fuktige og mer eller mindre skyggefulle
granskoger på store ospetrær. Det samme
gjelder skrubbenever Lobaria scrobiculata som forøvrig ble funnet helt inntil
riksveien litt senere på kvelden. (Mer om
lavfunnene i artiklene om Lobaria og
Parmeliella triptophylla i Østfold et
annet sted i dette heftet).

Lørdag 24. juni

Klokka hadde rukket å bli halv ti om
kvelden før alle hadde nådd første overnattingssted i nordenden av Langvannet.
Grillmat, rødvin, fagprat og gode løgner
ble servert og fordøyd. Ut i de små timer
dukket det opp to nye turdeltagere, J.
Ingar I. Båtvik m. sønn. De ble med da
alle tok en runde for å lytte etter
flaggermus med medbrakt detektorutstyr.
Noen vannflaggermusMyotis daubentoni
og nordflaggermus Eptesicus nilssonii
ble notert.

Ca. kl. 13.00 var det 6 personer som
møtte fram i Jåvallkrysset i Marker
(Rødnes). Etter mye pakking av utstyr
kom vi endelig i gang. Vi stoppet allerede
ved et av de første vannene og så på øyenstikkerfaunaen. Deretter syklet vi noen
små km til Hølvannet hvor det ble badet,
spist og viftet med håver.
Turen gikk så opp Kastbakken og på
toppen parkerte vi syklene og gikk inn til
Kiselbergmosen naturreservat. På Kiselbergmosen ble vi møtt av hissige grønnstilker Tringa glareola. I det søndre tjernet på myrkomplekset ble den truede
øyenstikkerarten måneblåvannymfe Coenagrion lunulatum og den ikke helt
vanlige nordlig blåvannymfe Coenagrion
johanssoni sett. Ute på sentrale deler av
myra ble et par sørlig heilo Pluvialis apricaria ssp. apricaria observert.

Søndag 25. juni
Første del av turen fulgte den gamle
hovedveien til Rømskogen som ble bygget i 1870. Denne passerer Slavannet og
Ertevannet og kommer ned på den nye
riksvei 21 ved Skjønhaug på østsiden av
Rømsjøen. J. Ingar I. Båtvik samlet
trebukken (bille) Toxotus cursor ved
Karsbytjemet. Arten er knyttet til morkne
furu- og granstubber. Ved Ertevann ble
en enslig storlom Gavia arctica sett.
Nede på riksveien ved Sandem trillet vi
forbi en fin lokalitet for ballblom Trollius
europaeus på gjengroende beitemark og
sandskrinneblom Cardaminopsis arenosa
i veikanten ved Nordli. Veivesenet hadde
ikke slått veikantene i Rømskog ennå, og
det var en fryd for estetikeren og en fare
for botanikeren å se alle disse vakre
blomstene langs veien.

Deretter dro følget ned i den østvendte
lia øst for naturreservatet hvor Ola
Wergeland Krog hadde funnet lungenever
Lobaria pulmonaria tidligere. Denne
lokaliteten ble gjenfunnet hvor arten
draperte en død osp Populus tremulae.
Arten ble forøvrig funnet på to nye steder
i denne lia. To andre mindre vanlige lavarter på funnet på osper i denne skogen;
stiftfiltlav Parmeliella triptophylla og
kystvrenge Nephroma laevigatum. Disse
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Grønn sandjeger Cicindela campestris er
en vakker grønn bille som ingen av
turdeltakerene hadde lagt merke til
tidligere. Etter å ha tatt disse elegante
billene i nærmere øyesyn oppdaget vi at
de var vanlige langs veiene, spesielt langs
grusveier.

1992). Hele fem lokaliteter for arten ble
funnet denne dagen. Tre på mykmatter i
tjernkanter, en på fastmatte i en liten
myrflekk og en i fuktig veggrøft. Alle
funn ble gjort på østsiden av Rømsjøen.
Dette skulle tyde på at myrene og
myrtjemene i området ikke er av de aller
sureste/fattigste.

Ved Rømskog kirke ble solblom Arnica
montana og vanlig nattfiol Platanthera
bifolia funnet i den frodige skogen like
sør for kirken. Vanlig nattfiol ble forøvrig
funnet to steder i veikanten mellom Tømby og kirken.

Av andre plantefunn nevner vi skogvikke
Vicia sylvatica, tvebustarr Carex dioica
og strengstarr Carex chordorrhiza som
ble funnet henholdsvis i veikant, myrflekk
og på flytematte i en tjemkant mellom
Vardekollen og Porstjemet.

Noe lenger øst ved Kurøen, bygdetunet i
Rømskog, gjorde vi en lengre stopp. Her
ble to syngende rosenfink Carpodacus
erythrinus hørt. Av planter vil vi nevne
dunkjempe Plantago media, solblom og
tettegras Pinguicula vulgaris. Vi fanget
noen dagsommerfugler som vi tok med
til kveldens leirplass. Etter lang tids
knestående med hodelykter og lesing i
bestemmelseslitteratur viste det seg at
den ene av de innfangede individene
skulle bli turens naturfaglige høydepunkt.
Det var en herosommerfugl Coenonympha. (senere bekreftet av Lars Ove
Hanssen), og første funn av arten i
Østfold siden 1926 (se Hanssen 1993).
Arten er dessuten oppført på Bernkonvensjonens appendix II (Størkersen
1992) og er foreslått fredet mot innsamling (Angeli-Pettersen 1994).

Vi stoppet ved alle tjern ved skogsbilveien
mellom Vardekollen og riksvei 126.
Nordlig blåvannymfe ble funnet ved de
fleste tjerna. En enslig svalestjert Papilio
machaon ble fanget og sluppet fri igjen
ved Kløvtjerna.

Ved Rømsjøens sørøstende så vi en stor
flott ødeeng. Enga ble overfladisk
undersøkt, og vi nevner ballblom og
småengkall Rhinanthus minor. Enga
burde ha et godt potensiale til å bli en
flott slåtteeng. (Enga ble dessverre pløyd
opp senere på sommeren)

J. Ingar I. Båtvik som syklet tilbake og
avsluttet turen denne dagen rapporterer
om en god bestand av griseblad
Scorzonera humilis mellom Strand og
Bunes v!Rømsjøen på vestsiden av veien.

Ved Skillesvika i sørenden av Rømsjøen
ligger det en rasteplass omgitt av veivesenets herjinger. Som rosen på møkkahaugen sto det en enslig rødflangre Cephalanthera rubra med hele 20 knopper i
den nakne pukken i veikanten. Nærmeste
nabo var en sandskrinneblom. En rask titt
i skogkantene i nærheten ga ikke flere
funn av rødflangre, men en annen orkide,
nemlig korallrot Corallorhiza trifida.

Mandag 26. juni
Mandag morgen startet med observasjon
av et par stor! om på Store Gåsa hvor vi
slo leir kvelden i forveien. Ved en
nærmere titt på vegetasjonen ved tjernet
ble sveltull Trichophorum alpinum
funnet. Arten er ny for Rømskog og er
tidligere kjent fra 11 steder i fYlket hvorav
seks lokaliteter anses for intakte (Båtvik

Etter å ha syklet sørover fra Skillesvika i
Rømsjøen kom vi til et sørøstvendt, djupt
daldråg med storvokst granskog som så
ut til å være spennende. Vi gjorde en rask
undersøkelse av dalen, og fant korallrot i
et bekkesig i dalbunnen, samt skogvikke
og myskemaure Galium trijlorum i den
østvendte bergveggen. Myskemaure
trodde vi var turens botaniske høyde-
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punkt inntil vi oppdaget at dalen het
Bergtrangdalen og at Finn Wischmann
hadde funnet arten her tidligere (Båtvik
1992), men det jo hyggelig å se at arten
fortsatt er tilstede. Vi fant også
kystårenever Peltigera collina blant mose
i en østvendt bergvegg.

var å øke kunnskapen om flora og fauna
i fYlket. En erfaring fra turen er at det
utvilsomt er en signifikant sammenheng
mellom antallet spennende funn og
motbakker. Er man dessuten i dårlig form
kan det øke sjansene for å finne de helt
små naturperlene.

Tirsdag 27. juni
En kort runde med insekthåven rundt
turens siste leirsted ved Vestre
Rømungen, ga funn av en nyklekt grå
torvlibelle Leucorrhinia albifrons. Arten
er oppført på Bernkonvensjonens appendix li (Størkersen 1992) og er foreslått
fredet mot innsamling (Angeii-Pettersen
1994). Dette er dessuten det nordligste
funnet av arten i Norge (jfr. Olsvik og
Dolmen 1992).

Turen anses som meget vellykket av
arrangørene (de eneste som holdt ut til
siste dagen), og det er planer om å gjenta
suksessen neste år.
Takk
Takk for hyggelig reisefølge til: Monica
Kristiansen, Grete Kongshaug, Geir
Hardeng, Peter Hardeng, J. Ingar I.
Båtvik, Øyvind Båtvik og værgudene
som ga oss mye sol og varme.
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Vel tilbake ved bilen satte vi kursen
direkte tilbake til Kurøen for å se nærmere
på stedet hvor herosommerfuglen ble
fanget. Området hvor den fløy er beitemark og eng som holder på å gro igjen.
Enga var urterik, og hadde bl.a. et parti
med tørrbakke med en særdeles fin
forekomst av engnellik Dianthus deltiodes. Enga trenger hardt til å bli slått en
gang i mellom, og gran og lauvkratt er i
ferd med å innta beitemarka som omgir
enga. Miljøvernlederen i kommunen ble
informert om stedet, og det er håp om at
den verdifulle nøkkelbiotopen blir holdt
i hevd.
Av andre interessante observasjoner
denne dagen nevner vi et smålompar
Gavia stellata med en dununge.
Materiale
En del materiale fra turen er belagt og
sendt til Zoologisk Museum, Oslo (sommerfugl), H.Olsvik (øyenstikker),Botanisk museum, Oslo (lav høyere planter),
Norges landbrukshøgskole, Ås (lav).
Konklusjon .
Tråsykkelens lave hastighet og tendens
til å stoppe i alle oppoverbakker gjør den
til et meget velegnet transportmiddel for
turer av denne typen, hvor et av målene

Forfatternes adresser:
Bjørn Petter Løfall, Åsliveien 20B
1890 Rakkestad
Ola Wergeland Krog, Bjømaråsgt. 6
1800 Askim

190

NATUR I ØSTFOLD
~~'U'n1

forenings tidsskrift) og i Våre
Nyttevekster hefte nr. 2 1995
(Nyttevekstforeningens tidsskrift) finner
du mer informasjon om prosjektet og de
aktuelle er artene.

Natur i Østfold retter
Løfall, B.P., Olsvik, H. & Pettersen, M.
Øyenstikkere i Østfold. Bibliografi
og status 1994 i hefte nr. l 1995.

Det foreligger en liste sortert etter
latinske navn med utfYllende opplysninger
og spørsmål. Den viser bl.a. til sidetall i
«Svampan> av Ryman og Holmåsen hvor
soppen er avbildet og omtalt. Denne listen
bør interesserte bestille fra regionsansvarlige sammen med rapporteringsskjemaet

- Tabell l. I Tabellteksten står kommunen
Trømborg oppført, det skal selvfølgelig
være Trøgstad.
- Teksten til fig. l og 2 byttes ut til
følgende: Antall registrer arter i hver
atlasrute pr. 1989 (etter Olsvik 1990a)/
1994 i Østfold. Antall i parentes er funn
før 1960 som senere ikke er bekreftet
og er en del av totalantallet.

I Østfold har vi følgende regionansvarlige:
- Vigdis Ihlebakke, Festningsåsen 73,
1860 TRØGSTAD, tlf 69 82 69 75
-Roy Kristiansen, Pb. 19, 1655 TORP,
tlf arb. 69 32 00 20
- Eva Weme, Sollihøgda l Ob, 1783
HALDEN, tlf 69 18 37 82

Kartlegging av
storsopper i Norge
I 1995 startet et prosjekt på kartlegging
av et utvalg storsopper i Norge.
Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk
soppforening, Nyttevekstforeningen og
de Naturhistoriske museer i universistetsbyene. Prosjektet finansieres av Direktoratet for Naturforvaltning. Hovedmålsettingen er:
•
Å kartlegge soppartenes forekomst
og utbredelse i Norge, og undersøke
soppenes biologiske mangfold
•
A kartlegge bestemte områders
soppflora, og skaffe til veie materiale
som kan danne basis for eventuelle
framtidige verneplaner
Opplysningene fra de utvalgte artene vil
bli samlet i en sentral database. Alle
soppinteresserte kan bidra med funn. I
Blekksoppen nr. 66 (Norsk Sopp-

LYST TIL Å BLI
B-MERKER?
I Østfold er det i dag 24 autoriserte
ringmerkere
tilsluttet
Østfold
Ringmerkegruppe, jfr. Natur i Østfold
1995(1 ): 16-17. Disse har vært gjennom
et kortvarig kurs før de har avlagt en
eksamen som er bestått. Etterhvert har
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flere meldt sin interesse for å ta denne
lappen slik at de kan få lov å ringmerke
pull på egen hånd. Dessuten finnes det
eldre folk i miljøet som, etter at
lisenstvang ble innført, må opp til fornyet
prøve for å få lov å fortsette eller
gjenoppta aktiviteten.

med en felles eksamensdag. Denne får vi
komme tilbake til senere. Uansett flere
merkere eller ei, er det ønskelig at
merkerne holder sammen i mindre
grupper slik at fangsten blir mer effektiv,
og at man opprettholder et faglig høyt
nivå ved å lære av hverandre, samtidig
som at aktiviteten med fugl ikke skal bli
så ensomt.
Da holder man
erfaringsmessig lenger.

Det blir neppe avholdt nye kurs med det
første, men det skal likevel trolig kunne
la seg ordne med lisens. Følgende
kriterier må være oppfYlt:

J.Ingar I.Båtvik,
Leder av Østfold Ringmerkegruppe

En må ha erfaring med ringmerking
av fugl, enten ved at en har holdt
på tidligere, eller ved at en i den
senere tid har gått sammen med
aktive ringmerkere og lært seg
teknikken med å sette på ring på
et allsidig utvalg arter.
En allerede autorisert merker må
gå god for vedkommendes
erfaring og kvalifikasjoner med
fugl og ringer.
En må ha fYlt 16 år.
En må anskaffe og lære seg
innholdet i «Ringmerkerens
håndbok» samt kursheftet for Blisnes. Begge heftene kan fås ved
kontakt med NOF-kontoret
sentralt. Det er teorien her som
eksamen vil konsentrere seg om.
En må framstille seg for en
eksaminering som må bestås.
Eksamenspapirer vil bli sendt
undertegnede
fra
Rigmerkesentralen. Det er også
sentralen som vil sensurere
besvarelsene.
Det tas forbehold om at økning av
antall ringmerkere i Østfold
godkjennes av styret i Østfold
Ringmerkegruppe som ennå ikke
har behandlet spørsmålet (trolig
bare en formsak).

RAPPORTERING
Året går mot slutten og det er på tide å
rapportere årets resultater til de
forskjellige prosjektlederne og
rapportmottakerne. Alle setter de pris på
innrapporteringer så snart som mulig og
nå når vi snart skriver 1996 så er det ingen
grunn til å vente med 1995-resultater
lenger.
LRSK-ØSTFOLD ber deg gå gjennom
loggboka i nyttårshelga, rapporteringen
hit er altfor treg, ennå står det igjen endel
innrapporteringer for 1994, håper ikke
det er deg?
ATLASPROSJEKTET
På tide å sende inn resultatene,
hekkesesongen er i høyeste grad over.
NATTSANGERREGISTRERINGEN
Det er ugjenkallelig slutt på fuglesangen
for de aktuelle artene for i år. La
prosjektlederen få resultatene nå.
INSEKTFUNN
For tiden flyr eller kryper det vel ikke så
mange arter, ihvertfall ikke utendørs.
meld fra om dine funn nå!

Interesserte bes ta kontakt med
undertegnede for å avtale eventuelt
tidspunkt for eksamen. Med forbehold
om godkjenning i Ringmerkegruppa, vil
det være en fordel, av praktiske årsaker,

BOTANISKE GODBITER
Også her er vel sesongen over, meld inn
godbitene dine nå, det er ikke noe å vente
medl
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Bokomtale
Ny flott barnebok
ViggoRee
"Dyrenes Barn"
Innbundet, illustrert
72 sider. pris kr. 178,Schibsted 1995
Barnebøker om ville dyr er ikke
dagligdags kost i Norge. Som oftest er
det trivielle dyr som presenteres, og
etterhvert blir det litt kjedelig å lese om
hvilke lyder sauen og grisen lager. Ikke
bare kjedelig for den som leser, men også
for den som blir lest for.
20 ville dyrearter presenteres i denne
boka, ledsaget av mange gode bilder.
Arter som dvergflaggermus og
spekkhogger har nok ikke figurert i alt
for mange barnebøker før denne.

vi måtte bla i flere bøker før vi fant en
illustrasjon av hvor speneåpningene var
plassert.
"Dyrenes barn" ble godt mottatt hos oss,
og den er absolutt å anbefale som det
beste på sitt felt hittil. En bra investering
for deg som er lei av å bare lage grynte,
raute og kykkeli-ky-lyder når det skal
være hyggestund.

Boka er også en innfallsport til å lese mer
om de forskjellige dyrene andre steder.
5-åringen ville vite hvordan det var mulig
for spekkhoggerkalven å die mammaen
sin, mammaen har jo ikke synlige
"pupper". Riktignok er ungens
fremgangsmåte beskrevet i boken, men

Morten.
være store muligheter til å finne fram selv
for en novise som undertegnede. Er du
interessert i å lære deg mer om små
virvelløse dyr så er heftene absolutt å
anbefale. På heftets forside er forlagets
navn, adresse og telefon trykket, men en
burde være flue for å kunne lese noe så
smått, det får da være grenser for å like
småkryp. Bestillinger skal det nok
allikevel gå an å gjøre, kontakt Roy
Nordbakke på Halden lærerhøyskole.
Heftene koster bare l O.- kroner pr. stk.

Bestemmelsestabeller
for smådyr
Pandion Forlag
Førstehjelp til bestemmelse aJ' smådyr
i ferskvann. l Osider.
F orstehjelp til bestemmelse av terrestre
landdyr. 15 sider.
Gode bestemmelsestabeller for smådyr er
ikke alltid lette å få tak i. Således er det
med stor glede å finne disse to som til og
med er produsert i Østfold.
Begge heftene har god oppbygning og
greie bestemmelsesnøkler. Her skulle det

Morten
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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
du jevnlig
tilsendt informasjon om møter turer og andre tilstelninger.

rar

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 tidsskriftet Natur i Østfold betaler 60 kr (1995) 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.

ABONNEMENT P Å NATUR I ØSTFOLD
Det er også mulig å abonnere på Natur i Østfold. Prisen er for tiden (1995)
100 kr. Beløpet betales inn til postgirokonto 0814 3472990. Merk giroen
"Abonnement Natur i Østfold" og angi hvilket år innbetalingen 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

Fuglevakta i Østfold
Tel: 69 271770
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tel: 94109475
Postgiro: 3963394
Stasjonssjef: Magne Pettersen
J.L.Johannesensgate 33
1636 Gamle Fredrikstad
Tel: 69324876

Biblioteket:
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.l. bes sendt
til denne adressen

Østfold Ringmerkingsgruppe
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69 280171

Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad Lokallag
Postboks 1505, Glombo
1677 Kråkerøy

Rapportserien <<Østfold Natum
Redaktør: Geir Hardeng
Fuglevik platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 69 342443
Postgiro: 0807 3583218

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

Østfold Botaniske Forening
Postboks 886, Bergersborg
1501 Moss
Postgiro: 0823 0995142
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
Tomb, 1640 Råde
Tel: 69 280171

Den lokale rapport og
sjeldenhetskomiteen
LRSK - Østfold
c/o Roar Frølandshagen
Homstvedtlia 2, 1640 Råde
Tel: Priv: 69281356 Mobil: 90138107

Østfold Entomologiske
Forening
Postboks 1062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 39
171 O Sarpsborg
Tel: 69 129091

Atlasprosjektet i Østfold
c/o Lennarth Fløseth
Balaklava 15B, 1516 Moss
Tel: 69270200

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 Hardeng, adresse under.
Søknader sendes Geir Hardeng Fuglevik Platå 19 1670 Kråkerøy Tel: 69 342443

SØKNADSFRIST ER l. MARS.
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