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Hvor er resultatene fra alle turprogram og opprop?
Igjen kommer en fYldig utgave av Natur i Østfold. De siste heftene av tidsskriftet har vært like
fYldige. Stoffet er også denne gangen dominert av botanikk og insekter, mens fuglestoffet
glimrer fortsatt med sitt fravær med noen få unntak Redaksjonen har i den forbindelse Vi
oppfordrer dere til å ta pennen (PC'en) futt.
Det kan gjennom tidsskriftet synes som om det er liten aktivitet blant ornitologene. Vi vet at
dette er feil! Inntrykket for mange av medlemmene som mottar tidsskriftet to ganger om året
kan det synes som om aktiviteten er liten. Aktiviteter i form av turer eller utadrettet virksomhet
kommer aldri eller sjelden til spaltene i tidsskriftet. Vi mener at det er viktig at medlemmene
f'ar vite "resultatene" av alle innbydelser til turer, opprop og andre aktiviteter foreningen foretar
seg. Østfold Botaniske Forening skriver årlig et sannnendrag av alle ekskursjonene som er
annonsert i tidsskriftet og sendt til medlemmene. Tidsskriftet er også åpent for enda flere
turreferater enn de allerede er presentert, gjeme også turer i privat regi Når medlemmene
svarer på opprop de aldri får se resultatet av så kan det bety at de ikke gidder å svare p å nye
opprop i fremtiden som også bidrar til å svekke stoffinengden til tidsskriftet. Så derfor bør
man se resultatene av turer og andre aktiviteter i våre spalter.
Redaksjonen har tatt initiativet til en presentaiiion av fuglelivet i ØstfoldkoDlllltlllene. Serien
vil presentere alle fugleartene som er kjent i hver enkelt kommune, samt omtaler av de mest
spesielle observaiiionene. Allerede nå har vi "satt bort" 13 kommuner for skriving. Responsen
var overraskende god som viser at det er liv i foreningen. Konnnunene som ennå ikke har en
"skriver" er Aremark, Eidsberg, Marker, Rømskog, og Spydeberg. Om du fuler deg kallet til
å ta et oppdrag vil vi høre fra deg. Om vi klarer å dekke alle konnnunene kan en utarbeide en
samlet kommuneoversikt.
Dennehøstenhaddeviforfurste gang en miljørelatert TV-akiiion. Dessverre fikk TV-akiiionen
usaklig omtale i media somtroligbidrotil å avkorte resultatet. Likevel er det viktig å stå på.
Et av pro~ektene vil være fossekallens status iN orge. Her kan igjen ornitologene vise hva de
duger til. Dette er en art vi bør satse på i året som kommer.
Redaksjonen

Forsiden: Polarsvømmesnipe,Phalaropus fulicarius, Gotland.
Foto: Magne Pettersen
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25 år tilbakelagt!
Geir Hard eng holdt et morsomt og lærerikt foredrag med historiske tilbakeblikk gjennom
disse 25 år på jnle- og jubileumsmøtet i Donkejongården i Gamle Fredrikstad i 1996. Ironisk
nok var det møtt fram 25 fuglekikkere. Geir hadde endog blikk tilbake til de fØrste fuglekikkerne i fYlket, som for alt det jeg vet padlet oppunder brekanten og nøt polarmåker i
dobbel forstand.
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold ble stiftet primo desember 1971 i Fredrikstad.
Dengang hadde naturinteresserte folk i fYlket nærmest gått <<lllllllll av huset» for å bivåne det
hele på et stormøte. Det sies at så mange som 150 personer hadde funnet veien til stiftelsesmøtet. Slike <<Vekkelses-pregede» møter hører desverre historien til, nå som vi naturfolk
etter-hvert også har latt oss rive med av en utvikling hvor JEG' ET dyrkes i enda større grad
i helse-studioene, i skauen, og hvor massemediene, særlig TV, opptar siste rest av vår dyrebare
fritid. Hvor er det blitt av lagånden og samarbeidet om felles mål? Et tankekors er problemene
Bjørn Petter Løfall og jeg hadde i valgkomiteen med hensyn på å fli inn nye «fjes» i styre og
stell av foreningen. Styreverv og arbeid med diverse pro~ ekter har en tendens til å bli delegert
til de samme personene år etter år, og arbeidstrettheten var meget fØlbar i det gamle
arbeidsstyret i 1996. Den nye valgkomiteen har således en stor utfordring i å motivere flere
av våre medlemmer til å ta et delansvar for foreningens og fuglevernets framtid.
Fjoråret var et brukbart år med hensyn på all feltaktiviteten, jeg kan nevne Atlasprosjektet
og den innsatsen som ble nedlagt i alle våre underavdelinger som for eksempel i Østfold
Ring-merkingsgruppe. Noe skuffet må man imidlertid ha lov til å være over det gamle arbeidsstyrets innsats i året som gikk.
Men det er på høytid å se framover mot lysere tider og et år hvor et ordinært styre er valgt
og konstituert. Som leder kommer jeg til å arbeide med en ansvarliggjøring og stimnlere til en
bedre lagånd innad i styret, noe som forhåpentligvis kan gi resultater etterhvert. Jeg kan ikke
love noen <<Vekkelsesmøter» med det fØrste, men det er et uttrykt ønske om å lage ferdig en
inforrna~onsbro~e, starte arbeid med å opprette en ungdomskomite og starte opp tidsskriftsamarbeid med N atmvernforbundet i Østfold. Dette vil på· sikt krnrne øke medlemsoppslutningen, og den dagen Øra Natursenter står ferdig, kan vi kanskje fli oppleve noe av
fordums velmaktsdager igjen.
Jeg takker for tilliten som ble gitt meg på årsmøtet i naturhuset på Albyi Moss 4. februar i år,
og ser fram i mot en ny vår med nye utfordringer og opplevelser av naturen og de fjærkledte.
Hilsen Lennart Fløseth
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Norsk Ornitologisk Forening avd.
Østfold 25 år
"Østfold Ornitologiske Forening" 1971-96
Geir Hardeng

"Østfold Ornitologiske Forening"
(ØOF) ble stiftetiFredrikstad2.desember
1971, lO år etter etableringen av Akenrya
Ornitologisk Stasjon på Hvaler.
Et par år etter stiftelsen av Norsk
Ornitologisk Forening, NOF i 1957, var
det 20 NOF-medlemmer i Østfold; i 1967
42, og i 1970 68 (Sterna 4:169,7:417,
9:44). Medlemstallet i ØOF i 1974var ca.
250, men økte til ca. 375 i 1977 og noe
mer omkring 1981. I 1996 er tallet ca 200,
altså nærmere en halvering i forhold til for
ca 15 år siden.

I en kort oversikt som her må stoffet
begrenses. En del nevnes i det fØlgende, og
aktiviteten har stikkorsmessig også vært
knyttet til :
- Foredrag, fugle- og ringmerkingskrrrs,
seminarer og tallrike ekskursjoner nmdt om
i :fYlket, til andre steder i Norge og til Sverige.
-Høringsuttalelser til NOF, kommllller og
statlige etater, særlig om viktige
fugleområder.
- Saker i aviser l radio om foreningen og
omfuglevem.
-Tellinger av ;3øfugl, i våtmarksområder og
telling av vinterfugl
-Kartlegging av mange enkeltarter; foring,
fuglekasseprofiiekter, mv.

Foreningens første tid
En «Orientering om dannelse av Østfold
Ornitologiske Forening» ble i september
1971 sendt NOF-medlemmer og
medlemmer av Norges Naturvernforbund
i Østfold. Skrivet var lllldertegnet Birger
Alfred Andersen, Gressvik; G. Hardeng,
Halden og Tore Hoel!, Jeløy. Gunnar Lid
(1938-83), aktiv i NOF og med
arbeidsplass på Zoologisk Museum i Oslo,

To tidligere ØOF-formenn i felt : Arild
Bjørnstad (formann 1981-82) til v., og
Erik Sandersen (formann 1988-91) til h.
var en god støttespiller under oppstartingen
i Østfold.

Eventyrsalen i biblioteksbygget i
Fredrikstad var leiet til det konstituerende
møte 2.desember 1971, men like før
møtestart måtte vi skifte lokale p.g.a <<for
mange» frammøtte. T!l alt hell var Aulaen i
samme bygning ledig, og etter en kort
ommøblering kllllne devell60 fremmøtte
ta plass, de fleste fra Fredrikstad-distriktet
og med ca. 15 fra Moss, ca. !5 fra Halden,
5 -l Ofra Sarpsborg. Ca. 120 skrev seg på
lister om fortsatt interesse for en ornitologisk
forening. Det ble fastsatt vedtekter og
kontingent på kr. 5; orientert om arbeidet
videre og vist lysbilder om verneverdige
fuglelokaliteter i fYlket. Det ble loddsalg, valg
av styre og foredrag om fuglefallllaen på
Hardangervidda ved Gunnar Lid.
Medlemmer i det fØrste styret :
Birger Alfred Andersen, Gressvik l Oslo,
formann
Tore Hoel!, Jeløya l Moss, sekretær
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Noen av ØOF'sformenn 1971-96: Øverst t.v. Leiv G. Bunes (1975-76), øverst t.h.
Arnfred Antonsen (1979), nederst t.v. Dan Bendixen (1987, 1992-) nederst t.h. Arne
Bjørgan (1983-86). De øvrige 6 formenn er med på andre bilder, se disse med
bildetekster.
Tor Sørlie, Fredrikstad, kasserer Harald
Schille (1917-1992), Tune, styremedlem
Geir Hardeng, Halden l Oslo, styremedlem
Den gode oppslutningen i starten og i årene
som fulgte, skyldtes bl.a. personer som var
villige til å arbeide med foreningen. Det var
også en generell økende naturverninteresse
på 1970-tallet, med det europeiske
Naturvernåret 1970, nye naturvernkonsulent-stillinger i fYlkene i 1971, FN's
miljøvernkonferanse i Stockholm i 1972 og
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opprettelsen av Miljøverndepartementet
samme år. En opphetet debatt om fredning
av våre to internasjonalt viktige
våtmarksområder, Øra ved Glommas utløp
i Fredrikstad - reservat i 1979, og
Kurejjorden i Råde l Rygge, der restene
ble reservat i 1978, virket klart positivt inn
på oppslutningen for ØOF.
Knoppsvanen ble foreningens symbol- og
vignett-art; et godt valg på 1970-tallet, da
Øra-området på den tiden var den første

kjente hekkeplass i Norge i 1937. I ettertid
har det imidlertid vist seg at arten furste gang
hekketiRogaland 11 årfør(Falcosuppl.
m.l, 1985). Antall par var imidlertid sterkt
økende i Østfold på 1970-tallet, så den var
en karakterfugl for fYlket.

hvorav et dobbeltur. Fra 1982 ble
tidsskriftet Natur i Østfold utgitt felles med
Østfold Naturvern, senere Naturvernforbundet i Østfold, et samarbeid som
pågikk ut 1990. Fra 1991 skilte foreningene
lag i tidsskriftsarnarbeidet, og Natur i
Østfold ble utgitt av ØOF alene; senere i
samarbeid med Østfold Botaniske Forening
og Østfold Entomologiske Forening.
Østfold-Ornitologen og Natmi Østfold har
i mer enn 20 år tilfurt Østfold svært mye
ornitologisk kunnskap, og er for ettertiden
et av de viktigste mer varige spor etter
foreningen.

Tidsskrifter og rapporter
Et stort antallfuglerapporterfra Østfold ble
skrevet på 1970-tallet,jf oversikten
Upubliserte stensiler og rapporter med
ornitologisk innhold fra Østfold
(Østfold-Ornitologen 4: 43-47). Slik «grå»
- upublisert litteratur - går ofte tapt
ettersom årene går, og dermed forsvinner
kuouskapen de inneholder. En tidsskrift eller
rapport-serie overlever lenger, er mye lettere
å finne frem i, og lar seg enklere låne fra
biblioteker. Et tidsskrift og en rapport-serie
ble derfor etablert.

I 1977 ble rapportserien Østfold-Natur
startet (ØO 4: 48). Serien er tverrfaglig,
men ornitologisk stoff har vært mest
fremtredende i de til nå 35 utgitte
rapportene. Seri.en utgis ikke med et fast
rapport-antalliåret, og antall sider pr. hefte
har variert fra 17 (hefte m.l) til281 (hefte
m.35);jf en oversikt over utgitte rapporter
i Natm i Østfold 13: 95.

Tidsskriftet Østfold-Ornitologen (ØO) ble
startet i 1974, med Erik Sandersen og Ole
Jørgen Hanssen som de furste redaktører.
ØO ble utgitt ut 1981 med 3 hefter pr. år,

Etableringen av Øra naturreservat høsten1979 markeres. Fra venstre : Ole Petter
Skallebakke, Tor Sørlie, Tore Hoel/ (ØOFjormann 1974-75), Helge Tendal og Birger
Alfi·edAndersen (ØOF-formann 1971-73).
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Råde l Fredrisktad, Arekilen i Hvaler,
Fuglevikbnkta og Goenvad l Nygårdsmoa
på Kråkerøy og Indre Iddefjord l
Berbyelva i Halden, mfl., de aller fleste
reservater i dag.
Hovedforeningens (NOF) årsmøte-helg i
Fredrikstad l2.-l3.april.l975 ble et
vellykket arrangement med ØOF som
vertskap, bl.a. med foredrag om vandrefulk
og hubro i Sverige ved Peter Lindberg og
Bjørn Broo, og en båtekskursjon til Ytre
Oslofjord og Akerøya.
I en periode var oljeskader og vask av
sjøfugl et «hett» tema, med en stor
sjøfuglkatastrofe i Skagerrak l Ytre
Oslofjord ved årsskiftet 1980-81. Da
forliste den greske oljetankeren «Stylis» og
tusner av sjøfugl drev i land eller ble avlivet
Gf. Østfold-Natur nr.5 og ØO 8:55). Medlemmer har også gjort en betydelig
innsats ved pleie og senere slipp av skadde
rovfugler, ugler og vannfugler.

Ole Jørgen Hanssen (ØOF-formann
1977-78) på sjøfugl-telling.
Den Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomite
LRSK, som vurderer og publiserer
fugleobservasjoner, utga mel<lingsbladet
LRSK-Nytt i 1984-85, videreført som
ØOF-nytt 1986-91. LRSKhar i årenes løp
flitt inn, bearbeidet og årlig publisert en
mengde fugleobservasjoner, kunnskap som
ellers ville ha gått tapt. Morten VIker,
Kråkerøy, har vært den drivende kraft i
LRSK.
Tiden 1975-85
Foreningen har til nå hatt sine mest aktive
år fra midten på 1970-tallet- til begynnelsen
av 80-årene. Dette skyldtes bl. a. arbeid
med vern av våtmarksområder og
sjøfuglreservateT. På det tidspunkt var
foreningen den mest aktive i fYlket med
naturvernarbeid. ØOF-medlemmer
registrerte fuglelivet i våtmarksområder som
Hæra i Trøgstad, Lysakermoa i Eidsberg,
Cljølsjøen i Marker, K;jennetjemet i Onsøy
der det var en ornitologisk stasjon 1967197 6, Skillllerflo - Seutelva- Skårakilen i
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Mange fugle-interesserte deltok i «Atlasprosjektet» i årene 1977-83, dahekkefuglfålliJaen i store deler av Østfold ble kartlagt
i et standardisert system i et geografisk
rutenett på l Ox l Okm, på tilsannnen ca 60

Fra Øra-striden midtpå 1970-tallet, med
daværende miljøvernminister Gro
Harlem Brundtland og Fredrikstads
ordfører Wilhelm Thøgersen.

Sjøfogl-tur vedA!ærøya med tellinger 1983. Fra venstre :Richard Vi lær, Geir Stenmark,
Per Berglund, Egil Sankey Hansen og Pål Bugge.
ruter. Atlas-prosjektet har til nå vært det
mest omfattende felt-prosjektet i ØOF s
regi (jf Østfold-Natur nr.20 ved Per
Richard VIker).- Arbeidet med å ajourfØre
«fugle-atlas» ble påbegynt i 1995 (Natur i
Østfold 13:32).

I samarbeid med Østfold Naturvern- idag
Naturvernforbundet i Østfold, ble
praktverket Vandringer i Østfold-naturen
utgitt på Universitetsforlaget i 1983, med
en nyutgivelse på Valdisholmforlag 6 år
senere. Daredaksjonskomitetl, forfuttere og
fotografer utfØrte arbeidet vederlagsfritt, ble
det et overskudd, som ble plassert i et fond,
Naturfondet i Østfold, opprettet i 1985.
Fondskapitalen økte fra ca. 65.ooo kr. i
1985 - til nærmere 400.ooo i 1996 pga
boksalg, renter og en testamentarisk gave.
Et fondsstyre har delt ut vel150.ooo kr. av
rentemidlene i de l Osiste årene, støtte bl. a.
til talhike ornitologiske undersøkelser i
:fYlket, jf Natur i Østfold 4:50; 5:99;
15:95.

I 1977 fikk foreningen et kontor i Voldgaten
i Gamlebyen i Fredrikstad (ØO 4:35). I
1983 ble Naturkontoret etablert i
Bryggeriveien på Grønli i Fredrikstad, der
et tildligere forretningslokale på to store rom
ble leiet sallllllenmed Østfold Naturvern.
Et av rollllllene var lllØterom og et rom
bibliotek for ØOF, der det med tiden ble
bygget opp en ordnet samling bøker,
rapporter og tidsskrifter. Kontoret var et
samlingssted for fugle-interesserte, med
styrenrøter, utsendelse av tidsskrift, litteratur
og åpent hns med lysbilde-visninger og
fugleprat.

Årene etter 1985
Høsten 1991 måtteNaturkontoret oppgis
pga økonomien, idet Naturvernforbundet
tidligere hadde flyttet til et nytt kontor.
Dessuten var aktiviteten i fugleforeningen
synkende.

Fuglevakta i Østfold er en del av NOF's
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Foreningsens kontorlokaler 1983- 91 i Bryggeriveien på Grønli i Fredrikstad
landsomfattende nettverk av kontaktpersoner, som forebygger og fØlger opp
faunakriminalitet som ulovligjakt, fangst og
innsamling av egg til truete og sårbare arter.
Av de saker som har kommet framilyset i
Østfold etter 1990, har et par endt i
ret:tB3ppaJ:atEt.JoRanke m.fl., Moss, har
vært de drivende krefter.

Østfold Ringmerkingsgruppe ble etablert
i 1993, som et kontaktledd mellom
Ringmerkings-sentralen i Norge på
Stavanger museum - og de godkjente
ringmerkere i fYlket, se Natur i Østfold 12:
42;13: 8. LederharværtJaningar Iversen
Båtvik, Råde.

Størst aktivitet i kyst-Østfold
Lokallag har vært etablert i Indre Østfold
(Indre Østfold Fugleforening) med størst
aktivitet i årenel983 til 1988, med Atle
Haga, Slitu, som drivkraft, jf. Natur i
Østfold 3:96, mens det i Halden var mest
aktivitet i lokallaget noen år omkring 1980,
ledet av Tor Strøm. I Halden har det
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imidlertid i mange år vært et aktivt
rovfnglmiljø knyttet til Verdens
Villmarksfonds avisprosjekt Prosjekt
Hubro i årene 1975 - 89, med Ole H.
Stensrud, Halden, som drivkraft. I
Sarpsborg har det derimot aldri vært
etablert lokallag, og i alle år har det vært
relativt få ØOF-medlemmer bosatt i
Sarpsborg-distriktet. Lokallaget i
Fredrikstad var aktivt i mange år, men
pr.1996 er det bare lokallaget i Moss som
«levem.
Fredrikstad og Mosse-distriktet har hatt
størst ornitologisk aktivitet, med fØrstnevte
som et <<foreningssentrunm i mange år. Etter
1990 har imidlertid tyngdepunktet for
ØOF s aktivitet forflyttet seg til Moss. Der
har lokallaget møter på <<Naturhuset» på
Alby (Søndre Jeløy) og prosjekter med
fulgekasser og registeringer i KurefJorden
og Vansjø-området (jf. Østfold-Natur
nr.32, ved Lennart Fløseth). Men
dessverre står foreningens bok- og
tidsskrift samling fra <<Naturkontoret>> bare

Redaksjonskomiteen for boka Vandringer i Østfold-naturen 1983, som dannet
grunnlaget for Natuifondet i Østfold Fra venstre: Roar Ei/ertsen (ØOFjormann 1980),
Geir Hardeng, Pål Bugge, Arild Adnem og Erik Sandersen.

lagret i kjelleren på Statens hus i Moss.
Dersom den såkalte miljø-byen
Fredrikstad får realisert et senter for
naturinformasjon og et fugletårn ved
Kanalen inntil Øra naturreservat, slik
konkrete planer tilsier, kan kanskje ØOF
igjen få et «kryp-inn» og et samlingssted i
byen.

ØOF quo vadis ?
Hvor går så ØOF?- Foreuingsaktiviteten
er beskjeden i jubileumsåret, med
tidsskriftet Natur i Østfold, rapport-serien
Østfold-Natur, Naturfondet, Akerøya
Orntologisk Stasjon og Moss lokallag som
«bærebjelker». Det pågår imidlertid en god
del aktivitet blant medlemmer og grupper,
med stikkord som f.eks. Øra med
planlegging av info-senter, Kurefjorden,
Vansjø-området, ringmerking flere steder,
osv.

Indre Østfold har i alle år hatt nokså få
medlemmer, til tross for store skogområder,
noen meget fuglerike vann, våtmarker i
Glomma og myrer. Størst ornitologisk
virksomhet i kyst-Østfold skyldes langt flere
bosatte i denne regionen, sjøen, øyene,
fuglerike kyst-våtmarker og et større
arealpress, hvilket også gir et større
naturvernengasjement.lndre Østfold har en
sterk jord- og skogbrukstradisjon og en
mindre del av befolkningen bosatt i
tettsteder. I «Indre» er derfor jakt-interesser
langt mer fremtredende enn ornitologi.

ØOF har betydd mye for fugleinteresse,
fuglevern og ikke minst for kunnskapsgrunnlaget om fuglelivet i fylket. - Mens
1970-tallet var preget av vern, økende
medlemstall og engasjement, gikk ØOFaktiviteten ned da staten overtok noe av
pådriver-rollenivemearbeidetfra ca. 1983.
Forklaringen p å en redusert foreningsaktivitet, skyldes også manglende rekrutering
generelt, få nye ild~ elder, og sikkert som
Ill

ellers iinfollllJisjonssamfunnet: Interessen
for felttnrer med kikkert og notisbok ser ut

til å tape terreng, til fordel for slgermbilder
og reise-lyst med nye fugle-kryss fra
fjernere himmelstrøk.

Foreningens lO formenn

Birger Alfred Andersen, Gressvik (nå Røyken)
Tore H oell, Moss (nå Halden)
Leiv G. Runes ( 1953-1994), Onsøy
Ole Jørgen Hanssen, Fredrikstad
Arnfred Antonsen, Råde (nå Halden)
Roar Ei/ertsen, Fredrikstad
Arild Bjørnstad, Fredrikstad (nå Hallingdal)
Arne Bjørgan, Fredrikstad (nå Odalen)
Erik Sandersen, Fredrikstad
Dan Bendixen, Moss

1971 - 73
1974- 75
1975- 76
1977- 78
1979
1980
1981- 82
1983 - 86
1988- 91
1987, 1992 -

Styret i1996
Dan Bendixen, Moss: Leder. Knut A. Trondsen, Sarpsborg, kasserer. Steinar Pedersen
Askim, styremedlem. Øivind Lågbu, Fredrikstad, styremedlem. Magne Pettersen, repr
Ringmerkings-gruppen
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ØOF- quo vadis ?
Ny krefter trengs,
nye til å fortsette arbeidet ..... .
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Havsvale ved Varberg festning
Kaj Bendixen

Da min sønn Dan og jeg i 1992 hadde en
fugletur på nesten fire uker i Sverige, tegnet
jeg 4-5 opplevelser hver dag i stedet for å
fotografere. Jeg fikk da tilslutt en ringperm
med l 00 tegninger.
En dag satt jeg og så gjenuomdenue og det
var lett å friske opp opplevelsene fra turen.
Særlig friskt var minnet om en liten svart
fugl jeg aldri har sett hverken fur eller siden.
Det var den 26. september vi gikk langs
Varberg festuiug. En liten fugl, på størrelse
med en fink, flakset fram og tilbake langs
muren noen ganger. Ved to anleduiugervar
den bare2-3 meter unna. Den virket meget

mørk, hadderelativtlangeviuger, bøydnebb
med en "kuast" på og tydelig hvit overgump.

Dan så den også, men på lenger hold, han
merket seg den vimsete flyvemåten og den
hvite overgumpen. Etter fugleboken var det
ingen annen mulighet enu havsvale !
I fuglehuset på Getteriin ble dagens
observasjoner diskutert. Jeg fortalte om
denne fuglen og at det måtte ha vært en
havsvale. Men nei - de sakkyndige, som
ikke hadde sett fuglen, bestemte at vi hadde
sett eu steinskvett. Den fikk derfor ingen
plass i loggboken ...... .
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SKADESKUTT TÅRNFALK Falco
tinnunculus REDDET ETTER STOR
INNSATS
J.Ingar LBåtvik

horer hjemme.

Midt i september 1993 ble jeg oppringt av
en jeger fra Rolvsøy utenfor Fredrikstad,
Per Egil Johannesen. Han hadde vært ute
på en av sioe jaktturer sannnen med hunden
sin. Det var hunden som fant den sterkt
forkomne tårnfalken bortgjemt under en
einerbusk. Han samlet den forsiktig sannnen
og tok den med hjem. Den hadde tydelige
spor av å være beskutt.

Tar man vare på fredet rovvilt, bør alltid
lensmann eller politi underrettes. Saken ble
anmeldt til lensmannen i Råde, i tillegg til at
viltoemnda på Rolvsøy fikk orientering, i
brev av 16.9.1993. Det er viktig å orientere
politimyndighet og viltnemnd om at en har
tatt hånd om en fredet fugl. Både i en
nasjonal og en internasjonal sammenheng
vil sjeldne, fredete fugler ha sarnleverd~ og
det er viktig at en ernøyemedhvilkemotiver
som ligger bak omsorgen. Skulle en slik fugl
dø, må det søkes om å få beholde den om
en ønsker den utstoppet eller skinnlagt.
Ordningen er et forsøk på å få kontroll med,
eventuelt demme opp for, den samlemani
og økende miljøkriminalitet som vi vet
eksisterer på dette området.

Små sjanser til å overleve
Da jeg hentet fuglen hjemme hos
Johannesen, ga jeg ham lite håp om å få se
fuglen mer i live. Den var så forkommen at
den neppe ville overleve det fØrste døgnet.
Det var tydelig brudd i venstre legg, og
vingen var brukket på to steder i tillegg til et
åpent sår. Den kunne altså langt fra fly, men
heller ikke sitte eller holde vingene inntil
kroppen. Det var også sannsynlig at det satt
haggel i kroppen på fuglen. Disse kan gjøre
stor skade på muskler, luftsekker og
innvoller, og forvolder ofte skadeskutte
fugler en pinsom død.
Trolig hekkefugl
Det er forferdelig ergerlig at pøbler med
haglegevær skal forårsake slike ugjerninger
mot en relativt sjelden rovfugl som denne.
Denne gang var det en fullvoksen tårnfalk
hann, trolig en hekkefugl i området. Falker
er monogame fugler, det vil si at paret holder
sammen hele livet. Per Egil Johannesen
fortalte at hunnfuglen fulgte etter han og
bikkja der de bar den skadde hannen inn i
bilen.
Hjulpet på Tomb
Fuglen ble tatt med til Tomb jordbruksskole.
Her ble den vist fram for elevene. De fleste
hadde aldri sett en tårnfulk fur, men alle var
enige om at dette var en prektig fugl som
de ønsket tilbake til naturen igjen der slike
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På Tombharvihjulpetfuglertidligere. Både
spettmeis, trekryper, grønnfink, fuglekonge,
tårnseiler, flere knopp svaner, sangsvane,
musvåk, haukugle, spurvehauk, hønsehauk
og gråhegre har fått hjelp her de siste fem
år. Førstehjelp for en slik skapning vil alltid
være å gi den vann og ro. Tårnfalken fikk
derfor til:furt væske gjennom en butt sprøyte
via nebbet, og deretter plassert i en eske
på et varmt bad i mørket.
Dagen etter var det fortsatt liv i fuglen. Før
en slik fugl får hjelp med sine brukne bein,
må den røntgenfotograferes. Dette har ved
lignende anledninger blitt utfØrt hos lokale
veterinærer, men kan være vanskelig å få
gjort. Det kreves interesse fra veterinærens
side, tid til å gjøre jobben, og en forståelse
for at her blir det ingen inntekter å hente,
snarere tvert imot.
VG betalte utgifter til røntgen
En kontakt med avisa Verdens Gang har
tidligere vist seg å gi positive resultater ved
at avisa betaler utgifler til røntgen og

Ingar Båtvik håper denne råmfalken kanji_v igjen ~-,(;,~-;;;all;haglene er op;;;H-;u~--;,k_;;;pp-;n~Tå~Jaike~~J;;~ brukkef-~~;;
srre ving og venstre ben.

Fredet falk

Ingar Båtvik håper det
er mulig å redde denne
skadeskutte tårnfalken.
Falken ble torsdag
funnet skadeskutt i
Rolvsøymarka. og er
allerede på
Veterinærhøgskolen i
Oslo. Der tar de
røntgentbilder og
undersøker om drt er
mulig å operere fuglen.
CHRISTIAN STORJORIJ
JON-I\' AR FJELD (fow,

H~\..<..1\

skades utt

Del var jeg-eren Per Egil Hansen som fant fuglen i Roh·so~
marka. Han kjenner Ingar BtltviJ.... en kjent fuglekjenner. tHOlo& Of! tidligere milJ0vemriidgivcr i R;ld~ kommune.
- k& har mottan fugler tm.
men dette \ar et sørgelig s~ n
En fullvokst hanfugl. Ferdig
farget. men dessverre plaget a\
en rekke hagl i kroppen. Sier
B<itvil-..

Flere brudd
Bal\ il,_ har alklc'dl' J...nn..;l:JtL'rl
brudd 1 \T!l,!Tc' \ mc (>L' \Tnqre

h<.'n_- !kl er rl'i<lti~-t \··;mcl-..cllf!

i1 f:1 kgct cn

~I1J...

fugL M;m m.J

ha tilgang til røntgen og man
m:l ha veterinærer med litt
kjennskap til fugl. Det siste er
vanskelig. sier Båtvik.
Men e!terhvert fikk han altså
ovtak med \-'etennærhoL'skolen. der fu;kn er n:'!._ Btm-ik har
ikke fåu noen tilbakemeldinger
om fuglens tilstand.- Mitt hål:'
er at fuglen kan bli operert. restituert og til slun ringmcrket og
satt ut i naturen.
Bbtvih. er leder av Østfold
ringmerkingsgruppe og kan
fortelle at t.:imfalk er en relativt
sjelden fugl i vJ.n terreng. Den
er som nn·fugl n;Jturlig nok
ogs!i ulo\'lif! a jakte p:'!

Faksimile av "Moss Avis" 18.9.1993
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- Her ser vi utsla.: av hva
useriøse jegere kan fin'ne pii. De
skyter på alt som rører seg.

Anmeldt saken
Timfall,_ er en monogJm ~J...:~r·
mng som holder sel' n1 ~;l!mllc"
partner hele hvct. D:l tåmf:~l·
ken ble funnet kretset p:1r1ncren
over ham hele tid<:"n. Ntl f3.r
man bare hiirx· at de Il' finner
hverandre selv ener en \'Jn~l,_e
lig oper:l~;jon.
Bilt\ iJ... kan fonclk at h;m har
r;Jpportcn om at fuglen er ~b
d~skutt til FrcdriJ...-,tJ,i r('lltl]..,_ommcr og til \'iltncnmJa i
Rc~h·s\'1)

operasjon mot at de :far alt de vil ha av
billedmateriale og opplysninger om fuglens
skjebne. Røntgen og eventuell operasjon
ville i dette tilfellet koste omkring 800 kr.
Avisa var positiv til dette, men det aktuelle
tidspunkt passet særdeles dårlig da VG ikke
hadde ledige journalister til å ta jobben.

Hendelsen falt nemlig sammen med
kapringsdrarnaet av et fly på Gardemoen,
og VGs folk var satt på denne jobben.
Tårnfalkens ve og vel kan vi forstå ble for
lett mot dramatikken på Gardemoen. VG
var imidlertid på Veterinæthøyskolen dagen
etter og skrev om historien.

REDDET UVET: Med forsiktige fingrer spjelker førsteam4nttensis .{-ars Moe.og dyrepleier Cecilia Hals (t.v.)

bruddene til uFalcoh
Ci'esb}.
- ' •
-i.
~-

-~

.

LIVE

SKUTT

MEN I

Av LARS H. JACOBSEN og ESPEN EGIL HANSEN (foto)

Med blyhagl i kroppen ble den velvoksne tårnfalken fulmet ·i,;;ef
kratt, livredd og døende.
·
Den totalfrcdcdc fuglen
var skutt med hagle av
krypskyttere i skogene
rundt Råde i Østfold.
-Tørst og sult vlllc fort
til en pinefull død etter et
døgn cJcr to, sier biolog
Ingar Båtvik til VG.
Han gav fuglen første·
hjelp, c)g fikk braktden til
Veterinærhøgskolen i 05lo.

Tårnfalkcn, som har fått
navnet «t'aleon Creslu av
personalet på Veterinær·

høgskolen, er omsvermet
som aldri før.
Tre
vctcrinærstudenter
folger
nøye
med
når
forsteamanuensis
Lars

Moe og dyrepleier Cccllia
Hals tar fuglen under be-

kcn er i god
Moe.

Forsiktig spjelkes benet
og vingen før bandasjen
klippes til og surres rundt.

- Når behandlingen her er
avsluttet, starter treningen for å få fuglen tilbake
til naturen, forteller 1\foe.
På et treningssenter på
Lillehammer skal "Falcon
Crest» starte turen tilbake
til jaktmarkene.

- Det er godt håp om at
denne karen kommer på
vingene igjen, fordi han
ble brakt hlt så raskt Fal-

Faksimile av "Verdens Gang" fra operasjonen 18. 9.1993.

116

for~, rU.stsLi~··

handling. De små øynene
blunker sakte, døsige av
bedøvelsen.

inaktiv ventrevinge, vil gi manglende
retningsstabil flukt. Tendens til roterende
flukt vil rimeligvis ikke fungere i en
jaktsituasjon.

Legehjelp på veterinærhøyskolen
Jeg fikk kontakt med fØrsteamanuensis Lars
Moe ved Veterinærhøyskolen i Oslo.
Veterinærhøyskolen er ikke i samme grad
presset økonomisk som mange lokale
veterinærer. I tillegg viser høyskolen en
økende interesse for norsk, vill fauna. En
ulempe er at det er forholdsvis lang vei til
Oslo med en skadet fugl Det er imidlertid
ikke fØrste gang en kjører ens ærend til Oslo
med en skadet fugl, menjeghar aldri kjørt
strekningen med en tårnfulk som pasient.

Flyvetrening på Fåberg
Det er få steder iN orge hvor fugler kan få
den flyvetrening som trengs etter en slik
behandling. På Fåberg ved Lillehammer, hos
Helge Grønlien, er det etablert et slikt sted.
Hit ble fuglen sendt på fiyvetreningsopphold.
Her var den omkring 14 dager. Den ble foret
på smågnagere som er dens mest
ettertraktede kost i det fri. Et smågnagerprosjekt i området ga overskudd av mus
som kom falken til gode.

Røntgenbildet viste at fuglen ganske riktig
hadde haggel i kroppen samt fragmenter av
bly ved bruddet i både vinge og fot, se foto.
Fuglen ble lappet sammen ved høyskolen,
forbundet og gitt plass i et stort hundebur.
Blyfragmentene ble imidlertid ikke fjernet
da vurderingen var at dette trolig ville blitt
en større belastning for fuglen enn hva vi
vant på inngrepet.

Første uka i november kontaktet Helge
Grønlien meg igjen med beskjed om at nå
mente han falken burde være bra nok til å
settes ut. Tårnfalker er dessuten delvis
trekkfugler, så det begynte å bli på høy tid
å sette den ut om den skulle få sjanse til å
fly sørover før vinteren kom for fullt. Nå er
det ofte slik at tåmfulker blir hos oss så lenge
det er mus å finne. Sno er den lite glad i, og
ofte trekker den bare til snøfrie områder
som for eksempel Sør-Sverige. Andre
falker drar til Middelhavsområdet eller
Nord-Afrika for å sikre seg mat.

Uka etter var jeg igjen inne på høyskolen.
Denne gang med en skadet musvåk. Denne
hadde brukket vingen trolig ved påkjørsel
eller kollisjon med elektriske ledninger som
er et stort problem for store fugler. Denne
døde forøvrig under operasjonen trolig på
grunn av koldbrann i vingesåret. Tåmfalken
derimot levde. Den hadde lagt på seg lite
og var fortsatt treg og ville ikke bruke foten

Hunofuglen har i disse to måneder jevnlig
blitt observert i det samme området som
hannen ble skutt i, senest fire dager før
hannen ble satt ut. I tillegg til at det er en
fordel for en trekkfugl å bli satt ut langt sør
i landet så sent på året, var det et ekstra
poeng å sette den ut der det var god sjanse
for at paret fimt hverandre igjen.

ennå.

Tårnfalken ble på Veterinærhøyskolen en
drøy måned. Den ble foret med
hanekyllinger, men spiste lenge dårlig. Det
var tydelig at medfarten hadde vært
belastende. I tillegg hadde den fortsatt ett
haggel i kroppen som trolig skapte
beteJmelser den ennå ikke hadde fått bukt
med.
Såret på vingen grodde snart, men den var
ikke særlig villig til å bruke den. Både vinger
og klør er svært viktig for en rovfugl. Skal
den slippes i naturen igjen med håp om å
klare seg, må den være nær hundre prosent
restituert. Det er derfor nødvendig med
flyvetrening. Begge vinger må være like
sterke. En frisk høyrevinge, men en lenge

Tilbake på Rolvsøy
Falken ble satt ut på Rolvsøy onsdag 10.
november sannnen med et relativt stort
presseoppbud. Den kom med toget i
spesialeske laget for anledningen. NSB tok
alle omkostninger ved frakten fra
Lillehannner til Moss stasjon. Dette kan vi
velge å se på som en slags kompensasjon
for alle de fugler som ellers drepes eller
skades av toget.
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Røntgenfoto av tårnfalken med bruddskadene og b!yhaggel innringet
(Faksimile fra "Fr. stad Blad" l 0.11.1993.)
Fuglen ble ringmerket for at vi skal kunne
kjenne igjen eksemplaret uansett hvor det
måtte bli fimnet. Fredrikstad Blad laget et
poeng ut av gjenforeningen av paret idet de
mente det neppe var uproblematisk for
hannfuglen å mote igjen siu partner. For det
første hadde den vært borte i to måneder
uten å gi noen beskjed, for det andre var
den blitt overvektig, og på toppen av alt
hadde den nå fått ring!
Skadeskutte fugler og bergingsaksjoner er
tydeligvis godt stoffipressen. Tårnfulkens
historie ble omtalt i «Moss Avis» (18. 9.,
22. 9.,
9.11.),
Fredrikstadavisa
<<Demokraten» (l O.l l.), «Verdens Gang»
(18. 9., 10.11. ), <<Fredrikstad Blad» (21. 9.,
10.11.), alt i 1993.
Ønske om fast rehabiliteringssenter i
Østfold?
Med ujevne mellomrom kommer det
beskjeder om ville fugler og dyr som trenger
vår hjelp, enten som et resultat av
menneskelig uforstand (det er det oftest)
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eller rene uhell. Lokal innsats og interesse
for slikt, er viktig, men vi trenger et sted
hvor vi kunne ta imot fugler for flyvetrening
og rehabilitering på sørøstlandet. Her på
Tomb kunne vært et velegnet sted nettopp
til dette. Her er det egentlig plass nok, vi
har dyr fra før og folk ansatt p å disse, samt
at sannnen med et opparbeidet kontaktnett,
begynner vi etterhvert å få litt ekspertise.
Så gikk det bra med denne tårnfulken etter
stor innsats fra mange. Flaks for den at den
representerte en såvidt sjelden fugl. Hadde
den tilhørt en ahninnelig art, ville den trolig
blitt avlivet da den hadde små sjanser slik
den så ut da den ble funnet. Da hadde vi
mistet presseomtalen og den preventive
effekten overfor pøbel som driver den slags
våpenbruk, og vi hadde mistet den positive
omtalen om at med innsats fi-a mange
frivillige kan en slik rehabilitering være
vellykket.
(Denne artikkelen har delvis stått på trykk i
"Tombbandet" 1993,40(4):10-14.)

Skogsnipa, Trin ga ochropus, er en av artene som utnytter området i flomperioder.
Foto: Tore Hunn

Rakkestadelva v/Deli- våtmark i
flomperioder
Per-Otto Suther

bekk og kantsoner og kratt er borte.

Rakkestadelvahar et elveløp som er ca. 35
km langt Da sier det seg selv at det må
finnes noen partier langs elva som er
attraktive for fugler. Tross dette har det aldri
blitt publisert noe særlig omRakkestadelvas
fugleliv. Dette skyldes nok heller mangel på
omitologer i bygda, enn mangel på fugler i
og ved elva.

Men i flomperioder endrer elva karakter.
Den utvider seg og blir betraktelig støne.
Ja vannet går av og ti! langt innover jordene.
Dette slger som oftest i snø- og issmeltingen
i mars- april. Av og til går elva også over
sine bredder om høsten dersom det regner
mye flere dager i strekk. Flomperiodene
sannnenfaller med fuglenes trekktider vår
og høst. Derfor raster det mye trekkfugl her
når vannet stiger. Flomvannet furer med seg
mye mat og de vanligste artene som raster
her er svaner, gjess, ender og måker.
Rakkestadelvas vannkvalitet er elendig, noe
den har vært siden forurensningen tiltok for
alvor utover på 1960- tallet.

Ved Deli øst i Rakkestad kommune hadde
Rakkestadelva tidligere en større utvidelse
som ofte ble kalt Deliljem. Lokaliteten ble
vurdert til å ha lokal verneverdi
(Fylkesmannen i Østfold l986a). En lang
strekning av Rakkestadelva har bitvis blitt
senket. Dette skjedde i to omganger fØrst i
1860-1885 også i 1970-1985. FraDeli
og sørover mot Henefosser, en strekning
på ca. 2 km., re1111er elva nå som en smal

Gru1111eiere rapporterer om mye fugl ved
Delifur elva ble senket. Bl a. nevnes traner,
svaner og sothøne. Det er godt mulig at
!19

sothøna var hekkefugl her dengang, men
lokaliteten er forlengst gått tapt som
hekkeområde. Men fortsatt blomstrer den
opp iflomtider, og da mr en en påminnelse
om hva som fantes av fugl her tidligere.

for rastende trekkfugl? Jeg tror dette er lite
undersøkt. Kanskje er det en utfordring for
noen i fremtiden å registrere fugl ved
oversvømte områder der det ellers i året er
lite fugl

I flomperiodene dominerer hettemåka (over
3 00 ind. våren 1994 ), ellers er det mye
stokkand, sangsvane og kanadagås samt
noe grågås. Traner raster her hver vår og
enkelte sjeldne arter dukker også opp.
Tundragås og dobbeltbekkasin er
observert.

Det er hovedsakelig arter som trekker tidlig
om våren og sent om høsten som nyter godt
av flomvann over dyrket mark. Og en ting
er i alle fall sikkert, rasteplassen er ikke
tilstede lenge. Den ene dagen kan det vrimle
av fugl, dagen etter har vannet trukket seg
tilbake og kun noen ill fugler er igjen. Det
forandrer seg utrolig fort.

Trekkrutene til og Jia området er ikke
kartlagt, men det antas at fugl som raster
her har dreid mot øst etter å ha fløyet
nordover langs Glomma. Tundragjessene
som ble sett ved Deli 4. april1994 kom fra
Brekkemoa der de ble sett 3 dager tidligere.
De må da ha fløyet langs Rakkestadelva mot
sørøst, en strekning på 13 km. i luftlinje.
No en dager senere ble de igjen sett ved
Glomma.
Hvilken betydning har slike flomlokaliteter

No en komplett artliste for strekningen Deli
- Herrefosser Jinues ikke. T:tl det har lokaliten
blitt besøkt altfor lite. De ill dagene med
besøk (5), i området ved flom er gjort av
Bjørn Petter Løfall, Tor Sletuer og Per-Otto
Suther. Artlisten fra flomperioden i 1994 gir
allikevel en viss pekepinn på hva en kan
forvente å se i området. I listen er kun arter
tatt med som en regner med har hatt økt
næringstilgang på grunn av oversvømt
dyrket mark.

ARTLISTE FRA RAKKESTAD ELVA VED DELJHERREFOSSER UNDER FLOMPERIODEN 04.- 05.04. 1994.
Art
Sangsvane C'ygnus cygnus
Kanadagås Branta canadensis
Grågås Anse anser
Tundragås Anser albifrons
Stokkand An as platyrhynchos
Krikkand Anas crecca
Laksand Mergus merganser
Trane Cirusgrus
Sothøne Fulica atra
Vipe Vane/lus vane/lus
Dobbeltbekkasin Ga/linogo media
Storspove Numenius arquata
Skogsnipe Tringa ochropus
Gråmåke Larus argentatus
Fiskemåke Larw; canus
Hettemåke Larus ridibundus
Ringdue Columba palumbus
Sa.nglerke Alauda arvensis
Stær Sturnus vulgaris
Kråke Corvus corone cornix
Gråtrost Turdus pilaris

Max. antall

Dato

ca 80
38
4
8
ca. !50

04.04.94.
05.04.94.
04.04.94.
04.04.94.
04.04.94.
05.04.94.
05.04.94.
04.04.94.

20

6
5
Observert før senking
22
l
1-2
2
5
10
ca. 300
8
ca. 20
ca. 50
ca. 50
ca. 20
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05.04.94.
05.04.94.
04.04.94.
04.04.94.
05.04.94.
04.04.94.
05.04.94.
05.04.94.
05.04.94.
05.04.94.
05.04.94.
05.04.94.

I menneskers spor vokser tragedier
Lennart F1øseth & Dan Bendixen
Jeløy "Oslofjordens perle" har lenge vært i
markedskreftenes søkelys. Det arbeides
ustanselig ser det ut til med å lage planer for
boligbygging p å nye områder.
Miljøvernhensyn har hittil bremset
utviklingen, men males det bare lenge nok i
pengekverna regner de nok med at
motstanden forstummer.

Vi var på en liten befaring i et slikt område
for en tid tilbake for å se hva området kunne
by på. Lett kupert og med variert skog burde
det ha opplevelsesverdi for alle. Men der
var også dumpet utrangerte kjøleskap,
foreldete takstein og annet skrot.
Et to meters rør sto og lenet seg mot et tre.
Det så ut til å skulle ha vært tilkoblet en
takreillle, men var blitt kastet. En tilfeldig
dytt avslørte en tragedie. Rusket som ramlet
ut i bunnen viste seg å være et gammelt reir
og i reiret lå en død meisefamilie.
Kjøttmeismor lå på et kull halvstore unger.
Vmgefjærene deres var nesten utvokst.
Ungene hadde tydeligvis flitt mat lenge, men
noe hadde iillltruffet. Rørets stilling passet
bra til reirskålas vinkling, så det hadde nok
stått slik hele tiden.
Det var ingen åpenbar dødsårsak slik vi så
det. Kanskje hadde meisemor fått et
il!ebefnmende, kanskje hadde de lidt
drukningsdøden i et kraftig regnvær; fanget

i bunnen av det lange røret. Vi vet ikke, vi
må bare fastslå at mye som vi meilllesker
lager og siden slenger fra oss kan være rene
dødsfeller for våre medskapninger.

STØTT Norsk fuolevernsfond
Bankglronr. 6404. 09. 53556
Postglronr. 5 54 72 03
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Hvilke arter skal vi ta vare på?
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 mangfold gir oss
livskvalitet og dermed ernoe vi bør ta vare på. Avstanden kan imidlertid synes stor mellom
det mål vi har for bevaringstanken av sjelden natur og hvilken vilje, knnnskap og virkemidler
som tas i bruk. Skal vi rangere mellom arter?
Det kan synes vanskelig å i praksis unngå en rangering av hvor vi bør vise størst innsats.
Prinsipielt har vi nok en ansvar for å ta vare på samtlige av våre arter og varianter I virkeligheten
opplever vi at våre oppfatninger om hva som er vakkert eller ikke, er med å bestemmer i
betydelig grad vår innsatsvilje for å bevare. Og vi trenger ikke hente eksempler fra koppevirus,
reinbrems og veggedyr for å klargjøre våre rengeringer. Det kan være nok å vise til to arter
som er omtrent like sjeldne. Vi vil nesten alltid sørge for at i alle fall den mest tiltalende blir
ivaretatt. Ofte kan det sogar være slik at står vi på valget om å prioritere mellom feks.
dvergsivaks, en ussel vekst som ikke er sett i Østfold på mange år, og nattfiol, som er en
prektig orkide vi tross alt har en del av, er det trolig nattfiolen blir tillagt størst vekt. Et slikt
valg kan tenkes ved valg av areal til feks. parkeringsplass eller plasser til båter i opplag.
Dvergsivakset burde rimeligvis tillegges mye større vekt da det er langt !lieldnere ennnattfio~
men nattfiolen er så mye mer spennende enn det lille dvergsivakset. I praksis blir vel denne
argumentasjon forstått og gjennomfØrt i offentlige organer, men som privatpersoner kan vi
lett la fØlelsene få avgjøre våre valg.
I praksis burde vi tilkjempe en bevarelse av alle sjeldne og truete arter. Og da er det viktig å
ha gode oversikter over hvilke sjeldenheter vi rår over. I Østfold har flere kommuner som
Rakkestad, Rygge, Sarpsborg og Moss oversikter over sjeldne planter, mens i andre
kommuner bare såvidt er kommet igang med slike registreringer. På zoologisida står det
1iktiguok noe bedre til.
Mange av våre sjeldenheter må betraktes som utposter hos oss. Likevel er det her de finnes,
og det er her de bør ivaretas. Dette gjelder alle våre sjeldenheter. Her bør vi tenke utover
tradisjonelle grenser hvor det oftest bare er de som har lang fartstid som prioriteres. Hva med
ballastplantene våre, eller de som er kommet hit med avfall i moderne tid. F1ere av dem har
potensiale til å greie seg i Østfold, men det gjøres lite for å ivareta områdene eller legge til
rette for at enkelte kuune få sjanse til å sette frø for senere generasjoner. Denfiueste lokaliteten
med ekte ballastplanter iNorge har vi på Kråkerøy. Det skal bli spennende å se hva Fredrikstad
miljøby klarer å få til med hensyn til å ta vare på forekomstene på Røds bruk. En skulle tro at
kulturminnene her, stedet har rester etter et seilskuteverft, drar i riktig retning. En haug eller to
på Øra avfallsplass burde også ivaretas med tanke på årvisse ugras fra freniiDede himmelstrøk,
gjeme også noen vegger med sjeldne ugras på DeNoFa's industriområde. Så finnes det noen
kalkgroper ved Torp bruk med noen særdeles sjeldne soppforekomster. Igjen en utfordring
til Fredrikstad kommune som nå virkelig får en sjanse til å vise seg som den miljøby de
ønsker å bli omtalt som
J.Ingar
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Er kyståkermåneAgrimonia procera
Wallr. borte fra Østfold eller er den
bare oversett?
En oversikt over forekomst i fylket sammen med tro og tvil knyttet
til denne planteslekta.
J.Ingar LBåtvik
Slekta Agrimonia har på verdensbasis
mellom 15 og 20 arter avhengig av hvilket
verk man konsulterer. Dahlgren ( 197 5)
regner 15 arter til slekta, mens Larsen
( 1982) angir 20. I nordisk flora har vi tre
arter, åkermåne, A. eupatoria, som er den
langt vanligste, russeåkermåne, A.pilosa, en
«småfruktet», langhåret vekst som i
Skandinavia bare finnes på få steder i SØFinland, og kyståkermåne. I Østfold er
åkermåne vanlig mange steder, mens
kyståkermåne ikke er sett i fYlket på
omkring 60 år. Kan den være oversett tro,
eller er den virkelig borte fra fYlket?

Et lite passende navn
Åkermåne har et særdeles meningsløst
navn. Ikke fins den i åkeren og ikke gir den
assosiasjoner til noen måne heller. F ægri
( 19 58) forklarernavnets oppkomst med at
her foreligger flere misforståelser. Navnet
Agrimonia betyr rett oversatt åker ( agri)
på gresk, mens ordet måne (mone) må
oppfattes som en konstruksjon pga
ordlikhet. Egentlig stammer navnet fra gresk
Argemone som er navnet på en vahnueart,
trolig enhomvahnueartifulgeFægri Denne
ble brukt til å helbrede en øyesykdom som
ble kalt argema. Denne øyesykdommen
bærer ikke dette navnet lenger i moderne
medisin så det er uklart hva slags lidelse det
var.
Åkermåne har også en lang tradisjon innen
medisinen. Den ble gitt navnet Agrimonia
da den trolig hadde felles effekt med den
greske vahnuen Argemone. Den har altså
intet med åker eller måne å gjøre verken
opprinnelig eller på andre vis. litt interessant

Figur l. Kyståkermåne er en sjelden og
varmekjær art som vi ikke vet om finnes
i Østfold i dag. I Norge opptrer den
vanligst på veletablerte tangvoller.
(Foto: forf, Vestre Bolærne, Vestfold,
12.8.1994.)

er det at vi i dag finner navnet igjen i
bra.kkvahnuen, Papaver argemone. Dette er
imidlertid ingen homvahnueart, men et
rødblomstret ugras som nå er sjelden i
Norge.
Kyståkermåne er et navn tilpasset dens
utbredelse iN orge. Vi skal senere se at en
slik utbredelse, og dermed navn, bare
passer i vårt land da dette egentlig er en
typisk innlandsart på steder med mildere
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vintre enn hos oss.
Kjennetegn
Åkermåne er en karakteristisk, høyreist
plante som ikke kan fmveksles med noen
annen i vår flora. Den vokser langs
sonnnervarrne lunder og bryn, helst der det
er god jord. Den vanlige åkermånen er
heller ikke så sjelden, men likevel ikke mer
hverdagslig at en legger merke til den langs
stier og veier når sommeren er på sitt beste
i juli. Akerrnåne er staselig og knyttes ofte
sammen med gode sommenninner.

Kyståkerrnåne er vanligvis noe større enn
åkermåne. Itillegg har den flere kjertelhår
og dufter sterkere. Den het da også tidligere
A.odorata på bakgrunn av mer merkbar
lukt. Bladene er også noe større.
Kyståkermåne er hos oss knyttet til
veletablerte tangvoller og trives gjerne noe
fuktigere enn dens nære slektning (fig. l).

Figur 2. Spredningsenheten (diasporen)
hos åkermåne har karakteristiske ribber
i veggen. Krokpiggene peker ut- og
framova (Foto: forf, Vestre Bolærne,
Vestfold, 12. 8.1994.)
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Typisk for åke:rmåneslekta er femtallige, gule
blomster, uregelmessig finnete blad, kraftig
rotstokk, sterkt oversittende blomst og en
frukt tilpasset dyrespredning. En
oversittende blomst (epigyni) er en blomst
hvor kronbladene og pollenbæreme sitter
øverst på fruktbladene, der frøemnene
dannes. Ofte kan også begerbladene vokse
omkring fruktbladene og inngå i
fruktdannelsen. Ved fruktmodning hos
åkermåne dannes krokpigger på begeret
slik at hele "frukten" (diasporen) er tilpasset
spredning med dyr ( epizochori ). No en
egentlig frukt er dette altså ikke, men det
som vi kaller en samfiukt eller en .falsk frukt
fordi andre deler enn frukternuet med griffel
og arr inngår i spredningsenheten,
diasporen. Om vi mennesker passerer forbi
åkermåne i fruktstadiet, :fu vi ofte erfaring
med disse krokpiggete diasporene.
Det er diasporenes utseende som er den

Figur 3. Kyståkermåne kjennes fra
åkermåne på rundere diasporer med
kortere ribber. Krokpiggene peker delvis
ut- og nedover. (Foto: fO!f, Vestre
Bolærne, Vestfold, 12.8.1994.)

beste skillekarakteren mellom våre nordiske
arter. Den lille de har i Finland har små
diasporer med fremoverrettete, korte
krokpigger. Den kan vi imidlertid glemme
da den ikke finnes verken i Norge, Sverige
eller Danmark (Rulten 1971 ). Hos vanlig
åkermåne finnes nerver som danner
langsgående søkk i diasporen, søkk som
går tvers over hele den relativt smale
spredningsenheten Ufr. fig.2). Hos
kyståkermåne danner nervene søkk som
går bare halvt nedpå dia sporen, søkk som
er langt mindre framtredende enn hos
slektningen. Fasongen på dia sporen er også
mye rundere hos kyståkermåne Gfr. fig.3 ).
I tillegg peker de nederste krokpiggene
utover og delvis nedover hos denne, mens
hos vanlig åkermåne peker de ut- og
oppover.

Utbredelse i Østfold
I Østfold er kyståkermåne bare påvist to
ganger om en skal tro herbariematerialet
ved Botanisk museum på Tøyen. Den ble
først samlet i Fredrikstad av Fredrik
Christian Schiibeler ( 1815-92). Han bodde
jo store deler av sitt liv i Fredrikstad hvor
han også var fØdt. Innsamlingen er ikke
nærmere stedfestet eller datert. Schiibeler
samlet en del materiale fra Østfold fra slutten
1830 til omkring 1880. Mye ble samlet fra
Øraorørådet og øyene utenfor. Om
kyståkermåne fantes i dette området
tidligere, skal det vel mye til at den fortsatt
finnes her da mye skjedd er med Øra etter
Schiibelers tid. K yståkermåne er lett å se
også med en høyde ofte opp til l meter.
Den andre innsamlingen ved Botanisk
museum er fra Solbakkilen ved Idd i Halden.
Her ble den samlet av EilifDahl i 3. august
193 8. Meg bekjent har ingen vært og sett
etter kyst åkermåne her siden. Nå har jeg
ikke ~ekket andre herbarier, men det er lite
trolig at det finnes flere belegg fra fYlket selv
om en ikke skal se helt bort fra dette. Om
dette er riktig, betyr det at arten ikke er sett
i Østfold på nærmere 60 år, jfr. kart, fig.4.
Ingen har liksom heller oppdaget dette
forsvinningsnummeret da arten ikke er med
i omtale av ~eldne arter fra fYlket, jfr. Båtvik
(1992). Dette er jo ingen innfØrt art heller,
så det er ikke lett å forklare at arten ikke
har fatt større oppmerksomhet. Herved er i
alle fall arten etterlyst.

Totalutbredelse
Åkermåne er vidt utbredt i Eurasia hvor den
opptrer som tre varieteter (Rulten & Fries
1986). Den finnes også i Nordvest-Afrika.
I Skandinavia finnes åkermåne i sørlige
deler, omtrent sør for linjen mellom Oslo
og Stockhohn. I Norge finnes den langs
kysten til Trøndelag, men opptrer sparsomt
på Vestlandet (Hult en 1971 ).
Kyståkermåne er en langt ~eldnere art som
bare finnes vill i Europa. Den er i ny tid
introdusert til Sør-Afrika (Rulten & Fries
1986). I Europa er den imidlertid utbredt
mange steder. Den opptrer underlig nok som
en innlandsart i store deler av Europa, og
unngår kysten av Middelliavet, mot Biskaya,
og er svært sjelden i Spania, Skotland,
Finland, Balticum og Russland. I
Skandinavia har den en lignende utbredelse
som vanlig åkermåne bare langt ~eldnere
(Rulten 1971).
Det er bare iNorge at kyst åkermåne synes
kystbunden. Som et unntak opptrer den flere
steder i indre Telemark, blant annet i Seljord
i 350 metershoyde (Blytt 1897, Lid &Lid
1994). Totalutbredelsen vitner om at arten
ikke egentlig er knyttet til kystmiljøet, men
at det er mangel på varme som begrenser
dens utbredelse så langt nord som hos oss.

I tilgrensende områder i Sverige synes ikke
arten å være like sjelden. I Dalsland er arten
oppgitt for fire lokaliteter (Andersson
1981 ). I Bohnsliin finnes den på en rekke
steder. Nærmere 50 lokaliteter er angitt hos
Fries ( 1971 ). Mange av dem ligger kystnært
helt opp til vår grense. For eksempel finnes
den flere steder på Kosterøyene. Enda
underligere blir det at den ikke er registrert
på norsk side på så lenge. Det synes
usannsynlig at vinteren virkelig kan lage en
såvidt markert klimagrense akkurat i
landegrensen.
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De eldste funn
F ægri ( 1960) tar med kyst åkermåne i sitt
kystplantebind. Her nevnes de fØrste daterte
funn av arten i Norge fra 1852 med
Cederstråle som innsamler. Men han innser
at både Blytt og Schiibelers innsamlinger
trolig er eldre. Blytts flora (Blytt & Blytt
1876) nevner ikke kyståkermåne for
Østfold i det hele tatt. Det er derfor grunn
til tvil om Schiibelers funn er av de eldste i
landet. Heller ikke i Blytt og Dahls ( 190206) flora nevnes arten fra Østfold. Men
dette må være slmv da Schiibelers funn
opplagt må være gjort så tidlig at den burde
blitt med her. Schiibeler døde jo 1892. Det
er mer sannsynlig at Schiibelers funn ikke
var oppdaget (feilbestemt?) da
floraforfatterne var i sving. Så kan vi likevel
ha et håp om at Østfold kanskje har det
eldste funn av kyståkermåne om det synes
som en tilfredsstillende tanke.

Vi ser iNordhagens ( 1940) flora, som kom
ut idet krigen begynte, og oppdager at heller
ikke her er kyståkermåne nevnt som en
Østfoldart. Her burde begge lokalitetene
våre vært omtalt. Nå kjenner vi oss virkelig
forbigått. Jeg har ikke fått sjekket Lids eldre
florautgaver, tilsammen er det kommet seks
utgaver, men F ægti ( 1960) tar heldigvis med
arten fra :fYlket i sitt utbredelseskart, men
da har den ikke vært kjent registrert i fYlket
på over 20 år. Nei, kyståkermånen i fYlket
har så visst vært stemoderlig behandlet
Forøvtig filmes funn av åkermåne-diasporer
fra sten- og bronsealder i Norge. På etteppe
i Osebergskipet fantes også åkermånens
snurrebasser, men dette skyldes trolig en
tilfeldighet og har neppe noe å gjøre med
dens omfattende bruk som legemiddel
tilbake til oldtiden (Lagerbergmfll955).
Gammellegeplante
Om vi har hatt kyst åkermåne som en slags
blindflekk i Østfold, har våre nabofolk ute i
Europa benyttet seg ofte av denne
planteslekt i sin legekunst. Det er sannsynlig
at de gjorde lite forskjell på artene i
medisinsk sammenheng. Kyståkermåne er
somnevut en relativt alminuelig innlandsart
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i store deler av Europa. Den er større også,
og det er trolig den var minst like mye i bruk
som den vanlige åkermånen.
Det var visstnok kong Mithridates ( d. 63

fKr.) av Pontos i Tyrkia som fØrst oppdaget
plantenslegekraf! (Høeg 1984). Han mente
den varvirksommotleverlidelser. Senere
har man ment at dette gjaldt hjortetrøst
(Eupatorium canuabinum) (Nyman 1868),
blant andre påpekt av den tyske lege og
botaniker Leonhard Fuchs i sitt "Historia
stirpium" fra 1542. En kan se misforståelsen
mulig ved likheten i de latinske navn
fremdeles.
I antikken var det Plinius og Dioskorides
som hver for seg beskrev betydelige bind
om naturhistorie i det fØrste århundre etter
Ktistus. Plinins ga ut 37 bind av "Naturalis
historia" og Dioskorides skrev 5 bind av
"De materia medica". Begge anbefaler
åkermåne som blodstillende og
betenuelseshemmende på sår, foruten mot
øyebetenuelser. Den skulle også hjelpe mot
dysenteri og bitt av giftige dyr(Høeg 1984).
I Norden var åkermåne populær i
middelalderen. I Henrik Harpestreng ( d.
1244) legebok foresktives åkermåne mot
feber og smerter ved siden av at den skulle
hjelpe for skurv og tannverk (Hø eg 1984).
Dansken Harpestreng regnes som den
fØrste nordiske, medisinske forfatter. Hans
bøker er delvis oversettelser fra de klassiske
forfattere iblandet norrøn tradisjon.

Senere blir det mindre å finne om
åkermånens egenskaper. I en gammel
svensk urtekrans laget av presten Johan
Pahnberg ( d.1691) finnes 17 "krafter och
dygder" beskrevet om åkermåne. Her vises
til en nærmest magnetisk egenskap som
tillegges åkermåne ved riktig tilberedelse. I
det 10. pnuktet står det omdenue egenskap:
"Gior man smoljelse afthes saf! och gamalt
svinister, binder på, ther jiim eller andra
splitror iiro i kroppen, thet ut drager them"
(Nyman 1868).
På Linn es tid ble åkermåne fortsatt tillagt
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Figur 4. Kart over kjent utbredelse av kyståkermåne i Østfold Arten er imidlertid
ikke sett i fylket på 60 år.
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helbredende effekt mot skabb, feber, mot
klumper i leveren og mot sår som ikke vil
gro. Det var særlig en av Linnes fremste
elever, Pehr Kalm, ( 1716-1779 ), senere
professor ved Universitetet i Åbo, som
anbefalte åkermåne (Ohlmarks 1985).
Kjemikeren Johan Heinrich Becker ( 17151761) foreskrev at åkermåne burde tas som
te sannen med lakris. Dette sknlle også
hjelpe mot reumatisme. Den sanne Becker
regnes forøvrig som den fØrste kjemilærer i
Norge. Han var egentlig fra Tyskland, men
ble tilsatt som foreleser i kjemi og mineralogi
p å det nyåpnete Bergseminar i Kongsberg
i 1742.
I en dansk legerådbok (farmacope) fra
1772 nevnes den som et legemiddel som
fortsatt marked:fures fra apotek (Hoeg
1984). Ohlmarks (1985) skriver at
åkermåne nærmest ble oppfattet som et
universalmiddel mot alle lidelser og tilfØyer
at den også skal hjelpe mot kramper,
innvollsorm, vonde fØtter, trøtthet, svulster
og søvnloshet. Oldtiden benyttet åkermåne
til svært mange formål, og den ble helliget
P alias Athene (Lagerberg mfl.1955 ). Litt
oppsiktsvekkende er det da at åkermåne
overhodet ikke nevnes i en relativt stor bok
om klodens "viilsignade viixter" (Hewe
1940). I ny tid opplever åkermåne en
renessanse da den igjen er i bruk innen
helsekost og naturmedisin til hjelp mot galleog blærelidelser (Hoeg 1984 ).

Vakker plante
Åkermåne er en staselig vekst som er lett
kjellllelig og særegen. Den er også lett å
kjenne igjen på bilder eller malerier da den
ikke så lett forveksles med nærstående
vekster. En av de finere og ærverdige
avbildninger vi kjellller er en av Elias TilLandzs(d.1692)ikonerhvoråkermåneblir
malt og således hedret i 1683 (Nyman
1868). Senere finnes mange fine fotos og
bilder av begge artene, langt bedre enn hva
denne artikkelen ble illustrert med.
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Smalmarihand, Dactylorhiza
traunsteineri, i Østfold
Bjørn Petter Løfall
Smalmarihand er tidligere vurdert som
sjelden i Østfold på grunnlag av seks
kjente lokaliteter (Båtvik 1992). Arten
er funnet på ytterligere 5 lokaliteter.
Nye undersøkelser viser også at arten
fortsatt er utsatt for inngrep. Artens
status foreslås derfor endret til
hensynskrevende i Østfold.
Utseende og artsstatus
Arten har lenge hatt en noe uklar artsstatus
og tidligere har det vært en del
sa=enblandinger med engmarihand,
Dactylorhiza incarnata. Engmaril1and er
imidlertid kraftigere og har relativt sett
kortere blader og (se Lid &Lid 1994) og
gjerne på rike myrer og strandenger.
Svenskene har delt "smalmarihaod" i to arter,
kiirrnycklar D. traunsteineri og
mossnycklar D. sphagnicola. Førstnevnte
har flekkete blader og sistnevnte har
uflekkete blader. Dessuten har den flekkete
utgaven kvasse tenner på støttebladene
(lupekarakter) og litt mørkere blomster (Lid
& Lid 1994, Mossberg et al. 1994).

Figur l. Smalmarihand ,Dactylorhiza
traunsteineri, ved Gåsejlohøgda,
Rakkestad sommeren 1996. Foto: Bjørn
Petter Løjall.

Finn Wisclunann har sett lokaliteten D.
traunsteineri er beskrevet fra i Østerrike
og gjenfunnet den. Den har uflekkete blad
på denne lokaliteten. Det kan tenkes at
østerrikeren A.E. Sauter (1800-81) som
beskrev arten blandet inn andre former av
Dactvlorhiza 1 beskrivelse av
Dactylorhiza traunsteineri fra
nærliggende lokaliteter.
I Norge kan det synes som om utgaven med
flekkete blader ikke er funnet (Lid & Lid
1994). Hvis en skal fØlge navnsettingen hos
Mossberg et al. (I 994) så er den norske
smalmariband med uflekkete blader egentlig
det svenskene kaller D. sphagnicola.

Krysninger mellom flere av artene i
marihandslekta kompliserer forståelsen av
arten. Krysninger mellom smalmarihand og
andre arter i slekta er ikke rapportert fra
Østfold. Figur l. viser et foto av den
uflekkete utgaven av smalmarihand.
Utgaven med flekkete blader er funnet på
tre rikmyrlokaliteter i Dalsland, Sverige
(Andersson 1981) så en kan ikke utelukke
at denne ogsåfinnesiNorge.
I Østfold er den uflekkete utgaven den
vanligste. I Rakkestad er den flekkete
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varianten sett på en av lokalitetene
(Faremyra, !ok. Il nedenfor). Ved pressing
av det belagte eksemplar ble de opprinnelig
grønne delene brune og flekkene ble borte.
På lokaliteten syntes alle eksemplarer å ha
svake flekker på oversiden av bladene, også
de sterile. Lokaliteten var imidlertid ei futtig
til intermediær myr og det er ikke sannsynlig
at det dreier seg om den riktige
"rikmyrsaiten" etter Mossberg et al. ( 1994).
Finn Wischmann mener at smalmarihand
med flekkete blad ofte er innblandet med
flekkmarihand. Han mente også at den
flekkete utgaven fra Faremyra muligens
hadde noe innblanding av flekkmarihand.

Biologi og økologi
Arten finnes både på rik- og fattigmyr (Lid
& Lid 1994 ). Den flekkete utgaven, D.
traunsteineri, på blote, kalkrike myrer og
den uflekkete utgaven, D. sphagnicola, på
bløte, næringsfattige myrer. Dessuten
myrdrag, myrlagger og sumpstrender
(Mossberg et all994 ). I Sverige ser det ut
til at den flekkete og uflekkete utgaven har
forskjellig økologi.
De fem lokalitetene jeg har sett den på i
Østfold er fattige til intermediære åpne
sigevannsmyrer og de står blotere enn
flekkmarihand om den er i nærheten.
Flekkmarihand står gjeme på tørrere partier
i myra, gjeme mot skogkanten eller i
sumpaktig skog. Inntrykket er at
smahnarihand ikke går på de aller fattigste
sigevannmyrene. Det var ikke noen større
økologiske forskjeller mellom myrene for
den uflekkete og flekkete varianten, bortsett
fra at det myra den flekkete utgaven tantes
var mindre blot.

Utbredelse
Smalmarihand er en vesteuropeisk og
mellomsibirisk art med en østlig utbredelse
i Skandinavia (Rulten 1971 ). Utbredelsen i
Norge er dårlig kjent, men trolig spredt til
sjelden på Østlandet fra Rendalen og
Ringsaker i Hedmark, Cijøvik og Nordre
Land i Oppland sør til Marker og
Fredrikstad i Østfold, Søgne og kanskje
Farsund i Vest-Agder. Den er også angitt
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med "kanskje" i Trøndelag og Nordland
(Lid &Lid 1994).
I Østfold er den kjent fra Il lokaliteter
hovedsak hvor 9 av dem i indre strøk av
fYlket og bare to steder utenfor Raet (se
figur 2). En burde forvente åfinne arten flere
steder i :fYlket da mange mindre myrer i indre
strøk aldri er undersøkt. TJ.l =enligning
er arten kjent fra flere enn 50 lokaliteter i
Dalsland, Sverige(Andersson 1981).
Ikystlii.net (fYlket) Gtiteborg og Bohus liin
rapporteres det "Siirbygden aldrig
återfunnen, herb.ex. saknas. Helt siikert
foreligger ett misstag" (Lindberg 1852 i Fries
1971). Smalmarihand ermuligfimnetpåen
kystlokalitet i Østfold, nemlig Slevik i Onsøy.
Dette er kommentert av Finn Wischmann
på herbarieetiketten med en sannsynlig
etikettforveksling. Dette kan støttes av
mangelen på fimn i kystområdet på svensk
side, men kommentaren var påfØrt fur alle
funn i Indre Østfold (se !ok. nr. 3 i
lokalitetsoversikten).

Lokalitetsoversikt
Lokalitetene l- 7 er tidligere omtalt av
Iversen (=Båtvik) (1987) og Båtvik
(1992). Iversen (1987) og Båtvik (1992)
betrakter Bøensmosen (her som lok. nr. 5)
og Berbymosen (her som lok. nr. 6) som
samme lokalitet. Her betraktes de som to
lokaliteter da de ligger mer enn l km fra
hverandre og myrene er adskilt med ei lita
elv.
Forkortinger av herbariebelegg som er
deponert offentlige sanJ.linger følger
Holmgren et al. ( 1990) hvor <O> =
Botanisk Museum, Oslo og <TRH> =
Vitenskapsmuseet,
Trondheim.
Tilleggsopplysninger som ikke er oppfØrt på
herbarieetiketten eller i litteraturen er satt i
hakeparentes < >. p.m. = personlige
meddelelser. Litt. = litteratur.

l. a. Fredrikstad (Fredrikstad/Rolvsøy). Langemyr. <PL 116 700 (ED50)>, 04.07.1976.
A Moen <TRH>.
b.
Stordamsmyra. 1977. G. Hardeng <p.m>
c.
8 eks. 23.07.1981, J. Ingar I. Båtvik. U flekkete blad
2.

Marker. Storelimosen, vestre del <5 km Ø for Stange Varde>, PL 45 95 (ED50)>, i
middelfuttig fastmatte. 28.07.1976. <0>.
Litt.: A: Første funn 1976 (Moen og Halvorsen uavhengig av hverandre), Storelimosen
(Halvorsen 1977).
B: "Vestre og nordøstre del av Storelimosen, der orkideen smahnarihånd vokser (R
Halvorsen), er utelatt i verneområdet, men burde vært med". Smahnarihånd er kjent
bare fra 3 steder i Østfold (Fylkesmannen i Østfold 1977).
C: Marker 1976 (Fosby &Hardeng 1991).

3.

Fredrikstad. Onsøy. Slevik. <PL 04 63 (ED50)>, 06.1903. E. Ryan <TRH>.
<Kollekten har ligget på engmarihand, D. incarnnta, etter bestemmelse av P Vermeulen
og O. qjærevoll 1948. På skrift etter bestemmelse tilD. traunsteineri av F. Wischmann
1969: "Dette er mystisk. Lokaliteten passer dårlig og D. traunsteineri er ikke kjent
p å lang lei. Kan det tenkes at det har foregått en etikettforveksling? F. W. '~.>. <De
senere tids funn kan vel tyde på at det likevel er riktig! B.P Løfull>.
Litt. A: Slevik, Ryan 190 l. Ryans funn kan godt være det fØrste i fYlket (Johansen
1991).

4. a.

Rakkestad. Høymyr, <PL 464 908>, middelfattig myk!fastmatte. 05.08.1976. Rune
Halvorsen <0>.
11 eks. derav 2 i knopp, 31.05.93 i nordenden av myra. Alle eks. hadde uflekkete
blad. Nils Skaarer og Bjørn Petter Løfull.
Ingen blomstrende eks., men3 eks. avbeitet/avplnkket ellers bare sterile eks. 14.07.93
Bjørn Petter Løfall.
Litt. A: Høymyr i Rakkestad: ca. 20 eks. lengst i nord sannnen med Hammarbya
(Halvorsen 1977).
B. Iversen 1987:40.
C. Båtvik 1992:54.

b.
c.

5.a.
b.
c.

6.a.
b.

Rakkestad ved Bøensmosen, NV for Krokvannet, i store mengder, 03.07.1976.
Asbjørn Moen. <TRH>.
I en kopi av feltnotatboka til Asbjørn Moen står det "hundrede" 03.07.1976 og det
dreier seg om et større parti av myra.
Besøkt sommeren 1970 sammen medA Moen. Tallrikvednoenfastmarksøyer sørvest
på Bøensmosen <Geir Hardeng pers. medd. til Bjørn Petter Løfall våren 1993>.
Litt.: A: "Dac. tra. fins på en ny lokalitet" (Moen 1976).
B. Bøensmosen (Halvorsen 1977)
Bøensmosen/Berbymosen. Arten nevnes herfra (A Moen og G. Hardeng)
(Fylkesmannen i Østfold ( 1977)
C. Iversen 1987:40.
D. Båtvik 1992:54.
Berbymosen, østkant. <PL43l 948 (ED50)> 03.07.1976. Asbjørn Moen. <TRH>.
To eks. 100-200mfurveien svinger vestover sommeren 1993, Ingvar Spikkeland
pers. medd. tilBPL hvor et foto ble tilsendt. <eksemplaret hadde uflekkete blad>.
Litt.: A: "Dac. tra. fins på en ny lokalitet" (Moen 1976).
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B. Bøensmosen (Halvorsen I 977).
C. Bøensmosen/Berbymosen. Arten nevnes herfra (A. Moen og G. Hardeng)
(Fylkesmannen i Østfold (I 977)
D. Iversen I987:40.
E. Båtvik I992:54.
7.a.
b.

8.

Rakkestad. Delingsmyr N for Linnekleppen. Ca. I 980. R Halvorsen. <pers. medd.
tilJ. Ingar I. Båtvik>.
Den ble funnet i I976 eller I 977, helt sikkert ikke i I 980, men er usikker. Lokaliteten
kan ligge i Marker. (Rune Halvorsen pers.medd. til Bjørn Petter Løfall desember I 992 ).
Litt.: A Iversen I987:40.
B. Båtvik I992:54.
Rakkestad (Degernes). Nordre Askevannet S, PL 424 773 (ED 50), 5 blomstrende
eks. ca. 40 mS for tjernet, alle eks. haddeuflekkete blad. 13.07. I993. Bjørn Petter

Løfull
9.

Nord for Linnekleppen rett sør for Koldyvelen (tjern), PL 468 483 (ED50), l I eks.
på grøftet myr, mye av torvmosen har dødd, alle eks. hadde uflekkete blad. I 8. 07. I 995.
Bjørn Petter Lø:full, Ola Wergeland Krog <0>.

IO.

Rakkestad, Gåseflohøgda øst for, PL 389 937 (ED50), ca. 50 fertile eks. på ei lita
myr. Alle haddeuflekkete blader. I4.07. I 995. Bjørn Petter Løfall <0>.

l l.

Rakkestad, Faremyra nord, PL 458 897 (ED50), 7 fertile eks. i ei relativt fattig myr.
Alle hadde flekkete blader i fiisk tilstand inkludert sterile eks. (flekkene forsvant under
pressing). Ol. 08. I 996. Bjørn Petter Løfall <0>. Mulig innblanding med
flekkmarihand. Finn Wischmann.

Rødlistestatus i Østfold
Arten er tidligere vurdert som ~elden (Båtvik
I992). Arten er enmyrart ogmyrarealet i
J}rlket har gjennom de siste to hundre år vært
konstant avtagende. Den har vært oversett
p.g.a. at de relativt fattige myrene i indre
deler av J)rlket er lite undersokt, samt at arten
i tidligere tider hadde en noe uklar artsstatus.
De mange nyfunn i senere tid kan derfor
ikke forklares med at den har blitt vanligere.
Tvert imot er det flere forhold som tyder på
det motsatte.
At arten ennå mr sine leveområder ødelagt
er myra ved Koldyvelen i Rakkestadfjella
et eksempel på. Tjernet på myra er senket
tidligere og vinteren I 994-95 ble det bygd
en traktorvei i kanten av myra som furte til
ytterligere grøfting. Ved melding av
skogsveianlegg så er høringsfiisten i praksis
en måned og meldingene kommer ofte i
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vinterhalvåret. Ifølge skjema M-478 fra
landbruksdepartementet så etterspørres
sårbare arter/plantesamfunn. Dette er ikke
mulig å vurdere i vinterhalvåret eller det
forutsetter en meget detaljert
bakgrunnskunnskap om teamet som i
praksis ingen lokale forvaltningsmyndigheter
har.
Det bygges fortsatt veianlegg over myrer.
Det foretas fortsatt myrgrøfting til tross for
at det ikke er lønnsomt økonomisk. I tillegg
kan muligens den nitrogeoholdige nedbøren
furetileutrofiering av myrer som trolig virker
ugunstig på arten. Bare 3 av de I l kjente
lokalitetene ligger innenfor verneområder.
Båtvik (1992) har vurdert smahnarihand
som sjelden (R- rare) i Østfold. Da arten
fortsatt er utsatt for inngrep bør statusen
endres fra ~elden til hensynskrevende (Cd
- care demanding).

Figur 2. Utbredelsen av smalmarihand, Dactylorhiza traunsteineri, i Østfold Åpne
sirkler er funn før 1950,.fylte sirkler er funn fra 1950 og senere.
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Siden det hersker en del tvil om
artskomplekset bor arten samles fra alle nye
lokaliteter så lenge en finner flere enn tre
fertile eksemplarer og sende materiale til en
offentlig samling.
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Sykkeltur i Ertemarka- AnkerfjeUa i
Halden og Aremark 21-23. juni 1996
kulturskog og grøftede myrer.
Sørenden av Nordre Boksjø: Myrkråkefot Lycopodiella inundata.
Søndre Boksjø: Fiskeørn, storlom,
brunnakke.
Bekken mellom Boksjøene: Spissnutet
frosk Rana arva/is (to ind.), samt spor
av bever Castor fiber (hytter og dam).

Monica Kristiansen, Bjørn Petter
Løfall & Ola Wergeland Krog
Som ifjor ble det også i år arrangert en
naturfaglig sykkeltur i et av Østfolds
skogområder. Denne gangen gikk turen
over 3 dager i Ertemarka i Halden og
Ankerfj ella i Aremark. Turen startet
ved Lille Erte fredag ettermiddag den
21. juni og avsluttet samme sted søndag
ettermiddag 23. juni.
Fredag deo 21. juni startet vi ved Lille Erte
og syklet til overnattingssted ved Ho!vannet.
Lørdag 22. juni fra Holvannet til Boksjøeoe
via Gulhm<L Stumbergseter, Ør og Elgkleiva
og fortsatte søndag 23. juni fra Boksjøene
tilbake til Lille Erte via Stangebråten,
Remrne oglangsFemsjøen.
Interessante observasjoner
Fredag 21. juni
Skårafjell; et glissent impedimentfuruskogsområde:Nattravn Caprimulgus europaeus (3 ind. ), trelerke
Lullula arb orea (l syngende hann).
Lørdag 22. juni
Haugli: En smyger Carterocephalus
palaemon, og ril(elig med hageplanten
skogskjegg, Aruncus dioicus.
Skogskjegg synes å være en vanlig
gjenstående hageplante på gamle
fraflyttede plasser i Ertemarka/
Anker:§ella.
Olasmyr som nylig var grøftet: Nattravn,
tinr, orrhøne, flere buskskvett og rikelig
med dvergbjørk.
Gullund: Vanlig spissnms.
Olasrød: Rikelig med griseblad Scorzonera
hum ilis i veikanten.
Ør: storarve Cerastium arvense i
veikanten.
Elgkleiva til Søndre Boksjø var en trist
affære med store skogsbilveier, mye

Søndag 23. juni
Ørskasene; like utenfor naturreservatet:
lungenever Lobaria pulmonaria på en
ospestamme i kanten av tidligere
dyrkamark, nå granåker, samt svensk
asal Sorbus intermedia, i veikanten,
trolig forvillet.
Tjern på Ramsneset: Nordlig blåvannyrnfe Coeoagrion johanssoni,
Ødegården; en gjengrodd tidligere idyll
med rydningsroyser og steingarder, nå
stedvis granåker: Solblom Arnica
montana, jonsoklwllf\inga pyramidalis,
flekkmarihand Dactylorlllza maculata og
knollerteknapp Lathyrus linifolius samt
spissnutet frosk i eo dam.
Ca. 300m nord for Skogen; ca. 100 eks.
av kystmyrklegg Pedicularis sylvatica
ssp. sylvatica, i veikanten.
Stangebråten;fortsatt eo valler idyll: To
kjempeosper og en stor eik,
kystmyrklegg, storblåfjær Polygala
vulgaris, noen eks. griseblad,jonsoklwll
og småbergknapp Sedum annumn, flere
kanadagås med flere større duilunger i
tjernet.
Halvorstjern nordvest for Stangebråten: Måneblåvannyrnfe Coeoagrion

hmulatum
En liten plass ca. 300 hundre meter nord
for Stangebråten: Pinselilje Narcissus
poeticus av deo gamle typen, griseblad
og smalkjempe Plantago lanceolata.
Lille Remme nordøst: Griseblad.
Nord for Krussætertjern: Griseblad.
Vanninga/Femsjøen: Griseblad.
Ca. 500 m øst for Hauglund: strandnellik
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Ca. 300 mnordfor Skogen PL 545 503
Stangebråt PL 554 539
Halvorstjem, sørenden PL 551 539

Armeria maritima, i riksveikanten,
uvanlig langt fra sjøen.
Kartreferanser over nevnte lokaliteter
Liste over nevnte lokaliteter etter UTMsystemet ED 50 (svart rutenett) :

Plass ca. 300 hundre meter nord for
Stangebråt PL 554 542
Lille Remme nordøst PL 534 588
Nord for Krussætertjem PL 446 5 81
Vanninga!FemsjøenPL423 575
Ca. 500 m øst for HauglundPL 490 590

Skårafjell PL 430 528
HaugliPL449 522
OlasmyrPL438 520
GullundPL445 518
Olasrød PL 480 499
Ør PL483 483
Nordre Boksjø, sørdendenPL 536 491
Søndre Boksjø, nordenden PL 545 483
BekkenmellomBoksjøenePL 537 490
Ørskasene PL 537 488
Tjern på Ramsneset PL 543 492

Ved større lokaliteter er angivelsen midt i
området.
Takk og etterord

Geir Hardeng takkes for hyggelig turfulge.
Vi vil arrangere en sykkeltur igjen neste
sommer,menp.g.a.litenresponsi 1995 og
-96 vil denne ikke bli annonsert. Invitasjon
blir sendt til tidligere deltagere.

Ødegården PL 544 497

FUGLEVAKTA
q

l~ ~:;r~,
It .'
ll

94 72 95 00
136

Lav - en introduksjon
l
Lav i Østfold 3

Bjørn Petter Løfall
Her presenteres generelt om lav, de
første omtaler og innsamlinger av lav
fra Østfold. Videre om samling av lav,
samt om trusler og forslag til fremtidige
kartleggings- og forvaltningsoppgaver.
Samliv under ekstreme forhold
Lav er sopp som lever i samliv med en
grønnalge og/eller en cyanobakterie.
Sammen danner de en plantekropp, kalt
thallus, hvor soppdelen oftest dominerer. De
avviker i utseende mye fra sopp, men
klassifiseres likevel i sopp systemet. Det
latinske navnet er i virkeligheten navnet på
soppen i !aven mens algen/cyanobakterien
har sitt eget navn.
Lav forekommer nesten overalt på jorden.
De kan leve under ekstrem kulde eller
tørke, og ofte er de eneste organismer på
toppen av hoye fjell, i kanten av isbreer osv.
Til tross for at mange arter tåler ekstreme
forhold og stiller små krav til næring og
underlag, finnes det andre arter som er
meget kresne. Disse er knyttet til spesielle
underlag eller biotoper. Dette mangfold av
tilpasninger gjør lav interessante fra en
økologisk synsvinkel. Lav kan f.eks.
indikere urskog og andre miljøer med hoye
naturverdier. Dette har gjort flere !avarter
egnet som indikatorer ved registrering og
vmdering av verdifullnatm (se f. eks.
Håpnes & Haugan 1993, Haugset et al.
1996).

Islands/av ble i Norge og Sverige
utnyttet i nødsår for å drøye melet. På
Island spises den fortsatt uten å
betraktes som nødføde. I Japan brukes
en navle/av-art i salater og betraktes
som en delikatesse (Afoberg &
Ho/måsen 1984).
Nesten alle !avarter har ett felles svakt punkt
- de tåler ikke luftforurensning. Mange arter

Islands/av Cetraria islandica I, 5x.
Tegning: Hermod Karlsen.
har pga dette forsvnnnet fra industristeder
og -byer. I industriområdene har det bredt
seg en lavørken, dvs områder helt uten lav.

Artsfattig globalt, artsrik i Norge
IN orge er det kjent ca. l 800 av verdens
ca. 18 000 !avarter. Vårt land har dermed
en rik lavflora i global sammenheng
(Sandlund 1992). Norge som i
verdensmålestokk har et fuktig klima, gir
grunnlag for en rik lavflora. Det er store
regionale forslgeller på klimaet i Norge, og
det er først og fremst på Vestlandet,
Trøndelag og på Sør-Helgeland en finner
den mest interessante lavfloraen i
internasjonal sammenheng. Norge har et
internasjonalt ansvar for kystskogene og
deres særegne lavflora.
Østfold har et mer kontinentalt klima, har
færre arter enn Vestlandet og Trøndelag.
Østfolds lavflora er lite undersøkt, og norske
l = De to første lavartiklene fra Østfold er: Nr. l:
Løfull, B.P 1995. Sti:ftfiltlav Panneliella triptophylla
i Østfold. Natur i Østfold 14(2):136-138. Nr.2:
Løfull,B.P & WergelandKrog, O 1995. Lavslekten
Lobaria i Østfold. Natur i Østfold 14(2): 151-158.
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lavforskere har i liten grad besøkt fYlket.
En oversikt over artene i Østfold kan
kanskje inspirere flere til å samle lav fra
fYlket. Det er funnet 432 arter i Norge og
219 arter i Østfold (se artikkelen "Buskog bladlav - status 1996" et annet sted i
dette hefte).

jDa isralittene vandret i 40 år fra Egyp
til Israel levde de av "manna" (2.
Mosebok 16 kap.). Det hersker
uenighet om hva manna er. Det er fire
teorier på hva det kan være. Den ene
går ut på at det er /aven Lecanora
esculenta og nærstående arter som
brukes til mat i Orienten, også den dat,
i dag. På gunstige lokaliteter dekker
!aven marken i et 15 cm tykt lag. Det
løsner lett fra underlaget ogføres med
vinden, såkalt "mannaregn". I foktig
vær svulmer det opp til det
mangedobbelte og samles inn til føde.
De første beskrivelser og innsamlinger
Spydebergpresten Jacob Nicolaj Wilse
( 17 3 5-180 l) er den fØrste som omtaler lav
på artsnivå fra fylket i sin
Spydebergbeskrivelse. Han nevner hele 39
arter fra sitt prestegjeld (Wilse 1779). Nå
har det sig edd svært mye i lavsystematikken
siden Wilses tid. En kan ikke stole på
angivelsene så lenge det mangler belegg av
beskrivelsene. Dessuten kan en fli mistanke
om feil navnsetting på noen av artene slik
WJ!se besktiver dem
Etter Wilse skulle det gå mer enn 13 Oår fur
lav omtales i litteraturen på artsnivå. Før
dette ble det likevel samlet lav av Frederik
Christian Schiibeler (1815-92) i forrige
århundre. Det finnes i det minste u daterte
funn etter han både i Oslo- og
Bergenherbariet, eksempelvis skrubbenever
fra Fredrikstad (Løfall & Wergeland Krog
1995a). Bernt Lynge, vår fØrste heltids
lavforsker, var den fØrste som dokumenterte
sine publiseringer med belegg fra Østfold
(Lynge 191 Oa, b ). Det største arbeidet om
lav i Østfold er fortsatt Lynges verk (Lynge
1921).
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Samling, bestemmelse og informasjon
Lav kan en samle hele året sålengedetikke
er snø eller sterk frost. Ofte er det lettest å
samle når det er fuktig, spesielt steinboende
arter. De fleste furgefloraer viser lav i fuktig
tilstand. Fuktig lav mister imidlertid mange
lupekarakterer. For å samle maktolav trengs
bare lupe og kniv som du kan skrape på
stein med. Er du mer avansert trenger du
en geologihannner og sprayflaske med vann
til skorpelav og hardtsittende bladlav,
hagesaks og kjemikaliene klor (C), kalilut
(K), para-fenyldiarnin (PD) og en sjelden
gang jod (J). Lav bør samles i stivt, brunt
papir som er brettet tilkonvolutter(kapsler).
Materialet kan legges direkte i konvolutten,
men i noen tilfeller er det en fordel med
forsiktig pressing. På konvolutten noteres
art, komnrune, lokalitet, kartreferanse gjeme
med l 00 m nøyaktighet etter UTMsystemet, dato, underlag og omgivelser en
fant arten og til slutt samlerens navn. Mer
om lavsam!ing kan du finne i lavf!oraene
Lavflora- norske busk- og bladlav (Kr og
et al. 1994) og Lavar (Moberg & Holmåsen
1984).

Etter siste istid var reinsdyret et av de
"ørste landpattedyrene som innvandret
den Skandinaviske halvøy. Etter dem
fulgte steinaldermennesket som levde
bl.a. på reinsdyr. Siden lav er
hovedbestanddel i reinens vinteiføde
var derfor lav indirekte viktig for
steinaldermenneskene. For det
noderne mennesket er lav viktig i form
føde for reinsdyr. Flere samer drivet
fortsatt reindrift og mange jakter på
villrein i Sør-Norske fjellområder med
gevær eller kamera.

rv

For bestemmelse av makrolav er Lavflora
-norske busk og bladlav (Krog et al 1994)
den mest egn ete. Den er nesten komplett
medhensyntilnorskemaktolavmedunntak
av tre arter som nylig er funnet (Haugan
1995, Tønsberg 1995, Tønsberg &
Øvstedal 1995). En av dem, Cladonia
incrassata, er funnet i Østfold (Tønsberg
199 5 ). Nevnte lavflora har svarthvitt foto
av nesten samtlige norske arter, men
kvaliteten på disse er ikke så god. Derfor

kan det være nyttig ha Lavar (Mo berg &
Hohnåsen 1984) i tillegg. Den har ganske
gode fargebilder av 197 busk- og
bladlavarter. De fleste av disse er funnet i
Østfold. Lavflora- norske busk- og bladlav
og Lavar koster henholdsvis ca. 350,- og
240,-. Vtl en ha en virkelig god lavflora med
mange gode furgebilder bør en anskaffe 2bindsverket "Die flechten BadenWiirttembergs" (Wirth 1994 ). Den er
skrevet på tysk og behandler alle !avartene,
inkl. alle skorpelavene, i denne tyske
regionen. Det er ca. 55 Ogode furgefotos i
de to bøkene som til sammen koster ca. kr
l 000,-.

•
•

•
•
•
•

•
•

Flere !avarter inneholder usninsyre, et
basteriedrepende stoff Preparatet
Usno har vært brukt i salver. lmidlertic
fremkaller preparatet allergi hos visse
personer. I par.fYmeindustrien er
bleiktjafs og elghornslav av stor
betydning i Sentral- og Sør-Europa
hvor industrien er etablert (Moberg &
Ho/måsen 1984).
Lav vokser langsomt og ett desimeter stort
individ kan være flere tiår gammelt. En skal
være særlig forsiktig med aller sjeldneste
artene. Det er ikke nødvendig å samle på
tidligere kjente lokaliteter. På nye lokaliteter
kan man tillate seg å sarrtle sjeldne arter,
men dette materiale bør sendes til en offentlig
santling somf eks. Botanisk museum i Oslo.
Finnes det lite av arten på stedet kan en
noye seg med et fotografi dersom arten kan
bestemmes ved hjelp av et foto.

Inntil slutten av 1800-tallet utgjorde
planter, særlig lav, den viktigste kilden
til fargestoffer. Særlig vellykket blir
farging med lav av ullgarn (Lye & Lye
1974, 1975).
Man kan skaffe seg informasjon om lav i
Norge via Intemett. Adressen er: http :1l
www.toyen.uio.nolbotaniskllavherb.htm(til
lavherbariet) og http ://www. toyen. uio.no/
botanisklbhmcindex.html (botauiskhage og
museum). Fra lavherbariet er fØlgende lagt
ut

• Sjekkliste over Norges !avarter, kun

aksepterte navn
Sjekkliste over Norges !avarter med et
utvalg synonymer
Sjekkliste over Norges !avarter,
tekuiske filer for innhenting og lagring på
PC, disketter
Norske navn over Norges !avarter
Arter i det norske herbariet med
fYlkesoversikt
Arter i det utenlandske herbariet
Materiale i typeherbariet (materiale som
er grunnlaget fornybeskrivning av arter)
hvor ca. 450 er registrert av l 000
Oversikt over publikasjoner fra
lavherbariet
Den norske rødlista med detaljert
oversikt over alle lokalitetene. Den trykte
versjonen av rødlista er publisert i

Norge har mye fjell i dagen som er
kledd med lav. Lav setter farge på
fjellheimen og inntrykket av fjellet vill
endres radikalt visuelt for en
fjellvandrer om all lav forsvant. Det
samme gjelder i kulturlandskapet. Et
godt eksempel er messinglavene som
farger flere av løvtrærne våre med
vakre gule til oransje farger. l skogen
er det skjegglavene som fanger størst
oppmerksomhet, særlig om det er
'rikelig av den. Det minner oss om urør
natur, tusser, troll, norske folkeeventyr
og kanskje har de hatt en betydning
for nasjonalromatikkens malere,
diktere og eventyrsamlere.
tidsskriftet Sommerfeltia (TønSberg et al
1996)
• Fakta-ark for utvalgte norske arter (bl. a.
alle rødlistearter
• Utbredelseskart for ca 200 arter

De største trusler er arealbruksendringer og luftforurensning
I et skogslandskapet upåvirket av
mennesket bestemte brann og stomrfelling
fordelingen av mange arter. På koller og
høydedrag kunne det brenne ofte. I
forsenkninger, øyer av skog på myrområder
og andre fuktige skoger brant det mer
sjelden. I dette landskapet var furu
dominerende tresalg på koller og
139

høydedrag, mens gran dominerer i
forsenkninger og andre steder som
unnslipper brann. Her ble altså furuskog er
utsatt for gjentatte forstyrrelser, mens
granskoger i stor grad unngikk dette.

jordbruks!andskapet (Ingeliig et al. 1993 ).
Når trærne er i ferd med å "dø" til de er
døde og helt nedbrutt som er den mest
verdifulle fasen for de mest kresne og ofte
rødlistede artene.

Det moderne skogbruket har snudd den
opprinnelig skogdynamikken på hodet.
Granskog på god bonitet i forsenkninger
hogges nå hvert 80-100 år og forstyrres
ofte, mens furuskog er hogges hvert l 00150 år avhengig av boniteten og forstyrres
mer sjelden. Mange skogsarter krever
bestemt underlag som stående og/eller
liggende døde og døende trestammer med
stabile lys- og/eller fuktighetsforhold.
Flatehogst eller former for host som tar ut
mesteparten av trevirket furer til brudd i
kontinuitet i død og nedbryting av død ved.
På hogstflater blir det for tørt for lav selv
om død og døende ved blir stående igjen
etter hogst. Et skogbruk drevet etter
moderne prinsipper med hogstflater,
plantefelter og fortettinger skaper ikke
livsrom for spesialistene i skogen.

Ved luflforurensning påvirkes både skogsog jordbrukslandskapets lavflora. Både
lokale og langtransporterte luflforurensninger er en trussel p.g.a. svoveldioksider
(SOx) og nitrogenoksider (NOx). I
jordbrukslandskapet utgjør sannsynligvis
også gjødsling og bruk av sprøytemidler en
utarming av lavfloraen. Av og til kan det være
vanskelig å avgjøre om en enkeltfaktor er
årsaken til tilbakegang for en art, men flere
negative faktorer i sum medfØrer at arter
forsvinner. Nitrogennedfitllgjennomnedbør
påvirker spesielt lav som cyanobakterie
som algekomponent. For surbunnsarter på
stein har man obseNert en tilbakegang i Sørog Mellom-Sverige (Ingeliig et al. 1993 ).

I natur-/urskogen var det en mosaikk av
leveområder med stor varia~on i struktur
og mange treslag i alle aldersgrupper.
Spesielt har bekkekløfteriraviner, nord og
østvendte lier med løvtrær, sump- og
fuktskog en rik lavflora. Slike områder har
iseneretidblittkaltnøkkelbiotoper(sefeks.
Haugset et al. 1996).
Den
største
trusselen
mot
jordbrukslandskapets lavflora er
storskalajordbruket med opphør av beite
og slått i hagemarker, samt luftforurensninger. Moderne jordbruk har medfØrt at
småbiotoper (restbiotoper) rasjonaliseres
bort og at kantsoner mellom ulike miljøer
stadig blir færre. Det er spesielt de grove,
gamle løvtrærne som er viktig underlag for
mange spesialiserte !avarter. Disse finnes/
fantes i småbiotoper som i beite- og
slåttemarker, alleer, gamle hager/parker,
skogbryn, som tuntrær og beitet løvskog. I
Sverige er de gamle løvtrærne levested for
mer enn halvparten av de rødlistede
!avartene som har tilhold i
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Hvitkull brukes ti l
blomsterdekorasjoner og kranser. Det
aller meste blir samlet i Østerdalen. I
1977 ble 700 tonn eksportert (Krog et
al. 1994).

Fremtidige
kartleggingsog
forvaltningsoppgaver
Det bør være et mål at alle !avarter i fYlket
bevares for ettertiden. Flere arter er truet
regionalt selv om de ikke er det nasjonalt.
Derfor bør en få bedre oversikt over artenes
utbredelse i fYlket. Det bør være et mål å få
en oversikt over så mange arter fra hver
Østfoldkonnnune som mulig, samt aktuelle
kartleggingsarter fra flest mulig lokaliteter.
Lav som gruppe egner seg meget godt som
indikatorarter da en kan finne dem hele året
så lenge det ikke er snø. Nesten alle arter
lav kan kartlegges nesten året rundt.
Sannnen med moser kan en derfor gjennom
året ha den lengste kartleggingsmulighet av
alle organismegrupper. Med det tidspress
en ofte opplever i saksbehandlingssaker
som berører natur- og kulturlandskap er
kanskje disse to organismegruppene best

egnet i konsekvensvurdering inngrep ved
siden av naturtype, landskap sform,
eksisterende kunnskap osv. Busk- og
bladlavartene er ikke vanskeligere å lære
seg en karplantene som er mange flere arter.
En kan skissere fØlgende oppgaver:
• Kartlegge et utvalg av arter (se
artikkelen "Busk- og bladlav - status
1996" et annet sted i dette heftet). Dette
er grunnlag for de neste to punktene
nedenfor
• Utarbeide en regional rødliste
• Utvikle artsutvalg som støtter opp om
nøkkelbiotopkartlegging i skog og i
kulturlandskap tilpasset for Østfold
• Det bør være en målsetting om at
driftsplanleggere i skogbruket lærer et
utvalg indikatorarter
• Utameide kommunale lavreguskap (etter
mønster som Atlasprosjektet for
øyenstikkere, se Løfall1996). Dette er
ikke noen prioritert oppgave, men kan
løses i forbindelse med foreslåtte
opp gaver ovenfor uten særlig mer
tidsforbruk.
Takk
Naturvernkonsulent Geir Hardeng og
frelancebiolog Ola Wergeland Krog har
kommentert underveisutgaver av artikkelen.
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DVERGENE PÅ BADESTRANDA
Botaniske undersøkelser i Torsnes og skjærgården utenfor sommeren 1996.
Svein Åstrøm

Figur I. F v: Pusle blom Anagallis minima, dverglin Radio/a linoides og dverggylden
Centaurium pulchellum. Ca. 2 ganger forstørret. Tegning: Hermod Karlsen.
I perioden 15.julitill7.august besøkte jeg
der det er grunnlag for vegetasjon. De to
:fØlgende øyer i skjærgården mellom Torsnes
andre er så *ldne at det går år mellom hver
og Hvaler: Nesramsø, Tvisle, Marikova,
gang de blir funnet.
Møkkalassa, nordre Fugleskjær, Humle·
kjærramsø, Bevøskjærene, Temeskjær,
Dverggylden
Thorsøskjærene, Gåsa, Thorsøkalven,
Som nevnt er dette en meget vanlig plante i
østre og vestre Damholmen og KjeppingTorsnes'kystlandskap. Selv om den normalt
ene. Dessuten har jeg undersøkt
ikke ermer enn 5 cmhøy, gir den seg lett til
størstedelen av kystlinjen i Torsnes fra
kjenne med sine vakre rosa blomster. Den
Husvik til Thorsø Herregård.
kan bare forveksles med sin slektsfrende
tusengylden Centaitrium littorale som den
De plantene som spiller hovedrollen i denne
også ofte vokser sannnenmed. Nårdu:furst
artikkelen har aldri forårsaket presse·
har sett dem sammen et sted, vil du aldri
oppslag eller fått noen særlig opp·
senere være i tvil om bestemmelsen.
merksomhet blant naturinteresserte østfOldTusengylden er mye større. Krona er l cm
inger. De er så ørsmå at det anbefales en
og vel så det, hos dverggylden det halve.
~ekk hos øyenlegen fur man starter letingen.
En annen skillekarakter er kronrøret som
Jeg har valgt ut tre arter som ikke har noe
hos dverggylden er mye lengre enn begeret.
annet felles enn at de lever en tilbaketrukket
Hos tusengylden når begerbladenehelt opp
tilværelse ikke langt fra vannkanten i vår
til de de utsperrede kronbladene. Nordpopulære skjærgård. Rollelisten består av:
hagen nevner i sin flora at tusengylden har
dverglin Radi6la linoides, pusleblom
hatt betydning i folkemedisinen da den ble
Anagallis minima og dverggylden
brukt somfebermedisin. Koldegrashet den
Centaitrium pulchellum. Sistnevnte er så
på folkemunne. Det er tvilsomt om denne
vauligidetteområdetmdenpåtreffesbåde
tra~onen er kjent fra vårt land da den ikke
på fastlandet og på alle holmer og skjær
nevnes i «Planter og tradisjon», Ove Arbo
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ga.ffelgrenete med ørsmå blomster. Man må
ha lupe for å skjelne de fire hvite
kronbladene. Den er ensom i sin slekt,
Radiola og finnes i Europa, Nordafiika og
vestlige deler av Afrika. IN orge har dverglin
en todelt utbredelse. Den er funnet her og
der langs kysten fra Arendal til Haugesund.
Forekomsten i Østfold utgjør den nordlige
utpost av den vestsvenske bestand. I
Sverige vokser den også ved inn~ ø er. Den
er funnet rundt Viinern og Vattern.

HØgs monumentale verk om hva planter har
vært brukt til iN orge. Iøyenfullende er den
i hvert fall. På strandengene rundt Bevø
Camping ertusengylden stedvis dominerende og danner vakre rosa innslag i et heller
fargeiøst plantesamfunn. I undervegetasjonen er det rikelig med dverggylden.
Slekten Centafuiumhar bare disse to artene
i Norge, men vi skal ikke langt sydover fur
vi finner enda en art. I Danmark og SørSveriges kystlandskap med Øland og
Gotland finner vi skj ermgylden
Centaurium erythraea som har brede
rosettblad og blomstene i halvskjerm
I «Den Nordiske Floraen» av Bo Mossberg
nevnes i tillegg et par dvergformer som
klassifiseres som varieteter: toppgylden
Centaurium littorale var.glomeratum og
hodegylden Centaurium erythraea var.
capitatum.

UTBREDElSE
Den regnes som vår minste karplante og er
nokså sjelden. Jan Ingar Båtvik har omtalt
den i sin rapport «Sjeldne, sårbare og
hensynskrevende karplanter i Østfold».
Siden 1827 da den fØrste gang ble funnet
av N.M.Blytt på Hvaler, er planten blitt
registrert på 19lokaliteter i fylket .. Etter
1960 er den observert 2 steder. Hermod
Karlsen fant rikelig av den på
Hurnlekjærramsø i 1988. Siden har denne
lokaliteten blitt undersøkt hvert år med
magert resultat. Enkelte år har den
fullstendig glinnet med sitt fravær, andre år
har vi funnet l til 10 eksemplarer. Den
5. august i år besøkte jeg stedet sammen med
Ernst og Sylfest Kringen. Bakken var da
dekket med tusenvis av dverglinplanter.
Riktignok var de blitt brune av tørken, men
de fleste plantene hadde produsert rikelig
med frø. Det er tydelig at planten er ustabil
og krever spesielle betingelser for at den
skal spire.

Dverggylden trives så godt i vårt område at
den ikke er særlig kre sen i valg av
vokseplass. Best liker den seg i litt glisne,
fuktige strandenger sammen med saltsiv
Juncus gerardii og strandkjernpe Plantago
maritima, men den klarer seg også i den
finkomete sanda som sjøen har skyllet opp.
Her er den dvergenes konge sammen med
de uanselige dverglin og pusleblom
Den største trusselen mot dens eksistens er
utskygging. Planten har derfor stor fordel
av beiting, noe vi ser tydelig på Nesramsø
der det i sommer har vært en saueflokk.
På sørspissen av øya finner vi den i
masseforekomst slik at bakken er farget
rosa. Også på Marikova er den dominerende enkelte steder. Dette er et usedvanlig vakkert syn, men også spesielt.
Dverggylden er nemlig ikke noen vanlig
plante i andre deler av landet vårt. Riktignok
går den langs kysten ned til Grimstad, men
den er neppe så vanlig noen steder som i
skjærgården mellom Halden og Fredrikstad.

Dvergiin
Mens dverggylden kan observeres stående,
må vi ned på kne for å finne dverglin.
Plantene er gjerne 1-3 cm høye, gjentatt

Samme dag dro vi til Kjeppingene. Her tant
vi to store populasjoner, en på østsida og
en på vestsida av øya. Forekomsten på
østsida var like stor som den på
Hurnlekjærramsø og omfattet tusenvis av
individer. Siden har jeg gjort mange funn
både på fastlandet og holmene.
VOKSESTED
Dverglin stiller meget spesielle krav til
voksestedet. Den vokser bare på meget
finkornet sand, aldri i grov sand eller grus.
Heller ikke har jeg funnet den på slgellsand.
Den ser ut til å være svært konkurransesvak. Bare på steder der det er store
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forekomster, finner vi den mellom annen
De eneste planten som den har
et ukomplisert forhold til, er pusleblom På
vestsiden av vestre Kjepp ingene finner vi
dverglin og pusleblom sammen i omtrent like
store populasjoner. Denne lokaliteten er
spesiell også ved at fuktigheteforholdene var
mye bedre enn på de andre finnestedene
slik at plantene var friske og i god vekst
Det var tydelig at sprut fra ~øen holdt jorda
fuktig på dette stedet Forøvrig er det
karakteristisk for dverglinlokalitetene at de
ligger slik til at de av og til blir overskyllet
av havvann. Men de vokser aldri så nær
vannkanten at de daglig blir påvirket av
sjøvann. Som oftest ligger voksestedene
mellom øverste og nest øverste tangvoll.
vegeta~on.

Jeg har ikke funnet dverglin på
sandstrendene. Antagelig er miljøet for tørt.
Hellerikkeharjeg funnet den på de sterkt
gjødslede fugleholmene. Planten ser ut til å
ha en forkjærlighet for de spesielle
<<Vegetasjonsholmene» som finnes i vårt
kyst~jø. Is og vann har skapt groper og
sprekker i den harde granitten. Når været
står på, skyller havet opp sand og rester av
ulikt organisk materiele som samler seg i
disse fordypningene i berget Her oppstår
snart vegetasjon. I midten der jordlaget er
tykkest blir småplantene fortrengt av lyng
og ulike grasarter, særlig blåtopp. Mot
kanten blir vegetasjonen mer åpen med
strandrødtopp og strandkjempe. Ytterst mot
berget i en 5-1 Ocm bred rand med finkornet
sand finner vi dverglin- i stort antall der den
råder grunnen alene, raskt avtagende
innover mot midten der konkurransen er
sterkere. Antagelig er fuktighetsforholdene
bedre her enn på ren sandstrand da
regnvann og sprut fra havet samler seg opp
i «skålene» i berget Som oftest flir
«holmene» også tilsig av vann fra skogen
bak. På Kvernebauen står det til og med
frodig pors sentralt på lokaliteten- et klart
bevis på at det er god tilgang på vann.
To av de største lokalitetene for dverglin er
av en helt annen karakter:Munken og
Tamburen. Her vokser den i rullestensbeltet
På Tamburen finnes dverglin rikelig mellom
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sten ene langsmed stien i en lengde av l 00
meter. I motsetning til de andre
voksestedene ser den her ut til å tåle mer
konkurranse idet vi finner den mellom annen
vegetasjon. Det er karakteristisk for
rullestensstranda på Tamburen at den flir
tilfØrt fuktighet fra oreskogen bak. Selv i den
hardeste tørken i august var det fuktig på
denne stranda.
Dverglin har et menasjeri av fulgeplanter.
Den viktigste er blåtopp Molinia caernlea
som uten unntak finnes på de registrerte
lokaliteterne. Denne grasarten er
fuktighetskrevende og underbygger vår
observasjon om at dverglin krever god
tilgang på vann. Andre arter som ofte eller
alltid opptrer sammen med dverglin er:
strandkjempe Plantago maritima,
dverggylden Centaurium pulchellum,
pusleblomAnagallis minima, krypkvein
Agr6stis stolonifera, saltsiv Juncus gerardii, strandrødtopp Odontites litoralis,
tusengylden Centaurium littoritle og
musestarr Carex se rotina sp pulche!lum.
SÅRBARHET
På grunn av sitt spesielle valg av økologisk
ni~e, vil jeg hevde at dverglin ikke er truet
hverken av nedbygging eller slitasje på
grunn av fiitidstrafikk Den vokser på steder
der det ikke ernaturlig å slå seg ned Tilfeldig
tråkk er neppe til ugunst for arten. Om
beiting er fordelaktig for arten, har vi ikke
nok materiale til å avgjøre. Det var bare på
Nesramsø det var beiting, og her fiu:tt vi bare
ca l Oindivider av dverglin (Båtvik/Astrøm
29/7-1996). Med artens spesielle økologi
vil jeg anta at fravær av beiting ikke har
betydning for utbredelsen.

Pusleblom
Selv om blomst og blad er noe større hos
pusleblom enn hos dverglin, er den nok
vanskeligere å oppdage. Den finnes ofte
mellom annen vegetasjon og minner ved
første øyekast mest om en liten arve.
Faktisk er lupe en forutsetning for et
vellykket søk.Ailer best er det å lære planten
å kjenne på et sted der det er rikelig av den.
Der jeg fant den fØrste gang, på østsiden av

Nesrømsø, kan den sk:ues i masseforekomst. På en ca l O m2 grønn grasbakke
ganske nær vannkanten vokser det tusenvis
av den. Krypende på dine k:uær med
botanikerlupe kan du her beundre plantens
hvite firetallsblonster og de elegante
kapslene med lokk. Et sikkert kjennetegn
er den bnmsvarte stripa på bladkanten. Den
ses best fra bladets underside. Pusleblom
blomstrer litt tidligere enn dverglin .I fØrste
halvdel av juli står den i sin fineste prakt.
Dersom det ikke blir for tørt, fortsetter den
å blomstre utover høsten. Frøkapslene sitter
i bladhjømene, breddfulle av ørsmå frø.

konk:urransesterk enn dverglin, men de
undersøkelsene jeg har foretatt i sommer
gir ikke grunnlag for å hevde at artene stiller
forskjellige krav til voksestedets art. Beiting
er antagelig til fordel for pusleblom, men
neppe av stor betydning. På Nesramsø er
det beiting av sau, mens Tvisle ikke beit es.
Pusleblornforekomstene på Tvisle er store
og livskraftige likevel.
Heller ikke denne arten ser ut til å være truet
i våre ormåder. De største registrerte
forekomstene finnes innenfor grensene til
Øra Naturreservat. Forøvrig gjelder sanlllle
vurderinger som for dverglin.

I systematikken har planten nylig blitt
plassert i slekten Anagallis i Nøkleblomfamilien. Tidligere var den alene i sin slekt,
Centunculus, men iAnagallisslekta har den
fått selskap med det praktfulle ugraset
nonsblom som ser ut som en vassarve med
mønjerød blomst. Dessverre er også
nonsblom ~elden her i fYlket, men den skal
være årviss på søndre Sandøy.
Floraforfatteme har hatt store problemer
med å skaffe seg sikker kunnskap om
utbredelsen av dem1e dvergen. I den siste
utgaven av Lids flora sier Elven at den finnes
spredt til ~elden langs kysten fra Østfold til
Sogn og Fjordane. Da Jan Ingar Båtvik
arbeidet med sin rapport om ~eldne planter
i Østfold, valgte han under tvi! ikke å ta med
pusleblom da det fantes så mange gamle
:funn at det var gnmn til å tro at den har blitt
oversett av dagens bortanikere. Sommerens
ettersøkning etter planten gir han rett i denne
vurderingen. På Tvisle og Nesramsø finnes
pusleblom i stort antall. På de andre
lokalitetene er den på langt nær så tallrik,
men når miljøet er riktig, er den nesten alltid
å finne.
Pusleblom stiller noenlunde samme
økologiske krav som dverglin som den ofte
vokser sammen med. Av 13
dverglilokaliteter fant jegpusleblom på 7 av
dem mens dverglin forekom på 7 av JO
pusleblomlokaliteter. Den må ha fin sand,
god tilgang på fuktighet og ikke altfor mye
konkurranse. Den er nok litt mer

SLUITORD
Det kan synes sært å bruke tid på disse
ubetydelighetene, men sommerens studier
av disse dvergene har gitt meg
naturopplevelser for livet. I denne artikkelen
har jeg trukket frem tre arter blant et helt
menasjeri av småplanter i strandsonen.
Noen av de andre som dessverre ikke har
fått nærmere omtale denne gangen er:
Sylarve Sagina subulata, saltbendel
Spergul6ria salina og musestarr Carex
ser6tina sp pulchellum.Førstuevnte var
sjeldnere i det undersøkte området enn
hoverdolleinnehaveme i artikkelen. Jeg
gjorde bare 2-3 funn av den på
Kjeppingene og Damhohnene. De andre to
var vanlige.
Siden denne type planter må ettersøkes
krypende, påkalte vår virksomhet ikke
ubetydelig nysgjerrighet blant folk. Så snart
jeg hadde forflyttet meg, kunne jeg- slgult
bak en. furugren- observere gestikulerende
badegjester som gransket bakken der jeg
nylig hadde gledet meg over å fmne
hundrevis av dvergliu i full blomst. Hva de
funt? Ne~ det vet jeg ikke, men dverglin og
pusleblom var det neppe.
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TAKK
Vi takker Fredrikstad Kommunes
Geodataavdeling ved Anders Grønlien
Østmoe som velvillig har utarbeidet kart
over det undersøkte området.
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Figur 2. Kart over undersøkelsesområdet. Tallene på kartet henviser ti! lokalitetene
beskrevet i tabell l.
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Tabell l:

NÆR:VIERE BESKRIVELSE A V DVERG LIN OG PUSLEBLOMLOKALITETENE

! Tvisle (F)
i Puskblom

Ncsrarnso (f)
0\.:rglin
! Puslcblom
3 i Hcrrctangen (f)

2

; Pa fin sand. Særlig i kanten av vegetasjonen.
i
Pl14759o.< JO 000 .TilsigavfiJJ<tighetfr<l_S~~gen
.
..........
; Pa fin sand i forsenkning i granitten. Vannrilsig fra skogen. i
~ men ogsa sa nær sjoen at lokaliteten ofte t3r vannsprut
. <JO
?1155 5R5 i< lO 000
.......................................................................................
························+················
! I fin sand i nesten gjengrodd rullestcnsbclte. Vanntilsig fra

..... l.?~~~-~?S.~~--~~-·.................................................................................................

:.......... l.PY~-~gA~~
.t ; Hcrrcbrvgga (f)
_;_Pusl~blom

,_
5

P! 162 589

!<JO

i Humlckjærrarnso (F)
i Dvcrglin

i Puslcblorn

i < l O 000
Pli 54 549 ;

< 100

i. I kanten av "vegetasjonsholme" med vannsig fra skogen .

.

!

1

Dvc~glin

"h~lmcr" i et 50 m langt og lO

i store mengder pa
"m bredt belte. Vannsig fra skogen.

i

·

Voksestedet torrerc og lengre fra sjocn enn de andre
,
. lokalitetene.
i Dverglin
i < l 00
i Puslcblom
Pli7Il29 i < l 00
i I lite sandf}·Jt trau med mye knopparve (Sagina nod6sa), en i
7 ' Ø Damholmen (H)
: plante som ellers ikke vokser sammen med dverglin og
·
i Dverglin
Pl173530 )<lO
i puslcblom
i Puslcblom
: Begge artene pa naken sand i en l O cm bred sone mellom
8 ! Kjcppingenc. vest (H)
; Dverglin
i< 1000
i vegetasjonen og berget. Utsatt for sjospro)1. Lokaliteten
'-::--l-'.;.PC'u='si0c"_blco:o"'m'--=C'PI_:.186='c:"::...;..i
_<c.:l:_:O:.:cO:__f--:ifu;;=kt•g selv i torken.
0
11
9 1Kjcopingcn.ost (ffi
~ Stor forekomst p<i sandholmer" nær sjoen. Fuktig
i Dverglin
; < l O 000 ! strandeng innenfor. Lokalitetene ser ut til ;i fu mest vann
lPuslcblom
P!1&8539
1000
1fras'ocn
:
Askcdalstangcn.vcst
(F)
:Forekomsten
sterkt uttorret pa i kanten av "sandholmc"
' lO
~~!'glin
P! 185 559 j < l 000
i med bl~~kncgras og binerber~=ap'"p"--------....;
' Il : Askcdalstangen .sor (F)
i Ovcrsky!lcs ofte av sjovann.
i Puslcblom
P! !&6558 : < 10
....... i
, 12 A~kc:dii~;::;;:;;;~;;~
; [ kanten mellom berget og tilstotcnde fuktig strandcng.
[ Amorsk1ær (F)
6 ' V Damholmen (H)

1<

: D~.~~&!!.'?..
Pli~& 557 1< 1000
......
. 13 · Munkctangcn.sor (F)

T·p·;. ;;~~·di~~i·~·~;;·-~~~~~·~..~~d. k0:Pk·~·.~;~. ;g·-;~i·r;;~·. . .

...........

~

'< 1000
D\-crglin
Pl!95559
'< 10
f'uslcblom
............................
. 14 j Munkctangen.ost (F)
i Pa fin sand i rullcstcnsbdtct. Vannsig fra skogen bak.
1000
. ::.P.~-.~~g_E~....
.... !.i-fu·k~;g·-~·ii·~;r;~;b~i·r~··~~ij~·~·~t·i~~ . ~g·~·~~·~k·;g~·~·. . · .. .......... ;
. 15 T amburbuk1a (F)
: < lO 000 ! Her \ar det stedvis sa fuk'lig at vi fant friske individer sa
; Dvcrglin
i Puslcblom
! < l o ... ........ .i..~.~~~ ~9.~.}.!!.~...~.~~.~}':Y1.SY:.~~.S..!.~.~~~ .......................................................
[Dels i kant av "holme" dels i rullestcnsbeltet. Fuktighet fra i
! 16 'Kvcmcbauen (f)

'<

.

D\·crg_lj.n... ······--···-·-- .....__._i_:_!.Q._OO_O__ :..~.~?g~~·
(f) • Fredrikstad kommune (H) -Hvaler kommune
liTM-koordmatcnc er fra topografisk kart utgave 3-NOR Edition
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Lavslekten vrengelav, Nephroma
Lav i Østfold 4
Bjørn Petter Løfall
I Østfold er det funnet fem arter i slekta
vrengelav Nephroma. Alle er i
hovedsak knyttet til gamle løvtrær og!
eller i tilknytning til eldre skog. De er
store og bladformede og sannsynligvis
utsatt for luftforurensninger. Noen av
dem tåler trolig moderne skogbruk
dårlig fordi de er knyttet til miljøer som
synes stabile med hensyn på
mikroklimatiske forhold. Dette gjør
dem interessante å kartlegge med
hensyn på å finne områder med
spesielle naturkvaliteter i vårt fylke.
Utseende
Lavslekten vrengelav, Nephroma, består i
Norge av seks arter. Fem arter er funnet i
Østfold og det er alle en kan forvente å
finne. Den sjette norske arten er fjellvrenge,
Nephroma expallidum, som finnes i
fjellbjørkeskog og snøleier i fjellet (Krog et
al. 1994, Santesson 1993).
Vreugelav er relativt store og bladformede
og kan bli opptil flere dm Hos storvrenge,
Nephroma arcticum, er oversiden er
gulgrønn med blekt blå cephalodier, den
eneste arten med grønnalge i Østfold.
Kystvrenge, N laevigatum, har rødbrun
overside og de tre siste artene med brun
overside. Grynvrenge, N parile, er eneste
art med soredier (fine gryn som sees med
håudlupe) som finnes i kanten av thallus
(lavkroppen). Lodnevrenge, N.
resupinatum, har tett med korte hår over
apotheciene (fiuktlegernene) og undersiden,
de andre er glatte. Kystvrenge og
glattvrenge, N bellum, er de artene som er
vanskeligst å skille, men margen hos
kystvrenge er gul, mens den er hvit hos
glattvrenge. I tillegg kan de to skilles med
lgemisklosning av kalilut (KOH) som farger
margen til kystvrenge rød, mens hos
glattvrenge blir margen gul eller reaksjon
uteblir og margen forblir hvit.
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Figur l. Storvrenge, Nephroma arcticum,
på marken blant mose i eldre granskog i
Damtjerndalen i Rakkestad Foto Bjørn
Petter Løfall.
Slektene neverlav, Lobaria, og årenever,
Peltigera, er også bladformede lavslekter
som kan forveksles med vrengelav ved
fØrste øyekast. Åreneverlav skilles fra
neverlav at de har underside uten bark, ofte
med årenett, mens vrengelav har barkkledd
underside uten årer. Vrengelavene har
dessuten apothecierpå undersiden avthallus
mens de to andre slektene har apotheciene
på oversiden. Flere av neverlavene kan
skilles fra vrengelav ved at hårdekket er
avbrutt av spredt nakoe flekker. Dersom
vrengelaven har hårdekke er det gjerne
sammenhengende.

Økologi
Vrengelav vokser i hovedsak på trær og
mosegrodde berg og er mindre vanlig på

1995). I Dalsland er den kjent fra 12
lokaliteter (Claes Kannesten pers. medd.
25.02.1995). I Østfold er den kjent fra tre
lokaliteter (fig. 2).

marken med mmtak av storvrenge som i
hovedsak vokser på bakken, mmtaksvis på
mosegrodde sokler av store trær.
Storvrenge vokser på ofte på mosekledde,
gjeme skyggefulle berg og på marken (Krog
et al. 1994). Arten er foreløpig funnet på
tre steder og de økologiske forhold er som
tidligere kjent. På to lokaliteter i nordvendte
bergvegger hvor granskogen på den ene
lokaliteten var ihogstklasse V (skogforhold
på andre lokalitet ikke kjent). På den tredje
lokaliteten. så er den funnet på mosekledd
bakke i nordvendt svak skråning i granskog
ihogstklasse V.

Glattvrenge betraktet som sjelden i Europa
( Serusiaux 1989) og er ikke kjent fra
Danmark (Eric Steen Hansen pers. medd. ).
Den er angitt som sparsom på Vestlandet,
ellers vanlig i Norge (Krog et al. 1994 ).
Angitt somsjeldeni GB! ogAl (Huhengr·en
1995). I Dalsland, Sverige rapporteres den
fra 45lokaliteter (Claes Kannesten pers.
medd. 25. 02.1995). I Østfold er arten kjent
fra seks lokaliteter med en tilsynelatende
nordligutbredelse(fig. 3).

Glattvrenge finnes på mosekledde berg og
på bark, særlig av løvtrær (Krog et al.
1994 ). I Østfold er arten kjent på selje,
Salix caprea, osp, Populus iremula, rogn,
Sorbus aucuparia, og en ubestemt Prunus.

Kystvrenge er vidt utbredt i Vest-Europa,
men ofte utryddet i nordlige og sentrale
lavereliggende områder, Nord-Ame1ika og
Asia (Purvis et al. 1992). I Norge utbredt
fra kysten fra Østfold til Troms. Den er
vanlig særlig på Vestlandet (Krog et al.
1994). f\ngitt som sjelden i GBlogmiudre
vanlig i Al (Hukengren 1995), altså vanligere
enn glattvrenge. I Dalsland, Sverige
rapporteres den fra 50 lokaliteter (Claes
Kannesten pers. medd. 25.02.1995). I
Østfold er arten kjent fra I ?lokaliteter (fig.
4).

Kystvrenge vokser på mosekledde berg og
på løvtrebark (Krog et al. 1994). I Østfold
er arten bare fiumet på løvtrebark, særlig
osp, men er også rapportert på ask,
Fraxinus excelsior, og spisslønn, Acer
platanoides.
Gryuvrenge finnes på steiu og bark av
løvtrær (Kr og et al. 1994). I Østfold er
arten kjent fra selje, grå or, Alnus incana,
osp, ask og rikere bergart som
rombeporfYrkonglomerat.
Lodnevrenge vokser på mosekledde berg
og på trær (Krog et. al. 1994). I Østfold er
arten kjent fra sommereik, Quercus robur,
og ask.
Utbredelse og forekomst
Storvrenge er sirkumpolar, subarktisk til
boreal på nordlige halvkule (Purvis et al.
1992). I Norge angis vanlig i hele landet
med mmtak av kysten på Vestlandet hvor
den mangler (Krog et al. 1994). I Giiteborgs
och Bohus Hin (heretter forkortet til GB!)
og Alvsborg liin (forkortet Al) i Sverige har
det i flere år pågått en grundig kartlegging
av epifyttiske lav. Der er arten notert som
sjelden som epifytt på trebaser (Hultengren

Grynvrenge finnes på den nordlige halvkule
i tempererte og boreale områder, samt SørAmerika (Purvis et al. 1992). Beskrives
som vanlig i hele Norge (Krog et al. 1994).
Angitt som temmelig vaulig i GB! og Al
(Hultengren I 995). I Dalsland, Sverige
rapporteres den fra 13 6lokaliteter (Claes
Kannesten pers. medd. 25. 02. I 995 ). Som
i Dalsland er dette den vanligste vrengelaven
hos oss. I Østfold er arten kjent fra 31
lokaliteter (fig. 5).
Lodnevrenge er sirkumpolar i det boreale
til de lavalpiue områdene, vidt spredt i
Skandinavia (Pnrvis et al. I 992 ). Angitt som
vanlig i Norge (Krog et al. 1994). Arten er
ikke funnet i GB! og angitt som sjelden i Al
(Hultengren 1995). I Dalsland, Sverige
rapporteres den fra 15 lokaliteter (Claes
Kannesten pers. medd. 25.02.1995). I
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Østfold er den bare kjent fra to lokaliteter
(fig. 6) og er den sjeldneste vrengelaven i
Østfold. Av en eller annen grunn er dette en
innlandsart i Sørvestre Sverige, men bare
finmet i ytterste kyststripe i Østfold.

lodnevrenge synes å være så sjeldne at de
egner seg lite som indikatorarter. Funn av
dem gir likevel signal om spesielle
natmkvaliteter i Østfold-natmen.
Lokalitetsoversikt
De siste to årene har undertegnede samlet
vrengelav fra alle lokaliteter de er finmet.
Imidlertid er ikke alle konnnunene besøkt
og særlig ytre strøk i fYlket er dårlig besøkt
samt Halden. Rakkestad er eneste
konnnune som er godt undersøkt og vil
derfor være overrepresentert i artslisten.

Trusselfaktorer og rødlistestatus
Det kan være nyttig å gjøre en regional
rødlistevnrdering av Nephroma-artene i
Østfold. Med de store klimatiske
variasjoner som vi har i Norge og med
fokusering på arter somNorgeharet ansvar
for vil svært få !avarter på den nasjonale
rødlisten (Tønsberg et al. 1996) finnes i
Østfold. Det betyr imidlertid ikke at
!avartene regionalt har en tilfredsstillende
status. Truslene for vrengelav generelt er
nok hogst i gjenværende naturskoger/
gannnelskoger, fjerning av store løvtrær i
jordbrukslandskapet og luftforurensninger.

Nedenfor listes alle kjente funn/
observasjoner av vrengelav i Østfold. I de
fleste tilfeller er det sitat fra
herbariebeleggene.
Forfatternes
tilleggsopplysningertilherbarieetikettene er
angitt i hakeparentes<>. Forkortinger av
offentlige sarulinger er som fØlger også her
angitt med registernr. i de aktuelle
databasene: <NLH> = Norges
Landbrukshøgskole, As og <O>= Botanisk
Museum, Oslo. I noen tilfeller finnes det
dubletter i samlingene. Disse er angitt med
antall
kapsler
(kps)
etter
herbarieforkortelsen (kapsel= konvolutt).
For alle angivelser finnes det belegg, men
mye av materialet er ennå i forfatterens
private saruling.

Flere av vrengelavene egner seg som
indikatorarter på nøkkelbiotoper i Østfold.
I Sverige betraktes alle artene å indikere
"natmviirde" i Sør-Sverige, med unntak av
grynvrenge på den svenske sørvestkysten
(Hallingbiick 1995), men Hultengren (!995)
betrakter den som interessant å kartlegge i
sannne region. I Østfold bør g!attvrenge,
kystvrenge og grynvrenge betraktes som
indikatorarter. Mens storvrenge og

Tabell l. Rødlistestatus for Nephroma-artene i EU= Europeiske unionen fur Sverige ble
medlem (Serusiaux 1989), BW =Baden-Wiirttembergs, Sørvest-Tyskland (Wirth 1995),
SF= Finland (Kommisjonen for iivervakning av djur og viixter 1992), S = Sverige (Aronsson
et al. 1995), D =Danmark(Asbirk & Søgaard 1991), N = Norge(Størkersen 1992) og Øf
=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 finmet i landet/regionen.
EU

H. arcticum
N. bellum
N. laevigatum
N. pari/e
/1/. resupinatum

storvrenge
glattvrenge
kystvrenge
gryn vrenge
lodnevrenge

E
E

BW
E
E

o
o
o

V
V

150

SF

s

o
o
V
o
o

o
o
Cd

o
o

D
&

V
V
&

N
o
o
o
o
o

Øf

V
Cd
Cd
o
V

N arcticum

storvrenge
Askim, Vittenberg, nordvest for, PM 233 152 (ED50). På marken i sluttet skog i
nordvendt skråning ned mot Glomma, Ol. 07.1996, Bjørn Petter Løfall, Ola Wergeland
Krog.
l. b.
Aslåm, Vittenberg, vest for PM 230 151 (ED 50). På nord-nordvestvendte bergvegger,
rikelig forekomst i sluttet nordvestvendt skog ved Glomma, Ol. 07.1996, B.P Løfall,
O. Wergeland Krog.
2.
Halden, Smedsrødvarden, PL 44 7 324 <ED 50>. Nordvendt bergvegg, l 00 m.o.h.,
27.09.1980. YngvarGauslaa. <NLH>.
3.
Rakkestad, Lemmyr, vest for (D~emdalen), PL 391 930 (ED50). Pånordøstvendt
mosedekt bakke, 14.07.1996, B.P Løfall
l. a.

N helium
g;!attvrenge
l.
Eidsberg, sørøst for Nordre Garsegg (Narvestad), PM 295 042 (ED50). Pånedfult
selje ved elva, 05.11.1995, B.P Løfull, Monica Kristiansen, O. Wergeland Krog <0,
L22291>.
2.
Moss, Jeløen, 22.05.1919, Bernt Lynge <O,L22511> (Lynge 1921).
3.
Moss, Bjømåsen, <NL 93 94-95>. På Pmnus, 27 <22?>.05.1956, Halvdan Rui
<0, L22510>.
4.
Trøgstad, Vittenberg, nord for, PM 236 153 (ED50). På ospestamme, skyggefullt,
01.07.1996, B.P Løfall, O. Wergeland Krog.
5 .a. Askim. Hobøl (Liere>ja innerst), PM 228 120 (ED50 ). På rognestannne, 02.07.1996,
B.P Løfall, O. WergelandKrog.
5.b. Aslåm, Hobøl(Liere\jainnerst),PM228 120 (ED50). Pårognestannne, 02.07.1996,
B.P Løfull, O.WergelandKrog.
6.
Marker, Risenhøgda, PM 503 172 (ED 50). På død osp på hogstflate (ca. lO år),
09.07.1996, B.P Løfall, O.Werge1andKrog, M.Kristiansen.

N laevigatum
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. a.
9.b.
10.

kystvrenge
Askim, Vittenberg, nordvest for, PM 233 152 (ED50). På ospestannne i sluttet skog
i nordvendt skråning ned mot Glomma, Ol. 07.1996, B.P Løfull, O. Wergeland Kr og.
Eidsberg, Berg, PM 265040 (ED50), 120m, på Fraxinus excelsior, 12.09.1989. Y
Gauslaa. <NLH>.
Halden, Asak, Bø, PL40 58 <ED50>. På trær, 29.06.1938, ElifDahl <0, L20422>.
Halden, Blåsoppbukten, PL30 53 <ED50>, 22.08.1938, E. Dahl <0, L20420>.
Halden <Idd>, Enuingdal kirke, PL 456 423 (ED50), på Acer platanoides, 150
m.o.h., 28.09.1980. Y Gauslaa. <NLH>.
Marker, øst for Kiselbergmosen, PM 513 136 (ED50). På stammebasis av grov osp
i østvendt blåbærgranskog, 24.06.1995, B.P Løfall <0, Ll9670>.
Marker, Store Risen sørøst, PM 496 162 (ED 50). På stor nedfalt osp i skyggefull
vestvendt skogli, 10.07.1996, B.P. Løfall, O. WergelandKrog.

Moss, Jeløy, Stalsberget, NL 90 87 <ED50>, 23.10.1935, E. Dahl <0, L20421>.
Rakkestad, Frønesjøen sørvest, PL 4 52 915 (ED5 O). På grovbarket osp i skyggefullt
drag 50 msør forinnsjøe~ 23.04.1994, B.P Løfall <0, L20638>.
Rakkestad, Frønesjøen, PL452 915 (ED50). Osp. Østvendt fuktdrag, 26.11.1994.
O. Wergeland Krog <0, LI9563>.
Rakkestad, Søndre Askevann, vestside, PL 428 765 (ED 50). På stannnebasis av
osp, i nordøstvendt granskog, 01.09.1995, B.P Løfall <0, Ll9674>. (Wergeland
Krog 1996).
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11.
12.
13.
14.a.
14. b.
15.a.
15.b.
16.a.
16.b.
17.

Rakkestad, Haslem, PL 348 902 (ED50). På fire asketrær i en askealle, 10.09.1995,
B.P. Løfall <0, Ll9500>.
Rakkestad, Langvannet (Bjønntjern), PL 412 931 (ED50). På grovbarket osp i
østvendt skråning i sluttet skog, 25.11.1995, B.P. Løfåll <0, L22285>.
Rakkestad, Vesle Hiesten, PL 402 914 (ED50). På grovbarket ospestamme i
sørvestvendt storvokst barblandingskog, 26.11.1995, B.P. Løfall <0, L22286>.
Rakkestad, Store Hiesteu, PL 407 922 (ED 50). På død osp i østvendt skråning i
sluttet skog, 03.12.1995, B.P. Løfall <0, L22286>.
Rakkestad, Store Hiesten, PL 407 923 (ED5 O). På osp i nordvendt sluttet barskog,
03.12.1995, B.P. Løfall <0, L22348>.
Rakkestad (Degernes), Galteryggen N, PL 462 830 (ED50). På stammebasis av
osp inordvestskråning, 16.05.1996, B.P. Løfall.
Rakkestad (Degernes), Galteryggen N, PL 462 830 (ED50). På ospestamme i
nordvestskråning, 16.05.1996, B.P. Løfall
Rakkestad (Degernes), Gulltjern SØ, PL 351 709 (ED 50). På osp i sørvestvendt
skråning, skyggefullt, 19.05.1996, B.P. Løfall.
Rakkestad (Degernes), Gulltjern SØ, PL 351 709 (ED 50). På osp i sørvestvendt
skråning, skyggefullt, 19.05.1996, B.P. Løfåll.
Rakkestad, Horntjernåsen nord, PL 324 797 (ED50). På stammebasis av osp i
nordvendt skyggefull skog, 22.09.1996, B.P Løfall.

N. parile

grynvrenge
Askim, Vittenberg, nordvest for, PM 233 152 (ED 50). På ospestannne i sluttet skog
i nordvendt skråning ned mot Glomma, Ol. 07.1996, B.P. Løfall, O. Wergeland Krog.
2.
Askim, Vittenberg, vest for, PM 230 !51 (ED50). På råtten ospestubbe i sluttet
nordvestvendt skog ved Glomma, Ol. 07. 1996, B.P. Løfall, O. Wergeland Krog.
3.
Askim, Glomma nord for Solbergfoss (Holmen), PM 229 !50 (ED50), På stor
selje, Ol. 07.1996, B.P. Løfall, O. Wergeland Krog.
4.a.
Askim, Lier, Søndre (Lierevja innerst), PM 228 122 (ED50). På askestamme,
02.07.1996, B.P. Løfall, O. Wergeland Krog.
4. b.
Askim, Hobøl (Liere\lja innerst), PM 228 120 (ED50). På seljestannne, 02.07.1996,
B.P. Løfall, O. WergelandKrog.
5.
Askim, Nedre GudimGernbanevika), PM 208 !OI (ED50). På osp, 03.07.1996,
B.P. Løfall, O. WergelandKrog.
6.
Eidsberg, Narvestaddalen, PM 30 l 044 (ED50). Stannnebasis av gråor iravineda~
05.11.1995, B.P. Løfall, M. Kristiansen, O. WergelandKrog <0, L22288>.
7.
Eidsberg, sørøst for Nordre Garsegg (Narvestad), PM 294 042 (ED50), På nedfålt
selje ved elva, 05.11.1995, B.P. Løfall, M. Kristiansen, O. Wergeland Krog <0,
L22289>.
8.
Eidsberg, Dalevannet V for, PM 404 015 (ED50). På osp i østvendt skråning, liten
forekomst, 14.01.1996, B.P. Løfall, O. WergelandKrog.
9.
Fredrikstad. FUllllet i Torsnes på et skråberg innenfor Haslekroken tilhøire forveien
til Grimstad, <PL 17 64, (ED50)>, 14.05.1929, BertelLunde <0>.
10.
Fredrikstad (Onsøy), Rauøykalven, NL 972 693 (ED50), På østvendt bergvegg
(rombeporfYrkong]omerat)nærtoppen, 30.07.1996, B.P. Løfall
Il.
Halden, Id, Vevlen, <PL40 52 (WGS84)>, 23.06.1935, E. Dahl <0, L22515>.
12.
Halden, Id, Bøklevene, <PL 40-41 51 (WGS84)>, 24.06.1935, E. Dahl <0,
L22514>.
13.
Marker, Store Risen sørøst, PM 496 163 (ED50). Pånedfålt osp i skyggefull vestvendt
sko gli, l O. 07.1996, B.P. Løfall, O. Wergeland Krog.
14.
Moss, Jeløen, 22.05.1919, B. Lynge <0, L22512> (Lynge 1921).
l.
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15.

Rakkestad (Degernes), Gulltjern SØ, PL 351 709 (ED50). På osp i sørvestvendt
skråning, skyggefullt, 19.05.1996, B.P Løfall.
Rakkestad (Degernes), Gulltjern NØ for, PL 350 714 (ED50). På ospestamme,
16.
19.05.1996, B.P Løfall.
17.a. Rakkestad (Degernes), Gulltjern, sør for, PL 348 707 (ED 50). På ospestamme i
nordvendt sluttet skog, 25.07.1996, B.P Løfall
17.b. Rakkestad (Degernes), Gulltjern, sør for, PL 347 708 (ED50). På osp i nordvendt
sluttet granskog, 25.07.1996, B.P Løfall.
Rakkestad (Degernes), Søndre Askevannet vestside, PL 429 764 (ED 50), På osp i
18.
østvendt skog, 22.07. 1996, B.P Løfall.
Rakkestad, Kjeldsrud, PL 305 885 (ED50). På ask i en liten ask- og almelund,
19.
26.07.1996, B.P Løfall.
20.
Rakkestad, Kjeldsrud, PL 307 886 (ED50). På stannnebasis av stor selje i bekkedrag,
Ol .05 .1994, B.P. Løfall <0, L20663>.
21.
Rakkestad, Haslem (Haslum), PL 348 903 (ED 50). På grov askestamme i askealle
i åkerlandskap, 19.04.1994, B.P. Løfall <0, L20627>.
22.
Rakkestad, Frøne, 100m nord for husa, 452 904 (ED 50). På stamme av osp,
23.04.1994, B.P Løfall <0, L20635>.
Rakkestad, Roligheta, PL 462 888 (ED50). På grovstammet osp, på bark, ved
23.
fraflyttet boplass, 30.04.1994, B.P Løfall <0, L20653>.
Rakkestad, Skottjernhøyda, PL 470 856 (ED50). På stammebasis av død osp i
24.
østvendt skråning, 12.09.1995, B.P. Løfall <0, Ll9676>.
25.
Rakkestad (Degemes), sør for Grimsrudfjellet, PL 352 719 (ED50). På stannnen av
osp (bark) inordøstvendtfuktig dalsøkk, 12.09.1995, B.P Løfall <0, Ll9677>.
26.
Rakkestad (Degernes), Sjøloksen (Ulvedalen), PL 462 841 (ED50). På selje i
østvendt skråning i kanten av hogstflate, 18. l U995, B.P Løfall <0, L22283>.
27.
Rakkestad, Store Hiesten, PL 407 922 (ED 50). På død osp i østvendt skråning i
sluttet skog, 03. 12. 1995, Bjørn Petter Løfall <0, L22334>.
Rakkestad, Horntjemåsen øst, PL 328 794 (ED50). På gammel rogn i østvendt
28.
skog, 22.09.1996, B.P Løfall.
29.
Rømskog, Røvasshøgda, PL632 287 (ED50). På ospestannnei vestvendt skråning,
11. 05. 1996, B.P Løfall, O. Wergeland Krog, M. Kristiansen.
30.
Råde, Sletter, 10.06.1917, BerntLynge <0, L22513> (Lynge 1921).
3L
Trøgstad, Vittenberg, nord for, PM 236 153 (ED 50). På ospestamme, skyggefullt,
OL07. 1996, B.P Løfall, O. Werge1andKrog.

N resupinatum
L
2.

lodoevrenge
Moss, Jeløya, Reiertangen, NL 923 889 (ED 50), 20m, på Fraxinusi bratt vestvendt
skråning, 22.0L 1989. Y Gauslaa. <NLH>.
Fredrikstad (Onsøy), Rauøy, NL 968 678 (ED 50). På gannnel hul eik, skyggefullt,
30.07.1996, B.P Løfall.

Takk
Freelancebiolog Ola Wergeland Krog har
vært til hjelp ved uttegning av kart.
Førstekonservator dr. philos Einar Tnndal
takkes for å sende en oversikt over
Nephroma-materiale fra lavherbariet, Oslo
som er dataregistrert. Avdelingsingeniør
cand. scient Harald Bratli har svart på
spørsmål vedrørende herbariemateriale.
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Figur 3. Utbredelsen av glattvrenge,
Nephroma bellum, i Østfold. Apne sirkler
er funn før 1990. Fylte sirkler er fonn
fra 1990 og senere. Stjerne er upresis
lokalitetsangivelse.

Figur 4. Utbredelsen av kystvrenge,
Nephroma laevigatum, i Østfold. Apne
sirkler er funn før 1990. Fylte sirkler er
funn fra 1990 og senere.

Figur 5. Utbredelsen av grynvrenge
Nephroma pari le i Østfold. Apne sirkler Figur 6. Utbredelsen av lodnevrenge,
er funn før 1990. Fylte sirkler er funn fra Nephroma resupinatum, i Østfold. Apne
1990 og senere. Stjerne er upresis sirkler er funn før 1990. Fylte sirkler er
funn fra 1990 og senere.
lokalitetsangivelse.
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SKOGØKOLOGISK INVENTERING
AVLUNDSNESET
BARSKOGRESERVAT
- med vekt på skogbranndynamikken
Kristine Walbom Schneede
Denne artikkelen tar utgangspunkt i en
hovedoppgave skrevet av Kristine W.
Schneede og Trond Johanson ved
Norges Landbrukshøgskole i 1995.
Formålet med hovedoppgaven var å
foreta en skogøkologisk inventering av
Lundsneset naturreservat med sikte på
å beskrive skogstrukturen, skogbrannpåvirkning i de vanligste vegetasjonstyper og artssammensetningen i
vegetasjonstypene. Vi foretok våre
undersøkelser hovedsaklig i Lundsneset naturreservat, som ligger i
Halden og Aremark kommuner, men
hadde også ei prøveflate på svensk side
av grensen - i Stora Tresticklan.
Lundsneset natureservat omfatter et
areal på 23.345 da, og ble vernet i
medhold av naturvernloven 9.jnli 1993.
l denne artikkelen har undertegnede
valgt å legge vekt på det vi fant med
hensyn til skogbranndynamikken i
området.
Innledning
Skogbrann er etter hvert ansett for å være
deo viktigste naturlige suksefiionsfuktor i de
naturlige barskoger, i det minste i de mer
kontinentale strøk. Områder som har høy
brannfrekvens vil ha en helt annen
skogstruktur og artssammensetning enn de
som fiieldeo brenner (Engehnark 1987). En
skogbrann fører til at tresjiktet oppløses
over større eller mindre områder, alt etter
branoens art og omfang, samt skogens
tilstand. Deo eldre skogeo går ut, meo noeo
enkelttrær, gjerne i utkanten av fustmark,
vil alltid overleve. Overlevelsesevnen uoder
og etter en skogbrano er nlik hos de nlike
treslag. Furua er tilpasset skogbranner, noe
som først og fremst kommer av den tykke
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barken og dens evne til å reparere skader i
kambiet. Dette medfører at friske furuer med
høy greiosetoing ofte overlever branner. På
furumarker er dessuten hurnusakkumuleringeo liteo, og brannen beveger seg raskt
over området i motsetning til på granmarker,
der tykkere humuslag kan gi voldsommere
og mer skadegjørende branner. Grana har
også tyonere bark og lange kroner som gjør
at deo har vanskelig for å overleve branner.
Greinene henger langt ned mot marken, slik
at ilden lett f'ar tak i disse og kan spre seg
opp i kronene.
Årsakene til skogbranner er som regel
lynnedslag eller eo følge av menneskelige
aktiviteter. Lynoedslag var årsaken til2030% av alle skogbrannenei Nord- Sverige
i perioden 1900-1950 (Zackrisson 1977).
I et langtidsperspektiv er fluktuasjoner i
brannfrekvensen knyttet til svingninger i
klima, men innenfor dette vil frekvensen
gjerne øke i perioder med kolonisering av
skogområdene. Braonfrekvensen øker ved
at skog brenoes for beitebruk eller til
trekullprodukf!ion, men også som følge av
økt ferdsel og f eks. bålbremring. I dette
åthuodret har skogbrannfrekvensen sunket,
trolig som et samlet resultat av skogbrannbekjempelse, fraflytting fra småbrukene og
en mindre andel gadd (stående døde trær),
som lynet kan slå ned i.

Kort om metodikken
Vi antok på forhånd at dette området var
sterkt brannpreget, siden skogen er
furudominert og svært utsatt for tørke
sommerstid. Foruodersøkelsene omkring
artssammensetning og skogstrukturvalgte
vi å legge ut prøveflater i de vanligste
vegetafiionstypeoe i reservatet. Prøveflateoe
ble lagt ut subjektivt for å fli fremdetvimeoer
er det typiske ved de respektive

Fig l Lundsneset naturreservats geografiske beliggenhet, og prøvejeltenes plassering
i naturresevatet.
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Fig. 2 Figuren viser skogstrukturen i ei av prøvejlatene. Øverst ser en at skogen er
relativt åpen ogfurudominert. I kanten mot myra vokser et par spinkle bjørker. Innunder
furubestandet har det etablert seg gran. Nederste figur viser prøveflaten sett ovenfra.
Av tegningen kan en se hvordan trekronene tilpasser seg den plassen de har til rådighet.
Trekronene til trær av noenlunde samme høyde vil sjelden overlappe hverandre. Figuren
viser ellers forekomsten av foryngelse av furu, gran, bjørk, osp og rogn.
vegeta~onstyper.

Totalt la vi ut 7 prøveflater
av varierende størrelse (7 5-250 rn2 ).

Vi målte træmes høyde og diameter,
aldersfordeling (også av trær utenfor
prøveflaten), tegnet trærnes vertikale og
horisontale projek~on, registrert foryngelse
og artssammensetning. Fig. 2 viser en
profiltegning av en avprøveflatenevåre. For
undersøkelsene omkring skogbranndynamikk registrerte vi kullsjiktenes fordeling i
myrer og registrerte træmes brannlyreretning
over et større sammenhengende område. Vi
tok også prøver av to levende furuer og en
stubbe som har brent for å datere enkelte
branner.
Branndynamikk

Brannfehenesonrlang
Den karakteristiske topografien i
naturreservatet med de lange nordnordvestlig og sør-sørøstlig orienterte
ryggene avgrenset av myrer og vann, har
trolig gitt opphav til mindre og mosaikkpregete brannfelt. På de tone ryggene har
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brannen kunnet spre seg lett, godt hjulpet
av den fremherskende vindretningen om
sonnneren. Der myrene er smale og mindre
fuktige har brannen kunnet spre seg fra rygg
til rygg. Men myrene brenner genereh dårlig,
og de virker ofte som brannbarrierer. Vi fant
en avtaken.de frekvens av knllag i myrene
med økende avstand ut fra fastmark. Dette
støtter hypotesen om at myrene fungerer
som brannbarrierer, i det minste ved mindre
branner.
I de nordligste barskoger forekommer det
ellers i større grad skogbranner som har et
areahnessig stort omfang. Selv om slike
branner er sjeldne også iNord-Sverige, har
brannfelt generelt et relativt støne onrlang i
nord enn i sør. I Sørøst-Norge vil derfor
skog strukturen i høy grad være preget av
stadig gjentatte branner, på forholdsvis små
arealer hver gang.

Brannretning:
Brannlyrene (se fig. 3 innfelt) vi registrerte,
har i flere av de undersøkte områdene en
tendens til å befinne seg på nordvestlig side,

Vanlig brannretning

Brann lyre
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/
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Vanligs!c vindretning sommerstid
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s
Fig. 3 Figuren innfelt viser ei furu med brann/yre, et langsgående sår i barken, som
oppstår på «baksiden» av treet i forhold til brannens retning. Den store teguingen
viser den karakteristiske retningen på kollene i området, vanlig vindretning sommerstid
og de brannlyreretningene som er hyppigst forekommende. Ut fra dette kan en se at
det er en god overensstemmelse mellom topografi, vindretning og brannretning. I tillegg
er det teguet inn de vanligste brannlyreretningene på henholdsvis øst- og vestsiden på
kollen. Disse viser at trærne trolig har bedre overlevelsesmulighet når brannen kommer
fra myrområdeneldalsøkkene enn fra selve ryggen. Dette henger sammen med at
brannene er markbranner og mindre intensive når de kommer fra myrene. Teguing:
Kristine W Sclineede
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nordøstlig eller østlig side av trærne. Vanlig
vindretning sommerstid i Halden og
Aremark er fra sør eller sørvest. Dette kan
tildels forklare brannlyrenes nordøstlige
retning, da disse gjeme dannes på baksiden
avtræmei brannens retning (fig. 3). Nordnordvestlige brannlyrer er særlig hyppig
forekommende. En kan anta at skogbranner
gjeme fØlger ryggens lengderetning, og da
fortrinnsvis fra sørøst mot nordvest.
Sørvendte skråninger er gjeme mer utsatt
for skogbrann enn nordvendte, siden de
sørvendte er tørrere på grunn av mer
solinnstråling.
Det ser ut til at brannlyrenepå vestsiden av
kollen peker i nordøstlig retning, det vil si at
brannen eventuelt kom fra sørvest - fra
myrområdene. Likeledes er det på østsiden
en overvekt av brannlyrer som antyder en
brannretning fra nordøst. Sannsynligvis er
det like vanlig eller vanligere med branner
som fØlger ryggene, men overlevelsen til
trærne kan være større når brannen
kommer fra myrområdene omkring (figur
3 ). Disse brannene er nok ikke like intense
som de somfulgerryggene. Dette mønsteret
for brannlyreretning i forhold til plassering
på ryggen kan også forklares ved at det
gjeme er en tendens til at det brenner
oppoverbakke. Men igjen er det vanskelig
å avgjøre om dette er et dominerende trekk
ved brannene i området, eller om det kun
er slik at ved denne brannretningen er
overlevelsen større fordi brannene er mindre
intensive.
Brannfrekvens
I våre undersøkelser fant vi at lavfuru-,
bærlyng-barblandingsskogen
og
blåbærgranskogen har hatt en relativt høy
brannfrekvens på 1800-tallet. Undersøkelser av to levende, brannskadde trær
og et dødt, brannskadd tre, viste en
brannfrekvens i furuskogtypene på
henholdsvis 22, 3 O og 31 år. Frekvensen
gjelderfurstehalvdelav 1800-tallet, og kan
eventuelt ha sammenheng med bestemte
driftsmåter som bråtebrenning, trekullbrenning og beiteforbedring. Brannfrekvensene vi har finmet er forholdsviskorte
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i forhold til undersøkelser omkring
skogbrannfrekvens som er gjort i NordSverige. Det kan derfor virke som om
lavfuruskogen i Sørøst-Norge brenner oftere
enn tilsvarende skogtype i Nord-Sverige
(Engelmark 1987). Dette kan ha
sammenheng med at snøen forsvinner
tidligere, i tillegg til det varmere klimaet om
våren og sommeren som gir økt fare for
tørke i vegetasjonsperioden.
Det som ellers taler for en høy
brannfiekvens i området, er blant annet den
høye furuinnblandingen , få gamle trær og
få eldre gransuksesjoner. I Store
Brattetjernreservatet er det et forholdsvis
stort innslag av brannskadde trær, i tillegg
til forekomst av brente stubber. Vi
observerte likeledes at det er svært lite
epi:fYttiske lav i området, noe som kan
forklares ved denne hyppige brannpåvirkningen.Dette sørøstlige barskogsområdets geografiske beliggenhet, topografi
og hydrologi tilsier en relativt høy natmlig
skogbrannfiekvens. Men til tross for en hoy
naturlig skogbrannfrekvens, har området
hatt en lav brannfiekvens i dette århundret.
Årsakene kan være skogbrannbekjempelse
og mindre ferdsel og bruk av området.

Skog branner på 1800-tallet
Aldersmålingene vi har foretatt, viser at
furuene i 4 av prøveflatene er over 80 år,
d. v. s. fra fur 1915. Men trærne er sjelden
over 17 5 år, d. v. s. få trær stammer fra
tidligere enn 1820. Ser en på furuene i alle
de undersøkte feltene på norsk side, er det
en overvekt av trær i alderen 130-17 5 år m.a.o. fra tiden 1820-1865 (:figur 4).
Det markerte fallet i antallet furuer som har
spirt etter ca. 1820 og til de som er eldre,
bør derfor kunne forklares med en kraftig
brann som har feid over større deler av
skogen sør for Store Brattetjem omkring
denne tiden. Også den jevne
aldersfordelingen som er å finne, kan
forklares ved at skogen har kommet opp
etter en eller flere kraftige skogbranner i tiden
omkring 1815-1865.
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Fig. 4 Figuren er basert på alle furuer som vi har aldersbestemt fra den norske delen
av det undersøkte området. De brannårene vi har kommet fram til, er markert på
figuren. Dette viser en god sammenheng mellom aldersstrukturen og brannårene, der
en har hatt godfor-yngelse i årene etter en skogbrann. En av de to brannen i 1816 og
1821 har trolig vært omfattende, siden få trær er funnet fra årene før dette.
Detteunderbyggesavdeprøvervihartatt
av brannskadde trær. En av furuene viser
at det har vært en brann i 1816. Samme tre
hadde skader etter en skogbrann 22 år
senere, noe som indikerer at det brant også
i 1838. Dette treet ble felt på en rygg sør
for og i forlengelsen av feltene l, 2, 3 og 5.
Vårtandreprøvetrevisteatdetharharbrent
i 1821 og 1852, og alderssammensetningen
i den nærmeste prøveflaten (nr. 3) viser
større foryngelse i aldersgruppa etter de to
respektive skogbrannene. Vi har ved hjelp
av prøver fra brannskadete trær dermed
kunnet påvise fire brannår på 1800-tallet:
1816, 1821, 1838 og 1852.

omkring 1850. Vi har ikke prøver av
brannskadde trær fra dette feltet, slik at vi
har kunnet bekrefte denne antakelsen ved
hjelp av dendrokronologiske undersokelser.
Men skogen er altså yngre enn de
tilsvarende skogtypeneviharpånorsk side,
og hypotesen omen skogbrann ca. år 1850
baserer seg på aldersstrukturen og
treslagssannnensetningen. I en rapport fra
Naturvårdsverket og Skogsstyrelsen
(Bråkenhielm 1982) er det nevnt at skogen
i Stora Tresticklan er kommet opp etter en
skogbrann på 1850-tallet. Dette stemmer
derfor svært bra overens med det vi har
konkludert med ut i fra våre analyser.
Dersom det var den nevnte skogbrannen
som rammet vårt prøveområde også, har
dennetroligfunnet sted tidlig på 1850-tallet.

I prøvefeltet i røsslyng-blokkebærskogen
på svensk side er fortsatt innslaget av
lauvtrær forholdsvis stort. Aldersbestemmelsene viser at disse er fra 90 tilll5 år. Ei
bjørk er 141 år gammel, og dette er det
eldste treet som er funnet på feltet. Svært
mange av bjørkene vi boret, var hulep.g.a.
råte. Det er derfor tydelig at dette er en
generasjon som er på vei ut. Det viser også
at man trolig hadde en skogbrann her

Fremtidens skogbilde
De hyppige skogbrannene førte til
opprettholdelse av rene furnbestand, siden
grana som regel går ut under eller etter en
skogbrann. Med minskende frekvens av
skogbrann, har grana etter hvert stedvis
dannet et markert mellomsjikt. Enkelte av
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Fig. 6 Tegningene viser hvilken endring i treslagssammensetning en kan forvente i
Lundsneset naturreservat dersom skogen ikke utsettes for skogbrann. På 1800-tallet
førte de stadige brannene til rene furubestand, som på den øverste tegningen. Siden
det over størstedelen av området ikke har brent på ca. 150 år, har grana etter hvert
etablert seg under furusjiktet (bildet nederst). Tegning: Kristine W Schneede
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disse harnådd opp i topp~iktet. Utviklingen
videre dersom skogbranner elimineres, har
vært mye omdiskotert for slike systemer. Vi
har funnet at grana begynner å bli et betydelig
mellomsjikt flere steder, samtidig som
foryngelsen stedvis består av mange
granplanter. Men man må kunne anta at
innslaget av gran i disse områdene er større
nå enn det har vært de siste århundrene, og
vi er av den oppfatning at dette vil øke med
tiden dersom området ikke utsettes for nye
skogbranner (figur 5 ).
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Fram til idag har miljøvernmyndighetene lagt
stor vekt på å verne områder. Når de
fYlkesvise verneplanene etter hvert blir
avsluttet, vil arbeidet framover i stor grad
måtte dreie seg om forvaltning av
eksisterende verneområder. I forlengelsen
av dette bør en vurdere skjøtselbehovet i
disse områdene. For Lundsneset naturreservat vil det være naturlig å diskutere
skogbrannens rolle for områdets
verneverdier. Et interessant spørsmål en da
vil måtte ta stilling til, er om en eventuelt bør
foreta kontrollerte branner for å fremme
fredningsformålet.
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Figur l. Elghornslav, Pseudeverniafurfuracea. Til høyre: overside, til venstre:
undersiden av en lobe. Tegning: Hermod Karlsen.

Busk- og bladlav - status 1996
Lav i Østfold 5
Bjørn Petter Løfall
I diskusjon om bevaring av biologisk
mangfold er det behov for
kunnskapsstatus for ulike organismegrupper. Her presenteres 219 busk- og
bladlavarter med litteraturoversikt.
Åtte av artene er oppført på den
nordiske eller den norske rødlista.
Rødlisteartene er presentert med
lokalitetsoversikt. Det er mistanke om
at mange arter er truet eller sjeldne
regionalt. Her foreslås 88 arter kartlagt
nærmere i forbindelse med utarbeiding
av en regional rødliste.
Metode og materiale
Oversikten bygger på :fØlgende:
• En dataregistrert fYlkesoversikt v/
lavherbariet, Botanisk museum, Oslo.
Oversikten har ikke nærmere
lokalitetsangivelser for de enkelte artene.
Førstekonservator dr. philos Einar
Timdal har kontrollert et utvalg
vanskelige besternbare arter og sett etter
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om overraskende forekommende arter
er korrekt bestemt.
• Førstekonservator dr. philos Tor
Tønsberg har kommentert og supplert
artslisten med grynstav og kontrollert om
det fantes belegg i lavherbariet,
Universitet i Bergen angitt i litteratur som
manglet i andre samlinger.
• Gjennomgang av datautskrift fra
lavherbariet, UniversitetetiBergenhvor
ca. 1/3 av herbariematerialet er
dataregistrert. Busk- og bladlavartene er
overrepresentert i dataregistreringen. Per
l. oktober 1996 er 97 herbariebelegg
av busk- og bladlav dataregistrert. Ved
evt. full:furt dataregistrering forventes
færre enn 200 herbariebelegg av buskog bladlav fra Østfold (forskningtekniker
cand. real. Astri Botnen pers. medd. ).
• Det ble utført en overfladisk
gjennomgang av lavherbariet i
Vitenskapsmuseet, Trondheim etter
potensielle Østfoldarter som ikke finnes
i andre samlinger. Gjennomgangen ga
negativt resultat. Østfoldmateriale er

meget sparsomt representert i samlingen
(konservator Sigmund Sivertsen pers.
medd.).
• Det ble gjort en overfladisk gjennomgang
av lavherbariet v/Norges landbrukshøgskole, Ås etter potensielle Østfoldarter som ikke finnes i andre samlinger.
Dette resnlterte i en ny art i den endelige
listen.
• Det er foretatt en rekke innsamlinger av
forfatteren de to siste årene som er lagt
inn eller under innlegging og
dataregistrering i lavherbariet, Oslo. I
tillegg har Timdal og avdelingsingeniør
cand. scient. Harald Bratli bidratt med
nye arter for fYlket som ennå ikke er lagt
inn ilavherbarieti Oslo med henholdsvis
piggskjegg og furnskjell av Timdal og
eikelav av Bratli.
• En gjennomgang av skriftlige kilder.

bladlaver som er oppfØrt på den nasjonale
rødlisten (Tønsberg et al. 1996, samt eget
funn av en art). Dette betyr at bare ca. 2 %
av fYlkets 219 busk- og bladlavarter er
oppfØrt på den nasjonale rødlisten. Til
sammenligning er ca. 16 % av de 430 buskog bladlavene som er vurdert, rødlistet
nasjonalt (Tønsberg et al.l996). Det lave
antall rødlistede arter fra Østfold betyr
imidlertid ikke at lavfloraen er lite truet i
Østfold i fmhold til landet forøvrig. Østfuld
fYlke er tett befolket med stor påvirkning
av gjenværende naturskoger, verdifulle
kulturlandskap og luftforurensninger. Norge
har en interna~onalt sett en meget rik lavfiora
på Vestlandet og i Trøndelag og mange arter
som oppfattes som vanlig der kan være
meget sjeldne i Østfold. Dessuten er
lavfloraen i Østfold historisk sett lite
undersøkt og grunnlaget for å si noe om
endringer i lavfloraen er ikke mulig.

På grunnlag av overstående presenteres
Østfoldartene i tabell!. Utvalget av arter
fØlger Krog et al. (1994) samt evt. tillegg
som har kommet til senere Gfr. Haugan
1995, Tønsberg 1995, Tønsberg &
Øvstedall99 5 ).

Ved utvelgelse av rødlistekaudidater på
regionalt nivå er det relevant å sammenligne
med den svenske rødlista (Aronsson et al.
1995). Klimatisk, naturgeografisk og
påvirkningsmessig sett har Østfold mange
fellestrekk med Sverige og naboregioner i
Sverige. Av busk- og bladlavartene i Østfold
er !9 oppfØrt på den svenske rødlista.

Rødliste- og indikatorarter
I Østfold er det funnet fire busk- og

I Østfold er fØlgende fire nasjonalt rødlistede arter kjent med lokalitetsangivelser :
Saudgaffel, Cladonia glauca- status: Usikker (I)
l. Aremark, på skytebanen S for Berger, PL 52 63, på tørrtorv(grøftet myr), 07.1977,
Tor Tønsberg <TRH> (Tønsberg 1979).
2. Hvaler, Kirkøy, Ørekroken, PL 15 45, På humusrik sand- sandstrand, 11.07.1983,
Jon Holtan-Hartwig <0, Ll1253> (Tønsberg 1979).
3a.Hvaler,Kirkøy, Storesand, PL 16 45, Onsoilrichinhumus, old sanddune, 19.04.1987,
Tor Tønsberg <BG, L2884> (Tønsberg 1979).
3b.Hvaler, Kirkøy, Storesaud, PL 16 44, On sand withlayer ofhumus, 14.07.1993, Tor
Tønsberg <BG, L24584> (Tønsberg 1979).
4. Hvaler, Herful, Svanetangen, PL 17 41, On the ground in maritime heath, 05.07.1990,
Tor Tønsberg <BG, L2l813> (Tønsberg 1979).
5. Rakkestad, Røsæg, PL 264 941 (ED50), På sandbanke (fio sand)medhuruus v/
Glomma,
16.08.1996, Bjørn Petter Løfall (kontrollert av Tundal).
Saudgaffel er tidligere kjent fra 14lokaliteteri Norge (Tønsberg et al. 1996) og
sistnevnte erny lokalitet.
K ystgaffel, Cladonia subrangiformis - status: U sikker (I)
l. Hvaler, Akerøya, <PL 07-08, 46-47>, OddEilertsen <O> (Tønsberg et al. 1996).
2. Hvaler, Kirkøya, Valdholmtangen, PL 154 449, On humus in old shell bed, 02.07.1994,
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Tor Tønsberg <BG, L25834, L25835>.
3. Hvaler, Kirkøya, Sjnrsholmen,just S ofcove Storesand, PL 157 444, On humus in
old shell bed, 02.07.1994, Tor Tønsberg <BG, L25837>.
Kystgaffel er tidligere kjent fra 3 lokaliteter i Norge (Tønsberg et al. 1996) og de to
sistnevnte er nye.
Dvergskjold, Peltula euploca- status: Sjelden (R)
l. Rakkestad, Krosby ( Gapestadfossen ), PL 273 909 (ED 50), På nesten loddrett
sildreberg i elv as flomsone, nordsiden og øverst i fossen, 18.08.1996, Bjørn Petter
Løfull (kontrollert av Timdal).
Dette er fØrste funn av arten i Østfold. Arten er tidligere kjent fra seks lokaliteter i
Norge (Tønsberg et aL 1996).
Kystrosettlav, Physcia semipinnata- status: Sjelden (R)
l. Halden, Kornsjø, riksrøsnr. l, PL 52 32, 20.05.1918, Bernt Lynge <0, L11705>.
Kystrosettlav er kjent fra 13lokaliteter i Norge (Tønsberg et aL 1996).
I tillegg er Cladonia incrassata (mangler
norsk navn), som ble funnet ny for Norge
på Hvaler 1995 (Tønsberg 1995), aktuell
på den norske rødlista. Arten ble funnet så
sent at den ikke ble vurdert under trua lav
pro1iiektet(jfr. Tønsberg et al. 1996). Arten
vil :fa status som akutt truet (E - endangered)
ved revidering av rødlista (Tor Tønsberg
pers. medd. ). Figur l. viser utbredelsen av
de nasjonalt rødlistede artene, samt
C!adonia incrassata i Østfold.

Fire arter som er funnet i Østfold står
oppfØrt på den nordiske rødlista (jfr. Hiijer
1995). Ingen av disse er oppfØrt på den
norske rødlista (jfr. Tønsberg et aL 1996).
Det skyldes nok at kort trollskjegg, vanlig
blåfiltlav og grynfiltlav har gode bestander
på Vestlandet og stor lindelav har gode
bestander på Østlandet. Nedenfor fØlger en
lokalitetsoversikt for hver art unntatt stor
lindelav, hvor antall kjente lokaliteter i hver
kommune er presentert:

Kort trollskjegg, Bryoria bicolor- status: Hensynskrevende (Cd)
l. Halden, Idd, ovenfor Vevlen, på skyggefullt berg, 15.08.193 5, EilifDahl <O, Ll724 5>.
Vanlig blåfiltlav, Degelia plumbea- status: Sårbar (V)
l. Aremark, Østensvik vedAspern, PL 51-52 59-60, 24.06.1935, EilifDahl <0,
Ll6624>.
2. Moss, Jeløy "Jeløen", NL 90-94 87-98, 22.05.1919, BerntLynge <0, Ll6623>.
3. Sarpsborg, Valbrekke landskapsvernområde, PL 148 807 (EDso), På osp som tuntre
ved en gammel skogskoie ved Ågårdselva, ca. 40-50 mfra elva, 20.09.1995
(Amodd Håpnes pers. medd., men belegg mangler).
Grynfiltlav, Pannaria conoplea- status: Hensynskrevende (Cd)
l. Fredrikstad ( Onsoy), Rauoykalven, NL 972 693 (ED 50), l Oeks. på østvendt bergvegg
(rombeporfYrkonglomerat)nærtoppen, 30.07.1996, Bjørn Petter Løfull
2. Rakkestad, Store Hiesten, PL 407 923 (EDSO ), På osp, øverst i østvendt sluttet
skogli. Ganske skyggefullt, 03.12.1996, Bjørn Petter Lø:full <0, L22338>.
Stor lindelav, P arme lina tiliacea- status: Hensynskrevende (Cd)
Samlet fra: Aremark llok., Askim llok., Eidsberg llok., Fredrikstad Slok., Halden
llok., Moss l !ok., Rakkestad 13 lok., Rygge l lok., Råde 2 lok., Skiptvet l lok.,
Spydeberg l lok., Kilder: herbariet i Oslo og Bergen. I tillegg er ytterligere noen belegg
under innlegging ilavherbariet i Oslo.
En har såvidt begynt å vurdere status for
noenlavarter/-slekteri Østfold. Tidligere er
Lobaria-artene og stiftfiltlav Parmeliella
triptophylla og Nephroma-artene vurdert
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(Løfall 1995, Løfall & Wergeland Krog
199 5, Løfall 1996 - i dette hefte). Etter
mangenyefehdagerviser det seg at stiftfihlav
er ganske vanlig, mens det er ikke gjort

\
'~

i"

"

'

)

'

''\

l

'•

l

l

l

'"

)_;
l

l

Figur I. Utbrede!seskart over rød!istede busk- og blad/av i Østfold, samt C!adonia
incrassata. Sirkel =Sandgaffel C!adonia g!auca. Stjerne = Cladonia incrassata.
Trekant= K.ystgaffel Cladonia subrangiformis, Firkant= Dvergskjold Peltula euploca.
Rombe = Kystrosettlav Physcia semipmnata
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mange funn av Lobaria-artene. Flere slekter
er undervurdering og det gjelder :furst og
fremst bark- og vedboende slekter/arter
som er i tilbakegang i store deler av Europa.
Imidlertid er datagrunnlaget i fYlket fortsatt
spinkelt og derfor nødvendig med mye
feltarbeide for å få troverdige rødlister og
unngå kategorien K i listen (K = skal
mnligens rødlistes, men lomnskapsstatus for
liten. til å gi den en "sikker" plass på rødlista ).
Mange arter egner seg godt som
indikatorarter ved kartlegging av spesielle
naturkvaliteter eller gjerne kalt
nøkkelbiotoper. Det skyldes at de kan
kartlegges så lenge det ikke er snø og
sammen med moser har kanskje lengst
potensiell kartleggingssesong av ulike
orgamsmegrupper.
Artslisten
Artslisten fra Østfold inneholder 219 arter
hvor 3 5 aldri tidligere er angitt i skriftlige
kilder. Hele 48 arter er tidligere ikke
publisert fra fYlket. I Norge frnnes det til
sammenligning 432 busk- og bladlavarter
(Krog et al. 1994, Haugan 1995, Tonsberg
1995, Tønsberg&Øvstedal1995).
Artslisten inneholder forslag til fremtidige
kartleggingsarter i Østfold. Kriterier for
dette er:
l. Oppført på den norske rødlista
(Tønsberg et al. 1996)
2. Oppført på den svenske rødlista
(Aronsson et al. 1995)
3. Oppført på den europeiske rødlista
(Serusiaux 1989)
4. Opp:furt som indikatorart i Sverige eller
naboregioner i Sverige (Hallingbiick
1995)
5. En foreløpig artsliste over lav som
ønskes kartlagt nærmere i forbindelse
med utarbeidelse av en Østlandsrødliste
(Einar Tnudal pers. medd.)
6. Kartleggingsarter "siirskilt interessant
art" i G.iiteborgs och Bohus 1iin (fYlke),
samt Alvsborg i sørvestre Sverige
(Hultengren 1995). Bare arter som
primært opptrer som epi:tytt er tatt med
7. Arter
i
randen
av
sitt
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utbredelsesområde. Dette er sjekket mot
svensk og norsk litteratur, samt egne
personlige oppfatninger hva som er
uvanlige, i det minste i Indre Østfold
Punkt 1-4 er konsekvent :furt inn i tabellen
og slike arter er ikke opp:furt som øvrig
kartleggingsart. Ved ta hensyn til alle
kriteriene ovenfor blir antallet
kartleggingsarter på 88.
Eventuelt funn av ny( e) art( er) er å betrakte
som kartleggingsarter inntil. videre.
I artslisten er alle litteratuneferanser angitt
for hver art. Imidlertid er det ikke kontrollert
om bestemmelsene for hver referanse er
riktige der det finnes belegg. Om det i
litteraturen nevnes arter fra fYlket som det
ikke finnes belegg for, er konsekvent utelatt
som Østfoldart inntil det motsatte er bevist.
Disse er omtalt i tabell 2. De eldste
angivelser av lav fra fYlket ernedtegnet av
Nicolaj Jacob Wilse (Wilse 1779). Disse
er utelatt in tabell! da ikke finnes belegg
for angivelsene. Det har skjedd meget store
forandringer i artsoppfutning og systematikk
siden slutten av 1700-tallet.

Islands lav Cetraria islandica l, 5x.
Tegning: Hermod Karlsen.

Tabell l. Oversikt over busk- og bladlav i Østfold listet alfabetisk etter vitenskapelig navn
som fØlger Krog et al. (1994). Det er ikke tatt hensyn til underarter, varieteter og raser.
Første kolonne: Vitenskapelig navn. Belegg som ikke finnes i Oslo, er angitt hvor materiale
finnes, NLH= Norges Landbrukshogskole, Ås, BG =Universitetet iBergen. Andre kolonne:
Norsk navn etter Krog et al. (1994). Tredje kolonne angir kartleggingsarter med evt.
rødlistestatns fra ulike regioner: * = indikatorart "natnrviirde" (Hallingbiick 1995), uten()=
norsk rødlistestatns (Tønsberg et al. 1996), ( ) = svensk rødlistestatns (Aronsson et al. 199 5 ),
""=europeisk rødlistestatns (Serusiaux 1989) derE= direkte truet ( endangered), V=
sårbar (vnlnerable ), Cd= hensynskrevende ( care demanding), I= usikker (indeterminate ), a
= øvrigkartleggingsart som bygger p å forarbeid til Østlandsrødliste(Einar Timdal pers. medd),
epif)rttlavkartlegging i sørvestre Sverige (Hultengren 199 5) og egne vurderinger. Fjerde
kolonne: Litteraturreferanse med tall som referer til litteraturlisten bak i artikkelen.
Vitenskapelige navn etter K.rog et Norsk navn etter Krog
al. ( 1994 ). Arter som ikke er belagt et al. ( 1994)
i Oslo er samlingen angitt med
NLH ~ Norges landbrukshøgskole,
BG =Univ. Bergen

Alectoria sarmentosa

gubbeskjegg
allelav
svaberglav
stor gulkrinslav
liten gulkrinslav
vanlig rabbelav
kort trollskjegg
bleikskjegg
piggskjegg
mørkskjegg

Kartleggingsarter;

*=

rødlistestatus :
uten ( ) = norsk,
med ( ) ~ svensk,
med « » = europeisk,
a= øvrige

•

Anaptychia ciliaris
A. runcinata
Arctoparmelia centrifoga
A. incurva
Brodoa intestiniformis
Bryoria bicolor
B. capillaris
B. furcellata
B. fuscescens
B. imp/exa
Candelaria concolor
Cetraria ch/orophylla
C commixta
C ericetorum
C hepatizon
C islandica

vrangskjegg

t:l

tunlav
vanlig kruslav
brunberglav
smal islandslav
svartberglav
islandslav

t:l

C juniperina
C niva/is
C pinastri
C sepincola
Cladonia amaurocraea
C arbuscula

einerlav
gul skinn
gullroselav
bjørkelav
begerpigglav
lys reinlav

C
C
C
C
C

pulverrødtopp
morknelav
blomsterlav
glattrødtopp
stubbelav
grynskjell
meltrakt!av

bacillaris
bacilliformis
bellidiflora
borealis
botrytes

C caespiticia

C cenotea

t:l

Litteratur (tall
litteraturlisten, a=
prikkartreferanse)

1,12,40,62
22,30,34,35,3 9,50,51, 64
34,35,39,50
30,40,41 •,42•,64
30,40,42a
40

*,(Cd)
22,32
t:l

t:l

t:l
t:l

t:l

t:l
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indikatorart,

22,30,40
30,40
22,30,40,64
30
10,32,40
30,64
5,10, 11,16,19,26,27,30,32
,40,64
40
9,40
22,30,64
30,40
32
3,6, l O, 11, 16, 17,30,32,40,
64
10,30,40
30,40
30,42a,66
29
30
8,30,33•,34,35,68•
30,42•,64,66

Vitenskapelige navn etter Krog et Norsk navn etter Krog Kartleggingsarter; Litteratur (tallal. ( 1994). Arter som ikke er belagt et al. (1994)
* = indikatorart,
litteraturlisten, a=
i Oslo er samlingen angitt med
rødlistestatus :
prikkartreferanse)
NLH~ Norges landbrukshøgskole,
uten ( ) = norsk,
med ( ) = svensk,
BG =Univ. Bergen
med « >> = europeisk,
o= øvrige

Cladonia cervicornis
C chlorophaea
C ciliata
C coccifera
C coniocraea
C. conista
C. cornuta
C crispata
C cyanipes
C deformis
C digitata
C fimbriata
C jloerkeana
Cfoliacea
Cfurcata
C glauca
C gracilis
C grayi
C. incrassata
C luteoalba
C macilenta
C macrophylla
C merochlorophaea
C metacorallifera
C mitis
C. norvegica
C ochroch/ora
C parasitica
C phyllophora
C pleurota
C pocil/um
C polydacty/a
C porten/osa
C pyxidata
C ramulosa
C rangiferina
C rangiformis
C rei (BG)
C scabriuscula
C squamosa
C stel/aris
C strepsi/is
C stricta
C stygia

etasjebeger
pulverbrunbeger
gaffelreinlav
grynrødbeger
stubbesyl
jordbrunbeger
skogsyl
traktlav
blåfotlav
begerfausklav
fingerbeger
melbeger
kystrødtopp
flikskjell
gaffelav
sand gaffel
syllav
melbrunbeger
gulskjell
melrødtopp
trevlelav
brunbeger
skjellrødbeger
fjellreinlav
bleiksyl
stubbestav
furuskjell
svartfotlav
pulverrødbeger
kalk beger
kystrødbeger
kystreinlav
kombrunbeger
piggbeger
grå reinlav
tuegaffel
grynstav
gryn gaffel
fuaslav
hvitkrull
polsterlav
glatt svartfotlav
svartfotreinlav
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o

o

o
I

10,30
34,35
30,40
23a,51
30,32,40,42a
30,56
30
30,42a,67a
30,40,56,64,66
10,30
30,40,56
l O, 18, 19,34,35,40
5, l O, 16, 18,19,30,66
35,50,51,56,58,60
l O, 16,30,40,66,64
23a

*,(V)
«R>>

56
34,35,50,51 ,54,68
30
30,40,42a
23a

*' «R>>
o
*,(Cd)

53

o

•
o
o

30,40
30,40
8,10,
8,34,35
10,35
5, l O, 16,19,30,64
34,35,50
6, l O, 16, 17,27,30,32,40,66
l O, 18, 19,34,35,40
34,35
8, 16,30,35,50,51
6, Il, 16, 17,30,32,40,49,64
30,34,35,40
64

Vitenskapelige navn etter K.rog et Norsk navn etter Krog

Kartleggingsarter;

al. (1994). Arter som ikke er belagt et al. (1994)

* = indikatorart,

i Oslo er samlingen angitt med

rødlistestatus :
uten ( ) = norsk,
med ( ) = svensk,
med « ~> = europeisk,
o= øvrige

NLH~

Norges landbrukshøgskole,

BG =Univ. Bergen

kystpute
kyst gaffel
hornlav
C subulata
C su/phurina
fausklav
C symphycarpa
kalkpolster
C turgida
narreskjell
C/adonia uncialis
pigglav
C zopfii
blåpigglav
Coelocaulon aculeatum
groptagg
C muricatum
busktagg
Co/lerna jlaccidum
skjellglye
C furfuraceum
fløyelsglye
C polycarpon
skålglye
C subjlaccidum
stiftglye
Degelia plumbea
vanlig blåfiltlav
Dermatocarpon arnoldianum åslærlav
D. intestiniforme
putelær
D. luridum
bekkelær
glatt lærlav
D. miniatum
bleiktjafs
Evernia prunastri
eikelav
Flavoparmelia caperata
sukkerlav
Hypogymnia farinacea
vanlig kvistlav
H physodes
kulekvistlav
H tubulosa
randkvistlav
H vittata
furustokklav
Imshaugia aleurites
blære lav
Lasa/lia pustu/ata
Leprocaulon microscopicum puslelav
blyhinnelav
Leptogium cyanescens
tuehinnelav
L. gelatinosum
flishinnelav
L. lichenoides
filthinnelav
L. saturninum
dvergtanglav
Lichina confinis
sølvnever
Lobaria amplissima
lungenever
L. pulmonaria
skrubbenever
L. scrobicu/ata
kystnever
L. virens
moseskjell
Massalongia carnosa
svart steinlav
Melanelia disjuncta
vorte lav
M exasperata
klubbebrunlav
M exasperatula
stiftbrunlav
M fu/igin osa
snømållav
M o/ivacea
blokkrinslav
M panniformis

a
*,I

Cladonia subcervicornis
C subrangiformis (BG)

a

*

*,(V)

Litteratur (tall
litteraturlisten, a =
prikkartreferanse)

34,35
10,35,60
30
32,34•,35•,67a
10
6, 16,30,32,40,64
34,35,50,51
10,19,30,36,40
36
64
34,35,64

a

*,(V)
*,(V)

64
35

a

a

64
64
3,6,22,30,40,64

*, (E)

*

30,40,64
3.6, 7,22,30,32,40,64
22.30,40
64
64
3, 14•,30,32,34,35,40

*,(V)
*,(V)

*

*

*, (E)

*
*
*' <<R>>' (V)
a
o

a
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12,64
13•,34,35,50,51
34,35,46
12,30,3 2,46, 4 7,63,64
30,40,41•,46,47
34,35,46

40
22,30,40,64
22,30.40
30
30

Vitenskapelige navn etter Krog et Norsk navn etter Krog

Kartleggingsarter;

Litteratur (tall-

aL (1994). Arter som ikke er belagt et al. (1994)

* = indikatorart,

litteraturlisten, a =
prikkartreferanse)

i Oslo er samlingen angitt med

rødlistestatus :

NLH~

uten ( ) = norsk,

Norges landbrukshøgskole,
BG =Univ. Bergen

med ( ) = svensk,

med « » = europeisk,
a= øvrige

Me/anelia sorediata
M stygia
M subaurifera
Neofuscelia loxodes
N. pulla
Nephroma arcticum
N. helium
N. /aevigatum
N. parile
N. resupinatum
Omphalina hudsoniana
Pannaria conoplea
P. mediterrana (NLH)
P. pezizoides
Parmelia omphalodes
P. saxati/is
P. su/cata
Parmeliella triptophylla
Parme/ina tiliacea
Parmeliopsis ambigua
P. hyperopta
Peltigera aphthosa
P. canina
P. co/lina
P. degenii
P. didacty/a
P. e/isabethae
P. horizontalis
P. hymenina
P. lepidophora
P. leucophlebia
P. malacea
P. membranacea
P. neckeri
P. neopo(vdacty/a
P. polydactyla
P. praetextata
P. rufescens
P. scabrosa
Peltula eup/oca
Phaeophyscia ciliata
P. endococcina
P. nigricans
P. orbicu/aris

hodesteinlav
blankkrinslav
brun barklav
klubbeskjærgårdslav
skålskjærgårdslav
*, «R>>
storvrenge
glattvrenge
*' «R>>
kystvrenge
*,(Cd)
grynvrenge
•
lodnevrenge
o
lavnavlesopp
*,(V)
grynfiltlav
*,(Cd)
olivenlav
skålfiltlav
brun fargelav
grå fargelav
bristlav
stiftfiltlav
*
stor lindelav
*,(Cd)
gul stokklav
grå stokklav
o
grønnever
bikkjenever
kystårenever
*
o
blank bikkjenever

•

30,40
30,64
40
30,35
30,37,40
45,64
45
34,3 5, 40,43,45,47, 62,64
30,40,43,45
45
64

•

smånever
frynsenever
blanknever
papimever
skjoldnever
åregrønnever
mattnever
hinnenever
jordnever
bred fingemever
fingemever
skjellnever
brunnever
runever
dvergskjold
osperosettlav
rødmarglav
svart rosettlav
grønn rosettlav
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o
o
o

*

30,33a,34,35,40,42•
3,10,22,26,30,40
22,30,40
43,44,47,64
22,30,40,64
22,30,40
5,24,30,4057
5,7, l 0,30,40,64
24,34,35,40,47
30,40
24
24,30,40,64
24,35
10,57
30
10,24

o
*, R, (V)
o
o
a

24,30,40,64
64
10,64
24,30
30,48
48"
22,30,48,64

Kartleggingsarter;

Vitenskapelige navn etter Krog et Norsk navn etter Krog

Litteratur (tall-

*=

al. ( 1994 ). Arter som ikke er belagt et al. ( 1994)

indikatorart,
litteraturlisten, a=
rødlistestatus :
prikkartreferanse)
uten ( ) = norsk,
med ( ) = svensk,
med « )> = europeisk,
a= øvrige

i Oslo er samlingen angitt med
NLH~

Norges landbrukshøgskole,
BG =Univ. Bergen

Phaeophyscia sciastra
Physcia adscendens
P. aipolia
P. caesia
P dubia
P. semipinnata
P. stel/aris
P. subalbinea
P. tenella
Physconia distorta
P enteroxantha
P perisidiosa
Platismatia glauca
Pleurosticta acetabulum
Pseudephebe pubescens
Pseudevemia forfuracea

stiftrosettlav
hjelmlav
vanlig rosettlav
hoderosettlav
fuglesteinlav
kystrosettlav
stjemerosettlav
grå rosettlav
frynserosett!av
skåldogglav
pulverdogglav
leppedogglav
vanlig papirlav
herregårds lav
vanlig steinskjegg
elghomslav

Pycnothelia papillaria
Ramalina ca/icaris
R. cuspidata
R. farinacea
R. fastigiata
R.fraxinea

nuddlav
renneragg
havklipperagg
barkragg
skå!ragg
askeragg

R. pollinaria
R. polymorpha
R. siliquosa
R. subfarinacea
Solorina saccata
S. spongiosa
Sphaerophorus Jragilis
S. globosus
Stereocaulon dactylophyllum
S. evolutum
S. paschale
S. saxatile
S. vesuvianum
Umbilicaria deusta
U. hirsuta
U. hyperborea
U. polyphylla
U. polyrrhiza
U. proboscidea
U. rigida

pulverragg
grynragg
klipperagg
steinragg
vanlig skållav
svampskållav
grå kora!lav
brun korallav
fingersaltlav
putesaltlav
vanlig salt!av
grå saltlav
skjoldsalt!av
stiftnavlelav
melnavlelav
vanlig navlelav
glatt navlelav
kobberlav
rimnavlelav
læmavlelav

a

48,64
22,30,48,64
22,30,64
22,30
22,30
34,35,60
22,30,48,64
8
22,30,39,48,50,64
22,30,48,64
22,48,64
48,64
3,6, 7,22,30,32,40,64
4,8,34,35,50,51'
30,40
3,5,6, 7, l 0,20,22,30,32,40,
64
30,34,35,38,40,64
34,35,37 ,40,43,50,51
35,50,51
22,30,40,64
22,30,34,35 ,40,61 ,64
9,22,30,34,35,40,50,51,
61,64
40
10.40
l4a,34.35,40,50,51 ,69a
!0,34,35,40,50,51

*

5

*, R, (V)
a

a

*

•, (V)
a

a

a

30,40
30,40
34,35,40
30,34,35
30,32
30,40
30,40,64
30.40
30,64
30,40,64
30,34,35,40
30

a
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Vitenskapelige navn etter Krog et Norsk navn erter Krog

Kartleggingsarter;

al. ( 1994). Arter som ikke er belagt et al. ( 1994)
i Oslo er samlingen angitt med
NLH ~Norges landbrukshøgskole,
BG =Univ. Bergen

* = indikatorart,

Umbilicaria spodochroa
U torrefacta
Usnea barbata
U jilipendula
U hirta
U subjloridana
U substerilis
Xanthoparmelia conspersa
X mougeotii
X plittii
X somloensis
Xanthoria candelaria
Xparietina
Xpolycarpa
X ulophyllodes

rødlistestatus :
uten ( ) =norsk,
med ( ) = svensk,
med « » = europeisk,
a= øvrige

kystnavlelav
soll-lav
grovstry
hengestry
glattstry
piggstry
grynstry
stiftsteinlav
steingardslav
lys steinlav
gul steinlav
grynmessinglav
vanlig messinglav
smårnessinglav
leppemessinglav

Feilangivelser og angivelser av ikke
belagte arter
Feilbestennnelser er ikke til å unngå og selv
dyktige botanikere gjør feil. Dessuten kan
artsoppfutningen endres pga ny kunnskap,
bl. a. ved oppsplitting av en art til to/flere
arter, eller at det som ble oppfattet som to/
flere arter nå er slått sannnen til en.

*, (V)

a
a
a
a
a

a

Litteratur (tall~
litteraturlisten, a =
prikkartreferanse)

30,32,34,35,50,51
30,40
30,34,35,40,50,51
22,32
22,30,40
22,32
35
10,30,31•,40,64
34,35
31,34,35
34,35,40
22,30,40,64
l 0,22,30,40,64
22,30,40
64

Ved sannnenligning mellom litteratur og
fYlkesoversikten over lav på lavherbariets
database ble noen arter i herbariet
kontrollert om de har blitt ombestemt. Det
ble også gjort en rask gjennomgang av
Berte! Lundes lav samling for å finne eventuelt
de artene som ikke er belagt i lavherbariet i
Oslo forøvrig.

Tabell 2. Arter som er feilaktig angitt fra Østfold eller at belegg mangler av ulike årsaker.
Vitenskapelig navn erter
Krog et al. (1994)

Norsk navn etter
Krog et al. (1994)

Trolig ombestemt, belegg
mangler
krittskjell
Trolig ombestemt, belegg
C macrophyllodes
mangler
ospeblæreglye
Belegg ikke samlet
Collema subnigrescens
matt bnmlav
Feil angitt, belegg mangler
Melanelia subargentifera
stiftskjærgårdslav Materiale ombestemt
Neofuscelia verruculifera
grå dogglav
Materiale ombestemt
Physconia grisea
Materiale ombestemt
Stereocaulon subcoralloides korallsaltlav
fi:ynseskjold
Feil angitt, belegg mangler
Umbilicaria cylindrica
pulverstry
Materiale ombestemt
U lapponica
madeirastry
Ukjent hvorfor angitt, belegg
U. madeirensis
mangler
Cladonia cariosa

småtrevlelav

Årsak til avvisning
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Litteratur
tallet ref til
litteraturlisten

40
40,41
12
30
35,40
30
40
30
40
35

Nyt Mag. Naturv. 72: 132-281.
6. Båtvik, J.I.I. 1992. Naturfaglig
beskrivelse av området omkring
Evje gård, Rygge kommune. En
oppdragsrapport utfØrt for Moss
golfklubb. Upublisert, 32s. + 3
kart.
7. Båtvik, J.I.I. 1994. Naturfaglig
beskrivelse med vekt på botaniske
forhold, samt synspunkter på
inngrep på øya Valdisholm,
Eidsberg kommune i Østfold fYlke.
Upublisert, 6s.
8. Dahl, E. 1938. InterestingFinds of
Lichens in Norway. Nytt Mag.
Naturv. 78:127-138.
9. Du Rietz, E.G., Nannfeldt, J.A. &
Nordhagen. R. 1952. Våre ville
planter Vll. Johan Grundt Tanum,
Oslo.
10. Eilertsen, O. 1991. Vegetation pattern
and structuring processes in coastal
shell-beds at Akerøya, Hvaler, SE
Norway. Sommeifeltia 12: 1-90.
11. Ekern, K. 1978. Kartlegging av
vegetasjonen, vedlegg I i: Krohn,
O. (red.). 1979. Utredning av
verneverdier i "Vest:fjella". NFrapport 1-1979, Inst. for
Naturf01valtning, NLH.
12. Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. E18 Melleby-Askim. KonsekvensutredningerpåtemaiNaturområder
plante- og dyreliv. Miljøfaglig
Utredning rapport 17-1995:1-34.
13. Fægri, K. 1938. Trekk av Lichinaartenes utbredelse i Norden. Nytt
Mag. Naturv. 78:141-151.
14'. Ge1ting, P, Jørgensen, C.A. &Køie,
M. 1951. Vilde planter i Norden
5. Sporeplanter. Mosser, Laver,
Svampe, Alger. G.E.C. Gads
Forlag, København. 29ls. +
212pl.
15b Hallingbiick, T. 1995. Ekologisk
katalog over lavar.
Artdatabanken, Uppsala.
16. Halvorsen, R. 1977. Myrvegetasjon i
Indre Østfold I-III. Oslo,januar
1977, upublisert. 343s.
17. Halvorsen, R. 1978. Planteliv, s. 75-

Det er ikke usannsynlig at småtrevlelav,
ospeblæreglye, matt brunlav, korallsaltlav,
frynseslijold, pulverstry og madeirastry kan
finnes i fYlket, men belegg av disse mangler
pr. idag.
Takk
Førstekonservator dr. philos Einar T!llldal
har oversendt en liste over arter som er
belagt på Botanisk museum, Oslo og har
kontrollert noen arter, samt svart på en
rekke spørsmål under utarbeidelsen av
artikkelen. Freelancebiolog Ola Wergeland
Krog har kommentert manus og vært til stor
hjelp ved utarbeidelsen av utbredelseskartet.
Førstekonservator dr. philos Tor Tønsberg
har kommentert og supplert en tidlig utgave
av artslisten. Avdelingsingeniør cand. scient.
Harald Bratli har supplert artslisten og svart
på spørsmål. Naturvernkonsulent Geir
Hardeng, lektor J. Ingar I. Båtvik, og
konsulent Patrick Henriksen takkes for lån/
tips om "grå" litteratur og!eller kommentarer
til manus.
Litteratur
Tallet foran litteraturangivelsen er satt for å
referere litteratur for hver enkeh art i tabell
l.
a(")= litteratur kun med prikkartangivelser
fra Østfold.
b (b) =litteratur uten Østfold-angivelser, men
innarbeidet i artikkelen forøvrig.
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16pl.
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luftforurensninger. Pedagogen
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4. Botnen, A. & Tønsberg, T. 1988.
Additions to the lichen flora of
central Norway. Gunneria 58:143.
5. Breien, K. 1933. Vegetasjonen på
skjellsandbanker i indre Østfold.
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og bygd i Norge. Gyldendal Norsk
Forlag, Oslo. 475s.
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and successional relationship of
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Hvaler, SE Norway. No!W. J Bot.
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21 .Haugan, R. 1995. Collema
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new
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Fennoscandia. Graphis scripta
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28bHiijer, J. 1995. Hotade djur och
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46. Løfall, B.P & Wergeland Krog, O.
1995a. Lavslekten Lobaria i
Østfold. Natur i Øsifold 14(2):
151-158.
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Lavkartleggere søkes!
Selv med god nærhet til Oslo er lavfloraen i Østfold lite undersøkt. Det er få lavinteresserte/
laveksperter som har samlet i Østfold. Med noen få amatører i zylket kan kunnskapen økes
betydelig. I den forbindelse håper jeg at noen der ute er interessert i gjøre en liten innsats på
dette feltet. Du kan gjeme konsentrere deg om en kommune.
Mål og oppgaver er gjengitt i artikkelen "Lav- en introduksjon" i dette hefte.
Undertegnede kan være behjelpelig med å skaffe konvolutter (kapsler) til å samle lav i og
enkle kjemikalier nevnt i "Lavflora. Norske busk- og bladlav". Forutsetningen er at man
overlater innsamlet materiale til lavherbariet, Botanisk museum, Oslo. Trengs egen
referansesamling kan en samle dubletter. Jeg er også behjelpelig med hvordan lavfunn skal
angis på kapslene.
Østfold Botaniske Forening ( ØBF) vil i fremtiden arrangere en lavtur årlig med hjelp av
ekspertise gjeme fra museer/universitet slik at en får opplæring og inspira~on. Undertegnede
kan også lære fra seg på private turer.
Jeg kan også ta imot tilsendt lav for bestemmelse så lenge det er noenlunde etikettert (se
artikkelen "Lav- en intro duk~ on" i dette hefte) og materiale kan beholdes. Du vil få artsbestemt
den (hvis mulig) og få svar. Sørg for å beholde dublett til deg selv. Undertegnede sørger for at
materiale blir sendt tillavherbariet, Botanisk museum, Oslo.
Kontakt:
Bjørn Petter Løfull
Åslivn. 20B
1890RAKKESTAD
Tlf priv. 69 22 18 71, arb. 69 22 11 11/69 22 32 22linje 210
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Knølhval i Skjebergkilen i Sa~psborg, Østfold den 16. 9.1996. Dette fonnet representerer
denførstefotodokumentasjon av et levende individ av arten ifylket. Legg merke til
de knuteformete utvekstene eller knølene i hodepartiet. Foto: Johnny Helgesen.

Knølhval fotodokumentert i Østfold i
september 1996
Viggo Ree
På ettermiddagen den 16.9.1996
dukket det plutselig opp en hval innerst
i Skjebergkilen i Sarpsborg kommune.
I flere timer ble dyret observert mens
det beveget seg rundt mellom Feriehjemmet, Kjerringhohnen og båthryggene til Skjebergkilen marina. De
mange skuelystne som fikk med seg
denne spesielle naturopplevelsen
kunne også på nært hold iaktta at hvalen
flere ganger kastet seg helt opp av
vannet, for så å deise ned igjen så
spruten sto. Det var trolig sildestimene
rundt Ullerøy som hadde brakt dyret inn
i området.
Blant tilskuerne var dnnmd Ravneng, som
tok med seg sine sønner enneth og Stian
ut på hvalskue denne septemberettermiddagen. De registrerte blant annet

at hvalen svømte rett under den lille jolla
deres. tter hver dukket også representanter for Sarpsborg Arbeiderblad opp i
eget fartøy, og både journalist Per- ristian
Aasen og fotograf Johnny Helgesen fikk ta
del i opplevelsene. Hvalen var flere ganger
på grunt vann, og gikk blant annet helt inntil
nordsiden av jerringhohnen. Ved et tilfelle
var den også på vei inn i Homeskilen, men
snudde og svømte tilbake. Under ettermiddagstimene denne mandagen viste hvalen
imidlettid ingen tegn på at den ville forlate
området rundt Ullerøy.

Oppslag i pressen
Det ble naturlig nok et større oppslag i
Sarpsborg Arbeiderblad dagen etter.
Nesten hele forsiden var viet den sjeldne
gjesten, og fargefotografiet under
overskriflen «Hval på ilen-tokt» viste dyret
i det det var opp for å puste. Inne i avisen
var det flere bilder fra hvalskuen dagen i
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forveien, og reportasjen «På sildefiske i
Ullerøy» strakte seg over halvannen side.
Her ble dyret omtalt som en storvokst hval,
trolig en vågehval, Balaenoptera acutorostrata.
Om lag en måned etter septemberoppslaget
i Sarpsborg Arbeiderblad fikk jeg tilsendt
en kopi av hvalreportasjen fra
Skjebergkilen. I forbindelse med ~opatte
dyrarbeid generelt, og innsamling av
opplysninger om hval og sel til en artikkel
om disse artenes forekomst i Oslofjorden
spesielt, mottar jeg jevnlig avisutklipp og
kopier til mitt arkiv. tter å ha kastet et
blikk på reportasjen i Sarpsborg-avisen var
det imidlertid ikke vanskelig å registrere at
Skjebergkilen hadde hatt besøk av en helt
annen art enn vågehval. Bildene viste klart
at dyret i Sarpsborg var en knølhval
Megaptera novaeangliae, idet artens særegne overkjeve med knuteaktige utvekster
eller knøler var tydelige både på forsidefotografiet i fuger og inne i avisen i svarthvitt.
På et av svarthvitt-bildeneihovedoppslaget
fikk man dessuten - til tross for at dyret
beveget seg vekk fra fotografen- en rimelig
grei oppfatning av knølhvalens brede rygg
og karakteristiske ryggfinne.
tter å ha lest igjennom oppslaget om
hvalbesøket i Skjebergkilen tok jeg
telefonisk kontakt med journalist Perristian Aasen i Sarpsborg Arbeiderblad.
Han lyttet begeistret til mine kommentarer
om hvalbesøket og artstilhørigheten, og
sørget for en oppfØlgende reportasje i avisen
den 17.10.1996. Under overskriften
<<Historisk hvalbesøk langs Østfold-kysten»
ble de viktigste opplysninger om denne
bardehvalarten inkludert. FotografJohnny
Helgesens bilder av knølhvalen- eller bare
knølen som den også kalles- er velvilligst
stilt til disposisjon for denne artikkelen i
Natur i Østfold.
Manglende erfaring og kunnskap
Artsbestemmelse av hval i felt er ikke
bestandig enkelt. I Østfold er det for tiden
sikkert ikke mange personer som har
kunnskaper om disse anliggender. Det
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foreligger imidlertid mye litteratur om denne
dyregruppen - først og fremst
utenlandskproduserte arbeider. De siste
Årene har det dessuten kommet en del
norske bøker, artikler og fjernsynsfihner om
hval, der også knølhvalen er presentert. Det
som dog forundrer en smule er at det ikke
var en eneste leser av Sarpsborg
Arbeiderblad -verken fra hvalfungermiljøet
i fYlket eller personer i faunatilknyttete
foreninger - som hadde kommentarer til
artstilhørigheten vedrørende dyret i
Skjebergkilen. Dette viser at det må befinne
seg mangt et interessant ~øpattedyroppslag
i norske aviser som ikke er blitt registrert i
vitenskapelig sammenheng- både korrekt
artsbestemte, feilbestemte og ikke
artsbestemte dyr. Selv har jeg oppdaget
flere spennende hvalfunn gjennom
presentasjoner av fotografisk materiale i
mediene.
Opplysninger i eldre litteratur
nølhval er ikke noe alminnelig faunainnslag i Østfold. Ved gjennomgåelse av
adekvat litteratur er det svært lite å finne
om artens forekomst i de sørøstligste norske
farvann. INorges Pattedyr fra 1912 skriver
zoologen Robert Collett: <<Besøger stimevis
Fimnarkens yster, furst ved Vmterens
Slutning, dernæst om Sommeren,
undertiden ynglende; overvintrer hist og her
langs hele ysten». Videre i teksten
bemerkes det at knølhvalen er tilfeldig i
attegat, og at strandete individer ble
påtruffet både ved Giiteborg og ved Reval
i Østersjøen på 1800-tallet. Av større
interesse er omtalen av artens forekomst i
Ytre Oslofjord på slutten av forrige
åthundre. Her står det bl a.: « nl<elte Stimer
kan om Høsten under de store Sildefiskerier
drages mod Syd istedetfor mot Nord, og
kan overvintre ved Landets Vest- og
Sydkyst; herunder kan de trænge langt ind
i Skagerrak, og hen mod den svenske
Grændse. INovemberogDe ember 1890,
og atter i De ember 1891, havde hele
Stimer ilhold udenfor Mundingen af
Christianiafjorden, og l OStk. blev i disse 2
Aar dræbte lige under ysten af et
Hvalfunger-Selskab, tilligemed et stort Anta!

Forekomst i Norge
Da den omfattende storhval:fimgsten startet
på I860- og I870-tallet var det utvilsomt
en solid bestand av knølhval i norske
farvann. På tidspunktet da fredningen
omsider fant sted- i 19 - var imidlertid
arten blitt en ~eldenhet (Christensen I 990).
De siste tiårene er det blitt litt mer knølhval
i våre nærområder.
n og annen
observasjon gjøres utenfor kysten av
Vestlandet og Nord-Norge, spesielt er arten
i senere tid registrert ganske hyppig i
nordnorske kystfurvann- bl.a. i Vestfjorden
(Ivar Christensen pers. medd.). Det er
imidlertid fØrst og fremst i havområdene
flllldt Bjørnøya og ned mot Finnmark at
arten opptrer mest regelmessig og i størst
antall i dag. Hosten I 992 viste NR Fjernsynet opptak av næringssøkende
knøllival ved Bjømøya i programposten «Ut
i natureiD>.

Finhvaler, B. physalus".
Colletts (!9 I2) opplysninger i Norges
Pattedyr om knølhvalfangsten ved
munningen av Oslofjorden i I890 og I89I
forteller ikke nærmere om hvor disse
aktiviteter fant sted, men i et senere kapittel
om artens forplantning refereres det til hvor
ett av dyrene ble avlivet. Dette gjaldt en
hunn med foster, som ble drept utenfor
Færder den 20. I I. I 89 I. Det er ikke
utenkelig at hvalene som ble avlivet i dette
området disse to årene fØrst og fremst ble
:fimgstetpå Vestfold-siden. At det kan finnes
beretninger i en eller annen litteratur eller
skriftlige kilder som beskriver disse
hendelser mer i detalj er overveiende
sannsynlig, men så langt har det ikke vært
mulig for meg å frnne fram til denne type
informa~on. n forespørsel til Hvalfangstmuseet i Sandefjord resulterte heller ikke i
noe konkret resultat i denne forbindelse.
Det er imidlertid nærliggende å tenke seg at
ihvertfullnoen av de knølhvaler som i I890
og I 891 oppholdt seg i munningen av
Oslofjorden i kortere eller lengre perioder
kan ha beveget seg over på Østfold-siden.

Spesielle kjennetegn
nølhvalenhar en kosmopolitisk utbredelse
i tempererte og polare hav, og er en av
verdens mest studerte hvaler (Christensen
I 990). Artens spesielle lyder og sang har
blitt 1111dersøkt gjennom flere tiår, og opptak
er godt kjent gjennom bl. a. en rekke
plateutgivelser. nølen er dessuten en av
de fli arter som lofter halefrunen ved dykk,
og dette gir muligheter til inngående studier.
Siden monsteret på halefrunens 1111derside
og bakkant er forskjellig fra individ til individ
(som regel et hvitt parti på hver halvdel
innrammet i svart), har fotografering gjort
det mulig å kartlegge et stort antall ulike dyr
og deres forflytninger (Glo kner-Ferrari
I982, atona, Beard & Bal omb 1982).
Bare i nordamerikanske farvann er flere
tusen knølhvaler blitt fotoidentifisert, og dyr
utenfor eksempelvis Island, Labrador og
Grønland er vinterstid funnet igjen i Det
karibiske hav. De fli halefruner som er
fotografert i norske furvann er furelopig ikke
funnet igjen i vinterområdene (Christensen
1990). nølhvalen ved Bjørnøya, som
NR viste i programserien «Ut i naturen»
hosten I 992, hadde for øvrig svarte og gnle
tegninger på halefinnens 1111derside. Artens
nærings- og forplantuiugsvandriuger bringer

Første dokumenterte knølhval i
Østfold?
Colletts (1912) beskrivelser av
knølhval:fimgsten i Ytre Oslofjord i 1890 og
1891 går igjen i senere litteratur.
ksempelvis står det om artens utbredelse
i vårt land i siste utgaven av Cappelens
Norges Dyr- Pattedyrene 2 (Christensen
I 990): «l Norge langs vestkysten opp til
Svalbard, tidligere også helt inn til
Oslofjorden». Noe mer detaljerte
opplysninger om artens forekomst i våre
sørøstligste farvann har jeg ikke klart å finne
fram til. ontakt med Østfolds ledende
zoologer og fa1111ainteresserte har heller ikke
ført til andre oppdagelser i denne
sammenheng. Det betyr at Colletts
beretninger er det nærmeste jeg har klart å
komme når det gjelder knølhval og Østfold.
Observasjonen i Skjebergkilen den
I6.9. 1996 er derfor trolig det første
dokumenterte funn av knølhval i fYlket.
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dyr fra varmere strøk inn i NordøstAtlanteren i mai, og disse forlater dette
området i januar.
Når koølhvalen går på grunt vann, eller er
oppe i overflaten noen ganger for å trekke
luft før et dypdykk, løfter den ikke
halefinnen. Det er ikke uvanlig at den
hopper seg helt tørr over vannflaten, og
denne tilsynelatende lekende atferden var
det tilskuerne i Skjebergkilen fikk oppleve.
Dette er et imponerende skue når man vet
at et voksent dyr er 11-16 meter langt, og
veier minst 35 tonn (Jefferson, Leatherwood
& Webber 1993). Nårkuølen hopper på
denne måten vil man tydelig se dens
ekstremt lange sveiver, som utgjør opp til
en tredel av kroppens totallengde. Artens
vitenskapelige slektsnavnMegaptera betyr
for øvrig «store vinger», og refererer seg til
disse ekstremiteter. Når dyret er over vann
kan man i tillegg legge merke til artens hvite
partier både på buken og sveivene. Dens
karakteristiske kouteformete utvekster
finnes også på sveivene og underkjeven.
Ute på havet kan knølhvalen på lengre hold
forveksles med andre større hvalarter, fØrst
og fremst blåhval og spermhval (Jefferson,
Leatherwood & Webber 1993). Får man
se den på kort avstand er identifikasjonen
som regel eukel. Når den på ordinær måte
er oppe i overflaten for å trekke luft er det
hodets kuøler og ryggfinnen som røper
artstilhørigheten. Den øverste delen av
ryggfinnen er svært variabel- fra bare en
kul til bakoverbøyd krokforrn, men kjennes
igjen på et bredere bunnparti. Knølhvalen
har altså en mindre ryggfinne oppå den
bakerste del av <<IJ'ggfinneforhøyningen».
I litteraturen er knølhvalen helt fram til de
senere år presentert som et dyr med en kort
og klumpete kroppsbygning. lllustra~onen
i eksempelvis Europas pattedyr (van den
Brink 1968)viser et dyr som ligner mer på
en kuortete potet enn en lang og smekker
bardehval Det var fØrst da man begynte å
interessere seg for levende hval og
fotografering av de ulike arter under vann
at man fikk innsyn i knølhvalens kroppsform
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og proposjoner. Artens strømlinjeformete,
men samtidig robuste kropp med et nokså
bredt ryggparti, vises tydelig når dyret er
oppe i overflaten for å trekke luft. I løpet
av de siste årene er det publisert en rekke
glimrende fotografier, og i min samling med
hvallitteratur er det mye interessant stoffom
koølhvalen. Et av de mest fascinerende
arbeidene er japaneren Tsuneo Nakamuras
(1988) vakre bok Gentle Giant, som
inkluderer et stort antall fotografier av dyr
både under og over vann.
Takk
Takk til Johnny Helgesen, Sarpsborg
Arbeiderblad for lån av bilde.
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Tyskeren Endre H offeker ved siden av grindhvalen før den ble heist på land på brygga
i Vikane i Fredrikstad den 30. 9.1996. Legg merke til propellmerkene på dyrets underside,
den runde og butte hodefasongen og den karte snuten. Ingen deler av hvalen ble tatt
vare på i vitenskapelig sammenheng, men dyret ble i sin helhet - både av hensyn til
økonomiske interesser og forurensningsfaren- fraktet til Norsk Fett og Limindustri i
Onsøy Foto: Dagfinn Kristiansen, Demokraten.

Nytt funn av grindhval i Østfold
hvalprogram på NR Is «Ut i naturen» den
12.12.1996.

Viggo Ree
Griodhval, Globicephala melas (tidligere G. melaena).er nylig påvist som ny
art for Østfold. Dette funnet refererer
seg til et individ som ble observert
svømmende rundt i skjærgården
mellom Hvaler og Kråkerøy i perioden
11.-12.8.1995 (Viker 1995). Høsten
1996 ble det gjort ytterligere et funn av
griodhval i fylket. Denne gangen dreide
det seg om et dødt dyr som ble funnet
drivende i sjøen ved Lyngholmflaket
utenfor Hankø lørdag den 28.9. Hvalen
ble oppdaget av seil-ere som deltok i
en regatta i området. Dagen etter
hadde den drevet ion på en strand nord
for Mærrapanna øst for Hankøsundet.
I løpet av 1996 ble flokker med grindhval
påtruffet flere ganger på Vestlandet. n
flokk holdt seg i et område helt fram til
vinteren, og denne ble filmet og vist i et

ffiike artsbestemmelser
De :furste avismeldingene om den døde
hvalen i Østfold kom allerede mandag den
30. 9.1996. Demokraten brakte et stort
:furgefotografi av dyret mens det lå drivende
i vannet i Hanko=det lørdag den 28. 9. På
bildet, som både ble gjengitt på forsiden og
inne i avisen, fortonte hele hvalen seg
ensfarget rosahvit. Reportasjen av journalist Vidar Henriksen hadde overskriften
<<Hval ved Hankø. Lå midt i regattabanen»,
og det ble opplyst at dyrets lengde var
anslått til. 18 fot eller 6 meter. I oppslaget
ble det referert til kommentarer fra den
lokale hvalekspert og hvalskytter gjennom
20 år, åre Martinsen, som mente at dette
sannsynligvis dreiet seg om en liten
vågehval Balaenoptera acutorostrata.
Samme dag- den 30. 9. I 996- var det også
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en liten notis om den sjeldne gjesten i

Fredrikstad Blad. Denne hadde overskriften «DødhvalfimnetvedMærrapanna»,
og refererte seg til funnet av det strandete
dyret i Fredrikstad kommune. Her ble det
nevnt at politiet i Fredrikstad hadde opplyst
at den døde hvalen var en hvithval

Delphinaterus leucas.
I Demokraten den 1.10.1996 var det en
opp:fulgingsreportasje på bakerste side
under overskriften«- Gi meg hvalen. Tysk
biolog ber om skjelettet». Det døde dyret
var her avbildet i fiuger både mens det lå i
vannet ved og ble heis i land på brygga i
Vlkane søndag kveld. Den rosahvite fugen
var tydelig også på disse bildene. Her så
man dessuten at dyret trolig hadde vært
borte i en propell, i det det var tydelige kutt
på undersiden. Det er imidlertid vanskelig
å si om dette har skjedd :fur eller etter at
hvalen mistet livet. En tysk biolog bosatt
på Rolvsøy, Endre Hoffeker, ville gjeme
preparere og bevare skjelettet til bl.a.
undervisningsformål. men hans ønske ble
ikke oppJYlt. I steden gikk den døde hvalen
retttilNorskFett ogLimindustriiOnsøy I
reportasjen, som var signert journalist Tore
Østvold, kunne man lese at dyret veide snaue
to tonn, og at den var 5 meter lang. Her ble
det imidlertid opplyst at hvalen sannsynligvis
var en nise Phocoena phocoena.
NRK-Østfold laget også reporta;3e om den
døde hvalen. Dette innslaget ble bl. a.
kringkastet på en av distriktsnyttsendingene
på TV (NRK-4). Her ble det opplyst at
dyret var en hvithval Enhvalkyndig bekjent
av undertegnede i Rygge, som hadde fulgt
medienes dekuing av saken, ringte NRKkontoret i Fredrikstad og gjorde
oppmerksom på at dette dreiet seg om
delfinarten grindhval. Det var imidlertid
liten interesse for å korrigere tidligere utsagn
om artstilhørighet, og min kollega kunne
senere fortelle meg at han på slutten av
telefonsamtalen med NRK hadde fått
beskjed om at «vi gir blaffen i hva slags fisk
det var». Den samme personen fra Rygge
ringte også Demokraten for å rette opp
feilbestemmelsen til både vågehval og nise.
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Dette resulerte i en notis den 7.10.1996,
der det under overskriften «Hvalen ved
Mærrapanna» ble oppgitt at det var en
grindhval. Vedkommende fortalte at han
overfor avisen ønsket å være anonym- av
frykt for at avisen ville feilsitere ham Hans
navn var nemlig tidligere blitt kuyttet til en
rekke feilsitater vedrørende identifikasjon
av dyr.
Uaktuelle arter
Fotografiene av den døde hvalen, samt
opplysningene om mål og vekt, utelukker
både vågehval, hvithval og nise.
Bardehvalarten vågehval er langt større, og
voksne dyr blir nesten l O meter lange og
veier gjennomsnittlig 8-9 tonn. De største
hunnene kan imidlertid bli nesten 11 meter
lange og veie rundt 13,5 tonn. Arten skilles
- uansett størrelse- fra mindre tannhvaler
på det lange, spisse hodepartiet. F orveksliug med hvithval kan i utgangspunktet være
forståelig på grunn av den lyse fargen, og
det døde dyret hadde i tillegg en hodeform
som ligner en del på denne arten. Hvithvalen
mangler imidlertid ryggfinne, og er dessuten
en del mindre. At nise kom iun i artsvurderingen er mer overraskende. Denne hvalen
blir maksimum 2 meter lang og kan nå en
vekt på opp mot 90 kilo.
Det er for øvrig et nokså alminnelig fenomen
innen norske medier at et sjøpattedyrfunn
blir omtalt som flere forskjellige arter.
Eksempelvis ble to kvitnoser, Lagenorhynchus albirostris, som oppholdt seg i
Indre Oslofjord i 1991-92 presentert som
mange ulike hvalarter, deriblant
spekkhogger, Orcinus orca (Ree 1992 ).
Den døde Fredrikstad-hvalens størrelse og
vekt går klart i retning av grindhval. noe også
hodeformen indikerer. En art med lignende
hodefasong - og som dessuten har lys
kroppsfarge og lange sveiver - er
rissodelfin, Grampus griseus, men denne
er en del mindre. Voksne rissodelfiner er
3,6- 4 meter lange, og veier maksimalt 400
kilo (Leathetwood, Reeves & Foster 1983,
Jefferson, Leathetwood & Webber 1993 ).
Dyret som ble funnet i Fredrikstad hadde

Den døde grindhvalen ble ved hjelp av dykkere brakt inn til Vikane i Fredrikstad den
30.9.1996. Legg merke til den lyse kroppen. Foto: Dagfinn Kristiansen, Demokraten.
en tydelig rund hodefusong med bratt panne
grindhvalens lange sveiver utgjør omlag en
og kort nebb (snute). Denne kombinafemdel eller mer av kroppens totale lengde
sjonen utelukker arter som falsk spekkpå 5,6-5,8 meterhoshanner(maksimalt 6,3
hogger (et forferdelig navn!) Pseudorca
meter) og 4,5-4,8 meter hos hunner
(maksimalt 5,5 meter). Kortfinnegrindcrassidens og dvergspekkhogger, Feresa
attenuata, som begge forekommer lenger
hvalens sveiver utgjør en seksdel eller
sør i Europa. Førstnevnte finnes nord til
mindre av totallengden på 4,7-6,5 meter hos
De britiske øyer, og i enkelte håndbøker er
hanner (maksimalt 7,2 meter) og 3,64-4,67
det oppgitt at den er påtruffet i Norge- men
meter hos hunner (maksimalt 5, l meter).
dette er ikke korrekt. Falsk spekkhogger
Som man ser er kortfinnegrindhvalen noe
er imidlertid påtruffet i både svenske og
større enn grindhvalen, noe som også vises
danske farvann, og er fulgelig en aktuell art
på vektene. Sistnevnte art veier gjennomfor Norge. Dvergspekkhoggeren går nord
snittlig 1,75tonnhoshannerog l tonnhos
til Portugal og inn i Middelhavet.
hunner, mens kortfinnegrindhvalens vekter
varierer mellom 1,26 og 3,15 tonn hos
hanner (maksimalt 3,95 tonn) og 0,6 og
Forvekslingsart
Man må være oppmerksom på at det
1,15 tonnhoshunner(maksimah 1,4tonn).
forekommer to grindhvalarter iN ordøstTallmaterialet ovenfor er hentet fra Martio
et al. ( 1990).
Atlanteren. Den sørligste arten, kortfinnegrindhval Globicephala macrorhynchus
finnes nord til iberiske farvann, og er svært
På et av fotografiene av det døde dyret i
lik vår grindhval. De to heter henholdsvis
Fredrikstad kan man måle seg fram til at
den ene sveiven utgjør om lag en femdel av
Short-finned pilot whale og Long-finned
pilot whale på engelsk. Karakterer som
kroppens totallengde. Dette går også klart
skiller demfrahverandrevarierer såvidt mye
iretniog av vår hjemlige grindhval.
med alder og kjønn at det er vanskelig eller
umulig å skille dem i feh. Dette gjelder både
Det kan legges til at i samme NRK lryggfinnens form og lyse tegninger på
programmet om hval den 12.12.1996, der
opptakene av griodhval fra Vestlandet
oversiden. Under vann er muligheten for
sikker artsbestemmelse til stede, i det
samme år ble presentert, ble det også vist
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et innslag om kortfinnegrindhvaler utenfor
Tenerife på Kanariøyene. Artens permanente tilstedeværelse i dette området har :fØrt
til en omfattende hvalturisme.

Beklagelig faunaforvaltning
Selv om det er relativt langt til nærmeste
lokaliteter hvor kortfinnegrindhvalen opptrer
regelmessig, vet vi at hvaler kan dukke opp
lang utenfor ordinært utbredelsesområde.
Den er allikevel aldri påtruffet i våre flnvann.
Det er imidlertid trolig ikke mange døde
grindhvaler iN orge som er blitt undersøkt
nærmere med tanke på at det kan være den
sørlige arten. En sikker artsbestennnelse
kan foretas ved undersøkelse av kranium
og tenner. Den døde hvalen i Fredrikstad
ble fØrst og fremst behandlet ut i fra
kommersielle interesser, og ingenting av
dyret ble tatt vare på i vitenskapelig
sammenheng. Miljøvernmyndighetene i
JYlket gjorde heller ingenting for å sikre seg
deler av hvalen, verken med tanke påfeks.
identifikasjon eller miljøgifter. Noe av
forklaringen i denne sammenheng er at det
er fiskerimyndighetene somhar forvaltningsansvaret for hval i vårt land. Det er
beklagelig at ~øpattedyrene iNorge fortsatt
blir behandlet som fisk. Det naturlige hadde
vært at disse pattedyrartene også ble
forvaltet i henhold til viltloven. I utgangspunktet er det derfor slik i dag at den som
fØrst finner en strandet hval bare kan forsyne
seg av det døde dyret. Hadde den tyske
biologen ved myndighetenes assistanse rutt
f ek& bare hodeskallen, ville dette ha bidratt
til å framskaffe verdifull kunnskap i tilknytning til denne faunaregistreringen i Østfold.

Endring av kroppsfargen
Det som ut i fra en faglig synsvinkel var
spesielt interessant med dette Østfold-funnet
var dyrets farge. Grindhvalen hadde åpenbart ligget en god stund i sjøen fur den ble
brakt på land. Den døde kroppens kontakt
med saltvannet hadde endret hudfargen fra
overveiende mørk (mørkt brungrå til svart)
til nesten ensfarget rosahvit. Artens spesielle
tegninger med mørke og lyse partier- de
sistnevnte hovedsakelig mellom sveivene og
bak ryggfinnen -var dermed heh forsvtmnet.
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Når en delfin dør på land skjer det endringer
i pigmenteringen. Huden gjennomgår etter
kort tid en prosess som gjør at flere lysere
kroppsdeler blir mørkere (Mitchelll970 ).
Artsdiagnostiske karakterer som er viktige
for bestemmelse i felt forsvinner dermed
heh. Eldre beskrivelser og illustra~oner av
delfiner, som nesten utelukkende har vært
basert på studier av døde individer, har
derfor vært helt forslgellige i forhold til
hvordan disse dyrene så ut mens de levde.
En art somkvitnos, som i feh fØrst og fremst
bestennnes på en markert lys sadel bak den
mørke ryggen på begge sider av ryggfinnen,
har derfor helt fram til for fli år siden - både
inorskogutenlandsklitteratur- blitt feilaktig
framstilt som en art medhelmørk ryggside
fra hode til halefinne (Ree 1994). Postmortale endringer i utseendet når en hval dør
skjer fØlgelig både når de blir liggende på
land og i sjøen. Det er derfor viktig å være
klar over at mørke kroppsdeler, som i
tilfellet med grindhvalen i Fredrikstad, ble
endret til en nesten ensfarget rosahvit
hudfarge etter oppholdet i saltvann.
Takk til Dagfinn Kristiansen,
Demokraten, for lån av bilder.
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Observasjoner av kvitnos,
Lagenorhynchus albirostris, på
Østfoldkysten sensommeren 1995

K vitnosen fra Vikerhavna på Asmaløy, Hvaler 06. 09.199 5. Foto: Flemming Gagnås

Morten G. VIker
Mossesundet.

l august og september 1995 ble det gjort
flere observasjouer av kvituos, Lagenorhynchus albirostris, laugs Østfoldkysten.
Flere artikler i dagspresseu vitner om dette,
og alle artikleue hadde ypperlige fotos hvor
arteu kunue ideutifiseres. Aviseue omtalte
dyreue som delfin, Delphinus delphis, eller
nise, Phocoena phocoena (Lovli 1995,
Pedersen 1995, Vogt 1995). let tilfelle fikk
den imidlertid riktig navu (Petterseu 1995).
Deu fØrste obsetvasjoneu som ble gjort var
av to individer ved V ærla i Moss og Rygge
kommuner 14. august (Pederseu 1995,
Vogt 1995). Kvituosene ble først sett
utenfor Festestrauda hvor de svømte rundt
blandt badende mennesker. Seuere på
dagen ble de også sett flere steder i

Neste observasjon ble rapportert fra
Flatskjær ved Onsøy i Fredrikstad kommune 18. august (Pettersen 1995). Her
oppholdt et dyr seg hele dageu og også dette
dyret lot badende svømme sammen med
seg.
Tredje observasjon ble gjort i Vtkerhavn på
AsmaløyiHvalerkommune 6. september
(Lovli 1995). Somideto fØrste tilfellene
slapp også dette dyret badende helt innpå
seg.
Hvor mange forskjellige dyr kau dette dreie
seg om? Alle oppfØrte seg på samme vis
og var overhode ikke redd for badende
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mennesker. Sannsynligheten for at det
dreier seg om bare to dyr er absolutt til
stede, men en kan ikke utelukke at det er
snakk om fire individer. Kvitnos ble også
observert i Aust-Agder denne sonnneren,
et dyr oppholdt seg ved en klokkebøye
sørvest for Justøya utenfor Lillesand fra ca.
26. juni og flere uker framover ( Solheim
1995).
Tidligere funn på Østfoldkysten
Kvitnosen ble fØrst beskrevet som art av
Gray i 1846, det fØrste norske funnet er et
kranium av et dyr fra norskekysten fra fur
1876, og Collett (1912)nevnertofunn av
arten fra Østfold, men ifØlge ham selv er
bare en av disse observasjonene verifisert:
"I Skagerrak viser Hvidnæsen sig idethele
sjeldnere østenfor Lindesnæs. Dog kan
udenfor Christianiafjorden ikke sjelden
træffes Flokke afbvidsidede Delfiner der
sandsynligvis oftest bestaar af delllie Art:
den 2denJuli 1877 saaes saaledes en stor
Flok, der talte flere Hundrede stk., ved
Torbjømskjær udenfor Færder, oglige op
mellom Ø erne indenfor Drøbak bliver af
og til mindre Flokke iagttagne".
"Fra Christianiafjordens indløb har Chria.
Mus. flere Gange erhvervet Expl. af denne
Art. Saaledes blev et Expl. (Totall. 1835
mm.) skudt af en mindre Flok ved Hvaler
15de Aprill887; dette var en yngre, ikke
drægtigHilli".
Etter disse observasjonene er det publisert
svært lite om kvitnosens forekomst i
Østfold. Oftest dukker det opp notiser med
eller uten bilde i lokalpressen. Som oftest
dreier det seg da om nise, men det er ikke
alltid lett å avgjøre hvilken art det dreier
seg om utfra svake beskrivelser og ofte
dårlige fotografier fra gale vinkler. I 1975
omtales et funn av kvitnos fra Oslofjorden
som ble levert til Zoologisk Museum i Oslo
og det skal også ha blitt sett flere ind. her
sommeren 1973. De siste observa;rionene
er nærmere omtalt i A-Magasinet 26/73.
Uten å ha fiitt sjekket disse kildene er det
ikke godt å si om disse observasjonene
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stanuner fra Østfold. I 1983 ble det funnet
en strandet kvitnos eller kvitskjeving
Lagenorhynchus acutus i kommunedel
Borge i Fredrikstad, dette dyret ble også
omtalt i lokalpressen.
Utbredelse
Kvitnosen er antageligvis den vanligst
forekommende delfinarten i Oslofjorden,
sannnen med nise. Den er den delfinarten
som lever lengst mot nord med en utbredelse
i Nord-Atlanteren fra Grønland og
Barentshavet sørover til Davisstredet og
Nordsjøen om sonnneren og til Cape Cod
og Biscayabukta om vinteren ( Leatherwood, Reeves & Foster 1983, Watson
1985 ). Arten er også sannnenmednise de
vanligste forekonnnende artene i Østresjøen
(Siivonen 1976).
Biologi
Kvitnosen spiser hovedsakelig akkar,
blekksprut, torsk, sild, hvitting og lodde.
Krepsdyr og muslinger blir også tatt. Arten
er svært selskapelig og opptrer ofte i store
flokker, opptill500 dyr er sett sammen, i
parringstiden ser det imidlertid ut til at
flokkene er mindre, 6-30 dyr.Parringen
foregår om høsten i de sydligere delene av
utbredelsesområdet og de fleste kalvene blir
født i nordlige områder omkring
midtsonnner etter en drektighetsperiode på
omtrent l Omåneder (Watson 1985).
Forveksling med kvitskj eving
I norske farv= er det fØrst og fremst
kvitskjevingen som kan forveksles med
kvitnosen. Andre delfinarter forekommer
også, men er relativt sjeldne eller lette å skille
ut. Regulært forekommer bare de to
fØrstnevnte artene. Norsk Jitteratrn har fram
til 1980 tallet vært dårlig når det gjelder
bestennnelse av delfiner (Ree 1994). I 1994
ble det publisert en artikkel i F anna (Ree
1994) som tar for seg bestemmelse av
nettopp disse to artene og forfutteren. mener
at med litt kjellliskap er det slett ikke
vanskelig å skille artene fra hverandre.Den
lyse sadelen mellom rygg og halefinne er
nokkelkjennetegnet for kvitnos, hos mange
dyr er denne tydelig avsatt mens den er mer

K vitnosen fra Vikerhavna på Asmaløy, Hvaler 06, 09, 1995. Foto: Flemming Gagnås
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diffus hos andre. Overgangen mellom lyse
og morke partier på kroppsside og rygg er
mer diffus hos kvitnosen enn hva som er
tilfelle med kvitskjevingen. Forskjell i
kjølform trekkes også fram som et
kjennetegn. i tillegg har artene forskjellig
hodeprofil (Ree 1994) Det vil bli for langt å
referere alle forskjellene omtalt i denne
artikkelen, men den som er spesiellt opptatt
av sjøpattedyr og bestennnelse av disse må
skaffe seg denne.
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Takk til Hemming Gagnås for lån av bilder.
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Illustrasjon av kvitskjeving (øverst) og kvitnos som viser artens karakteristiske
tegninger sett fra siden. Kvitnosen til høyre viser et individ med mindre fremtredende
lys sadel bak ryggfinnen og en mørkere linje langs kjølen mellom rygg- og halefinnen.
Tegning: Viggo Ree. (Illustrasjonen er hentet fra Ree 1994).
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Nytt funn av sørlig snømus i Østfold
Geir Hardeng
k.roppssider og lys buk. Funnet er det 3.
verifiserte av sørlig snømus i Østfold, men
underarten antas oversett.

Underartene vulgaris (sørlig) og den
nordlige nominat-formen niva/is, er fur
omtalt og avbildet i Natur i Østfold
(Hardeng !995a,b ). - Et individ av den
sørlige underarten ble brakt med hjem av
en katt 20.4.1996 like V for Arbu i
Aremark. Individet, som ble mottatt fra Bård
E. Andersen og Liv Prangerødhadde brun
«sommerdrakt», markerte munnvik-flekker
og buktet overganglinje mellom mørke

''

Litteratur
Hardeng, G.l995a Sørlig snømusMustela
niva/is vulgaris, i Østfold? Natur i
Østfold I 4(1): 55-57
Hardeng, G. 1995b: Sørlig snømus, Mustela
niva/is vulgaris, verifisert i Østfold.
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Fig l. Funn av sørlig snømus i Østfold l= "Rømskog", 2= Råde .fYllplass,
3= Arbu i Aremark..
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ATLASPROSJEKTET I ØSTFOLD
1995 og 1996
Lennart Fløseth
Norsk Ornitologisk Forening, avd.
Østfold startet i 1995 opp et
atlasprosjekt for å kartlegge fylkets
hekkefugler og utbredelse. I de senere
år har noen nye arter vandret inn, og
nye påviste og/eller mulige hekkefugler
i fylket er blant annet pungmeis,
skjeggmeis, sivhauk, dvergterne og
sangsvane.
De mest interessante artene som ble påvist
hekkende i 1996 var 1erkefulk, spurveugle,
trane og flere par med rosenfink. Det har
også vært et godt år forvinterer1e. Det er til
nå sendt inn få skjema fra årets sesong.
Deltakere og andre interesserte bes sende
inn sine hekkeopplysninger snarest.
Andre arter er i tilbakegang eller er svært
vanskelig å skaffe sikre bestandsdata om,
for eksempel jerpe ogvepsevåk. Prosjektet
vil måtte pågå over flere åt: Denne artikkelen
må derfor ikke anses som ferdig, men heller
oppfattes som et deldoknment i den løpende
prosessen med prosjektet.
Pro~ ektet har så langt pågått i feltsesongene
1995 og 1996, men i endelig rapport er det
et håp om å få med vikrige dokumenterte
hekkefinrn fra og med 1990. Etterhvert kan
det bli mer aktuelt å henge seg på NOFs
hekkefugltakseringer i form av 20 faste
tellelokaliteter, hvor metoden bedre vil sikre
statistiske sannnenligninger mellom fYlker,
biotoper og landskaper. Østfold er delt inn
i 64, 10 x 10 kmkartleggingsruter. Det er
en målsetting å få dokumentert flest mulig
konstaterte hekkefunn innen hver rute.
Kartene under vil gi et pekepinn på hvor
prosjektet står per dags dato.
Denne artikkelen er basert fØrst og fremst
på opplysninger fra 1995. Noe materiale
er også innkommet fra 1996, men per dags
dato mangler en god del data. Dette er data
enkelte deltagere trolig vil sende inn mot
slutten av prosjektet. En del ruter er også
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meget dårlig kartlagt til nå, og en større
innsats må etterhvert settes inn i disse.
Det er søkt tilskudd til prosjektet gjennom
viltfondet, og det er gitt tilsagn om kr 5000
så langt.
Dette beløpet skal dekke foreningens
løpende utgifler til telefon, porto, brevark,
rapportering og kjøregodtgjørelse. Beløpet
vil anslagsvis holde for et par feltsesonger.
Vi har ikke konkrete kvitteringer å vise til,
men håper likevel at prosjektet kan få
overfØrt midlene.

ARTSGJENNOMGANGEN
I denne foreløpige rapporten har jeg ikke
tatt med ~ølve bakgrunnsmaterialet, men fra
alle innsendte skjema har jeg tenkt å lage
en oversikt for hver enkelt art og kommune.
I de foreløpige kartene har jeg valgt å
presentere noe av datamaterialet for hver
av atlasrutene etter fØlgende kriterier:
l) Antall arter som er gitt status som mulige
hekkefugler, dvs. B-kode.
2) Antall arter som er gitt status som
sannsynlige hekkefugler, dvs. C-kode.
3) Antall arter hvor det er konstatert
hekking, dvs. D-kode.
4) Totalt antall arter som er mulige og/eller
sannsynlige og/eller konstaterte hekkefugler

DELTAGERLISTE
Steinar Pedersen, Morten Pedersen, Per
Otto Suther, Herdis & Hans Julsrud, Knut
Andre Trondsen, Amfred Antonsen, Kai
Tønsberg, Tor Sletnes, Johnny Steen,
Håkon Kjøniksen, Anne H Lindqvist,
Bjørn Petter Løfall, John Arne Sletnes, Kari
Haug, Jon Snopestad, Øystein Kvisler,
Sonja Larssen, Age Sten Fredriksen, Per
Arne Johansen, Sigmund Huse, Rune
Botnermyr, Tom Hansen, Nils Ordernd,
Robert Houtrnan, Magne Pettersen, Kai
Hermansen, Henoing Karlbom, Jo Ranke
og Lennart Fløseth.
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Figur 1: Antall arter som er gitt status
som mulize hekkefuvler. dvs. B-kode.

Figur2: Antall arter som er gitt status
som sannsynlige hekkefugler, dvs. Ckode.
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Figur 4: Totalt antall arter som er
mulige og/eller sannsynlige og/eller
konstaterte hekkefUgler.

Figur 3: Antall arter hvor det er
konstatert hekking, dvs. D-kode.
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ENTOMOLOGISKE FORENING

DET SPIRER..... .

I skrivende stund er det liten mulighet for at noe som helst skal spire ute, med l Okuldegrader
og snø. Men jeg er litt optimistisk med hensyn til natrrrinteressen framover, fordi det er enkehe
faktorer som spiller positivt inn. En slik viktig faktor er skolenes pensum, der det er lagt opp
til mer aktiv fokusering på naturen rundt oss. Jeg fikk sist høst en henvendelse fra en skole
der lærerne ønsket utfYllende kunnskap omhvordanman skal bli bedre kjent med insektene
i praksis. Dette er et stort framskritt, dersom det betyr at flere fØlger opp! Jeg husker selv
hvor drepende kjedelig biologiundervisningen kunne være, med teoretiske fremstillinger,
plan~ er og kanskje noen visne insektlik i ei tysk kasse. Og dette var på videregående! I det
hele tatt ble naturkjennskapen som regel hoppet lett over, man skulle helst ikke vise for mye
interesse for denne delen av faget.
Om vi har mulighet, bør vi tenke oss om for å finne måter å støtte opp om en nyutvikling på.
Det er de unge som skal styre landet etter oss, og de bør gjøre en bedre jobb enn vår
generasjon, dersom man skal kunne unngå katastrofale fØlger. Kan vi tilfØre kunnskap om
naturvern i praksis, i det små, vil vi kunne starte en prosess. Har man jobbet litt med barn og
unge, vet man at dersom de blir "tent", blir de ustoppelige. Og da må det jo være bedre at de
blir tent på naturkunnskap, enn mye av det andre som frister barn og unge i dag!?

Jeg har det siste året møtt mange barn og unge som er igang med insekter som hobby, og som
gjerne vil ha oppfØlging. Kanskje bør foreningen satse mer på denne aldersgruppen? Det er
nemlig her det spirer!

Thor Jan.
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Trebiteren er et karakteristisk dyr, uvanlig bastant og kortlemmet til trebukk å være.
Foto:foif., Mardalsfossen, Eikesdal, Møre 15. 7.1993.

Trebiter Spondylis buprestoides, en av
de vanligste trebukker i fylket.
J.Ingar LBatvik
Slekta Spondylis opptrer bare med en art i
Europa, nemlig vår egen trebiter, S. buprestoides (Harde & Hammond 1984 ). Det var
J.C.Fabricius (1775) som opprinnelig
beskrev slekta med utgangspunkt i Linues
typeeksemplar kalt Attelabrus buprestoides (Linnaeus 1758). På verdensbasis
finnes tre arter i slekta (Bily & Mehl1989).
Trebiteren er en svært karakteristisk
trebukk på mellom 16 og 23 mm (Hausen
1966). I enkelte verk er størrelsen oppgitt
til10-23mm(BilyogMehl1989)elleropp
til 24 mm (Freude mfl. 1966). Den er
spesiell med sine korte, flate og stive
antenner og sin tnnge klumpete kropp. Som
trebukk er den derfor avvikende da vi
gjeme forbinder slike med smale, slanke dyr
med lauge, elegante aut enner. Denne er så
karakteristisk at den ikke kau forveksles
med noe annet europeisk dyr.

Biologi og livssyklus
Trebiteren er fØrst og fremst knyttet til
furuskog, men den kan også frnoes i
granskog. Dyret er lyssky og opptrer bare
sent i sknurringen og om natten. Arten er
utbredt i Sør-Norge, og må regnes som en
av de mer vanlige trebukkene våre. I
Danmark regnes den derimot som svært
sjelden rimeligvis fordi det frnoes lite
fumskog der (Hausen 1966). På de britiske
øyer er den bare regnet som tilfeldig
forekommende med tønnnerfra kontinentet
(Bily & Mehll989). I Norge går nord til
Trøndelag. Selv har jeg sett den i Møre hvor
dyret ble fotografert, jfr. foto.
Personlig har jeg tru.ffut på arten oftest under
kapping av ved eller gjemt i vedstabler. Da
finner en ofte trebiteren gjemt under barken
av nåleved, særlig furu. Under slikt arbeid
har jeg funnet og samlet inn trebiterennord
på Rolvsøy den 29.7.1981 og 24. 7.1985.
Den gjør ikke mauge forsøk på å komme
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unna heller, men stoler på sitt bastante
utseende. Den anser seg nok såvidt kraftig
og fryktinngytende med de store kjevene
at den har lite å frykte. Oftest blir den
sittende urørlig. Blir den forstyrret til over
bristepunktet, vil den forsøke å krabbe i
slgul. Dette kan likegodt være et forsøk på
å unngå lyset som at den kjenner seg truet.
En skulle tro at et dyr med så kraftige kjever
er litt av skadedyr. I virkeligheten spiser
faktisk ikke dette dyret i voksen tilstand i
det hele tatt. Den greier seg bare ved å tære
på et spesieh fettlager i kroppen tiltenkt livet
som imago. Kjevene kan imidlertid være
effektive forsvarsvåpen. Som imago lever
den bare i tre uker. Den er snar til å parre
seg, og hunnen graver eggene ned ved
gamle røtter av helst furu, men også gran
og edelgran. En hun kan legge 100-150 egg
(Zahradnik & Chvala 1991). Her graver
larven seg inn i små fururøtter som den lever
av. Larven kan leve fra to til tre år fØr den
forpupper seg. INorden kan utviklingen ta
fire år (Bily & Mehll989). Slik sett fins det
langt fler larver av trebiter enn av voksne,
det er bare vi som vauligvis ikke opplever
andre enn de voksne.
Heller ikke larvene regnes som skadedyr

da de lever for det meste i døende trær eller
i råtnende stubber. Her kan larvene lage
lange ganger. Etter forpuppingen lages et
sirkelrundt flyvehull (Triidgårdh 1939,
Hansen 1966). IfØlgeFreudemfl (1966)
foretrekker larvene tørre stubber.

Utbredelse i Østfold
På Zoologisk museum i Oslo finnes mange
innsamlinger av ymse dyregrupper. Nå har
nok de fleste samlere dyrene for seg selv
inntil de eventuelt doneres til museet på
slutten av livet eller etter samlerens bortgang.
Det er derfor vanskelig å gi gode oversikter
over innsamlete dyr da private samlere i liten
grad t~ennegir hva de sitter på. På direkte
spørsmål vil en imidlertid oftest oppnå
konkret svar, men dette er både tidkrevende
og møysommelig særlig på bakgrunn av at
de fleste billesarnlere bor utenfor fYlket. På
sikt bør vi komme igang med en database
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også på biller for å kartlegge deres
utbredelse i fYlket. Personlig er jeg igang
med dette i de nære omgivelser. Jeg tar også
gjeme imot artslister av biller med
lokalitetsangivelser fra fYlket.
På museet i Oslo finnes 42 individer av
trebiter fra Norge. Bare ett av disse dyrene
er tydelig etikettert fra Østfold. Dette gjelder
en trebiter fra <<Kirkøen, Hvaler» samlet av
Miinster 31.8.1915. Dette er trolig eldste
innsamling av arten fra fYlket. Det kan godt
være det finnes flere innsamlinger fra fYlket
ved museet da mange dyr har svært
mangelfulle etiketter. Jeg er sikker på at
mange har dette dyret i sin billesamling, men
spørrerunder er ikke foretatt. Det er
sannsynlig at trebiter forekommer i alle
kommuner i Østfold. Har du et datert funn,
så meddel det gjerne. På tross av at den er
relativt vanlig kan det godt være at
forholdsvis få har sett den p ga dens skjulte
levevis. Men for egen del stopper jeg alltid
opp og lar meg fuscinere av dette markante
dyret.
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Vårt fylkesinsekt bør være en
dagsommerfugl
Bjørn Petter LøfaU

Iheftenr.l avNaturiØstfold 1996legger
Thor Jan Olsen fram et forslag til et
fylkesinsekt. Forslaget er løpebillen
Carabus monilis. Det er prisverdig at noen
i det hele tatt foreslår et fylkesinsekt. Men
var det nødvendig å foreslå et insekt som
knapt noen har sett eller har muligheten til å
bestemme. En bør være taktisk å velge en
art fra en gruppe somfolkflesthar et positivt
forhold til, og i det minste har muligheten til
å lære å kjenne uten å gå via tung faglitteratur
og lupe. Løpebiller generelt er nattinsekter
og det samme gjelder Carabus monilis.
For våre øyne lever arten en skjult tilværelse.

Perlevinge, Coenonympha arcania,
oversiden til venstre og undersiden til
høyre.

arten fur liten ringsonnnerfugl Perleringvinge
er ikke offisielt norsk navn, men et forslag
(Berg et al. 1995) og navnet klinger godt.

For å velge et fylkesinsekt bør følgende
kriterier legges til grunn:
•
Arten bør finnes i alle kommunene
i Østfold eller potensielt finnes i
aUe kommunene
• Den bør likevel være spesiell for
Østfold
• Den bør være et daginsekt som
ikke lever skjult
Arten
bør tilhøre en insektgruppe
•
folk flest bar et positivt forhold
til
Den bør være lett å arts•
bestemme
• Den bør være vakker å se på
uten at en trenger lupe for å
konstatere dette
D~t ~an srones vanskelig å oppfylle alle
kritenene pa en gang. Det er mulig det, men
det er ikke helt håpløst. Nesten alle
mennesker, uansett hvor urbane de har blitt
kjenner til dagsommerfuglene. Derfor bø;
en velge fylkesinsekt fra denne gruppen.

Perleringvinge, Coenonympha arcania,
som Thor Jan Olsen (se Olsen 1987) selv
har skrevet om oppfyller de aller fleste
ovennevnte kriterier. Olsen ( 1987) kalte

Perleringvinge finnes nok i alle
Østfoldkommnnene selv om dette ikke er
dokumentert. Den har en liten utbredelse
utenfor fylket og er forøvrig bare kjent fra
Akershus. Den tilhører en insektgruppe folk
flest har et positivt forhold til. Selv om
perleringvinge ikke er av de største og mest
prangende av dagsommerfuglene er den
ikke umulig å lære seg for de som ikke er
innviet i faget.
Derfor er mitt forslag perleringvinge!

Litteratur
Berg, Ø., Aarvik, L. & Piiyhiinen, H.
1995. Forslagtilnorskenavn på alles
norges dagsommerfugler. InsektNytt 20( 4):3-7.
Olsen, T.J. 1987. Sommerfugler i Østfold
1:
Liten
ringsommerfugl
Coenonympha arcania. Natur i
Østfold 6(1 ):36.
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Øyenstikkere i Rakkestadelvas øvre deler
RuneAae
Denne notisen har sitt utspring i en liten
kanotur Hege Lunde og undertegnende
gjorde i Rakkestadelvas øvre deler 6.-8.
august 1996. Med utgangspunkt i
Kolbjømviksjøen tenkte vi å ta oss helt ned
til Glomma, men håpet svant ganske raskt
med kraftig gjengroing og neddemmet elv.
Det skulle vise seg at store deler av elva
måtte vasses med kanoen på slep gjennom
2 ti13 meter høyt takrør og sjøsivaks, samt
flere hundre meter i strekk med meget grnnn
elv. Turen endte derfor etter 3 meget
slitsomme dager ved Åmot gård (i et
forferdelig regn!). Det som derimot var langt
mer oppmuntrende var de store mengdene
med øyenstikkere i området. Vi fanget i
hovedsak ved tre lokaliteter (UTMreferanse fra svart rutenett- ED 50):

Lokalitet 1:
Mellom Kolbjømvik~øen nord og
Rørvatnet sørøst (UTM: PL 458805.
Dette området er i hovedsak en
stilleflytende elv i tett skogslan dskap.
Lokalitet 2:
Ved utløpet av Rørvatnet nordvest
(UTM: PL452817). Middels
næringsrik innsjø.
Lokalitet 3:
Fra utløpet av Slgølja (UTM: PL
433830) til Storetorp bru (UTM: PL
423828). Stilleflytende elv gjennom
jordbrukslandskap med noen små

vannfull
Artsliste:
Lokaliet 1:
Blåvingevannymfe - Calopteryx virgo
Vanlig metallvannymfe- Lestes sponsa
Blågrønn øyenstikker- Aeshna cyanea
Brun øyenstikker- Aeshna grandis
Kongeøyenstikker- Cordulegaster boltoni
Vanlig metalløyenstikker- Somatochlora
matallica
Firflekklibelle- Li bel/ula quadrimaculata
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Lokalitet 2:
Vanlig metallvannymfe - Lestes sponsa
Rødøyevannymfe - Erythromma najas
Liten blålibelle- Orthetrum coerulescens
Rødbrun høstlibelle - Sympetrum striolatum
Svart høstlibelle - Sympetrum danae
Lokalitet 3:
Blåvingevannymfe- Calopteryx virgo
Elvevannymfe- Platycnemis pennipes
Rød vannymfe - Pyrrhosoma nymphula
Tang-elveøyenstikker- Onychogomphus
forcipatus
Det var langt flere øyenstikkere enn vi klarte
å fange, så artslista er nok endel lengre enn
det vi klarte å framvise her.
Rakkestad er vel en av de best undersøkte
kommuner i landet mht øyenstikkere. Det
fØlgende bygger på Løfall (1995). For
lokalitet l er Rørvannet sørøst og
Kolbjømviksjøen nord de to nærmeste
lokalitetene som tidligere er undersøkt,
begge ca 500 m unna i hver retning
(henholdsvis nord og sør). Da lokalitet l
skiller seg en del fra Rørvannet og
Kolbjømvik~øen i og med rennende vann,
kunne man forvente en litt annen
artssammensetning. Av nye arter i dette
området kan nevnes Calopteryx virgo som
var rikelig representert, Aesbna cyanea med
noen få individer, og Cordulegaster boltoni
med to hanner. Tidligere nærmeste funnsted
for sistnevnte art er Stekeelva vest for
Rørvannet, en drøy kilometer nordvest for
lokalitet l, mensAeshna cyanea er tidligere
funnet ved Steinsvannet(UTM: PL438751)
og bekk fra Dammyrtjern (UTM: PL
452855), begge ca 5 km unna i henholdsvis
sørvestlig og nordlig retning. Calopteryx
virgo er tidligere J.gent fra Stekeelva (UTM:
PL 450816) som nærmeste lokalitet.
Lokalitet 2 ligger like i nærheten av et
tidligere undersøkt område ( Stekeelva ),
men skiller seg fra dette med mer åpent
landskap ved stille vann (Rørvannet ).

RØlvannet er også undersøkt tidligere i
sørøstlig del med lokalitetsbeskrivelse svært
lik vårt område. En skulle derfor kunne
forvente noenlunde samme artssammensetning. Av nye arter for området kan
nevnes Orthetrum coerulescens, Sympetrum striolatum og S.danae. Alle tre er
tidligere fiumet iKolbjørnviksjøen nord med
S.striolatum som den mest sjeldne av disse
tre.

interessante arter kan nevnes Onychogomphus forcipatus som tidligere er fiumet
kun to steder i Rakkestad (ved skogsbilvei
ved Skjølja (UTM: PL 435830) og
utløpsbekkfra Stompemd1jem (UTM: PL
369789).
Alle artene ble iunsamlet og oppbevares
privat.
Litteratur:
Løfall, B.P. 1995. Øyenstikkere, s. 9-74 i:
Lø:thll,
B.P.(red.). Natur i
Rakkestad Il. Øyenstikkere,
sommerfugler og virveldyr.
Østfold-Natur 35:1-281.

Lokalitet 3 er ikke tidligere undersøkt.
Nærmeste område som er undersøkt er
Storetorp bru og Skjølja sørvest. Vårt
innsarnlingsområde var for det meste
konsentrert rundt UTM: PL 429829. Av

OPPROP:
FARGERINGMERKEDE "SIBIR"-NØTTEKRÅKER
(Nucifraga caryocatactes macrorynchos)
I forbindelse med invasjonen av nøttekråker høsten I 995, ble tilsammen I 97 ini vid av
"sibir"- nøttekråker fanget og ringmerket i Trøndelag. Iløpet av perioden 6. - 19.
september, fikk 137 individ påmontert en gul fargeringi tillegg til vanlig nummer-ring.
Skulle noen ha registrert nøttekråke(r) med gul fargering, er vi svært interessert i å
høre fra dere. Det er hittil gjort flere gjenfunn fra Sør-Norge og Sverige.
Opplysningene vil bli publisert og samtlige bidragsytere vil bli godskrevet i artikkelen,
samt tilsendt særtrykk.

Opplysninger kan meddeles: Georg Bangjord, postboks 43, 9170 Longyearbyen.
Tlf 7902I926 (priv.) eller 790226I3 (arb.) eller fax 79022604.
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