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REDAKSJONELT
Nok en gang, om enn noe forsinket, foreligger et nummer av Natur i Østfold.
Dette blir det siste nummeret undertegnede redigerer så jeg vil benytte
anledningen til å takke for meg. Helt borte blir jeg ikke, jeg kommer til å
fortsette i redaksjonskommiteen sammen med Bjørn Petter Løfall og Per
Tangen. Jeg håper også at min etterfølger i redaktørstolen Ola M Wergeland
Krog får en god mottakelse (dvs. at bidragsyterne leverer jevnlig).
Det har skjedd en del med tidsskriftet i min redaktørtid. Som kjent
opphørte tidsskriftsammarbeidet med Naturvernforbundet i Østfold og Norsk
Ornitologisk Forening sto derved alene tilbake med ansvar for bladet. Jeg
er imidlertid veldig fornøyd med at det daværende styret i fugleforeningen
støttet opp om mitt forslag om å gi Natur i Østfold en bredere plattform og
jeg inviterte derfor Østfold Botaniske Forening og Østfold Entomologiske
Forening til samarbeid. Dette lot seg gjennomføre og selv er jeg veldig
fornøyd med resultatet i alle fall innholdsmessig. Utseendemesssig kunne
det uten tvil ha vært bedre, og jeg håper at den nye redaktøren kan jobbe
litt med selve utformingen.
Tidsskriftets økonomi kunne ha vært bedre, som den observante leser vil se
er det langt mellom annonsene. Så hvis noen har lyst til å hjelpe til med
denne delen så er det bare å ta kontakt.
Til slutt håper jeg at folket vil skrive mer, jeg vet at den nye redaktøren
gjerne tar imot småstykker om både det ene og det andre. Det bør altså ikke
skrives lange avhandlinger om et emne, det er også kanskje mer leservennlig
med flere små epistler. Så det er ingen grunn til å ikke bruke foreningenes
tidsskrift mer aktivt_.
Morten

Forsiden: Slettsnok Foto: Jørn Bøhmer Olsen
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ENTOMOLOGISKE FORENING

Har insektene noen plass i naturvernet?
Jo mindre et levende vesen er, desto vanskeligere er det å oppnå omtanke ...
Er det noen grense for hva som bør bevares i artsmangfoldet? Ser man på utviklingen av samfunnets
vemetanker, går den kanskje omsider vår vei, for oss som synes at at insektarter også har livets rett.
Vi var tidlig ute her i landet med å opprette nasjonalparker, og de første dyreartene som fikk fredet
status var store pattedyr og fugler. En del planter kom også med etter hvert. Det gikk lang tid før vi
for noen år siden fikk den første artsfredning av et par insektarter. Det kan diskuteres hvor glupt det
er å frede arter og ikke arters leveområder, og kanskje virker den mot sin hensikt på mange måter.
Men det viser at myndighetene har blitt oppmerksomme på at også insekter hører med i det biologiske mangfoidet.

I oppdaterte rødlister vil man finne stadig flere av de arter som faktisk er truet eller vernetrengende i Norge, uten å skille mellom høyere eller lavere organismer. Om det er en mose eller et
pattedyr -står det i fare for å bli utryddet, må tanken være at arten skal beskyttes. Det skulle også
være det mest naturlige -man kjenner forlite til hvilke følger det får for økosystemet dersom arter
forsvinner.

Dermed kan vi igjen konkludere med at vi må samarbeide, alle som er interesserte i å bevare
norsk natur. En del av det viktige samspillet mellom artene er kjent. Tilsammen sitter vi inne med
omfattende kunnskap om Østfoldnaturen, og kan påvirke. Denne muligheten må vi benytte! Og selv
om insektforeningen har liten møtevirksomhet, er medlemmene aktive på hvert sitt område - og vi
ønsker flere medlemmer! Kontakt meg for nærmere opplysninger!
Med vennlig hilsen
Thor Jan
(Østfold Entomologiske Forening)
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Storsommerfugler i Søndre Jeløys
Landskapsvernområde
Bjørn R. Eriksen

liste - inneholdene både micros og macros.

Jeløya innehar en unik konsentrasjon ulike
naturtyper - der det gamle bondelanskapet
sterkt bidrar til å skape variasjoner i terrenget. Dette gjenspeiles særlig på den søndre
delen av øya, hvor klima og vekstforhold har
frembragt en sjelden samling biotoper grunnlaget for en rik og mangfoldig
sommerfuglfauna.

Søndre Jeløy- kjerneområdet
Søndre Jeløy landskapsvernområde ble etablert
i 1983 og dekker en flate på bare 4,5 kvadratkilometer. Dessverre har et utradisjonelt jordbruk
med et stadig økende press fra spekulative hold
redusert den opprinnelige flora og fauna. Levestedene for dagens biologiske mangfold er fortrengt til de ubrukte partiene av landskapet:
Kantsamfunnene i jordbruksarealene, edelløvskogen, klippelandskapet og strandengene.
Disse fire sonene danner basis for undertegnedes
sommerfuglundersøkelser- samtidig som de representerer områdets aller største verneverdi.

Litt historikk
Allerede i 191 Oforelå den første entomologiske
jeløy-undersøkelsen. Inntil da var trakten relativt uutforsket. I en fortegnelse over Norges
lepidoptera kunne Schøyen i 1893 vise til 216
arter macrolepidoptera fra Smaalenene, les Østfold. Stud. real Emil Barca samlet på øya i 1908
og publiserte - etter datidens viten og kunnskap
- en solid vitenskapelig rapport (Barca 1910).
Denne rapporten tilførte Norge og Østfold flere
førstegangsfunn. Dengang var X. rhomboidea,
M. furuncula, L. deplana, T. polycomata og C.
lichenaria nye arter for Norge.

Ny dokumentasjon
Med støtte fra Naturfondet i Østfold fikk jeg muligheten til å oppdatere den entomologiske viten fra Søndre Jeløy. Dette som ren dokumentasjon i en fremtidig evaluering, samt en grunnleggende og vitenskapelig analyse. Undersøkelsen vil gå over 2 år, 1996 og 1997. To sesonger
vil lettere kunne gi et riktig bilde av artsbestandene. En ferdig rapport bør foreligge i
mars 1998 og vil kun inneholde undertegnedes
egne notater og funn.

På 1950 og 1960-tallet bidro M.A.Grude-Nilsen og Magne Opheim ytterligere til å styrke
Jeløyas status som en av landets fremste
sommerfugllokaliteter. Deres resultater gav blant
annet landet følgende førstegangsfunn: D.
ruficornis (mai 1952), S. fagi, G. crenata, D.
harpagula (24. Juni 1952) og A. diluta (1956)
(Opheim 1958).

Storsommerfuglgruppen
Dagens sommerfuglfauna inndeles forenklet i
to grupper, micros og macros. Micros er den
største og mest omfattende gruppen. Denne vil
ikke bli behandlet i rapporten. Det faller derfor
naturlig å forholde seg til macros - storsommerfugler. Da den dagflyvende gruppen bare
utgjør en liten del, blir hovedvekten lagt på de
nattflyvende storsommerfuglene - den kanskje
mest interessante gruppen.

Gjennom årene har en rekke privatpersoner og
forskere besøkt Jeløya. O. Salte samlet C.
absinthii i juli 1951 -ny for Østfold (Zool. Mus.
Oslo).
Undertegnede virket innenfor grensene til dagens landskapsvernområde rundt 1970. Fra
denne perioden er følgende arter interessante:
X. gilvago (21. september 1969) -Ny for Østfold. D. caeruleocephala (15. oktober 1969). P.
plumigera (oktober 1969). L. populi 10. Juli
1977. Og i ettertid C. nupta (september 1989første funn i Østfold etter 1960).

Noen resultater fra 1996
Det foreløpige materialet viser et ekstremt artsmangfold. Faktisk tilsier sannsynligheten at hele
80% av Østfolds registrerte sommerfuglfauna
kan påvises innenfor verneområdet. Dette er
meget oppsiktsvekkende og forteller svært mye
om kvantiteten og kvaliteten på de ulike naturtypene.

Fortsatt finnes mye uregistrert materiale fra
gammel og ny tid. Det er å håpe at dette villa
seg fremskaffe for en fremtidig komplett Jeløy-

Så langt vil jeg få presentere et lite knippe mindre vanlige Østfoldarter - hvorav flere er rød-
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listet. Det vil også vises til arter hvor populasjonene er merkbart forandret. Samtidig benyttes anledningen til å rette en foreløpig takk til velvillige grunneiere med forståelse for prosjektet. Til
slutt vil jeg også få takke Eivind Sømes og Per

Tangen for all hjelp til med den foreløpige artsbestemmelsen, samt deres egne iherdige registreringer med tanke på en kommende Jeløy-status. Uten deres innsats ville sommerfuglfaunaen
på Søndre Jeløy fortone seg langt fattigere.

Foto: Bjørn R. Eriksen

S. diasema ny art for Østfold. Nederst: H Pyritoides en nykommer i Østfo/dnaturen.

Tabell l. Egne 1996-notater samt noe fra 1997.
A = Rødlistet, B =Ny for Jeløya, C = Ny for Østfold

A

Hepialis humuli
Nymphalis antiopa

Vanessa atalanta

A

B
B

Cynthia cardui
Polygonia C-album
Argynnis paphia
Mesoacidalia aglaja
Fabricania niobe
Issoria lathonia
Habrosyne pyritoides
Palimpsestis ocularis
Apeira syringaria
Hyloicus pinastri
Sphinx ligustri
Hyles gallii
Deilephila elpenor
Deilephila porcellus

Hemaris fuciformis
Haemorrhagia tityns

Har gått sterkt tilbake. Få funn.
Langt mer vanlig enn tidligere.
Langt mer vanlig enn tidligere.
Langt mer vanlig enn tidligere.
Langt mer vanlig enn tidligere.
Langt mer vanlig enn tidligere. Få funn.
Langt mer uvanlig enn tidligere. Få funn.
Langt mer uvanlig enn tidligere.Kun enkelte
funn.
Stedsbetont, kun få ex. Mai-juni 1997.
Ett ex. 23/7. Kun få funn i Østfold.
Mindre vanlig. Noen ex. Ultimo juni.
Mindre vanlig. Noen ex. Medio juli.
Svært få ex. Sesongbetont?
Svært få ex. Sesongbetont?
Langt mer vanlig enn tidligere.
Langt mer vanlig enn tidligere.
Ingen ex dette året. Tilbakegang?
Stedsbetont bestand i juni.
Kun ett ex. Juni 1997.
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AB
B
AB
B
B

Stauropus fagi
Aglia tau
Endromis versicolora
Drymonia ruficomis
Ptilophora plumigera
Bena prasinana
Syngrapha diasema
Panthea coenobita
Trachea atriplicis
Apamea lithoxylaea
Apamea sublustris
Apamea scolopacina

B

Apamea ophiogramma

B

Staurophora celsia
Melanchra persicariae

A
AB
B
B
B

Arenostola phragmitidis
Cucullia absinthii
Cucullia gnaphalli
Hecatera bicolorata
Hadena albimacula
Pyrrhia umbra

B
B

B

c

Ett ex. 2817.
Stedsbetont. Ikke uvanlig.
Kun ett ex. Mai 1997.
Stedsbetont. Ikke uvanlig. Ultimo mai.
Ikke uvanlig. Medio oktober.
Ett ex. 2917.
Ett ex. 2817. Første funn i fYlket'
Ett ex. 28/7.
Ikke uvanlig. Medio - ultimo juli.
Ett ex. 3!8. Kun få fuun i Østfold.
Ikke uvanlig medio juli.
Uvanlig. Noen ex. 8!8. Få funn i
Østfold.
Noen få ex. Medio august. Få funn i
Østfold.
Sterk tilbakegang. Ingen funn dette året.
Uvanlig. To funn: 26/7 og 7i8. Få funn i
Østfold.
Uvanlig. Ett ex. 15/8. Få funn fra Jeløya.
Ett ex. 2717. Andre fi.mn for Jeløya.
Ett ex. 15/7. Få funn i Østfold.
Ett ex. 20/7.
Uvanlig. Ett ex. 19/6.
Flere ex. Medio august.

Parti fra edelløvskog på Søndre Jeløy.
Foto: Bjørn R. Eriksen

7

Skåding på Jæren
J. Sebastian L.

Myrhauk er en av de vanligste rovfuglene om
vinteren, mens det årlig overvintrer flere individer av jaktfalk, disse har dog ofte store revir
og er vanskelige å finne. I vannene rundt Stavanger, St. Stokkavann og Mosvannet overvintrer flere vannrikser hver vinter, og disse kommer ofte fram og lar seg fore med brød dersom
vinteren er streng nok. Kjemebiter forekommer
fåtallig i parkene rundt sentrum. Vandrefalk
overvintrer årlig i havnen. Nesten hver vinter
overvintrer det en eller flere sjeldenheter, vinteren 93-94 holdt det seg bla. en stellerand, en
tartarfalk, en grønlandsmåke(trolig av amerikansk underart) og en isfugl gjennom størstedelen av vinteren. Tidligere vintrere har det vært
stasjonære bomber som langneb-bekkasinsnipe
og amerikablesand i området. Våren kommer
tidlig på Jæren. I midten av februar er de fleste
tidlige artene ankommet. Første halvdel av april
ankommer de få parene med avosett som hekker, og i mai ankommer dvergmåke, svarthale-

Ludvigsen

Østfolds behagelige avstand til Sverige har gjennom årene gjort at østfoldomitologen gjeme har
prioritert Falsterbo, Getter6n, Homborgarsj6en
og Oland framfor lokaliteter i vårt eget land.
Hardangervidda, Utsira og Lista er det lengste
folk flest har strukket seg til å besøke innenlands. Undertegnede vil derfor gi et kortfattet
inntrykk
av fuglelivet på Jæren og dessuten presentere
en rute for fuglekikking rundt Orrevannet, utvilsom Norges beste og mest sesonguavhengige
fuglelokalitet. Og vise at åtte timers kjøring fra
Østfold ligger en verden som er ganske forskjellig fra vår egen. Og det er trolig kun pga. uvitenhet
om hvor bra det er at så få fra østfold ikke oftere
reiser sørvestover.
Min erfaring med lokaliteten er etterhvert blitt
ganske god, fra flere kortere og lengre turer.
Samt et permanent opphold med base i Sandnes
fra august 1993 til februar 96 . Lokaliteten presenteres med vekt på fugl som er særlig interessant for oss østlendinger. Området som defineres som flatJæren, ligger vestfor E 18 og strekker seg fra Stavanger i nord, sørover nesten til
Egersund. For førstegangsbesøkende kan området virke forvirrende stort og uoversiktlig.

spove og gresshoppesanger. Siste uken av mai

går det årlig et imponerende trekk med vestlige
ringgjess. Praktisk talt alt kan dukke opp i maijuni, og det går sjelden en dag man ikke ser noe
artig. Årlige arter er feks. svartteme, boltit, stivhaleand, myrrikse, vaktel, grønlandsmåke,
polarjo, fjellmyrløper og alaskasnipe, sistnevnte
er praktisk talt årlig.
Sommeren er relativt rolig på jæren også, men
det er en god periode for å få med seg hekkespesialitetene, dessuten begynner vadertrekket
tidlig. Allerede i slutten av juni er det pene tall
med tringavadere og uti juli kommer calidris
vaderne for fullt. Sommeren glir gradvis over i
høsten som er utrolig kvantitetsmessig. Med
enorme antall grågjess og ender allerede tidlig i
august. Godt vadertrekk, særlig på dager med
dårlig vær da opptil 1500 myrsnipe kan sees på
flere lokaliteter. Svartteme og svømmesnipe er
det gode sjanser for under de rette værforhold.
Rovfuglene begynner å sette sitt preg på fuglelivet, og særlig hønsehauk og vandrefalk. Førstnevnte er vanlig fra midten av august og utover
hele høsten. Mens vandrefalk er mest tallrik i
september da opptil l Oindivider kan sees på en
dag. De første jaktfalkene dukker også opp i
midten av august, men som nevnt er disse fuglene uforutsigbare og vanskelige å «bestille>>.
Småfugl forekommer i gode antall i alle

Derfor er gode kart, fortrinnsvis M711 Stavanger og Nærbø viktige hjelpemidler da det finnes
utallige andre gode lokaliteter i området. Fuglefaunaen på Jæren gjennom året. Spesielt vinteren gjør inntrykk ved første besøk. Med noen
mengder av fugl en ikke finner motstykke til
her i landet. Jeg vil påstå at man på en vinterdag på Jæren til sannnen ser fl er fugler enn på
ett år i Østfold med normal helgesatsing. Langs
kysten og i vannene er det andefugl i tusenvis,
store svane- og gåseflokker på jordene, vadere
langs strendene, mye måker og moderat med
rovfugl. Vanligste lomeart om vinteren er Islom,
som man kan se opptil l O ind av på en god dag.
Gråstrupe- og homdykker er vanlige. I svaneflokkene er det årlig 10-20 dvergsvane fra desember til mars. Tundra-, sæd- og kortnebbgås
overvintrer årlig, førstnevnte ofte representert
med to underarter. Lappfiskand forekommer i
små tall, men flere kan sees ut i mars-april.
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småskogene rundt omkring. Sammenlignet med
østpå er det litt mer spennende å snoke rundt i
busjen, da det hver høst blir sett gulbrynsanger,
dvergfluesnapper, dvergspurv samt årlig også en
skikkelig småfugl bombe. I småskogene begynner også hubro og gråspett å dukke opp i midten
av oktober, førstnevnte er ganske vanskelig å
finne, men ikke uvanlig. Gråspett er ved siden
av flagg- og dvergspett den eneste alminnelig
forekommende spetten.

dere 900 m. kommer man til en bro. Her er det
mulig å parkere. I vannet på venstre side,
Horpestad-vannet, hekker dvergmåke i
hettemåkekoloniene ute i vannet. Går man til
venstre fortsetter man forbi et lite skogholt, og
går langs dette ned til Orrevannet. Her er det
mulig å gå sørover langs vannkanten. Dette stedet kalles Orreosen og er en eminent lokalitet.
Beste tiden å gå innover i Osen er mai-oktober.
Resten av året holder det med å skåde fra veien.
Her er både vadefugler og ender tallrike. Fra
broen og 900 m. nedover. Her står man på en
bakketopp og har god oversikt over jordene. En
meget god plass for rovfugl, svaner og gjess i
høst og vinterhalvåret. Ergavannet ser man på
venstre side, i sivskogen pleier myrhauk å samles i skumringen om vinteren. Fortsetter man
videre de1me veien sørover, er man etter noen få
hundre meter ute på RV 507, tar man til høyre
og fortsetter 4 km, er man i Reve området. Det
er en parkeringsplass ved en gul trafo på nordsiden av veien, på sørsiden ligger en blå hytte.
Her er det også to grusveier, den ene går ned
mot Orrevannet, og lokaliteten kalles Malaneset.
Skogen her er fin for småfugl og ugler på høsten, man får dessuten god oversikt over Orrevannet. Alle småskogene sør for Orrevannet er
forøvrig gode plasser for småfugl om høsten,
særlig fremheves må også Orreparken, man passerer på vei mot Reveområdet. Gulbrynsanger
er årlig her. Grusveien mot sør, fører til Revtangen eller Jærens Rev, en glimrende helårslokalitet for lom, havsfugl og vadere. Er været
dårlig, kan man fortsette ytterliger l-2 km. nordvestover langs veien, man ser da en småbåthavn.
Ved å kjøre ned på denne, kommer man i god
posisjon for havsfuglkikking. Selvom trekket
ikke er like godt som på Revtangen, kan man i
det minste sitte i bilen. På andre siden av veien
mot Orrevannet, skuer man utover mot «Langnebba bukten>>, en annen plass med gode antall
av gjess, svaner og rovfugl, samt den andre
hekkelokaliteten for avosett i området.

Lokaliteter
Utgangspunktet for lokalitetene som nevnes her
er RV 44 og fylkesvei 510, som begge kan nåes
fra E 18. Undertegnede vil her presentere en grei
rute for å nå de beste lokalitetene i dette området. Først kjører man av fra E 18 og til tettestedet Klepp. Fra rundkjøringen i Kleppe sentrum
tar man av mot Klepp kirke og Jæren folkehøyskole. Etter 1.7 km. dele veien seg, man tar da
av til høyre, skiltet Bore 3, etter 800 m. deler
veien seg på nytt man tar da av, mot Horpestad
3, til venstre. Etter 1.5 km kommer man på en
bakketopp. Man tar da av til høyre på den siste
gårdsveien på bakketoppen. Kjør forsiktig denne
veien til man har utsyn over Orrevannet. Dette
er Nese, en god lokalitet for ender hele året og
hekkeplass for Avosett. Disse holder seg gjeme
i lagunen på høyre siden. De er sikrest å se fra
siste halvdel av april og ut mai, da hekkingen
sjelden lykkes.
Videre tilbake på hovedveien fortsetter man sørover, etter 1.5 km fra Nese, tar man av til høyre
i et veikryss merket <Kleppe 4,0rre>4, etter 1.2
km har man en bukt på høyre side, dette området ser man ofte dvergmåke i mai-august. Vi-

Tegning: Tomas Aarvak
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Beverens Castor fiber forekomst og
bestandsutvikling i Østfold fylke, med
spesiell vekt på Halden kommune
finnes stedsnavnet Bjørdalen, og helt sydøst i Degernes ligger et varm ved navn Bjørvannet. Collet
(1897) nevner stedene Bjørholtet «nævnes som
Ødegaard under Børkebæk i Aremark i 1723>>
og Bjørbækmoen «Part under Herre-Brøden i
Rokke Sogn ved Fredrikshald>>. En antar at navnene er avledet av Bjor (=bever), noe som kan
antyde svært gamle forekomster i Indre Østfold,
jevnfør Wollebæk (1945) og Hardeng & Haga
( 1979). Vi finner også Øvre-Bjorvatn i Aremark
kommune, hvor det ble observert bever i 1991.

Frank Rosell og Tomas Aarva k
Den stadig økende mengden av innrapporterte
bever observasjoner gjorde det ønskelig å oppdatere kunnskapsstatusen for Østfold siden
Hardeng og Haga's oppsummering i 1979.
Denne artikkelen beskriver bestands-utviklingen hos bever i Østfold i nyere tid. Spesiell vekt
er lagt på Halden kommune som er en av de få
godt undersøkte i landet. En sammenligning
er gjort mot en passiv inn-samling av data.
Materialet er oppdatert til og med 1995.

I Norge har beveren gjennomgått store svingninger i bestanden (Figur l). Fra å være et vanlig
pattedyr i elver og vann over det meste av landet,
gikk bestanden kraftig ned på midten av 1800tallet, hovedsakelig pga. menneskelig
etterstrebelse. Rundt århundreskiftet var bestanden nede på et lavmål, og den ble anslått til under l 00 dyr. Den fantes da i et fåtall vassdrag i
Telemark og Agder fYlkene. Robert Collett skrev
i sin avhandling i 1897: «Bæveren tilhører endnu
Norges Fauna, og det kan neppe betvivles, at den
ikke blot vil overleve Aarhundredets Slutning,
men ogsaa vil kunne bevares et Stykke ind i det
næste, om de nyere Tiderforstaa blot nogenlunde
at værne om denne mærkelige og forsvindende

Historisk overblikk over
utbredelsen av bever i Østfold
Den eurasiatiske beveren (Castor fiber) ;ar tidligere en vanlig art i hele Europa, og fantes over
hele Norge. Arkeologiske utgravninger forteller
at beveren var ett av de første pattedyr som koloniserte Norge etter siste istid. I Østfold er meget
gamle rester etter en beverdemning funnet i en
myr i Trøgstad, og dette er nøyere omtalt av
Wollebæk (1945). Han antyder at beveren sannsynligvis forsvant fra traktene for minimum 200300 år siden. Mellom Rakkestad og Trømborg

Ettårig bever Bø i Telemark, mai 1995
Foto: Frank Rosell

JO

Sted

Hytte Jordhule Demning

Berbyelva (Berby gård)
X
Berbyelva (Nedre del)
Enningdalselva (Holtet)
X
Enningdalselva (Tellesås) X
Finnsvikbukta
X
Godatjem
X
Hafsrødtjem
X
Hallerødelva
Hauganetjern
X
Kamhaugtjern, Rokke
X
Kirkevatnet
X
Langtjern (Løvmoen)
X
Lerbekktjern
X
X
Lysevannet
Løksvatn
X
X
Nybøletjem
Rjørelva
X
Rødsvannet (ovenfor)
X
Sevtjem
Skjeggerød, Nord-Kornsjø x
X
Svartbekken
X
Trolldalstjern
Ørsjøen
Ørsjøbekken, Klo
X
Øvre Elgvatnet
X
Åsmundtjern

X

Reproduksjon
påvist

Overvintring

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

x?

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

Ar

90?-94
90?-94
90?-93
90?-94
90?-95
94-95
88?-94
86?-93
90-95
88?-94
90
90?-94
90?-94
91 ?-94
90?-95
91 ?-94
90?-94
70?,9J?-92?
91 ?-94
88/89?-93
90?-94
90?-94
80-tallet?
91-95
90-94
88/89?-95

Tabell l Oversikt over lokaliteter som har vært (er) bebodde av bever i Halden kommune. Tabellen
viser om lokaliteten har hytte eller jordhule, om det er registrert denming på lokaliteten, om reproduksjon
og overvintring er påvist, og året (årene) beveren er registrert på lokaliteten.
(? =usikkerhet, men angir ca. år).

kaliteter i Østfold (Figur 2).

Levning aj den almindelige europæiske Fauna.»

Vell 00 år etter at Robert Collett lagde sin monografi på beveren i Norge, er det tilfelle at det fmnes en levedyktig stamme av dette spesielle dyret
også i Østfold. De første bever observasjonene
beskrevet i litterattnen i Østfold i nyere tid, kommer fra Hallerødelva ved Idd, Halden kommune,
i 1969. Men, opplysninger fra en lokalkjent i
Aremark kommnne forteller om bever aktivitet i
Smørtjem allerede i 1960. I 1970 ble det oppdaget gnage merker i Rødsvannet. I 1976 fikk vi
bekreftet at beveren trakk nordover til Femsjøen
og Diskerudslora i Ørje-elva. Året etter kom den
til Store Lee og i 1978 til Tolsbytjem like ved
Store Lee. Beverens forekomst i Østfold i årene
1970-78 er tidligere omtalt i Fauna (Hardeng &
Haga 1979) og en oppdatering på dette i samme
tidsskrift av Haga (1981 ). I disse årene (197080) ble bever observert/registrert på kun åtte lo-

Materiale og metode
Bestående materialet kommer hovedsakelig fra
søk i litterattnen, og samtaler med lokalbefolkning og amatørbiologer i Østfold. Mye av dette
er innsamlet av Geir Hardeng, som flittig har tatt
vare på avisutklipp hvor bever har vært emnet.
I tre kommnner har det vært gjennomført grnndige nndersøkelser, hvor man har samlet opplysninger, samt undersøkt kjente og potensielle områder for bever. I Rømskog kommune har viltnemda ved Knut Ringsbu lagt ned et større arbeide for å kartlegge beverens forekomst. Spydeberg kommune er den andre kommunen i fylket
som har gjennomført en sammenstilling av kjent
kunnskap. I Halden kormnune er det siden 1990
blitt utført en større undersøkelse i felt, med reIl

Foto: Frank Rosen

Hytte ved Lerbekken. Kornsjø, paska l 994
gistreringer og oven·åking av kjente lokaliteter.
Registreringene har foregått til alle tider på året,
men ikke alle vann og vassdrag har blitt undersøkt. I Halden ble det for de enkelte lokalitetene
notert ned opplysninger om hytter, demninger,
hogst (gnag eller nedkutting av trær), beversleper,
spiste vannplanter, observasjoner av dyr og eventuelt opplysninger fra privat personer.

er en økning på hele 1512% siden oppsummeringen til Hardeng og Haga (1979). Halden kommune som er best undersøkt har hele 40 lokaliteter hvor bevere bever aktivitet er registrert (Appendix l). Av disse er det 26 lokaliteter som er og
har vært bebodde (overvintring registrert) av bever (Tabell l).

Kommunevis oversikt over
forekomst av bever pr. 1995

Vurdering av om bever i en koloni overdntret
eller ikke på en lokaliteten, ble gjort om senhøsten og vinteren. Sportegnenc som ble bruk var i
hovedsak det oppsamlede matlageret foran hytta'
jordhula, men også bobler i isen foran hytta/jordhula, nybygd hytte, eller nytt materiale på hytta
ble brukt som sportegn. Sportegn brukt for å bedømme om en koloni er aktiv eller ikke, er nærmere beskrevet og diskutert av Rosell & Parker
(1995). Takseringen ble ikke foretatt på alle lokaliteter hvert år.

Aremark kommune: På minst 5 lokaliteter har
beveren overvintret et eller flere år. Dyr har vært
på gjennomreise på minst 15 andre lokaliteter
fra 1960 til 1992. Demning har blitt observert på
3 forskjellige lokaliteter. Askim kommune:
Glomma bestanden deles med nabo kommunene
Skiptvedt og Spydeberg. Se derfor også oppsummeringen under disse kommunene. Eidsberg
kommune: Ingen bever aktivitet er observert i
kommunen pr. 30. desember !994. Fredrikstad
kommune: Ingen bever aktivitet er observert i
kommunen pr. 30. desember 1994. Halden kommune: Det er registret kolonier på 25 plasser i
kommunen, 6 (7) demninger og totalt er det registrert bever/bewraktivitet på 40 lokaliteter.
Hobøl kommune: Det er ihvertfall observert en
koloni i kommunen, muligens flere. Hvaler kommune: Dyr har vært her på vandring. Det finnes
ingen potensielle bever plasser i kommunen.
Marker kommune: To bebodde lokaliteter med
demning på begge. Moss kommune: Finnes
muligens en bebodd koloni i øst i Vannsjø. Ellers bare dyr på vandring. Rakkestad kommune:

Resultatene fra denne artikkelen gir derfor ingen
informasjon om forandringer i bestanden (antall
dyr) mellom disse årene, men gir et sammenlignings grunnlag mot undersøkelsene gjort på
begynnelsen av 1980-tallet

Resultater
Den kommunevise gjennomgangen viser at beverens forekomst i Østfold har ekspandert kraftig de senere årene, og finnes over det meste av
fylket Totalt er det registrert 121 lokaliteter i Østfold med beveraktivitet (Figur 3, Appendix l),
inklusive spor av hogst på Hvaler-øyene. Dette
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Figur l. Utvikling av beverens forekomst i
Norge gjennom de siste l 00 årene (Kartene
etter Bevanger 1995).

Figur 2. Beverens forekomst i Østfold i årene
1970-78 (etter Hardeng & Haga 1979).

Minst 3 lokaliteter har vært bebodd. Rygge kommune: Ingen beverområder hvor aktivitet er registrert. Råde kommune: Ingen bever aktivitet
er observert i kommunen. Sarpsborg kommune:
Minst 3 kolonier er funnet. Skiptvet kommune:
Minst 2 kolonier i kmmnunen har vært (er) bebodd. Se også oppsummeringen under Våler og
Spydeberg kommune. Spydeberg kommune:
Oppført som «liten fast bestand>>. Trøgstad kommune: Ingen bever aktivitet er observert i kommunen. Våler kommune: Bever mulig utsatt i
Svindal (TH medd. 6. mai 1980).

er usikkert, men antas å ha sammenheng med
tidligere tiders fredning. Tidligere var det svært
harde jaktuttaket den direkte årsaken til at beveren nesten ble utryddet i Norge. Beveren var svært
verdifull, hvor både skinn, kjøtt og ikke minst
innboldet i bevergjelpungene, som ble benyttet

Figur 3. Beverens forekomst i Østfold 19801995.

Diskusjon
Østfold fylke har hatt en nesten eksplosiv økning
i antall områder med bever siden 1979. Figur 3,
viser fordelingen i Østfold. Verdt å merke seg, er
at vi har de største konsentrasjonene i kommunene Halden, Rømskog, Spydeberg og Marker.
Dette reflekterer delvis utbredelsen til beveren,
men er også sannsynligvis et resultat av innsatsen til enkeltpersoner i felt. I Halden kommune
har antall lokaliteter økt med hele 263 %, m.a.o.
fra !l områder basert på en passiv innsamling av
opplysninger, til 40 områder basert på aktive registreringer av beverens tilholdssteder. Dette kun
over en periode på 4 år (1990-94).
Hva som er den tilbakeforliggende årsaken til at
beveren har kunnet ekspandere slik de siste årene
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Foto: Frank Rosen

Hytte ved Lantjern, Kornsjø sommeren 1991
Bevanger, Stein Buekholm, Åsmund Fjellbakk,
Geir Hardeng, O.M. Wergeland Krog, Bjørn Petter Løfall, Magne Pettersen, Knut Ringsbu, Svein
Støkket og Grete Walle.

som medisin allerede tilbake på 1600-tallet, var
svært ettertraktet.
Den svenske bever populasjonen (C. f fiber L.)
ble utryddet i !870 årene. Ca. 80 norske dyr ble
gjeninnført fra 1922 frem til 1939 (Hartman
1994). Det er trolig disse dyrene som nå vender
tilbake til sine forfedres hjemland fra øst. Beverne,
vest i Østfold fYlke (Moss, Våler, Hobøl, Skiptvedt
og Spydeberg), har trolig spredt seg fra Glomma,
og noen av disse dyrene stammer nok fra
utsettinger i Øst-marka på 1980-tallet (se
Kvanune 1985). Halden og Rømskog kommune
har nå fått åpnet for jakt, som de eneste i fYlket,
men Spydeberg vil snart søke om en begrenset
jakt (Rosell & Parker 1995).
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dag kan vi se et sammenhengende utbredelsesområde, som strekker seg fra Lindesnes i sør til
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Bever ved Klokktjern i Trondheim, mai 1994
Foto: Frank Rosell
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Østkroken. Beverdemning er laget i elvefaret,
og må stadig rives ned pga. flomfaren, men den
blir hele tiden reparert av beveren (Halden Arbeiderblad 12. mars 1983). Detle er sanune lokalitet som Igletjern og Gubberudtjem. *Kollerødtjernet. Det er observert hogst her tidligere
(før 1991) (FR). *Kroktjern. Hogst ble observert her sommeren 1991 (FR). *Krukelbukta.
Hytte bie observert her høsten 1994 (SB). *Møtjern. Hogst har blitt observert her tidligere (før
1991) (FR). *Skogfjorden (Mellom Nord- og
Sør Boksjø). Hogst ble observert her sommeren
1992 (MP). Hytte ble observert her høsten 1994
(SB). *Smørtjern. Beveren ble observert her allerede i 1960. Sannsynligvis det første stedet i
Aremark og Østfold fylke? (FR). *Store Lee.
Bever er observert i denne store grensesjøen fra
1977 (Halden Arbeider blad 12. mars 1983, Indre 3. desember 1983). *Størholttjern!Laggerholtet. Beverhogst ble observert her høsten 1986
(BEA). *Svarelva. Hytte, demning og ferske spor
ble observert i 1992 (MP). Hytte, mye ny og garnmel hogst og demning fortsatt tilstede 12. juli
1994. Dyrene har trolig vært her siden 1988, da
de ble observert lenger ned mot Kvermoen (FR).
*Trestikle. Hogst ble observert her tidligere på
1980-tallet (FR). *Inlevannet. Ca. 2 år gannnel
hogst ved grensesjøen ble observert i mars 1982
(BEA). Ørje, Strømsfoss. Bever ble sett flere

Appendix l
Lokaliteter besøkt av bever i Østfold; en
kommunevis oversikt.
(Lokalitetene som er merket med stjerne (*) er
nye siden oppsummeringene i Fauna i 1979 og
1981 ).
AREMARK KOMMUNE. *Aspern. Bever ble
observert sørvest i Aspem i juni 1988 (ÅS). Elva
mellom Tolsbytjern og Store Lee. Bever ble påvist høsten 1977. Da ble det revet en beverdemning, fordi vannstanden i Tolsbytjemet steg slik
at dyrket mark ble satt under vann. Også i 1978
er det registrert ferske gnag her (Anonym 1978).
Det fantes her to nye og en gammel hytte vinteren 1991. Ferske sleper i snøen ble også observert (FR, RS). *Gubberudtjern. Dyr ble observert her sommeren 1991. Beveren har sannsynligvis vært på gjennomreise her (FR). *Igletjern.
Det fantes her 28. juli 1991 mye nye hogst og en
jordhytte. Demning i bekken i sydenden mot
Kollerødtjemet. Beveren har vært her en tld SIden det også fantes en del gammel hogst her.
Vannliljer var også blitt spist denne sommeren
(FR). *Jordnes v/Store Le. Ferske gnag ble observert i november 1986 (BEA). *Kiokkesten i

Beveren er ikke lett d komme innpå. Slik får def/este se dem. Her ved brua over Berbyelva, Halden
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ganger i juni 1987. Det foreligger også bildemateriale herfra. (Diskerudlora). Fra tidligere
foreligger det flere observasjoner. To individer ble
første gang påvist ca. 20. juli 1976, og senere ble
dyrene sett av flere personer. Hogst på osp ble
registrert på begge sider av elva (Anonym 1976a,
Lid 1976). *Øvre Bjorvatn (Hallesby). Fant en
hytte og mye ny hogst her l O. juli 1991. Demning fantes også her tidligere i bekken mellom
tjerna (mye hogst her), men var fjernet. En voksen bever ble også observert (FR).

blad 24. mars 1988). Det ble ikke funnet spor
etter bever vinteren 1990/91. Dyrene flyttet trolig til Hafsrødbekken i løpet av 1988-89 (FR).
*Enningdalselva (Tellesås). Ny hytte ble funnet
her 26. oktober 1990. Denne ble betraktelig påbygd i løpet av høsten 1990 og 1991. Beveren
har blitt observert her en rekke ganger (første gang
22. oktober 1991), og den overvintret i 1990/91
tilogmed 1994/95 (FR). En armen hytte 200 meter lenger ned i elva ble funnet våren 1994 (trolig
bygd høsten 1993). *Enningdalselva (Ved Holtet). I øvre del av elva ved grensa til Sverige (Holtet) er det en tne-hytte (den eneste i Østfold ?)
nedenfor fossen Overvintring i 1991. Beveren
har trolig vært her i flere år før 1991 (FR). *Finnsvikbukta. Hytte ble observert her høsten 1994
(SB). * Folkå. Beveren har vært her og felt et par
store trær trolig i 1992? (FR). *Godatjern. Hytte
ble observert her høsten 1994 (SB). Beveren overvintret her 1994/95 (FR). *Hafsrødbekken. I
bekken fra og til Hafsrødtjernet var det mye hogst
våren og høsten 1991. Det fantes da tre demninger her i bekken nord for tjernet. Disse er sprengt
vekk flere ganger. Beveren kom hit i 1988-89
(trolig fra elva mellom Mortevann og Store erte).
To hytter ble funnet våren 1993 (FR). Hallerødelva, Bokerød. Bever har hatt tilhold her fra ca.
1969. Utgravninger i elvebredden er vanlig, og i
1978 begynt beveren å demme opp (TS medd.
OH). Sommeren 1980 ble 2 unger og l voksen
bever observert. Hytte ble ikke sett, men mye graving i elvebredden. Nye osper var også felt (JCP
anonym meddelelse 8. januar 1981). Ferske gnag
ble også observert 26. mars 1986 (GH). Høsten
1990 og 1991 var det mye ny hogst her, men fortsatt ingen hytte (FR). *Hauganetjernet. Beveren har hatt tilhold her i flere år (trolig fra midten
av 1980-tallet). Full aktivitet sommeren (spist mye
varmliljer) og høsten 1991. Beveren hadde også
her en liten demning i sør. To hytter, en stor og
en veldig liten (gammel) (FR, MP). Den gamle
hytta ble brukt for overvintring 1994/95 (FR), etter
at denne hadde blitt reparert om høsten 1994.
*Hisøya N., S. Boksjø. l individ ble sett her 7.
mai 1987 på kort hold (JBO, GH). *Kamhaugtjern, Rokke. Hogst ble observert her 4. august
1988. Disse var trolig fra 1987. Ny hogst både
vår og høst 1991. Hytte i bekken inn mot tiernet
funnet l. juli 1991. Varmliljer var tatt på sommeren. Overvintring 1991192 til og med 1994 (FR).
*Kirkevatnet. Beveren har her en hytte inntil
fjellet. Høsten 1990 var det mye hogst her, men
dyrene flyttet nok til hytta ved Holtet (Enningdalselva) for overvintring. Har trolig vært her i
flere år før 1990 (FR). *Kjølenvannet. Hogst er

ASKIM KOMMUNE. *Engebukta. Sommeren
1986 ble 2 individer observert (GH). Bever har
også blitt observert et par år tidligere, og mulig
så langt tilbake som i 1976. Er blitt sett relativt
regelmessig etter 1986. (Mistanke om ulovlig
jakt for noen år siden). Glomma. I et mindre
område finnes fra 6-10 bevere som har bygget
flere hytter (Haga 1981 ). Nå fmnes det bever nedover det meste av Glomma fra Øyeren og ned
mot Askim og Skiptvedt (se Haga 1981).
EIDSBERG KOMMUNE. Ingen bever aktivitet er observert i kommunen pr. 30. desember
1994.
FREDRIKSTAD KOMMUNE.
Ingen beveraktivitet er observert i kommunen pr.
30. desember 1994.
HALDEN KOMMUNE. *Berbyelva (Berbygård). Beveren er observert her en rekke ganger. Jordhuler og mye hogst er funnet i området.
Hytte/jordhule fantes her våren 1994 (FR). Sommeren 1994 ble det observert 3 unger og l voksent individ (FR, PEJ). Overvintring 1994/95
(FR). *Berbyelva (Nedre del mot Folkå). Sommeren 1990 ble et voksent individ observert her
(FR). Flere jordhuler er observert og 2 unger og
et voksent individ ble observert sommeren 1994
(FR, FB). *Bergsjøen. Beveren er observert på
gjennomreise i 1988 (FR). *Bergsjøbekken,
Rokke (Mellom Bergsjøen og Rokkevatnet).
Beverhogst ble observert i 1986 (JBO). Sannsynligvis var dette dyret på gjennomreise til Karnhaugtiern ? Gammel hogst observert 1991 (FR).
*Bergsmarktjern. Hogst observert her for ca. 67 år siden ( 1988) ? Trolig dyr på vandring. Ingen
sportegn å se 1991 (FR). *Bokenesøyene (NKornsjø). Hogst ble observert her våren 1991
(FR). *Elva mellom Mortvann og Store Erte.
Høsten 1987 bygde beveren demninger slik at

store arealer ble oversvømmet. Denne ble revet
etter tillatelse fra viltnemda (Halden Arbeider-
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Foto: Frank Rosen

Beverdam ved Sevtjern, Halden 1994
observert her på slutten av 1980-tallet ? (FR).
*Langtjern (Løvmoen), En stor hytte og demning har vært her de siste årene (før 1990). Høsten 1991 hadde hytten vokst betraktelig, og masse
ny hogst ble observert. Sommeren 1991 ble det
observert 2 voksne og l årsunge. Overvintring
1991192 tilogmed 1994/95 (FR). *Lerbekktjern.
Hytte og demning ble funnet her 25. juni 1991.
Sommeren 1991 ble det observert 2 voksne og l
årsunge. Hytta vokste betraktelig i løpet av høsten 1991. Overvintring 199 li92. Dyrene og demningen forsvant trolig i løpet av 1993 (FR). *Lysevatnet. Det ble funnet ny hogst her høsten 1991.
Sommeren 1991 ble det ikke funnet noen spor.
Hytte ble funnet 28. mars 1994 i Lille-Lysevatnet
(FR). *Løksvatn. To hytter ble observert her høsten 1994. En gammel og en ny ble funnet i påsken 1995 (FR). *Nybøletjern. Ny hogst ble observert her sommeren 1991. Sannsynligvis dyr
på oppdagelsesreise fra Hafsrødbekken (FR).
Hytte observert her høsten 1994 (SB).
*Nygårdsmoen i bekken. Fersk hogst ble observert her 26. juni 1991, 3-4 trær var hogd nord
for Viksletta. Sannsynligvis bever på vandring
(FR). Rjørelva, Torpedalen, Femsjøen. To sikre observasjoner av arten ble gjort juni 1976 (OJ
meddelelse GH). Ny hogst ble observert her både
vinteren 1990/1991 og våren 1992. En gammel
hytte ble funnet høsten R). Ny hogst og full aktivitet ovenfor Rødsvannet høsten 1990 og 1991
(FR). *Sevtjern. Hytte ble observert her høsten
1994 (SB). Overvintring 1994/95 (FR).
*Skjeggerød, Nordre Kornsjø. Hytte og mye

hogst ble observert her høsten 1991. Hytta ble
sannsynligvis bygd høsten 1988-90. Det ble først
observeJt 4 dyr her, men sommeren 1991 ble det
kun observert 2 indi;-ider. Overvintring alle år
!ra 1988-90 tilogmed 1994/95 (FR). *Svartbekken (v Boksjøen).Fanther2 hytter og l demning våren 1993. Mye ny og gammel hogst, har
nok vært her i flere år. Overvintring 1992/93 og
1993/94 (FR). *Teigen. Ferske gnag ble observert her i påsken 1995 (FR). *Trolldalstjern. Et
voksent dyr, hytte. mye ny og gammel hogst og
demning ble funnet her 15.juli 1994. Dyret (dyrene) har nok vært her i flere år (FR). *Ørsjøen.
Dyr levde antakeligvis her ved noen banker langs
denne store sjøen på 1980-tallet (Halden A.rbeiderblad 1983). *Ørsjøbekken, Klo. Hogst ble
observert her våren 1991. Høsten 1991 og 1992
ble det funnet mye ny hogst, samt jordhule med
matlager utenfor. Dyret (dyrene) hadde flyttet til
ny jordhule vinteren 1994·95. Mye ny hogst og
matlager ble obsef\ert 26. desember 1994 (FR).
*Øvre Elgvatn. Mye ny hogst ble observert her
høsten 1990 og 1991. Hytte ble funnet høsten
1992. Overvintring 1992/93 og 1993/94. Et dyr
ble observert 30. mars 1994 utenfor hytta på isen
(FR). *Åsmundtjern. Hytte ble observert her i
1988/89. Overvintring 19%95 (FR). ''Åtjern.
Mye ny hogst ble observert her påsken 1995 (FR).
HOBØL KOMMUNE. *Hobølelva. Bever har
blitt registrert her siden begynnelsen av 1980tallet (JO).
HVALER KOMMUNE. *Hvaler øyene. Hogst
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En av forfatterne, Frank Rose//, på en 3,25 meter høy demning. Bø i Telemark, sommeren 1996
har blitt observert her på en av øyene i øst på
1990-tallet (ÅF).
MARKER KOMMUNE. *Ledengbekken (fra
Ledengtjern). Bever har hatt tilhold i denne bekken nedenfor Ledeng gård i flere år. I 1988 måtte
endel av demningen fjernes pga. oversvømmelser av dyrka mark. Hytte ble funnet høsten 1991,
det var da også to demninger tilstede (FR). Dyrene har muligvis vandret hit fra Stora Lee?
(Bengt Flaten. Indre Smaal. avis 13. mars 1989).
*Otteidvika v/Eng, Store Le. Sommeren 1982
ble flere observasjoner av bever gjort, og hogst
ble registrert (Halden Arbeiderblad 12. mars
1983 ). Det er også meldt om observasjoner i den
østre delen av Øymark (Halden Arbeiderblad 12.
mars 1983). Hytte og 2 demninger ble observert i
slutten av 1980-tallet (OJ). Gammel hogst ble
observert vinteren 1990 (FR).

1995, se ogsåKrog 1993 e). *Tjæra v/Galborga.
Bevergnag på osp 3. juni 1992. Minst l individ
hadde tilhold her vinteren til sommeren 1992
(Krog 1993 c). *Laksen. Trær ble felt i nordenden ca. 1989, trolig streifindivid (Løfall 1995).
RYGGE KOMMUNE. Ingen bever aktivitet er
observert i kommunen.
RØMSKOG
KOMMUNE.
''Bøvika
(Rømsjøen). Hytte har blitt observert her
(Ringsbu 1993). *Ertevannet (øst). Hytte observert her (Ringsbu 1993).*Hellingtjern (nord).
Hytte observert her (Ringsbu 1993). *Langevannet. Hytte observert her (Ringsbu 1993).
*Lyseren. Hytte observert her (Ringsbu 1993).
*Oselva. Hogst observert her 7. august 1992.
Haleplask hørt her sommeren 1992 (MP).
*Rambergvika (Rømsjøen). Hytte observert her
(Ringsbu 1993). Rømsjøen og Tukkuelva. For
noen år siden ble også beverhogst sett ved
Tukkuelva som renner ut i Rømsjøen (Indre
Smaal. avis 28. august 1978). Hogst etter bever
ble observert på noen ospetrær ved Rømsjøen i
august 1980 (Indre Smaal. avis 6. august 1980b ).
*Rømungen. Hytte observert her (Ringsbu 1993).
*Skillesvika (Rømsjøen). Hytte observert her
(Ringsbu 1993 ). *Svarttjern. Hytte observert her
(Ringsbu 1993). *Trandumsætra. Bever er observert og har fast tilhold i elva like ved. En unge
ble observert her i 1988 (BB).

MOSS KOMMUNE. Kase (Jeløya). En død bever ble funnet 25. mai 1969 i strandkanten (Hardeng & Haga 1979). *Mossefossen. Streifdyr har
blitt observert nedenfor fossen i de senere år (begynnelsen av 1990-tallet) (ÅF). *Vannsjø. Dyr
observert i øst sommeren 1994 (GW).
RAKKESTAD KOMMUNE. *Stekeelva. Beveren har hatt fast tilhold her i den midtre delen
fra 1990-1993 (Krog 1993 c).
*Dørja (Stensbekken) mellom Glørud og Sandaker. Beveren har fast tilhold her fra ca. 1982.
Tre beverdemninger derav en utgravd her sommeren 1993. Ferskegnagspor 17.juli 1993 (Løfall

RÅDE KOMMUNE. Ingen bever aktivitet er ob-
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servert i kommunen.

eva (nedre del, utløpet til Glåma). Beveren har
fast til hold her, fersk hogst på ei stor osp felt ut i
vannet, fotspor og sleper på stranda. Spor observert fra 31. mai til25. september 1994. *Unnerud, Beverdamihytte bygget ca. 1992. *Vestby.
Beverdamihytte bygget 4-5 m sør for brua ca.
1992. *Vrangfossen. Beverhytte beliggende utenfor steinmuren på nordsiden av vika nedenfor
Vrangfossen. Beveren hadde tettet hytta med leire
16. oktober 1994. *Øst for Kjos. Beverdam/hytte
påbegynt sommeren 1994, en gammel dam har
stått her før, men ble naturlig borte. *Smalelva.
Beveraktivitet er registrert, og det er funnet 3 demninger og en hytte på en strekning på 2-3 km
(Røed 1992). *Kraftverket. Hytte observert her
oktober 1992 (THA).

SARPSBORG KOMMUNE. *Børtevann. Bever er observert her tidligere på gjennomreise
1987/88 (FR). *lsesjøen. Bever observert her
sommeren 1994 (BAJ). *Fossen ved Borregårdsfabrikker. To dyr fanget her sommeren
1994. Det ene individet ble merket. *Ågårdselva.
Bever er observert her tidligere. Ganunel hogst
observert 28. oktober 1991 (FR, TR). Beveren er
fortsatt tilstede pr. 1995 på noen lokaliteter (ÅF.
se også Walle 1995). * Visterflo. (ÅF)
*Birkumbekk. To jordhuler, mye ferske gnag og
en demning. Har vært her siden 1992 (FR, GW,
se Walle 1995). *Syverstad. Et dyr ble observert
her sommeren 1994 (GW). Jordhule ble funnet i
februar 1995. Hår- og bein rester ble også funnet
av et dødt individ (FR, GW, se Walle 1995).

TRØGSTAD KOMMUNE. Ingen bever aktivitet er observert i kommunen.

SKIPTVET KOMMUNE. *Vammasjøen. Her
har det blitt observert aktivitet over flere år (Krog
1993 b). *Bergsjøtjern. To hytter ligger i sjøen.
Disse hyttene ligger i Våler kommune, men beveren bruker hele vannet som beiteområde (Krog
1993 a & b).

VÅLER KOMMUNE. *Bergsjøtjernet. To hytter ligger i sjøen. Disse hyttene ligger i Våler kommune, men beveren bruker hele vannet som beiteområde (Krog 1993 a & b). Svinna mellom Rosefjorden i Vannsjø og Flesjøvannet. Et par bevere er flere ganger observert i 1980 her (Haga
1981). Nye gnag er også observert i 1989-1991,
samt to nye og tre gamle hytter (TAA, FR).
*Flesjøvannet. Beveren er observert her (FR).
*Mellom Flesjøvannet og Sæbyvannet. Beveren er observert her (FR). *Svinna ovenfor
Sæbyvannet. Det er også nå bever her (Krog 1993
a). *Mørkelva. To boplasser er registrert her
(Krog 1993 a).

SPYDEBERG KOMMUNE. Alle lokaliteter
uten initialer eller referanser er fått fra Viltbasen
i Spydeberg konnnune. *Asper. Aktivitet observert her 16. september 1994. *Bakke (sør).
Beverdam nybygd i 1994. *Berger. Aktivitet
observert her 15. juni 1994. *Bergsjøtjern. To
hytter ligger i sjøen. Disse hyttene ligger i Våler
kommune, men beveren bruker hele vannet som
beiteområde (Krog 1993 a & b). *Bøler. Aktivitet observert her 15.juni 1994. *Dingstad. Hogst
langs bekken observert 15. juni 1994. *Hovinbrua. Beitespor i snøen 15. mars 1994. *Kirkebekken. Gammel hogst observert 25. mai 1994.
Fotspor og sleper på stranda 25. september 1994.
*Kvarud, S. Beverdarnihytte bygget ca. 1990.
Beveren ble observert i 1994, mye problemer med
vann på jordene på grunn av dambygging. *Langnes-Fossum. Hogst observert 25. september 1994.
*Langtjern. Fersk bogst på osp i utløpsbekken
observert 18. september 1994. *Lysern. En stor
hytte 15. juni 1993 i kanalen ved utløpet. *Mellom Hovienga og Grinda. Beverdamihytte? observert 15. juni 1994. *Mørk (Mørkbekken).
En tidlig etablering med «hytten>/dam ved en
gammel sag der. Første gang i 1976. (Trolig kommet fra nord - Østmarka). Mye beitespor mm.
langsjordekanten observert 15.juni 1994. *Nestingen (Smaleva). Beverdam ca. 15 m sør for
høgspentledningen som krysser Smalelva. *Smal-

Observatører
(BEA)Bård E. Andersen, (FB) Frode Bjerkely, (SB)
SteinBuckholrn, (BB) Bjørg Bøen, (Æ) Jonny Eriksen, (ÅF) Åsmund Fjellbakk, (GH) Geir Hardeng,
(THA) Torodd Hauger, (TH) Tore Hoell, (BAJ)
Bjørn Arild Jensen, (PEJ) Pål Erik Jensen, (OJ) O.
Johansen, (RSL) Runar S. Larsen, (JBO) Jørn B.
Olsen, (JCP) J. Chr. Pettersen, (MP) Magne Pettersen, (JO) Jo Ranke, (FR) FrankRosell, (TR) Teije
Rosell, (IS) I. Selenius, (ÅS) Å. Sletten, (RS) Richard Spoletini, (TS) Toælf Svendsen, (GW) Grete
Walle og (TAA) Tomas Aarvak.
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Øyenstikkere i Østfold -nyfunn og status 1996
kjølig og fuktig vær i forhold til det en har vært
vant til i de siste somrene. Derfor ble kanskje
forsommerartene også denne gangen underrepresentert.

Bjørn Petter Løfall

Øyenstikkersesongen var ikke det ideelle i
1996, idet forsommeren bød på for mye
nedbør og kaldt vær med dårlig resultat for
forsommerartene. Likevel ble det gjort 66
nye atlasrutefunn og bekreftet i 3 atlasruter
hvor de er funnet før 1960. Det er gjort 11
nye kommunefunn. 9 personer har hatt ca.
33 feltdager.

Interessante funn 1995
Observatører til nedenstående: BPL =Bjørn Petter Løfall, f!Ol = Hans Olsvik, MPe = Magne
Pettersen, SAs = Svein Åstrøm, TJO = Thor Jan
Olsen.

Sørlig blåvannymfe Coenagrion puella ble endelig bekreftet i Østfold. Arten har lenge vært

Metode, materiale, resultater og diskusjon
Tabell l. Oversikt over antall personer som
har deltatt i kartlegging, hvor mange dager i
felt som er benyttet som er summen av alle
dager alle har vært i felt Nye atlasrutefunn og
nye kommunefunn i 1995, samt bekreftelse av
gamle funn (før 1960).

en mysterium og kontroll av tidligere innsamlinger har vist seg å Yære Coen-agrion

pulchellum selv om materiale belagt i Stavanger museum ikke er sjekket ennå (HOI). Det er
noe underlig at arten ikke er mer tallrik i Østfold. Den er vanlig i Vest-fold og langs Sørlandskysten. Den ble funnet på Refsahl i Torsnes,

Pr. 1996 er det funnet 24,3 arter i snitt pr. komAntall
Antall
Nye
deltagere feltdager atlasrutefunn
9
33
66

Bekreftelse av
Nye
Bekreftelse av
atlasrutefunn før 1960 kommunefunn kommunefunn før 1960
Il
o
3

Fredrikstad (SÅs) og Endetjern, Halden (MPe).

murre, en økning på bare 0,7 i forhold till995.
Bare 5 kommuner fikk en tilvekst i antall arter.
Av fylkets 43 kjente arter ble 30 arter funnet i
nye ruter i 1996 med til sanunen 66 nye atlasrutefunn. Pr. 1996 er det funnet 17,0 arter i snitt
pr. !Ox!O km atlasrute. Dette er en økning på
drøye en art pr. atlas-rute i forhold til 1995. Den
lille tilveksten i antall arter pr. kommune og pr.
atlasrute i forhold til året før skyldes at feltinnsatsen var lavere og at det kreves mer å finne

Måneblåvannymfe, Coenagrion /unu/atum, ble
funnet på 3 lokaliteter til tross for en relativt
fuktig forsonnner og liten innsats på potensielle
lokaliteter. Arten ble funnet ved Halvorstjern v/
Stangebråten, Aremark, Kalvetjern og nærliggende tjern på Brumosen, Eidsberg (BPL ).
Mye graving i elvemudderet i Mysenelva/ Hæra
på jakt etter klubbeelveøyenstikker, Gomphus
vu/gatissimus, ga til slutt resul-tater (HOl). Dette
er det 4 vassdraget arten er funnet i Østfold.

nye arter etterhvert som materialet blir større.

Ennå står det igjen 35 atlasrutefunn før 1960
som ikke er be-kreftet Det gjelder også relativt
vanlige arter. Tabell 2 viser kommunefunn pr.
1996.

En ny lokalitet for gulflekket metall-øyenstikker,
Somatoch/ora flavomaculata, rapporteres fra
Litjem, Aremark (MPe). Arten er ny for EISrute 21 og er den femte lokaliteten i Østfold og
den tiende i Norge.

Hver kommune har nå i gjennomsnitt 57 % av
fylkets 42 ynglende arter. Halden gikk nå forbi
Rakkestad som kommune med flest registrerte
øyenstikkerarter i Norge. Kommunen fikk hele
4 nye arter i 1996, Coenagrion puella og tre
Sympetrum-arter. Dette var forventet og fortsatt
er det poten-siale å finne flere arter i Halden
som i alle kommunene.

En slitt toflekkøyenstikker, Epitheca
bimaculata, ble sett ved Isesjøen, Sarpsborg så
sent som 28. juli (BPL ). Arten er ikke observert
flyvende så sent i Norge tidligere.
Grå torv libelle, Leucorrhinia albifrons, ble funnet på to lokaliteter sør i Halden, Årbu-tjern og

Som i 1996 Yar forsommeren preget av relativt
21

Tordiveltjem (MPe ). Arten er ny for EIS-rute
12. Arten ble også funnet for første gang i Sarpsborg ved Mortetjemet (TJO det. MPe).

Tabell 2. Kommuneoversikt over øyenstikkere
i Østfold.
· = funn 1960-96.
+ =funn før l 960.
2
= nyfunn 1996 eller som følge av
gjennomgang av samlinger.
? ::::: usikre angivelser
Ar = Aremark, As = Askim, Ei = Eidsberg,
Fr =Fredrikstad, Ha =Halden, Ho =Hobøl,
Hv = Hvaler, Ma = Marker, Mo = Moss,
Ra = Rakkestad, Ry = Rygge, Rø = Rømskog,
Rå = Rdde, Sa = Sarpsborg, Sk = Skiptvet,
Sp = Spydeber,g, Tr = Trøgstad, Vå = Våle1;
Sum = antall atlas-ruter funnet av 67
aktuelle, tallet etter skrås/reken er andelen
funn før 1960. ikke bekreftet 1960-96.

Verdifulle lokaliteter
Enningdalselva bekrefter bare sin stilling som den
viktigste øyenstikkerlokaliteten i Østfold og kanskje i hele Norge. Det ble gjort funn av flere
Sympetrum-arter derav mange nye for vassdraget. Dette gjør også Halden kommune til den mest
artsrike kommune når det gjelder øyenstikkere i
Norge.
Litjernet i Aremark synes også være en fin lokalitet med funn av gulflekket metall-øyenstikker.
Lokaliteten er bare besøkt en dag og er nok hovedforklaringen på at kun seks arter er registrert
ved tjernet.

Takk
Naturfondet i Østfold har bidratt med økonomisk støtte til arbeidet. Magne Pettersen og Hans
Olsvik har sammen med forfatteren vært hovedbidragsyter til data- fangsten som tidligere år.
Hans Olsvik og Magne Pettersen har kommentert manus. Følgende personer har assistert i felt
eller bidratt med opplysninger: Tommy «Krita>>
Andersen, Roar Frølandshagen, Sidsel Iversby,
Roar Olsen, Thor Jan Olsen, Svein Åstrøm.

Videre arbeide
Vi vil fortsette arbeidet med kartlegging av
øyenstikkere i Østfold. Datafangsten vil trolig ikke
bli så stor som spesielt i 1995. Vi forsøker å øke
kvaliteten på under-søkelsene og bruke mer tid
på hver lokalitet. Resultater slik de har blitt presentert i Natur i Østfold vil ikke bli gjort å hyppig som tidligere- kanskje vil det bli aktuelt med
hvert 3dje år. Resultater fra de tre siste årene har
blitt viet til sammen tre artikler, en artikkel for
hvert år i perioden 1994-96. Mesteparten av dataene er nå lagt inn på regneark. Det hadde vært
ønskelig å presentere alle primærdata i en rapport, sannnen med artenes flyvetid, utbredelse osv.

Forfatterens adresse:
Åslivn. 20B
1890 RAKKESTAD

FUGLEVAKTA
f:rp
il .'

94 72 95 00
22

Tabell 2. Kommuneoversikt over øyenstikkere i Østfold. • =funn 1960-96. +=funn før 1960, ~ =
ny funn 1996 eller scÆa følge av gjennomgang av samlinger,?= usikre angivelser, Ar= Aremark, As
~Askim, Ei~ Eidsberg, Fr~ Fredrikstad, Ha~ Halden, Ho~ Hobøl, Hv ~Hvaler, Ma ~Marker, Mo
~ Moss, Ra ~ Rakkestad, Ry = Rygge, Rø = Rømskog, Rå= Råde, Sa= Sarpsborg, Sk = Skiptvet, Sp
=Spydeberg, Tr = Trøgs~ad, Vå= Våler, Sum= antall atlas-ruter funnet av 67 aktuelle, tallet etter
skråstreken er andelen funn før 1960, ikke bekreftet 1960-96.
Ar As Ei Fr Ha Ho Hv M a Mo Ra Ry Rø Rå Sa Sk Sp Tr Vå Sum
Art/kommune
Cafopteryx virgo
• <)- • • • •
•
• • •
• • • • • 42/0
C sp/endens
3/0
•
estes sponsa
• • • • • • • • • • • • • • • • o • 63/0
1/0
fL· dryas
•
lpfatycnemis pennipes
+ • 17/0
•
• •
•
•
iPyrrhosoma nymphufa
•
•
• • • • + •
•
• • • • • 50/4
o
o
E;ythromma najas
• • • • • • • • • •
•
•
• • 45/2
o
Coenagrion hastulatum
• • • •
• • • • • • • • • • • • • 62/0
o
10/0
C lunulatum
•
•
•
•
o
15/2
C armatum
•
• •
• • • •
•
•
•
o
<)C johanssoni
• •
•
• • • • • 30/1
•
•
C. pulchelium
•
• • •
• • • • • • •
• • 2911
?
<)- <)2/0
C. puel/a
Enallagma cyathigerum
•
• •
• • • • • • • • • • • • 44/0
schnura elegans
•
• •
• • •
• •
• 20/2
8/0
Vleshna caerulea
•
•
•
•
•
•
•
-·
57/2
Ae.juncea
• • • • • • • • •
•
• • •
•
o
o
Ae. subarctica
•
• 27/3
• •
•
•
•
o
Ae. cyanea
• • • • • • •
• • • • • • • + • 40/0
Ae. grandis
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 60/0
1/0
Hemianax ephippiger
•
o
Brachytron pratense
3/1
•
<)Gomphus vulgatissimus
• o
+ 9/1
•
o
Onychogomphus forcipatus 1 •
• •
•
•
•
• 20/3
Cordulegaster boltoni
•
•
•
•
•
•
• 32/2
Cordulia aenea
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 5710
Somatochlora metallica
• o • • • • • • • • • • • • • • • • 54/0
S. arctica
• • •
• • • • 14/0
•
•
•
•
<)S jluvomaculara
510
•
•
•
<)Epitheca bimaculata
410
•
•
ibelluia quadrimaculata
• • • • o • • • • • • • • • • • • • 64/0
o
. depressa
17/1
• • • • • •
•
• •
•
o
Orthetrum coerulescens
13/2
+
•
•
•
Sympetrum striolatum
•
• <)• • • •
•
• 19/4
S. vulgatum
• •
•
•
•
• •
• • 12/0
S. jlaveolum
•
• • <)- • • • • • •
• • •
• 22/1
<)S. san,'i"ruineum
•
• • •
•
• • • •
• 14/1
o
S. danae
•
• • • • • •
• • • • • • • • • 55/1
eucorrhinia cauda/is
6/0
•
•
•
•
o
. albifrons
<)•
8/0
•
•
•
L. dubia
•
• • • • • • • • o • • • • • • • 53/0
L. rubicunda
23/1
• •
• •
• •
•
•
•
L. pecroralis
710
•
•
• •
•
Antall arter
28 Il 22 26 38 21 26 29 21 36 19 24 19 28 20 19 21 29

•
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Vi vet
fortsatt lite
'

Ved Botanisk museum, Oslo finnes det titusener herbarieark av karplant~r samlet fra Østfold. De
offentlige samlingene sammen med litteratur og krysslister har vært en helt nødvendig kilde for
kunnskap om floraen.
Østfold Botaniske Forening ønsker å starte et fy!kesfloraprosjekt. Vi ønsker å starte med å kartlegge
et utvalg arter. På lang sikt hadde det vært ønskelig å dokumentere så mange arter som mulig i hver
kommune. For mange kan det synes meningsløst å samle gran, blåbær og sølvbunke. Det finnes
likevel en del argumenter for å samle flest mulig arter innenfor et avgrenset geografisk område.
Mange arter fremviser en variasjoner som kan ha spesielle utbredelsesmønstre og med ulik historie.
Med et rikholdig materiale av alle arter rar man et bilde av utbredelsen av variasjonen innen artene.
Variasjonen innen en art kan vise seg så klar at de senere blir splittet opp i underarter eller skilt ut
en ny art. F. eks. er den «gamle'' sølvbunke er nå inndelt i de to underartene sølvbunke og elvebunke. Elvebunke regnes for å være et interessant funn. For å studere variasjon av hegg finnes det
ifølge konservator Reidar Elven v;Botanisk museum, Oslo ikke nok materiale i de offentlige samlingene.
Vi vet at gran og blåbær er vanlige i Østfold fordi de er iøynefallende og kan sees hele året. Imidlertid er det l 00-vis av arter vi vet lite om. Ifølge floraer er de ofte oppført som vanlige. Eksempler på
dette er vårerteknapp, knerot, trollurt og sumphaukeskjegg. Men hvor vanlige er de egentlig i
Østfold? Neppe vanlige, kanskje sjeldne.
Medlemmer i styret får med jevne mellomrom henvendelser om <<rare'' planter. De forsøkes beskrevet over telefonen eller pr. brev. Med det store antall arter som finnes i fylket er det som oftest
håpløst å kunne gi et riktig svar på slike henvendelser.
Finner du en plante som du vet du vil fundere lenge på gjør slik: Press ett godt utviklet eksemplar
(sikrest) eller ta et foto og send det til:
J. Ingar l. Båtvik, Tomb, 1640 RÅDE eller
Karplanteherbariet, Botanisk hage og museum, Trondheimsvn. 238, 0562 OSLO
La det alltid stå igjen minst halvparten og minimum 3 eks. på lokaliteten og det er ikke nødvendig å
ta med rota. Angi funnet med kommune, lokalitet, helst også kartteferanse etter UTM-systemet,
dato funnet, økologi (eks. veikant, myr osv.) og hvem som har samlet den. Be om et svar hvis du
sender det til Botanisk hage og museum. Det du sender fra deg vil da bli innlemmet i samlingen for
hundrevis av år fremover.
Kan du tenke deg å bli med på fylkesfloraprosjektet kan du kontakte J Ingar I. Båtvik, så får du
veiledning og en liste med arter vi ønsker å vite mer om. Mange har den tro at de har for liten
kunnskap til å kunne bidra med noe. Det er en defensiv holdning som i alle tilfelle viser seg å være
feiL Bruk gjeme fylkesfloraprosjektet til å lære deg mer om planter og deres kulturhistorie. Dessuten
er det en fin anledning til å bli bedre kjent i dine egne hjemtrakter, i kommunen eller i hele Østfold.
Du må ikke bidra med mye. F. eks. er en kryssliste, l O innsamlinger og ett foto i året ett fint bidrag.
Vi foretrekker heller 50 bidragsytere av slikt format fremfor en person som bidrar l 00 krysslister,
l 000 innsamlinger og l 00 foto.
Bjørn Petter Løfall
(leder)
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Arsberetning for Østfold
Botaniske Forening, 1996
Styret har bestått av:

Le. 13 deltagere. Leder var Ingvar Spikkeland.
12.-14. juli Slåttekurs på Bøensetra i Aremark.
Kontaktperson fra foreningen var Marit Eriksen.
Søndag 8. september Soppekskursjon sammen
med Fredrikstad Soppforening til Høydal!Havna
på Nordre Rolvsøy. Det var sparsomt med deltakere pga dårlig sopphøst.
Lørdag 14. september Lavtur til Hiesten i Rakkestad. 9 deltakere. Ledere var Bjørn Petter
Løfall & Einar Timdal.
Østfold Botaniske Forening har nå ca 80 medlemmer, noen færre enn i fjor da enkelte ikke
har betalt kontingenten og blir dermed strøket
av medlemslisten. Økonomien synes likevel ok.
Styret i Østfold Botaniske Forening har utgjort
styret i NBF. Ansvaret for hovedforeningen går
nå over til Østlandsavd. Nye lover behandles på
årsmøtet i et forsøk på å bedre sammen-setning,
kontinuiteten og sekretariatsfunksjonen på sikt.

Jan Ingar Iversen Båtvik (leder)
Øivind Lågbu (sekretær)
Carl Bolghaug (kasserer)
Aud Bjørnstad (styremedlem)
Bjørn Petter Løfall (styremedlem)
Svein Åstrøm (styremedlem)

Revisor: Morten Løvig
Valgkomite: Ellen Fodstad Larsen og Hermod
Karlsen
Foreningen har hatt tre styremøter siden forrige
årsmøte og behandlet 10 saker. ØBF har hatt
syv ekskursjoner i året som gikk. Hovedekskursjonen, planlagt i månedskiftet juli/august, ble dessverre avlyst pga for få påmeldte
innen fristens utløp.
Torsdag 9. mai Guttormsvauven på Vesterøy. 12
deltakere. Leder var Øivind Lågbu.
Torsdag 23. mai Smauet, Grundtvik i Onsøy. 17
deltakere. Leder var J.Ingar I.Båtvik.
Torsdag 6. juni Buerbakkene i Rakkestad. l O
deltakere. Leder var Bjørn Petter Løfall.
Lørdag 22. juni Rørvik!Løvik-området ved Store

Fredrikstad 24.10.1996
J.Ingar I.Båtvik (leder)

Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996
Guttormsvauen- Sandholmen, Hvaler torsdag 9. mai
Cochlearia danica. Her fant vi også et avblomstret eksemplar av strandtorn, Eryngium
maritimum, en sjelden og truet plante langs
Østfoldkysten.
I en av klovene vest for Guttomsvauen fant vi
også avblomstrede eksemplarer av hjortetrøst,

Våren 1996 kom sent. Selv om det stod mai på
kalenderen, minnet artslisten på turen til Vesterøy om tidlig vår. 12 personer møtte fram ved
parkeringsplassen ved Guttormsvauen denne

kjølige maikvelden.
I en bergvegg inntil stien ut til Guttormsvauen
fant vi både olavsskjegg, Asplenium
septentrionale, og skjørlok, Cystopteris fragilis
ssp. fragilis. I løvskogen stod blåveisen, Hepatica
nobilis, fortsatt i blomst. En av einerne,
Juniperus communis, var tydelig preget en påvirkning av einergallemygg, Oliotrophus
juniperinus, og i stedet for kongler hadde treet
fått "klomsekorn".
På sandbakkene ved Guttormsvauen fant vi bl.a.
blomstrende engfiol, Viola canina ssp. canina,

Eupatorium cannabinum, fra året før. En av

plantene som var i blomst i kloven var moskusurt, Adoxa moschatellina.
En av sjeldenhetene på turen var bittergrønn,
Chimaphila umbellata, som opptrådte i en god
bestand i barskogen ved Barm. Så tidlig på året
var det selvsagt bare blader å finne.
Ved Barm registrerte vi også veivortemelk,
Euphorbia esula.
Turen gikk videre sydover i retning Sandholmen. Her fant vi hva vi lette etter: Kalkkarse,
Hornungia petraea. Flere eksemplarer stod i

vårrublom, Erophila verna, og vårarve,

Cerastium semideeandrum, og ute ved stranden
en større bestand av dansk skjørbuksurt,
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blomst.
I alt en utbytterik tur, den sene våren til tross.
Øivind Lågbu

beiter i området. Grunneieren har mottatt
kulturlandskapsprisen for restaurering av området. Området er allment åpent for publikum
og gjerdeklyv gjør det lett å forsere gjerdet uten
å ødelegge det. En infonnasjonstavle er dessuten satt opp l O m før du kommer til gjerdet,
men den sterkt falmede informasjonen forteller
ikke mye.

Grundtvik og Smauet i
Onsøy, FredriRst~d torsdag
23. mm
Området har lenge vært kjent for varmekjær
løvskogsbotanikk med funn av storkonvall,
Polygonatum multiflorum, og ramsløk, Allium
ursinum, tilbake til H. C. Printzs dager på 1840tallet. Ramsløk er ikke sett her siden 1881, mens
storkonvall finnes her fortsatt. Gammel beitemark er dessverre mange steder tilplantet med
gran, og varme fjellkløfter med edelløvtrør er i
dag ofte blitt til vei- og stisystemer til de mange
hyttene i området. Ute ved Havvikkollen fant vi
imidlertid fine eksemplarer av storkonvall, rikelig med firblad, Paris quadrifolia, tannrot,
Cardamine bulbifera, og fingerlerkespore,
Corydalis pumila. Mange av fingerlerkesporene
var angrepet av rustsoppen Melampsora
magnusiana. Senere dro vi lenger mot vest for å
se på skogbingelen, Mercurialis perennis. Den
finnes fortsatt i fine bastander her både langs
stien utover mot Smauet og nærmere Smaugstangen. Mange av eksemplarene var angrepet
av rustsoppen Melampsora rostrupii. Ute på
Smaugstangen blomstret kantkonvall,
Polygonatum odoratum, i bergsprekkene. De var
imidlertid svært oppspiste av den flotte, rødfargede bladbillen Lilioceris merdigera. Ved
veien like før bebyggelsen i Grundtvik står fortsatt en fin tue med engstorkenebb, Geranium
pratense, fortsatt en sjelden art i Østfold. Den
står utsatt til for veiutvidelser, tråkk og slitasje
fra biltrafikken. 17 deltok på turen.

Før vi kom til informasjonsskiltet på strekningen mellom fylkesveien og kraftstasjonen finnes noen spredte forekomster av for lengst avblomstrede fingerlerkespore, Corydalis pumila.
Dette er kanskje forekomsten av fingerlerkespore
lengst fra sjø i Norge. Vi kunne også glede oss
over noen nesleklokker, Campanula trachelium
og hybriden enghumleblom og kratthumleblom,
G. rivale x urbanum. Like over gjerdeklyvet øst
i beitebakkene vokser tørrbakkearten dvergforglemmegei, Myosotis stricta, ikke nevnt fra
området tidligere. På samme sted var det store
forekomster av krattsoleie, Ranunculus
polyanthemos ssp. polyanthemos, og nyTesildre,
Saxifraga granulata. Den lille forekomsten med
enghaukeskjegg, Crepis praemorsa, som ble sett
året før kunne vi ikke gjenfinne. Kanskje den
foretrekker slått framfor beite eller tar den ett
hvileår? På ei rar tue i beitet hadde undertegnede tenkt å demonstrere vårstarr, Carex
earyophyllea, men de var allerede blitt beitet av
sauen. Her nede i utløpet av den største ravina i
beitebakkene finnes den største samlingen
marianøkleblom, Primula veris.
Til tross for at arter som stavklokke, Campanula
cervicaria, bergmynte, Origanum vulgare og
gullkløver, Trifolium aureum, har blitt borte fra
området er det fortsatt mye å glede seg over på
stedet hvor våren ankommer først i Rakkestad.
J. Ingar I. Båtvik som skrev sammen en ny
kulturlandskapsrapport for Østfold fylke var enig
i at området fortjener betegnelsen kulturlanskap
av regional verdi.

J. Ingar I. Båtvik.

Buerbakkene, Rakkestad
torsdag 6. juni
lO deltagere møtte frem på Rådhusplassen i Rakkestad sentrum som reiste i fellesskap ned til
Buer knappe 4 km vest for sentrum.

Bjørn Petter Løfall

Nebba, Marker lørdag 23.

Lokalbotanikeren Kristian Andreassen har nevnt
flere interessante plante funn fra Buer(bakkene)
i sin plante liste av 1964 publisert i Blyttia. Buer
er faktisk lokaliteten som er oftest nevnt i plantelista. Buerbakkene har etter at den statlige tilskuddsordningen "Spesielle tiltak i kulturlandskapet" fått ny oppmerksomhet. Ca. 90 daa er
underlagt skjøtsel, men i tillegg lenger vest finnes mer innenfor samme gjerde. Storfe og sau

JUlll
Nebba er ei ca. 40 km' stor halvøy i innsjøen
Store Le på grensa mot Sverige. Vel halvparten
av halvøya ligger i Norge. Området er kjent for
sin interessante flora. Fjorten av Østfolds
rødlistede arter er hittil blitr påvist på den norske delen av halvøya, og tre av disse; bakkesøte,
Gentianella eampestris ssp. campestris, berg-
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perikum, Hypericum montanum, og klubbestarr,
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii, ser ut til a ha
sine største forekomster i fylket nettopp her.

vi ikke å leite opp andre sjeldenheter som finnes her.
Etter en matpause avsluttet en del av deltakerne
turen, mens de mest ivrige fortsatt nordvestover
noen hundre meter til en lokalitet hvor det er en
stor forekomst av knollmjødurt, Filipendula
vulgaris. Sammen med en annen forekomst helt
sør på Nebba er dette de eneste kjente innlandsbestandene av denne arten i Østfold. Stedet ligger 50-60 km fra nærmeste voksested i
Tisselskog i Dalsland. Her fant vi også ganske
rikelig med trefingersildre, Saxifraga
tridactylites, som forøvrig hadde visse trekk som
minnet om oslosildre, Saxifraga osloensis. Av
andre arter her kan nevnes loppestarr, Carex
pulicaris. blodstorkenebb, kanelrose, Rosa
majalis, vill-lin, Linum catharticum, bergperikum, bakkemynte, Acinos arvensis, legevintergrønn Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia,
og griseblad. Tilbaketuren til parkeringsplassen
la vi om ei lita fukteng, hvor vi fant stortveblad,
Listera ovata, i knopp.

Av de 14 deltakerne som var møtt fra, var de
aller fleste fra Marker. Første stopp på turen var
Rørvik, et idyllisk sted ved Store Le i den nordvestlige delen av halvøya. Typisk for dette området er artsrike eng bakker og tørre knauser, men
også langs stranda vokser det flere interessante
arter. I sørskrentene var nyresildra i ferd med å
avslutte blomstringa, og her så vi mye lodnebregne og enkelte eksemplarer av bakkemynte.
Store forekomster av humle slyuget seg oppover sørskrenten. Det var også gode bestander av
krattfiol, Viola mirabilis, i krattet under skrenten. I engbakkene ned mot stranda fant vi bl.a.
rikelig med markfrytle, Luzula campestris, liljekonvall, Convallaria majalis, avblomstret
vårrnblom, Erophila verna, bakkeveronika, Veronica campestris, griseblad, Scorzonera
humilis, solblom, Ami ca mon tana, flekkgrisøre,
Hypochoeris maculata, og knoppurt, Centaurea
jacea. Videre var det også en del brudespore og
nattfiol. Oppe på flata vokste det bl.a. svarterteknapp, Lathyrus niger, harerug, Bistorta
vivipara, og flekkmarihand, Dactylorhiza
maculata. Store mengder med takhaukeskjegg
vokste pa de tørre knausene, og her var det også
rikelig med kantkonvall, Polygonatum
odoratum. Gullkløver, Trifolium aureum, er en
karakterart her i de åra hvor sommertørken ikke
er for sterk, men denne arten var enda ikke i
blomst. Etter en times tid i blomsterbakkene gikk
vi 3-400 m nordover langs stranda, hvor det fin~
nes en bestand med klubbestarr. Langs stranda
så vi bl.a. sylb lad, Subularia aquatica, tjønngras,
Littorella unit1ora og klo urt, Lye opus europaeus,
mens pilblad, Sagittaria sagittifolia, som vokser rikelig ute i vannet, enda ikke var i blomst.

For mange av deltakerne var dette den første
botaniske ekskursjonen de deltok på, og det ble
fra lokalt hold ytret et sterkt ønske om flere slike
turer for a bli bedre kjent med den rike floraen
som Marker har a by piL
Ingvar Spikkeland

Slåttetreff på Bøensætre,
Aremark fredag
12. -søndag 14. JUli
For femte gang deltok ØBF på slåttetreff på
Bøensætre. Området har vært lett beita de siste
årene, så det var en fantastisk blomstring deJIDe
sommeren! Særlig gledet vi oss over mye vanlig nattfiol, Platanthera bifolia, og brudespore,
Gynmadenia conopsea. Det er nå fast bosetting
på stedet, og vertsparet er i ferd med å etablere
museal gårdsdrift. Her kan en bl.a. oppleve
østlandsrødkolle og smålensgås! Ca. 15 personer var møtt fram for delta med ulike former for
innsats, og de vanlige arealene med fin, slåtteavhengig flora ble slått. Gammeldagse hesjer ble
satt opp. Med godt slipte ljåer og inspirerende
instruktører gikk arbeidet som en lek' Det ble
også tid til sosiale aktiviteter og botanisering på
vakre blomsterenger.

Fra Rørvik kjørte vi lO km sørover til sørspissen av Nebba. Derfra gikk Yi til Lavik, et lite
sted ved Store Le omgitt av engbakker, kratt og
aske-/lønneskog. Området er kjent for sine kalkrike skoger og artsrike t1ora. De lokalklimatiske
forhold er ekstra gode her, siden Store Le, som
omgir området på tre kanter, ofte ligger åpen
hele vinteren og ~kaper et snev av ''marint"
klima. Her fikk vi demonstrert en rekke planter
vi tidligere ikke hadde sett på turen, f. eks. nikkesmelle, Silene nutans, lakrismjelt, Astragalus
glycyphyllos, blodstorkenebb, Geranium
sanguineurn, bergmynte, Origanum vulgare<
tysk mure, Potentilla thuringiaca og leddved,
Lonicera xylostewn. På grunn av tidsnød rakk

l slåttengene fant vi bl.a.: beitemarikåpe,
Alchemilla monticola, markfrytle, Luzula
campestris, smalkjempe, Plantago lanceolata,
blåfjær, Polygala vulgaris, bråtestarr, Carex
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pilulifera, fagerklokke, Campanula persicifolia,
stavklokke, Campanula cervicaria, jonsokkoll,
Ajuga pyramidalis, solblom, Arnica montana,
bakkesøte, Gentianella campestris ssp.
campestris, griseblad, Scorzonera humilis, vanlig nattfiol, Platanthera bifolia, gjeldkarve,
Pimpinella saxifraga, liljekonvall, Convallaria
majalis, brudespore, Gymnadenia conopsca,
karve, Carum carvi, og gullkløver, Trifolium
aureum. Av andre interessante arter i området,
som ble observert, nevnes jåblom, Parnassia
palustris, og muserumpe, Myosurus minimus.
Slåttetreffen 1997 blir avholdt 18.-20 juli- kontakt Gunn H. Aasen, tlf. 94 19 3 9 94 om du er
interessert!

T. pseudogranulosa før vi rundet toppen av Store
Hi es ten (forøvrig et trig. pkt.). Like vest for toppen så vi en samling avblomstrede knerot,
Goodyera repens, før vi gikk ned i en liten svartorsumpskog. I en lita rasmark ble noen lindetrær, Tilia cordata, og hassel, Corylus avellana,
observert. På steinblokkene fant vi den iøynefallende mosen storstylte, Bazzania trilobata. I
sumpskogen ble skorpelavene Arthonia
leucopellaea og Lecanactis abietina sett på flere
treslag, Artene er forøvrig ganske vanlige i
området. På vei tilbake mot toppen av åsen og
før vi gikk ned øverst i Askedalen ble en ny samling knerot funnet.
I øvre del av Askedalen finnes rasmark med en
liten lindeforekomst. Her ble åregrønnever,
Peltigera leucophlebia, bred fingernever, P.
neopolydactyla, på steinblokker sett. En hadde
tatt med seg skorpelaven Hypocenomyce
anthracophila som ble funnet på en brent stubbe.
Jubelen var stor da en av deltagerne fant tysbast, Daphne mezereum. Dette er første funnet
av arten i Rakkestad. Langs bekken på råtne
stubber fant vi det vi lette etter, nemlig en begerlavart med røde flekker på basalskjellene. Bleiksyl, Cladonia norvegica, får de røde flekkene
grunnet en midd som stimulerer arten til å produsere rhodocladonsyre. Før vi avsluttet turen
gjennom Askedalen kunne vi glede oss over en
samling begerpigglav, Cladonia amaurocraea.
Arten er tidligere nevnt fra fYlket i litteraturen,
men belegg for dette manglet.

Marit Eriksen

Lavtur til Store Hiesten, Rakkestad lørdag 14. september
Store Hiesten (uttales Histen) ligger ca. 8 km
øst for Rakkestad sentrum, ca. l ,5 km øst for
Nøtteholen. Letteste adkomst er å kjøre riksvei
l 05 fra Rakkestad sentrum mot Aremark til en
kommer til Gjølstad skole og deretter nordover
til Nøtteholen. Deretter kan en kjøre på skogsbilveien nordøstover helt inn til plassen Elgmoen
(så langt en kommer med tohjulsdreven bil) eller ta av en skogsbilvei som tar av østover like
etter Nøtteholen gård. Vi gjorde det siste.
En del av området ligger mer enn l km fra tekniske inngrep ifølge Direktoratet for Naturforvaltning sitt inngrepskart. Samtidig er dette
kanskje det største gjenværende barskogsområde
i Rakkestad kommune uten særlig større hogstinngrep.

Fra området er følgende andre arter kjent, men
ikke sett på denne turen: Skogjamne
Diphasiastrum complanatum ssp. complanatum
-en forekomst. Thelotrema lepadinum (skorpelav) tidligere samlet på gran i sumpskog, kystårenever, Peltigera collina, 1\legalaria grossa
(skorpelav),
filthinnelav,
Leptogium
saturninum.

Vi parkerte like nord for Rådalshytta og gikk
nordover i Askedalen før vi "klatret" opp mot
Store Hiesten fra øst. Det første spennende vi
fant var furnskjell, Cladonia parasitica, på en
gammel furulæge og piggskjegg, Bryoria
furcellata, på furu i en ganske åpen skog. Ingen
av disse er samlet i Østfold tidligere. Ellers ble
gubbeskjegg, Alectoria smmentosa, randkvistlav, Hypogymnia vittata, og Hypocenomyce
friesii funnet. Gubbeskjegg opptrer vanligvis på
furustammer i Østfold, mens den opptrer vanligvis og ofte rikelig på gran andre steder i
Norge. Kjente forekomster av kystvrenge,
Nephroma laevigalum, grynvrenge, N. parile,
stiftfiltlav, Parmeliella triptophylla og grynfiltlav, Pannaria conoplea ble demonstrert på noen
gamle osper. Den sistnevnte er bare kjent fra to
lokaliteter i Østfold. Vi fikk med oss skorpelavene Lecidea botryosa, Trapeliopsis flexuosa og

På slutten av dagen reiste 4 av totalt 9 deltagere
til Gapestadfossen i nedre del av Rakkestadelva
for å se på dvergskjold, Peltula euploca. Arten
ble først funnet 18. august samme år. Lavarten
vokser på en av de mest solvarme sørvestvendte
bergveggene i fossen og finnes på et ca. l m2
område. På steinene og bergknausene i fossen
ble forøvrig skorpelaven Lecanora achariana, en
rik lærlavflora, Dermatocarpon, studert og samlet uten at vi kunne sette navn på alle artene.
Vi takker alle fremmøtte for å vise interesse og
engasjement!
Bjørn Petter Løfall & Einar Timdal
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Næringsrike innsjøer i de sentrale deler av
jordbrukslandskapet i Degernes, Rakkestad
andemat, vanlig tjønnaks og nøkkeroser. Ved
strandbreddene vokser takrør, sjøsivaks, kvassstarr, elvesnelle, sverdlilje og bredt dunkjevle.
Ved Ertevarmet finnes det også beitemark helt
ned til vannet som gir en interessant flora og
etterhvert et sjeldent kulturlandskapselement.
Sumpmarkene er generelt svært produktive
natursystemer.

Per-Otto Suther

Innsjøene i de sentrale deler av jordbrukslandskapet i Degernes har en interessant
fuglefauna i Indre Østfold-sammenheng. Fortsatt finnes det lite data om fuglelivet derfra
bortsett fra noen besøk ved Stomperudtjern
på 1970-tallet. Oppsummering av senere års
noe overfladiske undersøkelser viser at 123
arter er observerte ved Ertevannet,
Stomperudtjern, Blytjerna og Skarpholttjernet.

Nede~for

omtales hvert vann nænnere og en

oversikt over registrerte fuglearter er presentert
i tabell I. En rekke observasjoner med antall og
tidsangiVelser fra området er presentert av Løfall
& Suther ( 1995).

I bygda Degernes i Rakkestad kommune finner
vi et næringsrikt våtmarkssystem bestående av
Ertevannet, Stomperudtjemet, Skarpholttjemet
og Søndre og Nordre Blytjem, samt forbindelsesbekkene mellom dem. Dette området ble oversett da verneverdig våtmark ble kartlagt i Østfold på 1970 tallet. Området er kanskje det tredje
rikeste våtmarkssystemet i Indre Østfold etter
Gjølsjøen og Heranssdragct. Våtmarkene har
status som særlig viktig viltområder (Wergeland
Krog 1993).

Ertevannet
Ertevannet ligger ca. 3 km. sørvest for Degernes sentrum, øst for riksvei 22. Det kan også
nåes ved å ta av mot Øverby og senere mot
Vatvedt fra Gautestadsletta. Sjøen har en lengde
på ca. 3 km og et flateinnhold på ca. l km', og
er således den største innsjøen i kommunen.
Ertevannet er lite gjengrodd og har således mye
åpent vannspeil. De rikeste områdene for vannfugl er strandbeitene i sør- og nordenden, områdene ved Snopestad og ved utløpet av
Stomperudbekken ved Nedre Erte, samt en
holme med en hekkende fiskemåkekoloni og
noen par makrellterne ved Øvre Erte.

I Rakkestad utmerker området seg som det rikeste innsjøsystem for trekkfugl i kulturlandskapet. Grundtvannsområdene, fuktengene og kantskogene langs Glomma er riktignok bedre som
trekk- og rastelokalitcter, men innsjøene i Degernes er nok bedre som hekkelokaliteter for
vannfugl. Rakkestad har forholdsvis få næringsrike innsjøer i forhold til kommunens landareal.
Ertevannet, Stomperudtjernet, Skarpholttjemet
og Blytjema er blitt senket opptil to ganger hver
for å skape mer effektiv jordbruksmark og for å
hindre flom på jordbruksmark omkring innsjøene. Dette samt overgjødsling p.g.a. avrenning
fra dyrket mark gjør dem i første omgang meget
næringsrike, men kan på sikt føre til at de minste gror helt igjen. Dette gjelder spesielt Søndre
Blytjern og Skarpholttjernet.

Det raster mest trekkfugler her om våren, fra
isen går og til langt ut i mai. Om høsten raster
langt mindre fugl og de forstyrres ofte av jaktpress, mens en del ender og sangsvaner kan
holde stand her også vinterstid dersom det er
ekstremt milde vintre og følgelig åpent vann.
Sangsvane er sett med opptil 78 ind. samtidig.
Videre lappdykker (l par), de vanlige endene
dominerer, av sjeldnere andearter kan nevnes
taffeland og bergand. Mange vadere raster også
her bl.a. kan nevnes storspove med 31 ind.
29.04.95, 8 ind. trane rastet i mai 1995. Mye
småfugl raster og trekker ved Ertevarmet, bl.a.
mange sangere. Flere fiskeørner er sett samtidig. Av sjeldnere funn kan nevnes spillende åkerrikse v/Snopestad 1993-94, spillende vaktel,
samt storskarv og alkekonge.

Til å ligge i jordbrnkslandskapet er det relativt
lite åker helt ned til vannkanten ved disse vanna
i Degernes, kanskje med unntnk av Søndre Blytjern. Det er ganske bra med kantsoner bestående av strandbeite, kratt, løv- og blandingsskog,
bergknauser samt noe barskog. Vegetasjonen i
vanna består av flytebladsarnfunn med vanlig
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Tabell l. Oversikt over fuglearter som er obsenert ved de enkelte innsjøer/tjern i sentrale deler
av jordbrukslandskapet i Degernes. O ~ Observert, H ~ Funnet hekkende, h = sannsynlig
hekkende.
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Norsk navn

Enkelt bekkasin
Rugde
Storspove
Rød stilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
S trandsnipe
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Norsk navn
Rødstrupe
Buskskvett
Steinskvett
RingtroSt
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Duetrost
Rørsanger
Gulsanger
Møller
Tomsanger
Hagesanger
Munk
Løvsanger
Fuglekonge
Grå fluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Stiertmeis
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Toppmeis
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-
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o

o
o
o
o

o
o

Ertevannet

Norsk navn
Gulspurv
Sivspurv
Sum
l

~

<

'

OH
Oh

Stomperudtjernet
OH
OH

Nordre
Blytjern
Oh
Oh

117.

80

43

Søndre
Blytjern
Oh
Oh
71

Observert ved Skarpholttjernet.

StomRerudtjernet og
Skarpho lttj ernet

Det er betydelig dypere, og har denned en noe
annen karakter. Her er det mer åpent vannspeil,
og en takrørskog ligger i nordvestenden. Av hekkefugl kan nevnes rørsanger og knoppsvane. På
østsiden av tjernet er det et grunt parti med mye
elvesnelle og rikelig med stor andemat.

Stomperudtjern og Skarpholttjcrnet ligger mellom riksvei 22 og Ertevannet på østsiden.
Stomperudtjern ble beskrevet av Ringsby og
Suther ( 1979). Lite har endret seg ved tjernet
siden den gang. I sørenden av tjernet finner vi
den største takrørskogen i kommunen. Her synger inntil 6-7 rørsangere samtidig og minst 20
sivspurv ble sett 09.1 0.93. En gråhegrekoloni
finnes ved Stomperudtjern - Ertevannet.

l denne delen av vannet raster ofte sangsvane
(49 ind. mars 1993), gras ender og enkelte vadere som f. eks. gluttsnipe. Lokaliteten er svært
artsrik på fisk, bl.a. karuss. En del dykkender
raster også i Nordre Blytjern. Både kvinand,
toppand og laksand er observert, sistnevnte med
36 ind, april -95. Sothøne er også sett her. Ofte
raster svaner, gjess og andefugl i begge Blytjerna
samtidig. Det foregår da ofte forflytninger fra
det ene tjernet til det andre, særlig hvis fuglene
blir skremt. De to Blytjema utfyller hverandre
godt som hekke- og rasteplass for forskjellige
vannfugler.

Skarpholttjemet er det minste av disse vanna i
Degernes. Tjernet med omgivelser er lite undersøkt, men er trolig av betydning for fuglelivet. Det ser interessant ut med mye flytebladsamfunn der andemat utgjør den største delen.
Tjernet befinner seg i en sterk gjengroingsfase,
trolig grunnet kloakkutslipp. Det vokser mye
storvokst løvskog inntil deler av tjernet. Og videre finnes sumpmark omkring Skarpholttjernet.
Det rapporteres om mange raslende krikkender,
og hele tre jordugler ble sett samtidig våren
1981.

Inngrep og trusler
I nordenden av Nordre Blytjern er det bygd en
skyte bane, så i perioder gir dette mye støy i området. Hytteområdet ved Rolvseidet i nordenden
fører til en del ferdsel i omradet, bl.a. en del
motorbatferdsel. En kraftlinje (høgspent) går

Blytjema
Søndre Blytjern ligger øst for riksvei 22, ca. 2
km. øst for Ertevannet. Tjernet er grunt med mye
flytende planter og lite åpent Yannspeil om sommeren. Ofte kan en se gråhegre stå midt ute i
tjernet og jakte. Den sterke gjengroingen er en
følge av at tjernet ble senket på 1950 tallet. Landskapet rundt tjernet er variert med dyrket mark,
bergknauser, busker og kratt. En bekk renner
fra Søndre til Nordre Blytjern. I sørenden av tjernet vokser noe sumpskog med surnpmark nærmest vannet. Der raster traner årlig under vårtrekket.

også over dette tjernet. Den samme
høyspenttrasCen går tvers over Ertevannet og
forbi rett sør for Stomperudtjern. En del fugl

må nok bøte med livet i møte med denne
høyspentli[\ja. Bl.a. ble ei knoppsvane funnet død
ved Nordre Blytjern 26.10.86. Den var blitt ringmerket ved Kungsbackafjorden, Halland, Sverige 18.07.1972, og ble således hele 14 år, 3 mnd.
og 8 dager gammel.

Konklusjon
Noen store fuglesjøer er ikke disse vanna hver
for seg. Men samlet utgjør de et interessant vannsystem. De har sine individuelle forskjeller som
gjør at de utfyller hverandre godt. Og de har en
gunstig beliggenhet i nærheten av hverandre.

Tettheten av grasender og sangsvaner kan være
høyt under vårtrekket. Hele 140 sangsvaner er
sett samtidig i tjernet som ikke er mer enn 100
m bredt og 200 m langt. Av raslende vadefugl
kan nevnes 6 grønnstilk 10.05.1993. Vipe og
enkeltbekkasin hekker årlig.

De tekniske inngrep som er gjort er ikke verre
enn at det går å leve med. En får bare håpe at
det ikke blir flere. På sikt ville det være ønskelig å heve vannstanden i Søndre Blytjern, slik

Nordre Blytjern ligger like nord for det Søndre.
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at det ikke gror helt igjen. Det har vært drevet
forholdsvis lite fugleregistrering i dette området Så potensialet til å observere nye arter er
stort. Få ornitologer har besøkt Degernes- som
også har interessante skogsområder Det er registrert drøyt 120 arter ved disse vanna, et antall som klart vil øke dersom feltarbeidet intensiveres.

Ringsby, T.H. & Suther, P. O. 1979. Stomperudtjern i
Degernes. Østfold-Ornitologen 6(3-4):8081.
Suther, P-0. 1979b. Stomperudtjern - Et fugleeldorado i Degernes. Østfold Bygdeblad 19.
oktober 1979.
Wergeland Krog, O.M. 1993. Viltet i Rakkestad. Kartlegging av
viktige
viltområder.
Forvaltningsplan for viltressursene. Fylkesmannen i Østfold og Rakkestad kommune.
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Voksesteder for finnmarkspors
Ledum palustre i Østfold
!13 av Østfolds areal ligger høyere enn !50 m.o.h.,
men hele 3/4 av myrarealet er i denne høydesonen. Fylket har mest myr i de østre trakter.
Finrunarkspors Yiser en reell preferanse for myrer øst i fYlket Arten viser i Østfold derimot ingen preferanse for et bestemt høydenivå, idet for-

Geir Hardeng
Finnrnarkspors har en østlig l nordøstlig hovedutbredelse i Skandinavia og i Europa. Utbredelsesgrensen mot vest bLa. går gjennom Østfold, der
et 40-tall voksesteder er kjent Alle lokaliteter,
unntatt en i Trøgstad, en i Våler og 5 i Rakkestad, er fra grensekommunene Halden (4), Aremark (7), Marker (l!) og Rømskog (10).

delingen av voksestedene gjenspeiler myrenes arealmessige høydefordeling. Ovemevnte er utdypet i en annen artikkel (Hardeng l997b).
I grensetraktene mot Sverige er finnrnarkspors
studert av Økland (l989a). På svensk side er arten kartlagt i Bohusliin, Dalsland og i SVViirmland (Fries 1971:397, Karvik 1964:36, Andersson 1981:316, Fransson 1972: l 07). To lokaliteter er kjent fra Bohusliin nord for Uddevalla:
- Dragonkullens sydside mellom Halden og Svinesund (UTM: PL ca 32, 53, Fries 197!:284), se
figur l.
- Torodmossen i Tanum kommune, 2 mil S for
Østfold (UTM : PL 50, 16. Statens
Naturvårdsverk 1994:153).

Utfra antall kjente intakte voksesteder i Østfold,
artens vitalitet på lokalitetene, samt sårbarhet pga
grøfting, torvtekter, med påfølgende gjengroing,
bør finnrnarkspors plasseres i kategorien hensynskrevende på Østfolds rødliste,jfr. Båtvik (1992).
Arten er i Østfold et eksempel på en lokalt verneverdig art Ufr. Hardeng l997a). Finnmarks-pors
er påvist i 3 reservater i fYlket : Vestfjella i Aremark, samt i Bredmosen og Kisselbergmosen i
Marker.
Spesielt bør ytterligere 3 voksesteder vernes :
- Søndre Bergtjem i Aremark, der arten har vært
kjent i ca !50 år og er stndert ved pollenfunn,
datert til ca 2000 f Kr. (Øren l982a,b).
- Abbortjern ved Otteid N, Marker, med Østlandets antatt største forekomst
- Nær Toverød ved Grepperødfjorden i Vansjø,
V åler, der vi finner den vestligste lokaliteten i
Østfold. Vest for fYlket er arten kjent fra 3 steder,
i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Voksesteder
Det vises til figur l. VIM-koordinater i det flg.
er UTM ED 50, dvs. utfra svart rutenett på
l :50.000, M-711-kartserien. Innen hver kommune er voksestedene ordnet etter høyde over
havet
Aremark

34

S. Bergtjern NV: PL 504-505,791 ca 115 rnoh
- Funnet ved tjernet 1844 av Hans. Chr. Printz,
hebariet i Bergen; belegg 1844 ved Bot. mus.
Oslo.
-Påvist av Kr. Andreassen i 1955, iflg. hans botaniske funnlister.
-God og inntakt bestand 9.6.1979 (Øren
1982: 17).
Lokaliteten er klart verneverdig. Det eneste som
kan tenkes å true stedet, er grøfting eller senking
av tjernet pga skogbruk.

Myr NV ned mot vannet, ca 200m innenfor grensen til Vestfjella naturreservat.
Ca 6 x 3m stort felt funnet 6.2.1997, Bård E.
Andersen (meddelt).

Halden
Prestebakke S: PL ca 460- 413 ca 150 moh
Lok. litt S for nytt boligfelt S for jernbanen, ikke
eksakt lokalisert (meddelt 1980 til Bård. E. Andersen). Lokaliteten er ikke verifisert.
Prestebakke Ø l Prestebakke skog: PL 471-473,
416-420 ca 160 moh
-Funnet 20.7.1953 av skogbestyrer Knut Brekke,
belagt i herbariet i Botanisk museum i Oslo.
-Ca 50 mV for veikryss, sett ca 1974-75.
H.Chr.Gjerlaug (meddelt 1976).
- Noen få sterile kvister 2 steder ca 30 m fra
hverandre 2.9.1980, vil sikkert bli skygget ut
(Øren 1982:16).

Bredmosetjern N: PL ca 502, 788 ca 115 moh
- Funnet av Hans Chr. Printz ca 1845, belagt i
herbariet i Oslo (Blytt 1886:21). Trolig er korrekt funnår 1844, da Printz gjorde et annet funn
ved S. Bergtjern, se over.
-Inge Johan Øren lette i området 13.6.1979, men
uten resultat; kan ha blitt oversett (Øren 1982:42).
Aspestrand : PL 562, 627 ca 160 moh
2 «busker» funnet i 1985, delvis plukket l beitet
?, på en meget liten myr ca 30-40 m. N for branntårn (Torstein Voldberg, Bård Edgar Andesen,
Aremark, meddelt). Funnet er ikke verifisert.

Reldætjern: PL 491,617 ca 170 moh
- Et bestand på ca 6-8 m i diameter (ca 40 kv.m)
ble funnet ved NV-enden av Reketjem («NV i
«e» i R;;ketjern på 1:50.000, M-711-kart)
2l.l0.1980 av Bård E.Andersen.
-Inntak! 23.l.l981 (Andersen meddelt).
-Inntak! februar 1997, ca JO kv.m, vital men mer
glissen ? (Bård E.Andersen).

Fjell bru Ø: PL 511-512,592.
ca 160 moh
Ca 40-50 m N for riksvei, mellom 2 koller, sumpskog med furu, bjørk og vanlig pors.
-Funnet på liten myr, sparsomt 27.5.1950.
A.Fjeld, herbariet i Bergen.
-Ca 100 kv.m 22.7.1980 (Øren 1982:16).
-Ca 40 x 20m 14.9.1980. Bra bestand (forf.).
-Står bra, god foryngelse, 18.8.1988 (forf.).
-Bra 1991. Kraftlinje nylig bygget over lokaliteten (forf.)
Blanketjern V : PL ca 543, 587 ca 190 moh
En liten forekomst funnet i et fuktig søkk noe Ø
for en delvis stensatt sti, 13.9.1970 av Signe Diesen, Halden, ble notert i blomst 6.6.71 og
2.6.1973.

Lille Ertevann: PL 427-428,567-568 ca 170moh
- Opprinnelig funnet av Finn Roll Hansen, når?
- Skadet av tømmerdrift 1980, ca l 00 kv.m,
mange skudd med blomster 22. 7.1980, bra tilstand 1981 (Øren 1982:16).
· En "tue" ved en lysløypetrase 1985-86, truet
lokalitet, hogd like ved (Yngvar Nilsen meddelt).
- Området noye ettersøkt. Myr drenert, ungskog
lynnet og arten gått ut (Terje Blindheim oktober
1997).
Rød, Enningdalen: PL 46-36 ca 180 moh
- Et sparsomt bestand på en liten myr oppe i åsen
Ø for gården Rød, 22.7.1904, Jens Homboe, belegg i herbariet i Oslo (Blytt & Dahll906:557).
- Området ble oppsøkt 2.9.1980 av Øren, uten at
funn ble gjort, men voksestedet kan ha blitt oversett (Øren 1982:41).

Matholhøgda S: PL 584, 624
ca 190 moh
Et lite bestand på 3-4 små «klyngen> funnet
8.4.1981 av Bård E. Andersen, ca 50 m Ø for et
lite tjern, som ikke står på l :50.000, M 711-kart.
Fiskeløstjern Sl Matholhøgda N: PL 587, 648
ca 210 moh
- På myr, ca l O x 6 m stort bestand, funnet
27.9.1980 av Bård E. Andersen.
- Sett på en ombrotrof myr ca 1987 (Korsmo &
Svalastog 1993:43).

Flg. lokaliteter Ø for Ørsjøen ble meddelt meg i
1979 av Torolf Svendsen, Sannerødmoen ved
Kornsjø,
er gjengitt i Øren (1982:41 ). Lokalitetene er ikke
senere oppsøkt og verifisert.
-Teigen N
PL 508, 418 ca 150 moh.

Dypvann N: PL 477, 703 ca 220 moh
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- Volmerød S
PL 509, 427 ca 170 moh.
- Sannerødmoen NØ PL 531, 431 ca 180 moh.
ca 165 moh.
- Prestebakkemosen PL 49, 42
Prestebakkemosen ble undersøkt av Rune Halvorsen Økland 27.7.1988 og av meg 27.6.1978 +
l 0.6.1986, uten funn av finmuarkspors, men myra
er stor, så arten kan lett ha blitt oversett.

på strekningen her et sted ( skogbestyrer Per
Skaug, meddelt 1972).
2 angivelig <mye» lokaliteter opplyst av forstkandidat Gudbrand Ruud, Radenes, ca 1983
(J.I.Båtvik, meddelt).
c a
Fossum ved Lifjorden : PL 499, 946
110 moh
-Funnet 12.8.1963 av Kristian Våler, belagt i
herbariet i Oslo.
- Noen ris ca 20 m S for stor bekk, 50 m Ø for
vei, samt! individ ved sti her 22.7.1980. Vil trolig bli skygget ut (Øren 1982: 18, og meddelt).

Marker
Rødenes : PL 46, 08
Funnet før 1900, trolig i 1844, av Hans Chr. Printz
«mellom Marker og Rødnæs, på mym,
belagt i herbariet i Oslo. Funnet er lokalisert med
UTM-koordinater iflg. Botanisk museum i Oslo,
men jeg anser stedsangivelsen som høyst usikker.

Løvik ved Store Le : PL ca 600, 784
ca 110 moh
En del i strandkanten på et S-vendt nes i Store

Ørje - Linnekleppen. Funnet i en kraftlinjegate

Figur l. Lokaliteter med finnmarkspors Ledum palustre i Østfold, etter Hardeng (1997b). En linje
nord-sør er inntegnet (UTMED 50 x =PL 45). Øst for linjen finnes ca 30% ovfylkets areal, men
60% av myrarealet og ca 85% av lokalitetene for finnmarkspors. Markerte høydenivåer, etter
Gojfeng (1983), viser områder over øvre marin grense. A Aremark, H Halden, M Marker, Ra
Rakkestad, Rø Rømskog, T Trøgstad, V Våla X Lokalitet i nordre Bohusldn i Sverige, etter Fries
(1971).
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Figur 2. Et lite utsnitt av Østlandets antatt rikeste forekomst av finnmarkspors Ledum palustre, ved
Abbortjern nord for Otteid i Marker, der arten totalt dekker et areal på ca 2 dekar. Blomstrende
busker 16.6.1987.
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Le, juli 1987, funnet av Jørn Erik Bjørndalen
(Bjørndalen & Brandrud 1989:4).

bruk før, og Øren har anvendt et nyere 400 gr.
kompass (Omregning fra gammelt til nytt gradetall: 360 gr. x 1,11 = 400 gr.). Dersom antagelsen er korrekt, passer lokaliseringen med en liten furumyr ca 145 moh utfra M 1:5.000 økonomisk kart. Denne myra er ikke oppsøkt.

Abbortjem Otteid N: PL 553-554, 837-843
ca 115 moh
-Store, livskraftige forekomster inntil tjernet, funnet 20.6.1977 av meg.
- Dekker tilsammen mer enn 2 dekar; 8.9.1980
og <<er den største forekomst jeg har sett på Østlandet>> (Øren 1982: 19).
-Inntak! 16.6.1987 (J.B.Olsen og forf).
Lokaliteten er klart verneverdig. Det eneste som
kan tenkes å true stedet, er grøfting eller senking
av tjernet pga skogbruk.

Bikkiepølen l Gjøvasshøgda: PL 481,975
ca 210 moh
-Forekomst av finnmarkspors (PL 482, 975, iflg.
fylkesmarmen i Østfold 1976:217), iflg. forstkandidat Gudbrand Ruud. Rødenes i 1974. Funnet
skal ha blitt gjort på en liten myr (PL 479, 972) S
for Brokstjem, litt NV for Ørje, trolig i juni 1974
(meddelt 12.7.1974 fra Ruud).
- Et lite bestand litt Ø forN-enden av den langstrakte myra Bikkjepølen (Øren 1982:42, etter
opplysning fra G. Ruud 1980).

Sandtorp SØ: PL 524, 914 ca 115 moh
- Funnet på en myr like V for Gjølsjøen, ca 150
m fra N-enden av myra 25.7.1979 (forf.).
-Ca 15 kv.m, bra bestand, samt et ris sett i myrkanten mot varmet 7.9.1980 (Øren 1982: 19). Det
er foreslått torvuttak på myra. Dersom dette realiseres, vil voksestedet raseres.

Fjellstuen, Krokseteren : PM 52, 17
c a
270 moh
Belagt i hebariet i Oslo av J.H.H. Brochmarm fra
1892. Ikke ettersøkt i ny tid. Lokaliteten er ikke
langt fra Bleiken naturreservat i Rømskog, der
det feilaktig har vært oppgitt en forekomst, se
under Rømskog kommune nedenfor.

Bredmosen : PL ca 530, 895 ca.l20 moh
- En liten forekomst sett innen ett område, omtrent lokalisert som over, belagt i herbariet i
Trondheim. Funnet av Asbjørn Moen, Trondheim, 24.8.1970 (Moen 1970:68 og meddelt).
- Ikke gjenfunnet av Rune Halvorsen Økland
(Halvorsen 1977:98, jfr. Økland 1989b) eller av
meg.
Jeg har en mistanke om at funnet er gjort like
utenfor det eksisterende myrreservatet Bred-

Kisselbergmosen SØ: PM 508, 136
ca 300 moh
- Et mindre bestand funnet nær vannkanten på
en liten øy i et myrtjem helt SØ i myrreservatet
10.6.1980 (forf.).
-Innsamlet i februar 1983 til Botanisk museum i
Oslo (Andes Danielsen).
- Myra er grundig undersøkt i forbindelse med
Rune Halvorsen Øklands omfattende myrstudier
(dr. grad), men er ikke funnet andre steder på myra
(jf. Økland 1989b:13, Øren 1982:43).

mosen.

Hageholttjem S: PL 473-472, 811 ca 140 moh
- Funnet av Kristian Andreassen, Rakkestad,
23.8.1936 og 27.7.1941; belagt i herbariet i Oslo.
-Sett på stedet av Kr.Andreassen 1955, iflg. hans
funnlister.
-Ca 150 kv.m. ca 100m SØ for en stendam ved
tjernet. Bra bestand 22.7.1980 (Øren 1982:18).

Rakkestad

As: PL ca 40, 81 ca 160 moh
- N for Nakkim, ved Ås ca, iflg. forstkandidat
Gudbrand Ruud, Rødenes, 1974, og flg. hr.
Ganrmelsrud, Degernes. Ulokalisert.
-På en myr ved gården Ås (Øren 1982:43, etter
opplysning fra G.Ruud 1980).

E!ænes l Rørvik: PL ca 56, 87 ca 150 moh
Funnet i <<Eng-skogen>> (gnr./ b.nr.ll8 l 3) straks
V for Ekenes i primo l medio september 1921 av
Olaf Andresen. Funnet er belagt i herbariet i Oslo.
!flg. Finn Roll Hansen ligger lokaliteten 333 grader og 380 m fra våningshuset på Ekenes (Øren
1982:42). Utfra denne angivelsen oppsøkte Inge
Johan Øren stedet 7.9.1980, men fant ikke arten
(Øren 1982). Lokaliteten kan lett ha blitt oversett, f.eks. om Roll Hansen har oppgitt sitt gradetall utfra til et 360 gr. kompass, som var vanlig i

Motjern l Kløsa : Strekningen Moijem (Langtjern V, PL 45-46, 78)- Kløsa. ca 160 m.o.h.
- Langtjem V : PL 453 ? 785 ? (E.F.Larsen
meddelt Nils Skaarer, Rakkestad, 1991).
-Funnet av Ellen Fodstad Larsen l 0.6.1984, meddelt Bjørn Petter Løfall, Rakkestad.
-En liten klynge 1993, meddelt forf.. Stedet er
ulokalisert (B.P.Løfall, meddelt).
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- Lokaliteten er senere forsøkt gjenfunnet av
E.F.Larsen, men uten resultat (B.P.Løfall, meddelt).

Nes: PM 585, 188 ca 140 moh
Funnet 26.6.1948 av Per Wendelbo og belagt i
herbariet i Oslo. Et funnsted antatt identisk med
Wendelbo"s, omtales av Øren ( 1982:44), etter heskrivelse fra Finn Roll Hansen. Øren søkte
forjeves etter lokaliteten 12.6.1980, men fant den
ikke. Lokaliteten kan imidlertid lett ha blitt oversett om Roll Hansen har oppgitt gradetallet utfra
til 360 gr. kompass, som var vanlig i bruk før, og
Øren har anvendt et nyere 400 gr. kompass.

Tangen SSV (Brodal, Degernes) PL 465, 787 og
PL 463, 788. ca 160 moh
«Brodal>> er en nedlagt plass SØ for Dammyra V
for Kolbjømviksjøen. Voksestedet i skog i skrånenede terreng mot sjøen, like ved Langtjem. !flg.
et gammelt kart hadde plassen Brodal beliggehet
PL ca 462, 785.
- Funnet 17.6.1962 av Kristian Andreassen, Rakkestad, og belagt i herbariet i Oslo.
- To pene bestander her ble vist Nils Skaarer i
1968 av Kr.Andreassen (Skaarer 1988:5).
- Inntakt pr.l973, iflg. brev 4.9.73 fra N.Skaarer
til Elmar Marker (Miljøverndepartementets prosjekt «Landsplanen for verneverdige områder og
forekomster», botanisk notat nr.29) :
«På en næringfattig myrhelling finnes en pen bestand av finnmarkspors.>>
-Mellom Brodal og Tangen, PL 463, 787; ca 200
m S for Tangen ved Langtjem. Et stort bestand i
en myrhelling og et mindre ca 50 munna (Øren
1982:43, etter opplysning fra N.Skaarer 1980).
- Ekskursjon Østfold Botaniske Forening
8.6.1991, 2 større bestander i flott blomst (Skaarer
1992).
- Inntak! pr.l995 (Bjørn Petter Løfall, Ola
Wergeland Krog, meddelt).

Fjølåsbrennmyra : PM 606, 182. ca 180 moh
- Lokaliteten antas identisk med PM ca 602, 177,
en lokalitet for et funn i herbariet i Oslo, funnet
et par l 00 m Ø for S-enden av Rømsjøen
17.10.1950 av forstkand. Halvor Dalene.
- Et bra bestand på ca l 00 kv.m ble funnet
12.6.1980 i furumyrskog (Øren 1982:22). Etter
opplysning fra H.Dalene i 1955 til Finn Roll Hansen, antas de to funnstedene identiske.
Tårnby N: PM 586, 268 ca 185 moh
-Ø for Tåmby, PM ca 580?, 265, meddelt forf
juni 197 4 fra forstkandidat Hans Taraldrud, Rømskog.
-IS-enden av Tåmbymosan et lite bestand på ca
l Okv.m ved en grøft l 0.9.1980; vil bli skygget ut
(Øren 1982:21, etter opplysning fra H.Taraldrud).
Blaremyra : PM 564, 198 ca 230 moh
Funnet på en fattig myr 14.8.1993, av Finn
Wischmann; belagt på Botanisk museum i Oslo.

Sæteråsen ved Kløsa : PL 436, 785 ca 175 moh
- Biologi-student Ø.Andersen fant lokaliteten i
1980 (Øren 1982:43, etter opplysning fra Finn
Wischmann). Området er ikke eksakt lokalisert,
men ble oppgitt som PL 436,782.
-Gjenfunnet 30.3.1997 i et N-vendt myrsig, ca
l 00 m S for bukt i sjøen Kløsa. Bestand i halvskygge, ca 40-50 kv.m stort med antatt bra vitalitet (Bjørn Petter Løfall, Ola Wegwland Krog,
Monica Kristiansen).

Store Trangkleivtjern : PM 568, 269 ca 240 moh
- «Øremåsåhøgda>>, PM 565, 269 (fylkesmannen i Østfold 1976: 243), etter opplysning i 1975
fra forstkand. Hans Taraldrud, Rømskog.
- Ca 30 x 30 m, relativt tørt i åpen furuskog, bra
bestand 10.9.1980 (Øren 1982:21, etter opplysning fra H.Taraldrnd og Knut Ringsøy).
Lille Trangk/evtjern : PM 560, 267 ca 240 moh
Et lite bestand ved V-kanten av tjernet, som ligger ca 150m S for Store Tangklevtjem, se over,
(Øren 1982:45, etter opplysning fra Knut
Ringsøy).

Mærratjern : PL 394, 951 ca 240 moh
- Funnet på noen kv.m. av 0.-J. Krosby i 1980
sør i delvis grøftet myr mot fasttnark, Honningen
Ø l Bu\jem N, og angivelig sendt Botanisk museum i Oslo (Atle Haga, Slitu, meddelt). Forekomsten dekker ca 10 kv.m (Øren 1982:43, etter
opplysning 1980 fra A.Haga).
- Ca 25 m N for blåmerket sti, på grøftet myr, ca
15 m før stien går over på fastmark. Ca 5 kv.m,
noe skyggefullt med småfuru, 3.10.1993 (Bjørn
Petter Løfall, Ola Wergeland Krog, meddelt).

Butjern S l Gørtjern N : PM 563, 189 ca 250
moh
Ca 200m N for Gørtjem på furnmyr, et livskraftig bestand på ca 75 kv.m, gjenfunnet 12.6.1980
av Inge Johan Øren (Øren 1982:21), etter opplysninger fra Finn Roll Hansen. Funnet i 1980 er
belagt på Botanisk museum i Oslo.

Rømskog
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Store Lyseren S : PM 554, 284 ca 290 moh
Funn herfra iflg. opplysning fra skogbestyrer
Hans Gaasvik, Setskog, meddelt meg i 1979 (jf.
Øren 1982:45).
Stangebrot V: PM 615, 267 ca 290 moh
Levedyktig, lite bestand på 12 kv.m 10.9.1980, i
åpen lyngfuruskog i nærheten av vannet (Øren
1982:21, etter opplysning fra forstkandidat Hans
Taraldrud, Rømskog).

melt funn, se under Marker kommune over).

Trøgstad
Ekebergmosen : PM 264, 116
ca 190 moh
- Funnet av fylkesskogsjef Halvor Dalene
l 0.6.1959, iflg. herbariet i Oslo. Forekomsten
dekker et relativt stort areal (Berg 1962:72).
-Sett på stedet i 1966 (Amfinn Sørlie).
-Ca 200 kv.m 22.7.1980; god prognose, hvis
ikke grøfting får det til å vokse opp tett kratt på
stedet (Øren 1982:19).
- I tilbakegang pga grøfting, iflg. Arnfinn Sørlie
(Atle Haga, Slitu, meddelt i 1986).
- Et bestand på ca 4 x 6 m ble sett mellom gamle
torvtekter 12.6.1997 (Nils Orderud meddelt B.
P. Løfall).

Haukenesfjellet: PM 548, 232 ca 300 moh
-Funnet i 1974 av forstkand. Hans Taraldrud,
Rømskog (meddelt 1974).
-Et liten bestand finnes pr.l980 på V-siden av et
branntårn på toppen av fjellet (Øren 1982:45,
etter opplysning fra Taraldrud). Øren lette forjeves
10.9.1980, men har nok oversett arten (Øren
1982).

Våler

Bleilæn naturreservat: PM 51,18, tidligere feilangivelse
-Oppgitt av fylkesmannen i Østfold (1976: 243),
etter meddelelse til forf. 1974, etter et angivelig
funn av grunneier.
- Myra er oppsøkt flere ganger av Rune Halvorsen Økland (jf. Halvorsen 1977 og Økland 1989b)
og av forf., men uten funn.
- Forstkandidat Hans Taraldrud, Rømskog, mener angivelsen er feil og bør glemmes (Øren
1982:44, etter opplysning fra Taraldrud). (Ved
Fjellstua i Marker, ikke langt unna, finnes et garn-

Toverød : PL 030, 908
ca 40 moh
-Funnet av Per Raade 7.6.1970, belegg i herbariet i Oslo.
- Vokser spredt i et område på ca l 00 kv.m,
11.6.1980. Bestanden er i tilbakegang med
skrantene skudd og få fertile pga skygge (Øren
1982: 19).
-Sett i 1988 (Anne-Marie Raade, meddelt 1992).
Siden dette er den vestligste lokaliteten i Østfold,
og en av de vestligste i artens totale utbredelsesområde, bør denne marginal-lokaliteten tynnes
varsomt for skyggetrær (gran, bjørk, furu) og ikke
grøftes (Hardeng l997b).
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Finnmarkspors Ledum palustre.
Tegning : Ta gny Tande Lid.

Slettsnok Coronella austriaca
i Østfold
tegn i tabell l. Slettsnoken er lite kjent blant
folk flest, og den slås sikkert ihjel som «hoggorm>>, selv om alle 3 arter er fredet etter Viltloven. Hoggorm kan imidlertid slås i hjel f.eks.
ved direkte fare for at barn blir bitt Qfr. Viltllivll)lf§tl~ Skallebakke i Torsnes ca 1972 målte
84 cm (Ole Petter Skallebakke). En skinnham
fra Dillingøy i Vansjø i 1984, på 89 cm ble oppgitt som slettsnok, men er nok mer trolig buorm. En oppsummering gis av Barth (1963), der
et individ fra Nesodden i 1961 ble målt til 89
cm. Dette er den lengste sikre målte slettsnoken
i Norge (Dolmen 1993:24). Gislim & Kauri
( 1959:348) oppgir 83 cm på et individ fra Gøteborg-traktene.

Geir Hardeng

Slettsnok Coronella austriaca, er en lite studert
art i Norge utfra litteraturen å dømme (Barth
1963, Collett 1879, Collett & Wollebæk 1918,
Direktoratet for naturforvaltning 1988, Dolmen
1978 a,b, 1993). I Sverige er den mer studert,
jfr. f.eks. Gislim & Kauri (1959) og Andrim &
Nilson (1976,1979).

Forvekslinger
Forveksling med buorm eller med fargevarianter
av hoggorm kan finne sted. Buorm kalles lokalt
<<snok» eller «vanlig snok», i Våler i Østfold
også «svartsnok». Selv om artene på nært hold
er greie å artsbestemme, kan observasjoner oppgitt som slettsnok være feil. Man må derfor være
kritisk til opplysninger, jfr. innledningen til
funnoversikten nedenfor. Det vises til tegninger
av hoggorm, buorm og slettsnok, samt kjenne-

Økologi
Slettsnoken er primært koyttet til tørre, solrike
bakker med busk- og edelløvskog eller
blandingsskog, med blokkmark, røyser, sten41

Slettsnok
2 mørke rader
langs ryggen
Farge
Brunlig - grålig
Rund
Øye-pupill
Skjellrekker mellom øye og munn En
Har
Mørk strek «gjennom>> øyet
Glatte
Skjell
Delt
Anal-plate
«Middels>>
Størrelse
Tabell I
Spesielle tegninger

Hoggorm
Siksak-mønster
(Kan være helsvart)
Varierende
Avlang
To
Mangler
Med kjøl
Udelt
<<Middels>>
half'n~

gjerder mv., ofte med nærhet til eng og kulturmark. Arten ernærer seg særlig av andre reptiler, som stålorm og firfisle (Andren & Nilson
1976, 1979). Parringen finner sted i mai, og
ungene fødes i august - september. Arten har
vinterdvale på frostfrie steder fra oktober til april
-mai.

uml<>r<tde med analplata

ho

Trusler
På norsk rødliste er arten gitt status sårbar (Direktoratet for naturforvaltning 1988: 23,
Størkersen 1992:59). Slettsnoken står på Bernkonvensjonens liste, appendix Il. Norge har tiltrådt konvensjonen, som behandler truete arter
og deres levesteder i Europa. I Østfold er arten
gitt status «usikker» (Viker 1990). Foreliggende
oversikt gir grunnlag for å anta at arten i fylket
bør tilhøre kategorien «sjelden>>. Punktinngrep,
inngrep fra jord - og skogbruk som hogst,
treslagskifte, oppdyrking, større driftsenheter,
fjerning av stengjerder osv., samt en generell
areal-fragmentering, antas å være blant de mest
negative faktorene. Biocider er også trukket
frem, siden arten som rovdyr innehar et høyt
trofisk nivå i næringskjeden.

Buorm
2 store, lyse
nakkeflekker
Mørk
Rund
En
Har
Med kjøl
Delt
«Ston>

orm

slett snok

Tegninger av hoggorm, buorm og slettsnok,
etter Dolmen (1993:17).

I Dalsland, som grenser til Østfold og har omtrent samme areal, er det oppgitt 43 funnlokaliteter for slettsnok (Karvik 1964, Hagstrøm
& von Proschwitz 1987). I Østfold er en kort
oppsununering gitt (Hardeng 1983). Meget få
funn er publisert fra fylket, jfr. litteraturhenvisninger i oversikten nedenfor. Funn i Østfold fremgår av kartskissen. Materialet (ca 55
funnsteder) er for lite til å trekke for mange konklusjoner.

Utbredelse
Slettsnokens nordgrense i Norden sammenfaller med den såkalte <morrlandsgrånsem>, etter
Norrland i Sverige, eller limes norrlandicus
(Andren & Nilsson 1979:92). Grensen er en
biogeografisk skillelinje, en overgangssone eller en frekvenslinje, mellom «sørlige» og «nord-

lige>> naturforhold, det være seg vegetasjon,
flora, landformer eller klima. Rent praktisk sammenfaller limes med nordgrensen for eik og
hassel. I Østfold viser grensen godt sammenfall
med øvre marin grense (ca 160- 200m o.h.),
slik at høyereliggende arealer i fylket viser trekk
som samsvarer med områder nord for limes
norrlandicus - og de lavereliggende tilsvarende
med områder sør for limes.

De fleste funn er gjort i kyst-Østfold. Alle funn
er gjort lavere enn øvre marin grense, så arten
synes ikke å være ubredt i de mer karrige og
høyereliggende barskogtrakter, såkalte «Fjellaområder>> (Vestfj el! a, Markers vestfjell,
Trømborgfjella, Ankerfjella, osv). Arten er til
nå ikke kjent fra Marker, men fra de tilgren42
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Antatt sikre funnsteder for slettsnok, Coronella austriaca, i Østfold.
Mer usikre funn er utelatt, se teksten.

Observasjoner i Østfold
Alle observasjoner i det flg. refererer til enkeltindivider. Registreringene er behandlet
kommunevis (alfabetisk). Noen observasjoner
ble meddelt til Ottar Krohn etter et opprop i
Natur i Østfold (1984:49). Disse er innarbeidet
nedenfor. Funn i Hardeng (1983: 130) er utdypet noe. Ytterligere en del meddelelser og opplysninger fra litteratur er presentert.

sende kommunene Rakkestad, Eidsberg, Aremark. Det er lite sannsynlig at slettsnoken finnes nordover i Marker (Rødenes) og i Rømskog,
idet den er mer sørlig i sin utbredelse.
Slettsnok Coronella austriaca, fotografert i
Lomme/and i Nordre Bohusliin, Sverige, i
1994.
Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.

Observasjoner det festes stor tilllit til som sikre
slettsnok, utfra samtaler, kjennskap til observatøren, eller ved at fotografier finnes, er satt i
kursiv. Det betyr ikke at de øvrige observasjonene er usikre, men de har ikke latt seg nærmere vurdere av meg. Av ca 60 observasjoner
antas minimum 35 som sikre. UTM Eoso-ruter
for antatt sikre registreringer er omtrentlig angitt.
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Aremark

68 (Hermod Nilsen obs., Jøm Enger medd.)
- Nevnt fra «Fredrikstad>> (Collen & Wollebæk
1918: 48). Det er nok sikkert dette funn som er
angitt på
utbredelseskart i Gislim & Kauri
( 1959:348).

- Funnet overkjørt på vei, Ø for Vardåsen (PL
53, 67), 27.6.1992 (Roar Olsen, Sidsel Iversby,
Magne Pettersen). Individet fotografert.
-Funnet død pa vei ved Fjell bru,juni 1993 (Stein
Andersen; J.B. Olsen medd.)- Funnet død på vei
ved Fjell bru, juni 1993 (Stein Andersen;
JB.O/sen medd.)

Kråkerøy
- Bjømevågen (PLI O, 58), i en busk på en åkerholme, ca 1975 (O.P.Skallebakke).
- Bjømevågen (PL! O, 58), i løvskogsli 1.7.1993
(D.Dolmen, A.Haga, C.Bolghaug, G.Hardeng).
PL 102-586. Fotografert. Solte seg i overgangen
mellom løvskog og karrig, åpen furuskog mot toppen.
- Bjørnevågen S (PL! O, 58), i en N-S-gående
sprekkdal som fortsetter mot sjøen ved Tyttebærneset. Storsteienet ur med eikekran. Obs. i 1976
og 1978, på bakken og i en busk. Finneren mente
grunneier drepte de ormer han kom over (Torbjørn Brynildsen).
- Studert på kloss hold ved en løvskogsli bl.a.
med alm, nær et jorde SV for Strålsund (PL 10,
61 ), NØ for Nygårdsmoa/Goenvad, ca 28. 7.1987,
ca 60 cm lang (Jan I.lversen Båtvik).
-Angivelig obs. flere ganger ved Rød, også i 1996
(medd. til Jan l.Båtvik, Ola Wergeland Krog
medd.).

Eidsberg
I 1968 kom et ind. tilfeldig med i et sandlass fra
et grustak ved Mysen, meget trolig i Monaryggen
(PL 30, 06)- til Haugetun folkehøgskole i Rolvsøy
(nå i Fredrikstad kommune). Ind. som målte ca
30 cm, ble etter ea l Odager gitt bort til en dyrepark ved Vinterbro utenfor Oslo og ble sett der
året etter, adskillig større (Jan Ingar I. Båtvik).

Fredrikstad
Borge
- Skallebakke (PL 15, 62) i Torsnes ca 1972,
lengde hele 84 cm lang (Ole Petter Ska!lebakke).
- l ind. funnet overkjørt ved Fosserdammen (PL
19, 59), Torsnes, 4.7.1992 (Sidsellversby, Magne
Pettersen).
-Mulig observert i Skjærviken (Ivar Nilsen, Kjølberg barneskole; Jan IBåtvik medd.).

Fredrikstad by
- På damvoll i Bjørndalen, mellom «Andre>> og
«Tredje dam>>(PL Il, 67) en gang i årene 1965-

Onsøy
- Slevik (PL 04,63), fanget inn, tatt med til en

S/ettsnok Cm·onella austriaca, fotografert i Lomme/and i Nordre Bohusldn, Sverige, 1994.
Rund øyepupill, strek <<gjennom" øyet og en skjei/rad mellom øye og munn, er gode kjennetegn.
Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden.
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skole og vist frem på naturfaglinjen på et gymnas en gang i årene 1965-68 (Jørn Enger medd.)
- Sett flere ganger i området Slevik, Rød,
Møklegård (PL 05, 62) bl.a. et fargebilde med et
individ i hånden i Fredrikstad Blad 28.5.199!
(Jan Christian Hiickert obs., medd.)
- Letretangen, Onsøy (PL 00, 67) 7.6.1996
(Wergeland Krog !997:48).

løvskog l .fjellskrenter (Jon A. Syvertsen, Bård E.
Andersnen medd.).
- Berbydalen l Indre Iddejjord : Registrert, uten
henvisning til konkrete funn (Hardeng & Nordbakke 1974.·57).

Hvaler
- Ved vei, i nærheten av Trekanten (PL Il, 48),
Asmaløy, i sept.-okt.1990, kjørlig vær (Roar Olsen).
- Ved Brenne, Kirkøy 25. 6.1987. På flaberg, åpen
l glissen fitruskog nær kantsoner med løvtrær
(Vidar Brenne).
- Noe usikker 15.7.1994 på den skogkledte øya
Løperholmen l Lisundet (David Krohn,
G.Hardeng).

Rolvsøy
- Ved Hauge, trolig omkring 1960, blefunnet av
en botaniker, ble mulig gitt til Zoologisk museum
i Oslo (Jonny Johansen & Morten Viker medd.).
-Gitt til en dyrepark omkring 1978 (Egil Holme).

Halden
- Brattøya (PL 35, 55) ved Halden by i 1983 og
24.9.1989 (Ole H. Stensrud).
-Fra Fredriksten festning i <<Festningsfjellet>>(PL
37, 55) ble et ind. innlevert til Halden lærerskole på ettersommeren !989, der det ble holdt i
fangenskap et par uker, så sluppet (Audun
Gussgard, Bård E. Andersen medd.)

Moss
Dillingøy i Vansjø
- 27.8.1977 på et skjær nær vannkant (NL 99,
88}, ekelund i NNØ, furu, kulturmark omkring.
Ca 70 cm lang,fotografert,foto ikke sett av foif
(Svein Rustad i brev til Ottar Krohn).
-Ca 20.6.1982, i himden (PL 01, 90), området
grenser mot vann. Plen, .fjellknauser, skråninger
med dverfuru l berberis-beplantning. Lenger
unna beitemark og åka Omkring 70 cm lang,
foto ikke sett av foif (Svein Rustad i brev til
Ottar Krohn).
-Et stort ind. 30.6.1984 Vestheim, sett i 2-3- uker
i et vedreis i sørveggen på etfraflyttet hus. Kulturmark, bergrygger, mest fitru, noe blandingsskog.
24.8.1984: l død unge, dels inntørket (18,8 cm),
festet til eggrester.
2 levende unger, ca 25-30 cm. Antatt tilhold i
grunnmur l kjeller. l vedreiset et sldnn på ca 89
cm (Svein Rustad),
jfr. anmerkninger over om maks. lengderfor slettsnok. Skinn lengden sannsynliggjør buorm. Nærheten til vann og evt. navneforveksling med

Tistedalen - Tistadalen
- Fotografert ved gannnelt stenbrudd etc nedenfor Bergheim (PL 39, 57) på slutten av 1970-tallet (Per Chr. Olsen, bilde gjengitt i Hardeng
1983: 130).
- I edelløvskog ved Bergheim (PL 39, 57) omkring 1985, i <<Tistada1en edelløvskog>> (Bjørnar
Olsen medd.).
-Slått ihjel senhøst 1988 ved Vadet l Tistas utløp
fra Femsjøen ved Kokkehaugen (PL 40, 57, Bjørnar Olsen medd.).
- I hage ved Kokkehaugen, når ? (Da/man j~e,
Bjørnar Olsen medd.)

Berg
- Torpum Ø for Svingen (PL 31, 57), fanget høsten 1974, verifisert av en biologi-lektor på Halden lærerhøskole (Stein Buckholm & Audun
Gussgard).
- Sorgenfri (PL 33, 56), fihnet et år (før 1977,
Ole H. Stensrud).
- Unneberg (PL 31, 54) v/ Isebakke, sept. 1996,
berglent område med løvtær inkl. ask (Ole H.
Stensrud).

«snok)> l «vanlig snok», i Våler også «svartsnok»,
kan gi mistanke om buorm. Innsenderen bruker
imidle1tid konsekvent «slettsnok» i sine brev.

Jeløya
Jeløyas geologi og vegetasjon kan virke som «ide-

ell>> for slettsnok, så det er rart det ikke er kjent
flere funn herfra.
- Fra omegnen av Moss (kan være Jeløya ?)
28.8.1876, sendt til Universitetsmuseet i Christiania (Oslo, Collett 1879). Funnet er angitt til
Moss ca, på utbredelseskart i Gislen & Kauri
(1959:348).
- Forsøkt avlivet, skadet, tatt for hoggorm i en
hage i Vardeveien (NL 92, 90) sommer !968 eller 1969.
Holdt i pensjon noen uker, døde, spritlagt, senere

Idd
- Bokerød (PL 54, 40) ved Kornsjø, fotografert
ved et løvskogsbryn nær kulturmark,
ca 75 cm lang, vår/sommer 1982 eller 1983 (Jan
I. Båtvik).
- Harekasfjellet l Sommero l Risum (PL38, 55) i
et nedlagt stenbrudd, blokkrik mark ved gannnel
bygdeborg, vestvendt skråning, juni 1984 (Yngvar Nilsen, B. E. Andersen medd.).
- Hov, 11en orm kveilet seg rundt en gren>> 1986,
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kastet (Viggo Ree ).
- Nord for kapellet, området senere rasert ved
sandtak, ved Rambergeka (-vika? PL 92, 92) ca
1929-30 (Yngvar Hagen). Påvist på Søndre0 Jeløy
av Yngvar Hagen en gang før 1959 (Hardeng
1983). Antas identisk med obs. over.
- Observert ved Ramberg l Vannbassenget en
gang før 1985 (Dan Bendixen, Carl Bolghaug
meddelt).
- Ved Bellvue stadion nord for Jeløy kirke omkring 1925 (Løvik).
(- Fanget i Torp, Vestfold, sommer 1972, sluppet
i Grønli-parken, fotografert, Viggo Ree ).

- Barth, E. K. 1963 : Rekordmål for norske slanger. og
data om stålonn og spissnutet frosk. Fauna

16: 33-37.
- Co !lett, R. 1879: Bemerkninger om Norges Reptiler
og Batrachier. Norske vidensk.selsk.
Chra.l878, nr.3 : 1-12.
- Collett, R. & Wollebæk, A. 1918: Norges krybdyr
og padder.
-Direktoratet for naturforvaltning 1988: Truede

virveldyr i Norge. ON-rapport nr.2: 1-99.
- Dolmen, D. 1978a : Norsk herpetologisk oversikt
K.norske Vidensk. Selsk.Mus. Rapport
Zool.Ser.l978, nr. l O : 1-50.
-Dolmen, D. 1978b: Norske padder og krypdyr, en
foreløpig utbrede!esoversikt. Fauna 31: 165-174.
- Dolmen, D. 1993 : Feltherpetologisk guide.
Universitetet i Trondheim,
Vltenskapsmuseet. 36s.
- Gislen, T. & Kauri, H. 1959: Zoogeography of the
Swedish amphibians and retiles. Acta
Vertebratica l (3 ).
- Hagstrøm, T. & Proschwitz, T. von 1987 : Reptiler
och amfibier i Dalsland - fOrekomst,
levnadssiitt och tendenser.
Viistgota-Dal 1987: 156-175.
- Hardeng, G. 1983: Amfibier og krypdyr i Østfolder vemetiltak påkrevet? Natur i Østfold 2 :
128-131.
- Hardeng, G. & Haga, A. 1978 : ~liljøtyper, plante og
dyreliv. Bygdebok for Askim, Eidsberg og
Trøgstad (~ Heggen og Frøland), bind 2,
hefte l (l.del av 2.halvbind). Mysen.
- Hardeng, G. & Nordbakke, R. 1974 : Den terrestre
vertebratfaunaen i Berbydalen og Indre
Iddefjord. Lab. for ferskv.økol./inn!.fiske,
Zool.museum, Oslo, rapp.nr. 17:51-58. (jii
fylkesmannen i Østfold, miljøvemavd."s
rapport-serie nr.9, 1991, s.23).
- Karvik, N.-G. 1964 : The terrestrial vertebrates of
Dalsland, SW Sweden. Acta Vertebratica
3:1-239.
- Løfall, B. P. 1995: Natur i Rakkestad. Il. Øyenstikkere,
sommerfugler og virveldyr. Østfold-Natur
nr.35: 1-281.
- Størkersen, Ø.R. (red.) 1992 : Truete arter i Norge.
Direktoratet for naturfor\'altning. ONrapport nr 6: 1-89.
- Viker, M. 1990 : Truede virveldyr i Østfold.
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport nr. l O : l -231.
- Wergeland Krog, O. M. 1993 : Viltet i Våler. Rapport
til Våler kommune og fylkesmannen i
Østfold, miljøvemavd.
- Wergeland Krog, O. M. 1994 : Viltet i Sarpsborg.
Rapport til Sarpsborg kommune og
fylkesmannen i Østfold, miljøvemavd.
- Wergeland Krog, O. M. 1997 : Viltet i Fredrikstad.
Kartlegging av Yiktige viltområder,
forvaltningsplan for viltressursene.
Fredrikstad kommune, Plan- og
miljøseksjonen, rapport 2- 1997: 1-118

Rakkestad
- Ved Revelseby (PL 27, 86), i begynnelsen av
1980-tallet (Løfall 1995:138, obs. av Knut
Rokke).
-Overkjørt 29.8.1997, Lunde (PL 39, 78) Degernes, ca 50 cm lang (Knut Rokke, B.P. Løfall
medd.).

Sarpsborg
- Visterflo-området: Sett noen ganger i 1965-70
i et samme område ved Visterflo Ø (PL 13, 76,
Reidar Ryen).
- Slått ihjel i lysløype, Kur/and, ca 5 km N for
Sarpsborg. Blandingsskog, or, bekk, noe buskvegetasjon. Medio august 1983 (Jon
Malcolmsen).
-Mulig ved Isebakketjern mai 1981 (meddelelse
til JI.Båtvik & Runar Skattenborg Larsen).
- Noe usikker reg. fra Ka/nes (Wergeland Kmg
1994).

Trøgstad
- Askedalen i Båstad (Hardeng & Haga 1978:97).
-Ved Hærsætersjøen (Hardeng & Haga 1978:97,
meddelt) ,forveksling med buorm mer sannsynlig.

Våler
Buorm kalles på dialekt i Våler <<Svartsnok>! (Harald Sandbæk).
- Slått i hjel ved veien inn til Pelsrød (PL 14, 95),
1960-65 og ditto 1965-70 (Harald Sandbæk).
- Ihjelkjørt på veien ved Sperrebotn (PL 02, 92)
nær Vansjø, ca 1972 (Harald Sandbæk).
- Overkjørt like S for Tjernsrød 1987 (Wergeland
Krog 1993).
- Ved Lødengfjorden, Vansjø N, etter 1985 (Dan
Bendixen, C.Bolghaug medd.).

Litteratur
- Andren, C. & Nilson, G. 1976: Hasselsnoken
(Coronella austriaca)- en utrotningshotad
mmart!FaunaochFlora71 :61-76.
- Andren, C. & Nilson, G. 1979 : Hasse!snoken
(Coronella austriaca) i Norden - en isolerad

och ekologisk siirsta!ld ras. Fauna och Flora
74: 89-96.
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Nyfunn av kinesisk ullhåndskrabbe
Eriocheir sinesis ved Fredrikstad
-nok et eksempel på spredning av innførte arter
l 1986 ble et individ tatt i Visterflo ved Greåker,
et srdeløp av Glomma (Christiansen 1988, Hardeng 1988).

Geir Har deng og Morten Viker

Vi far nykomlinger i Østfold-faunaen. Flere og
flere arter spres pga mennesket. Kunstig spredning av arter til nye omnider pga menneskelig
virksomhet og transporter, er sammen med biotop-forringelser, forurensinger og direkte

Vi kan melde om ytterligere 2 funn av krabben :
- Et individ ble fanget ved Arisholmen, helt sør
på Kråkerøy 20.08.1995.
- Et individ med noe <<Ull>> på klørne ble tatt i en
åletine på ca 13 m dyp i Glomma ved Nesøya
nær Greåker 22.9.1997, av Dag Andersen.Funnene nr. 3 og 4 her tillands.
Det er antatt at skipstrafikk medførte at krabben ble fraktet fra Kina til Tyskland i begynnelsen av vårt århundre. I Danmark ble den fnnnet
i 1927 og den spredte seg på 1930-tallet både til
Sverige og Finland (Tømmerås 1994:131). Arten kan «skade>> elvebanker ved å grave hulrom
i tidevannssonen, hvilket kan medføre
utrasninger (Semb-Johansson 1988).

etterstrebe Ise for noen arter, alvorlige trusler mot
den naturlige faunaen. Enkelte innførte arter viser seg å ha meget stor spredningsevne og kan
dermed lett konkurrere ut stedegne arter.

Noen få eksempler i Østfold pga mennesket er
mink, hrunrotte, kanadagås, karuss, boasnegl
og iberiasnegl. Brakkvannsarten, vandresneglen (Potamopyrgus antpodarum, synonym
Hydrobia jcnkinsi) finnes nd vanlig i Øraomrddet og ved Enningdalselva utløp i Indre
lddefjord, Halden.
Planter spres også ofte kunstig. Det er nok å
nevne den rike ballastfloraen i Fredrikstad-distriktet Hele 596 taxa innførte planter er funnet
i Østfold, mens det i Finnmark bare er 88
(Tømmerås 1994). Østfolds beliggehet helt sydøst i landet, med innførsler og massetransporter
via vei, jernbane og skip, er «ideelt» for kunstig spredning av arter, det være seg planter eller dyr.

Litteratur
- Christiansen, M. E. 1977: Kinesisk ul/håndskrabbe fimnet for første gang i Norge. Fauna
30.· 134-138.
- Christiansen, M. E. l 988 : Funn nr. 2 av kinesisk ul/håndskrabbe i Norge. Fauna 41:42.
- Hardeng 1988 : Kinesisk ullhåndskrabbe jimnei i Viste;j/o, Rolvsøy. Natur i Østfold 7:60.
- Semb-Johansson 1988: Endringer i dyrelivet
i vår tid. Fauna 41: 73-90.
- Tømmerås, B.Å. (red.) !994: Introdukasjoner
av freemmede organismer til Norge. NINA utredning nr.62.
- Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.) l 996 :

Kinesisk ullhdndskrabbe Eriocheir sinesis, er
et eksmpel på en nykomling i faunaen,
med til nå 4 funn fra Fredrikstad-distriktet. Ullhåndskrabben er ikke kjent fra andre fylker
(Aagaard & Dolmen 1996:1 16). Arten ble første gang påvist i l 976 i Glommas brakkvannsområde ved Arisholmen (Christiansen 1977).

Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk
ferskvannsfauna. (Tapir). Trondheim. 310s.

3. fimn av ullhimdskrabbe Eriocheir sinensis i Norge
Foto: l·iorten V ik.er
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Ornitologiske observasjoner i Østfold
-nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
Roar Frølandshagen

Hvaler(TKA,CJA,MPE).l ind. 28.10
Røsægmoa, Rakkestad(POS).Hvis observasjo-

Denne rapporten inneholder for det meste et sammendrag av observasjoner gjort i 1995. Men som
tidligere er også eldre ikke publiserte observasjoner tatt med. Observasjoner som er ferdigbehandlet av Norsk Sjeldenhetskomite
for Fugl (NSKF) er også innarbeidet i rapporten.

nene fra Akerøya dreier seg om ett og samme
individ ligger tallet på observasjoner i 1995 på

gjennomsnittet som er 3 observasjoner.

HORND YK.KER Podiceps auritus
1995:1 ind. 23.04 Kurefjorden, Rygge
(TKA,RBO). 2 ind. Kurefjorden, Rygge(RBO). l
ind. 08.05 Kurefjorden , Rygge (RBO). 1-2
ind.l7.08-18.09 Kurefjorden, Rygge
(TKA,RBO ).2 ind. 16-23.09 Brekkemoa,
Rakkestad (POS,TSL). lind. 14.10-09.11
Kurefjorden, Rygge (RBO).

Komiteen har bestått av Rune G. Bosy ,Hvaler ,
Magne Pettersen , Fredrikstad ,Rune Botnermyr,
Moss og Stein Engebretsen ,Oslo. l tillegg har
undertegnede fungert som sekretær.

Systematisk gjennomgang av
godkjente saker og
rapportsaker:

GRÅLIRE Puffinus griseus
1994: l ind. Akerøya, Hvaler 24.09
(JRA,DFL, TKA). Dette er funn nr.8 for Østfold.

HA VS ULE Sula bassana
SMÅLOM Gavia stellata

1995: l ad. Søndre Jeløy, Moss 24.09(HEL). 110
ind. Akerøya, Hvaler 22. l O
(CJA,MPE,TKA).Tallet fra Akerøya er høyt i
Østfoldsammenheng'

1995:Hekking på tre lokaliteter i Marker
kommune (POS,SØS, SPE,MPE,SIV).

DVERGDYK.KER Tachybaptus ruficollis
1993: lind. desember Brattøya, Iddejjorden,
Halden(JBO).
1995: l ind. 17.04 Skipstadkilen, Hvaler(ØHA).
l ind. 17.09 Sorgenfrigropa, Borge, Fredrikstad
(TKA) l ind. 11.10 Akerøya, Hvaler
(TKA,CJA,JRA). l ind. 24.10 Sorgenfrigropa,
Borge, Fredrikstad (TKA).2 ind. 24.1 O Øra,
Fredrikstad (TKA).l ind. 18.11 Øra, Fredrikstad
(TKA).

STORSKARVPhalacrocorax carbo
l 995:20 ind. oversomret i Kurefjorden, Rygge
(RBO).l50 ind.august Storesand,Skiptvedt
(KKV). 45 ind. primo august Sorgenfrigropa,
Borge, Fredrikstad (TKA). 65 - 185 ind.
Røsægrnoa, Rakkestad 03-24.08(POS). 80 - 150
ind. Brekkemoa, Rakkestad J3-24.08(POS). 85
ind. Lysakermoa, Eidsberg 27.08(SPE). l ind.
Røsægrnoa, Rakkestad 12.ll(POS).

TOPPDYK.KER Podiceps cristatus

TOPPSKARV Phalacrocorax aristotelis

1995:1 ind. 12.01 Kurefjorden, Rygge (RBO).
66 ind. 27.08 Kurefjorden, Rygge (RBO).Tallet
ifra Kurefjorden er høyt i Østfoldsammenheng
og arten observeres sjeldent så tidlig som medio

1995:1 ind. Akerøya, Hvaler02.10(BFR).

EGRETTHEGRE Egretta alba
1995:1 ind. Øra, Fredrikstad 23.06*(DFL,TKA
m.fl). Dette er funn m.4 for Østfold og frem
t.o.m 1994 var det gjort 37 funn i
Norge.(Gustad 1995).

januar.

GRÅSTRUPEDYK.KER Podiceps grisegena
1992: lind. 23.05 Hesteholmen, Øra,
Fredrikstad(PAJ,ÅSF).
1994: l ind. 19.10 Akerøya, Hvaler (TKA).
1995: 2 ind. 01.05 Kurefjorden, Rygge(RBO). l
ind. 18.09 Akerøya, Hvaler (TKA).l ind. 1314.10 Akerøya, Hvaler(TKA,LPS,CJA,TSA). l
ind. 21-22.10 Akerøya,

STORK Ciconia ciconia
1978:1 ind. Seut, Onsøy, Fredrikstad 11.04 (Geir
Iversby). Funn m.23 for Østfold.

SANGSVANE Cygnus cygnus
1992: 714 ind. Kallaksjøen, Trøgstad 26.03 og
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190 ind. Hærsetersjøen samme dag(OKR.,GHA).
1994:Hekking Ulfsrødtjem, Aremark
(OL!,BEA).
1995:Hekking Kallaksjøcn, Trøgstad
(AHA,POS,SPE).800 ind. Kallaksjøen, Trøgstad
09.04(SPE).

HVITKINNGÅS Brauta leucopsis
1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 14- 18.09
(RBO,TKA).

RINGGÅS Brauta bemicla
1995: l ind. hrota Kurefjorden, Rygge 16 17.04(TKA,LPS) l 2k ind. Kurefjorden, Rygge
08.06(Ukjent). 2 ind. bemicla Akerøya, Hvaler
13 - 14.IO(TKA,LPS,CJA ,TSA).

SÆDGÅS Anser fabalis
1995: l ind. Kurefjorden,Rygge 14.03(RBO).l
ind. samme sted 02.04(RBO).l ind. Akerøya,
Hvaler 10.04(TKA, JSL,JRA).4-6 ind. Kurefjorden, Rygge Ol-I0.09(TKA,RBO m.fl.) 130
ind. Kurefjorden,Rygge 30.1 O (RBO,RWI).

MANDARINAND Aix galericulata
1995: lind. 2k+ harm flere steder i Fredrikstad
kommune, Seut, Isegran Vollgravene osv.prirno
og medio mai. (MGV m.fl.)

KORTNEBBGÅS Anser brachyrhynchus
1995: l ind. Akerøya,Hvaler 22.04(TKA). l
ind. Kurefjorden, Rygge 22.04(RB0).3 ind.
Kurcfjorden, Rygge 23.04 (TKA,RBO,LPS). 60
ind. Kurefjorden, Rygge 29.04 (RBO). l ind.
Øra, Fredrikstad 30.04-01.05(TKA) 26 ind. Øra,
Fredrikstad 02.05(BFR,LPS).2 ind. Øra,
Fredrikstad 12.05(TKA,LPS,DFL). l ind. Øra,
Fredrikstad 13.05(TKA,LPS).2 ind. Kurefjorden, Rygge 17.05(RBO). 13 ind. Berg, Råde
26.09(TKA). 80 ind. Røsægmoa, Rakkestad
14.1 O(POS,SPE). l ind. Kurefjorden, Rygge
14.10(RBO).

SNADDERAND Anas strepera
1990:1-6 ind. Øra, Fredrikstad 20.0406.05(PAJ,ÅSF).
1991: l harm Øra, Fredrikstad 04.05(PAJ,ÅSF).
1992: l hann Øra, Fredrikstad 23.05(PAJ,ÅSF).
1993:1 par Øra, Fredrikstad 02.05(PAJ,ÅSF).
1995: l hunn Kurefjorden, Råde
24.02(ADY,RBO).
l hunn Øra, Fredrikstad 17.04(TKA). l par
Kurefjorden, Rygge 24.04(RBO). 2 par Kurefjorden, Rygge 29 - 30.04(RBO). 2 harmer
Kurefjorden, Rygge 01.05(RBO). l harm Øra,
Fredrikstad 13.05 (TKA,DFL). l par Øra,
Fredrikstad 28.06(TKA).

TUNDRA GÅS Anser albifrons
1994: l ind. Mærraparma, Onsøy, Fredrikstad
10.04(ØLÅ, ALÅ).
1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 30.09(RFR).l
ind. Arekilen ,Kirkeøy, Hvaler
29.10(ØHA,TWA).

STOKKAND Anas platyrhynchos
1995:500+ ind. Kallaksjøen, Trøgstad
09.04(SPE). 700 - l 000 ind. Gamlebyen,
Fredrikstad 22.IO(ØLÅ,ALÅ).

GRÅGÅS Anser anser
STJERTAND Anas acuta

1995: 264 ind. Kurefjorden, Rygge
14.09(RBO).Årets høyeste innrapporterte antall.

1994: l hann Fuglevikbukta, Kråkerøy, Fredrikstad 02.0l(PAJ). VznterjUnn en!)eldne i Østfold.

STRIPEGÅS Anser indicus
KNEKKAND Anas querquedula

1995:2 ind. Kurefjorden, Rygge O1-02.06
(DFL,TKA).

1991:1 par Øra, Fredrikstad 25.04(PAJ,ÅSF).
1993:1 hunn Øra, Fredrikstad !4.04(PAJ)
1995: l hann Øra, Fredrikstad 22.04(PAJ). l
hann Kurefjorden, Rygge 25.04(RB0).2 ind.
Øra, Fredrikstad lO- 11.05(TKA,DFL).

SNØGÅS Anser caerulescens
1995:6 ind. Kurefjorden, Rygge 0918.09*(RBO,ADY m.fl), de samme fuglene ble
også sett ved Jonsten, Råde og i Skinnerflo, Råde
og Onsøy.

SKJEAND Anas c!ypeata
1989:Hekking Øra, Fredrikstad (RGB).
1995:12 ind. Sorgenfri, Sellebak, Fredrikstad
14.90 (TKA,LPS,SIV).

GRÅxKANADAGÅS (Hybrid)
1995: l ind. Øra, Fredrikstad 19.03(DFL,TKA).
l ind. Øra, Fredrikstad 04+0708.09(TKA,LPS). Det blir nå rapportert om
denne hybridformen hvert år, den første ble
rapportert inn i 1991. (Viker 1992).

TAFFELAND Aythya ferina
1995:2 harmer Kurefjorden, Rygge 1215.0l(RBO). 3 hanner og l hunn Kurefjorden,
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Rygge 24-28.01 (RB0).3 par Kurefjorden,
Rygge 05.02(RBO). 3 hanner Sorgenfu, Sellebak, Fredrikstad 23.04(TK.A). l hunn Sorgenfri,
Sellebak, Fredrikstad 29.04 og 01.05(TKA).2
hanner Gjølsjøen, Marker 28.05(SPE). 3 - l O
ind. Brekkemoa, Rakkestad 16.0919.ll(POS,SØS,BPL,TSL) 3 ind. Røsægmoa,
Rakkestad 06.1 O(BPL).

1993:1 lkBerby, Halden 12.12(MOL). lind.
Brattøya, Halden 19.12(IDO).
1994: l ind Brattnya, Halden ulrimo oktober til
primo november (IDO).
1995:1 lk Refne, Halden by, Halden
18.0l(IDO). l 3k Røsholmen. Kirkøy, Hvaler i
November (TRS).2 ind. Berby, Indre lddefjord,
Halden uke 52 (JER, TST pers.med). Haldensområdet har blitt ett "sikkert" sted for å finne
vinter-streifende havørner, og da spesielt
lddefjorden.

SVARTAND Melanitta nigra
1995:1 hunn Røsægmoa, Rakkestad
06.05(BPL). 866 ind. Akerøya, Hvaler 22.1 O
(CJA,MPE, TKA).55 ind. Øra, Fredrikstad 22.1 O
(MPE,CJA). Ferskvannsfunn fra Røsægmoa, er
sjeldne i Østfold.

SIVHAUK Circus aeruginosus
1995:2 hanner 3k+ og 2k Kurefjorden, Rygge
12.04(RBO). 3k+ hunn Kurefjorden, Rygge
13.04(RBO). 3k+ hann og 3k+ hunn Kurefjorden, Rygge 23.04(RBO). l hunn Buskogen,
Kråkerøy, Fredrikstad 23.04(PAJ). 3k+ hann
Kurefjorden, Rygge. 2 ind. Kurefjorden, Rygge
29.04 (RBO). 2k+ hunn Øra, Fredrikstad
03+05.05(TKA). 2 ind. Kurefjorden, Rygge
07.05(RBO).l hann Gjølsjøen, Marker
10.05(PTA,SET).2 2k+ hunner Øra, Fredrikstad
ll.OS(TK.A,LPS,DFL). 3k+ hann Kurefjorden,
Rygge 13.05(RBO). 2k+ hann Øra, Fredrikstad
18 + 22.05(TKA, LPS).l hunn Kuretjorden,
Rygge 04.06(HFA,PKS).2k hunn Øra, Fredrikstad 21+23+28.06(TKA).l hunn Gjølsjøen,
Marker 21.07(PTA,TTA).2k+ hunn og 2 lk Øra,
Fredrikstad 12-13.08(TKA). 2k+ hunn og 2 lk
Lysakerrnoa, Eidsberg 25.08(SPE).2k+ hunn og
1k Bøenseter, Marker 26.08(ØHA m.fl.). 1k
Kurefjorden, Rygge 27-28.08(RBO).l hunn Øra,
Fredrikstad 30.08 (TKA). 2k+ hunn Skinnerflo
Nord, Råde 06.09(TK.A,LPS). lk Øra, Fredrikstad 07+09.09 (LPS,TK.A).

SJØORRE Melanitta fusca
1995:55 ind. Kurefjorden, Rygge 15.05(RBO).
LAPPFISKAND Mergus albellus
1992: l hunn Øra, Fredrikstad 06.04(PAJ,ÅSF).
l par Øymarksjøen, Marker 17.04(MOL).
1993: l hann Ieegran, Fredrikstad
20.02(PAJ,ÅSF).
1995:1 3k hann Kurefjorden, Rygge/Råde 1528.01 (RBO,HEL,MNT,RFR). l hunn Øra,
Fredrikstad 25.02 (TKA). l hann Fuglevikbukta,
Kriikerøy, Fredrikstad 11.03(PAJ,ÅSF).
LAKSAND Mergus merganser
1995:65 ind. Røsægmoa, Rakkestad
25.05(POS). 100 ind. Søndre Øyern, Trøgstad
02.12(SPE).
VEPSEVÅK Pernis apivorus
1995:2 ind. Øra, Fredrikstad 09.05(TKA). lind.
Stordammen, Fredrikstad 15.05(LPS). l ind.
Gropa, Lisleby, Fredrikstad 16.05
(LPS,BFR,MTH). l ind. Øra, Fredrikstad
17.05(TKA}. 2 ind. Kurejjorden, Rygge
17.05(RBO). l ind. Kal/aksjøen, Trøgstad
26.05(SPE). l ad. hunn Kurejjorden, Rygge
19.07(RBO). lind. Høyum bro, Seutelva,
Fredrikstad 25.07(MGV).l ind. Skåra/alen,
Onsøy, Fredrikstad 11.08(TKA,MPE,SEN) og l
ind. samme sted 12. 08(
TKA.MPE). l ind.
Såstad, Rygge 12.08 (RBO). l ind. Sldnnerj/o,
Onsøy, Fredrikstad 13. 08(LPS, CJA,MTH). 4
ind. Bøenseter, Marker 26.08(ØHA). l ind.
Kurejjorden, Rygge 26.08{TKA). l ind. Søndre
Asmaløy, Hvaler 17.09(ØHA).

MYRHAUK Circus cyaneus
1994: l hunn Øra, Fredrikstad
20.ll(TKA,DFL,JRA).
1995:1 hunn Huser, Asmaløy, Hvaler
15.04(MGV).3k+ hunn Kurefjorden, Rygge
28.04(RB0).3k+ hann og 3k+ hunn Kurefjorden, Rygge 29.04(RBO). l ind. Kurefjorden,
Rygge O1.05(RBO) 2 lk Kurefjorden, Rygge
01.09 (RBO). l ind. Øra, Fredrikstad 04-05.09
(TKA,DFL,LPS,BFR). 2 ind. Søndre Asmaløy,
Hvaler 16.09(ØHA). l hunn Søndre Asmaløy,
Hvaler 17.09(ØHA).
SPURVEHAUK Accipiter nisus
1995: 56 ind. dir. SØ trekk Søndre Asmaløy,
Hvaler 17.09 (ØHA).

HAVØRNHaliaeetus albicilla
1992:2 ind. 3k+ og lk Berby, Halden
17.11(MOL).

MUSVÅKButeo buteo
50

Foto: Magne Petters en

Vann rikse, R. aquaticus, Fra fire lokaliteter ble det rapportert om syv spillende individer. Bildet er
fra Skårakilen.
1995:42 ind. dir NV trekk Knrefjorden, Rygge
26.03(RB0).52 ind. dir. NV trekk Knrefjorden,
Rygge 30.03(RBO) Hekking Gjølsjøen, Marker
2 pullus 03.06(SPE). 47 ind. dir SØ trekk
Søndre Asmaløy, Hvaler l7.09(ØHA).

05.09 (TKA ,DFL).

VANDREFALK Falco peregrinus

An1994: 1k Akerøya, Hvaler 03.09 (CJA)
dre funnet i fYlket. Det første ble gjort ved
Skllraki1en i Onsøy, Fredrikstad juni 1981, av en
2k+ hunn. Det er gjort ca.65 finm i Norge.

l992:3k+ Søndre Søster, Onsøy, Fredrikstad
26.09(TJE).
l995:2k hunn Øra, Fredrikstad 18.04(DFL).l
ind. Kurefjorden, Rygge22.07(PTA).2 k+ hunn
Søndre Søster, Onsøy, Fredrikstad 27.07(ÅSF).
lk hunn Øra, Fredrikstad 12.08
(TKA,DFL).2k+ harm Kurefjorden, Rygge 16.09
(MNI,RBI, RFR).2 lk+ Kurefjorden, Rygge
l9.09(TKA). lk harm Kurefjorden, Rygge
30.09(RFR,MNI). l ind. Lysakermoa, Eidsberg
08. l O(SPE). 2k+ hunn Akerøya, Hvaler
21.10(CJA,TKA,MPE).

LERKEFALKFalco subbutco

RAPPHØNE Perdix perdix

1990: l par Gjølsjøen, Marker 23.07(MOL).
1991: l par sett med 3 1k 09.08 Gjølsjøen,
Marker (MOL).
l 992:1 2k+ og 3 lk Aspem-ornrådet. Aremark
somrnem(OHS). l par Gjølsjøen, Marker 23.05
og 20.06 (MOL).
1993:1 par Gjølsjøen, Marker 17.05(MOL).
1994:3k+ Arekilcn, Kirkeøy, Hvaler
12.05(ØHA). l ind. Rokkevarmet, Halden 06.07
(LPS,TKA, SEN).
1995:2k Knrefjorden, Rygge 06.05 (TKA,
BFR,LPS,DFL ). 2k+ Storenga,Øra,Fredrikstad
13.05(DFL). lind. Skodsberg bro, Aremark
25.06(GHA). l ind. Spydeberg sentrum,
Spydeberg 24.07(PTA). lk Øra, Fredrikstad

1995: 4 ind. Klepperveien, Idd, Halden uke52
(TST p.med.)

FJELLVÅK Buteo lagopus
1995: 49 ind. dir. NV trekk Knrefjorden, Rygge
l2.04(RBO).

AFTENFALKFalco vespertinus

VAKTEL Cotumix cotnrnix
1993:1 spillende Endetjem,ldd, Halden
07.06(THO).
1995:1 spillende Østby, Austorp, Rakkestad
ll.06(TSL).l spillende Kjennetjemet, Onsøy,
Fredrikstad 12.06 (HEL)EI).l spillende Smedbakken, Onsøy, Fredrikstad 16.06
(LPS,MPE,SIY,SEN,TSA). l spillende Sletner,
Rakkestad 19.06(TSL).l spillende Oveukrysset,
Råde 28.06, 07-08.07, 22-23.07, 12-13.08
+ 15.08 (RBO, TKA,PTA). Fem syngende
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individer er noe over det som normalt blir
innrapportert ifra fYlket i året.

1995: l ind. Kurefjorden, Rygge 30.05(TKA).3335 ind. Øra, Fredrikstad 0712.09(TKA).Vårfurm er sjeldne i Østfold og 3335 ind. er pene tall for fYlket.

VANNRIKSE Rallus aquaticus
1995:2 ind. Arekilen, Kirkeøy, Hvaler
l3.04(ØHA).l ind. Sorgenfrigropa, Borge,
Fredrikstad 17+23.04 (TKA,DFL,LPS).l ind.
Øra , Fredrikstad 31.05 - 26.06 (TKA,MPE).4
spillende hanner Hesteholmen, Øra, Fredrikstad
20-21.06(MPE,MGV).J ind. Skipstadkilen,
Asmaløy, Hvaler 29.1 O(Ø HA). 9 spillende
individer fra 4 lokaliteter er noe over det som
normalt blir innrapportert.

TEMMINCKSNIPE Calidris temmincki
1995:3 ind. Kurefjorden, Rygge 13.05(RB0).26
ind. Kurefjorden, Rygge 21.05(RBO).

TUNDRASNIPE Calidris ferruginea
1995:8 ind. Øra, Fredrikstad 11.09(TKA).
FJELLMYRLØPER Limicola falcinellus
1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 1318.07(PTA,HEL,TKA). 2 ind. Øra, Fredrikstad
21.09(TKA,LPS).

MYRRIKSE Porzana porzana
1995:1-2 ind. Sorgenfrigropa, Borge, Fredrikstad 11-13.05 (LPS,TKA,JRA,BFR,
DFL,PTA,MPE) l ind.ringmerket. l ind.
Kjenne\jemet, Onsøy, Fredrikstad 13.06
(TKA,DFL).l ind. Kallaksjøen, Trøgstad 25.06
(SPE,JST).3 funn av 4 individer må sies å være
bra, da arten ikke innrapporteres hvert år.

KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus

1995:2 ind. Eng v/Glamma, Skiptvedt
06.05(POS). lind. Brekkemoa, Rakkestad
06.05+04.06(POS).3 ind. Røsægmoa,
Rakkestad.(POS).

1993:1 ind. Akerøya, Hvaler 08.10(TKA).
1995:1 ind. Øra, Fredrikstad 07.09(TKA,LPS,
TSA).l ind. Kubberød, Jeløy, Moss OI.l O(BER).
8+ ind. Øra, Fredrikstad 03.10(DFL,TKA).l
ind. Akerøya, Hvaler 06.IO(TKA).7 ind. Øra,
Fredrikstad 06.1 O (TKA,LPS,DFL, TSA).3 ind.
Røsægmoa, Rakkestad 06.10(BPL).l ind.
Akerøya, Hvaler 10.10(TKA).5 ind. Røsægmoa,
Rakkestad l4.10(POS,SPE).2 ind. Røsægmoa,
Rakkestad 21.10(POS,SØS).

DVERGLO Charadrius dubius

DOBBELTBEKKASIN Gallinago media

1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 01.05(RBO).J
ind. Kurefjorden, Rygge 07.05(RB0).3 ind. Øra,
Fredrikstad 07.05 (PTA,TTA).2 2k+ og l lk
Øra, Fredrikstad 16.07(PTA).J 2k+ Kurefjorden,
Rygge 20+29.07(PTA,TTA).

1989:2 k+ Akerøya, Hvaler 17.05(RGB).

TJELD Haematopus ostralegus

SVARTHALESPOVE Limosa limosa
1995:1 ind. Lysakermoa, Eidsberg 09.08(SPE),l
ind. Lysakermoa, Eidsberg 21.08(SPE).l-3 lk
Kurefjorden, Rygge 24.08-17.09(RBO,TKA,
LPS,HEL m.fl).l ind. Lysakermoa, Eidsberg
27.08(SPE).l-3 lk Øra, Fredrikstad 03-14.09
(TKA,LPS,DFL).2 lk Sorgenfrigropa, Borge,
Fredrikstad 14.09(LPS,TKA,SN).

BERINGLO Pluvialis dominica/fulva
1995: l ind. Kurefjorden, Rygge
14.10(RBO,MNI). Første funnet i fYlket.

TUNDRALO Pluvialis squatarola
GLUTTSNIPE Tringa nebularia

1995:1-2 ind. Kurefjorden, Rygge 30.0503.06(TKA,BFR). l ind. Øra, Fredrikstad
l3.06(TKA). Vårobservasjoner er sjeldne i
fYlket, men i senere tid årlig.

1995:90 ind. Kurefjorden, Rygge 13.05(RBO).
Sjeldent høyt tall for fYlket.

STORJO Stercorarius skua
POLARSNIPE Calidris eanotus

1995: l ind. Akerøya, Hvaler
24.09(CJA,TKA,BFR).

1995:1 ind. Søndre Asmaløy, Hvaler 2526.03(MGV). 120 ind. Kurefjorden, Rygge
08.06 (RFR,RBO).

DVERGMÅKE Larus minutus

SANDLØPER Calidris alba

1995:3k+ og 2 2k Øra, Fredrikstad 11- 15.05*
(TKA,DFLSN,MPE,LPS).

1994:1 ind. Akerøya, Hvaler 28.06(DFL).

KRYKKJE Rissa tridactyla
DVERGSNIPE Calidris minuta

1995:1 ind. Søndre Jeløy, Moss 20.05(HEL).
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ROVTERNE Stema caspia
1995:2k+ Kurefjorden, Rygge 25.07(ØHA).
Fortsatt nedgang i den svenske bestanden, fra
480 par i 1994 til400 par i 1995.(TyJberg 1996).

TÅRNSEILER Apus apus
1995:400 ind. Langvold, Austorp,Rakkestad
22.07(POS). lind. Alby, Jeløy, Moss 17+19.10
(MGV). Fuglen fra AJby må være noe av det
seneste som er registrert i fYlket.

DVERGTERNE Stema albifrons
ISF UGL Alcedo atthis
1991: l hann Skipstadkilen, Asmaløy, Hvaler
05.04(RGB).
1994:2k+ Seutelva, Onsøy Stasjon, Fredrikstad
16.08 (ADY,ROF,BDY,JDY). l ind. Berby,
Halden2l.ll (MOL).
1995:1 ind. Sollie Bruk, Tune, Sarpsborg juli
(ØLÅ).l ind. Røssvannet, Enningdalen, Halden
ultimo desember.(TST pers med.).

1995: Arten ble kun registrert i Kurejjorden,
Rygge/Råde.l ind. 13.05, 2 ind. 17-22.05 og
enkeltindivider ble sett sporadisk fra 27.05 til
24.06(RBO,HEL mfl). Det ble gjort hekkeforsøk men dette gikk i vasken, årsak ukjent.
Dette var det jjerde året disse fUglene gjorde
hekkejorsøk i området, i 1992 og 1994 fikk de
unger på vingene og i 1993 var det mislykket.

SVARTTERNE Chlidonias niger
1995: l 2k+ Øra, Fredrikstad 30.04(TKA,LPS).
I Sve1ige hekket det 160-170 par fordelt på 4
læn i 1995.(Tyberg 1996).

HÆRFUGL Upupa epops
1995:1 ind. Rakkestad sentrum, Rakkestad
19.09 (TFO).

HVITVINGESVARTTERNE Chlidonias
leucopterus
1995:1 lk Øra, Fredrikstad 12.09(LPS,TKA,
DFL,BFR,CJA). Første funnet for fYlket! -16
tidligere fra Norge pr.l994. Det ble gjort 5
observasjoner i Sverige i 1995, først og fremst i
slutten av mai.(Cederroth 1996).

VENDEHALS Jynx torquilla
1995:3 spillende Ertevannet, Degernes, Rakkestad 25.05(POS,KRO)
FLAGGSPETT x HVITRYGGSPETT
Dendrocopos major x Dendrocopos leucotos
1994: l ind. Nygård, Tomter, Hobøl28.02*
(SPE). Dette er det 3dje funnet for landet og
første for Østfold.

ALKEKONGE Alle alle
1995: l ind. Gansrødbukta, Øra, Fredrikstad
24.1 O(MGV).

TRELERKE Lullula arborea
1995:9 ind. Lysakermoa, Eidsberg 11.03(SPE).2
syngende Arekilen, Kirkøy, Hvaler
26.03(ØHA).l syngende Sørli, Søndre Asmaløy,
Hvaler 26.03(MGV).4 ind. Pemesbukta,
Torsnes, Fredrikstad 28.03- 01.04 (TKA,LPS,
BFR).l syng. Dypedal, Hvaler 12.04(ØHA).3
syng. Arekilen, Kirkøy, Hvaler !3.04(ØHA).2
ind. Kurefjorden, Rygge 18.04 (RBO).l ind.
Langvik, Torsnes, Fredrikstad 25 .04(ØLÅ). l
ind. Dahl, Torsnes, Fredrikstad 29.04
(TKA,LPS).l ind. Gansrød, Fredrikstad
01.05(TKA).l ind. Arnebergbølen, Råde 0304.06(TKA).l syng. Arnebergbølen, Råde !2.06
(HEL,RBO).l syng. Røsshohnen, Hvaler 2630.06(MGV). 3 ind. Fredrikstadmarka, Fredrikstad 17.07(LPS,MTH). 2 ind. Rolvsøy, Fredrikstad 18.07(LPS,MTH).l ind. Akerøya, Hvaler
21.10(TKA,CJA,MPE).

LUNDE Fratercula arctica
1991: l ind. Landfasten, Asmaløy, Hvaler
05.04(RGB).
HUBRO Bubo bubo
1990: 2 unger på lokalitet i Halden
kommune(OHS).
1993: 2+2+ l unger på 3 lokaliteter i Halden
kommune(OHS). l ind. Berby, Halden
23.09(MOL).
1994:1 ind. Thorsø, Torsnes, Fredrikstad 1516.04(TKA,DFL, JRA,HMØ).
1995: Ingen unger på 4 kjente lokaliteter i
Halden kommune (OHS).l ind. Thorsø, Torsnes,
Fredrikstad 16.04(TKA,LPS,DFL).
NATTRAVN Caprimulgns europaeus
1995: 26 spillende individer rapportert, en
betraktelig økning fra 1994 hvor det ble registrert 13 individer. Kommunefordeling: Råde 9,
Halden 8, Fredrikstad 3, Sarpsborg 2, Rakkestad
l, Marker l, Aremark l. (Dyresen 1996).

SANGLERKE Alauda arvensis
1995:1 ind. Skihytta, Fredrikstad 23.02(ØLÅ).3
ind. Lund, Skiptvedt 25.02(SPE).
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Foto: Per Arne Johansen

19 skjeggmeis, P biarmicus, på ett bilde er sjelden kost. Del av en flokk på Øra i de gode
skjeggmeis-årene tidlig på 90-ta//et. Får vi oppleve slike tilstander igjen? Ifølge NSKF får vi det, da
arten er fjernet fra den nasjonale innrapporteringslisten.

Foto: Per Arne Johansen
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FJELLERKE Eremophila alpestris

(MOL).
1994: Hekking, l par m/1 unge sett Torp Bruk,
Borge, Fredrikstad 15.07(SEN,LPS,DFL,TKA).
1995:2k+ hann Torp Bruk, Borge, Fredrikstad
06.05(TKA).

1988: l ind. Skipstadkilen. Asmaløy, Hvaler
24.09(RGB,ROL).
1995:1-7 ind. Øra, Fredrikstad 07-09.03 (TKA,
LPS,JRA).
LÅVESVALE x TAKSVALE
Hirundo rustica x Delichon urbica
1994: l l k ind. ringmerket Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 30.08*(MPE).Det er 6 tidligere
innrapporterte funn i landet av denne hybriden,
dette er første fra Østfold.

GRESSHOPPESANGER Locustella naevia
1994: l syngende hann Rokkevannet, Halden 0815 .07*. Ringmeiket.(TKA,LPS,MPE,ALA).
1995:1 syngende Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad
16.06(JKS).

SIVSANGER Acrocephalus schoenobaenus
LAPP/PLERKE Anthus cervinus

1995:16 revirhevdende hanner ble registrert, en
økuing på 7 individer.Kommunefordeling:
Fredrikstad 7, Råde 5, Marker 2, Trøgstad l,
Rakkestad l.(Dyresen 1996). Det ble ringmerket
64 individer i 1995(Båtvik 1996). 2 par hekket i
Kallaksjøen, Trøgstad 19.07(SPE). Med 2 par i
Kallaksjøen må det være 2 hanner i Trøgstad,
dermed er totalen 17 revirhevdende hanner.

1994:1 ind. Øra, Fredrikstad 05.09(TKA,DFL)
,l ind. samme sted 19.09(TKA,DFL,LPS,JRA),
2 ind. Øra, Fredrikstad 22.09(TKA).
1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 10.09(RBO).l
ind. Øra, Fredrikstad 12.09(LPS,TKA). 2 ind.
Kurefjorden, Rygge 14.09(RBO).l ind.
Skårakilen,Onsøy, Fredrikstad 17.09 (TKA).l
ind. Øra, Fredrikstad
08.1 O(TKA,LPS,DFL,TSA)

MYRSANGER Acrocephalus palustris
1995: 77 revirhevdende individer registrert, en
økning fra 1994 som var på 64 individer.
Kommunefordeling:Fredrikstad 26, Råde 14,
Halden Il, Rygge 10, Sarpsborg 4, Moss 4,
Rygge/Råde 3, Trøgstad 2, Rakkestad 2, Marker
l.(Dyresen 1996). Det ble ringmerket 85 ind. i
1995.(Båtvik 1996).

GULERLE Motaci!la flava.flava
1995: 2 syng. Hestholrnen, Øra, Fredrikstad
21.06(MGV,MPE).

VJNTERERLE Motacilla cinerea
1995: l ind. Halden by, Halden ll.02(TKA).l
ind. Skjelfoss mølle, Hobøl21.03(SPE).l par
Lekum mølle, Eidsberg 24.03(SPE).l par
Fossevja,Skiptvedt 06.05(MGV).l hmm
Sæbyelva, Våler 16.05(MGV). l par m/unger
Buerfoss, Rakkestad 27.05(POS). 2 par m/mat i
nebbene Mørkelva, Våler 22.06(MGV).2 ind.
Brekkemoa, Rakkestad 24.06 (POS,SØS,TSL).l
par hekket Buer,Rakkestad 14.07 (PTA,TTA).1
ind. Vidnes, Skiptvedt 19.08(ØLÅ). l hann
Lekum, Eidsberg Ol.l2(SPE).

MUNK Sylvia atricapilla
1995:2 hanner Susebakke, Mysen 16.12(POS).

GRANSANGER Phylloscopus collybita
1995: l syngende Kilebrygga, Kirkeøy, Hvaler
29.06 (MGV).

DVERGFLUSNAPPER Ficedula parva
1994:2k+ hann Remmendalen, Halden 28.0502.06(MOL).

NATTERGAL Luscinia luscinia
SKJEGGMEIS Panurus biarmicus

1995:22 syngende ind. registrert. En økuing på
6 individer fra 1994 hvor det ble registrert 16
syngende individer. Kommunefordeling: Rygge
9, Råde 7, Fredrikstad 3, Hvaler 2, Halden l.
(Dyresen 1996).

1995:2-10 ind. Øra, Fredrikstad 07-13.09(DFL).

STJERTME/S Aegithalos caudatus
1995: Hekking Lysakermoa, Eidsberg
13.05(SPE).

SVARTRØDSTJERT Phoenicurus ochrurus

VARSLER Lanius excubitor
1995:1 ind. Kurefjorden, Rygge 15.0l(RBO). l
ind. sannne sted 25.02(RBO).l ind. Øra,
Fredrikstad 26.02(PAJ).l ind. Røsægmoa,
Rakkestad l3.03(POS,KRO).l ind. Kurefjorden,
Rygge 18.03(RB0).2 ind. Kurefjorden, Rygge

1989:2 2k+ Akerøya, Hvaler 17-19.05 (RGB,
ROL,MGV).
1990:3 par Langbrygga og Høvleri, Halden ,2
par hekket. (MOL).
1992:2 ind. Langbrygga, Halden 31.05+27.06
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28.10(RBO).l lk ringmerket Kurefjorden,
Rygge 30.1 O(RBO).

POLARSISIK Carduelis homemanni
1994:2 ind. Ciccignon, Fredrikstad november
(ØLÅ,ALÅ).
1995: l ind. Øra, Fredrikstad 25.03(ØHA).5 lk
ringmerket Kurefjorden 29.1019.11 *(RB0).2k+ hunn ringmerket Refsnesåsen, Jeløy, Moss 29.11 *(HEL).

Varsler sp. Lanius sp.
l ind. Røssholmen, Kirkeøya, Hvaler
17.ll(TRS).

NØTTEKRÅKE Nucifraga caryocatactes
1994: l ind. Skårakilen, Onsøy, Fredrikstad
31.08(TKA).l-4 ind. Lisleby, Fredrikstad 1022.09(TKA).
1995: l ind. Refsnesåsen,Jeløy, Moss
02.0l(HEL).Fra primo august og ut året ble det

ROSENFINK Carpodacus erythrinus
1995:1 hann Buerfossen, Rakkestad maijuni(POS,BPL).1 hann Akerøya, Hvaler
24.05(TKA).2 ind. Mønster, Trøgstad
26.05(SPE).l hann Grønnsund Brygge,
Skiptvedt 29.05 (MGV).l hann Solli, Tune,
Sarpsborg 03.06(TKA).l hann Suteren, Os,
Rakkestad 04.06(POS).2k hann Kurefjorden,
Rygge 05+10.06(RBO).l-2 ind. syng. Brekkefossen, Rakkestad (POS,BPL ).l hann
Auberghølen, Råde 21.06 (TKA,LPS).l hann
Solli, Tune, Sarpsborg 24.06(TKA). !hann
Mønster bro, Trøgstad 26.06(MGV). lk
ringmerket Kurefjorden, Rygge
05.08*(RBO).lk ringmerket Kurefjorden,
Rygge 15.08*(RBO).

gjort en rekke observasjoner av arten, flere av
disse var også av sibirsk opprinnelse.
Kommeune-fordeling observasjoner: Fredrikstad 18, Rygge 8, Moss 6, Rakkestad 6,
Skiptvedt 2, Råde 2. Antall individer totalt
høsten 1995:ca. !50 innrapporterte. Høyeste
antall: 50 ind. Smedsberg, Degernes, Rakkestad
13.10(Kjell Ruud).

KORNKRÅKE Corvus frugilegus
1995:2 2k+ Øra, Fredrikstad
19.03(TKA,DFL).l 2k+ Råbekken, Rolvsøy,
Fredrikstad 05.04 (TKA).

KONGLEBIT Pinicola enucleator
1995: 2 ind. Ågårdselva, Tune, Sarpsborg
09.!0(TKA,LPS).2 hanner Kurefjorden, Rygge
29.10(MNI).20-28 ind Kråkeåsen, Askim 1631.12*(SPE)

STILLITS Carduelis carduelis
1995 :Inntil 7 syngende hanner i Gropa,
Lisleby,Fredrikstad hele vårensommeren(TKA).l ind. Gudimfeltet, Rakkestad
10.04 (BPL,OLU).l ind. Nygårdsmoa, Kråkerøy, Fredrikstad 30.04(ØLÅ).l par Langøya,
Kråkerøy, Fredrikstad 03-19.05, misslykket
hekking(MGV).2 ind. Moss Stasjon, Moss
21.06(RBO).l ind. Bakker, Trøgstad 29.06
(SPE). l 2k+ og 3 lk Gropa, Lisleby, Fredrikstad 19.07 (TKA,BFR).2 2k+ og 4 lk Øra,
Fredrikstad 31.07 (TKA).l ind. Moss Stasjon,
Moss 19.11 (RB0).5 ind. Lekmn, Eidsberg
01.12(SPE).

1994:1 ind. Lillegård, Lisleby, Fredrikstad 2631.12 (LPS, TKA, DFL)
1995:1 ind. Lillegård, Lisleby, Fredrikstad
Ol. Ol-ultimo mars (TKA,LPS,DFL).2 hanner
og 2 hunner Kurefjorden, Rygge
05.02(RBO,RFR).l ind. Huser, Asmaløy,
Hvaler (BFR).l ind. Lisleby, Fredrikstad
26.12(BFR).

GRÅSISIK Carduelis flammea flammea

HORTULAN Emberiza hortulana

1995:2 syng. Jerstad, Skiptvedt
23.05(MGV).3000 ind. Kurefjorden, Rygge
29.10(RB0).2000 ind. Kallaksjøen, Trøgstad
02.12(SPE). Carduelis f. Cabaret
1995:74 ind. ringmerket Kurefjorden, Rygge
17.05-19.ll*(RBO). 7 ind. ringmerket Akerøya, Hvaler 21.10*(MPE). lk hunn ringmerket
Gansrød, Øra, Fredikstad 19.11 *(MPE).l lk
ringmerket Gansrød, Øra, Fredrikstad
22.11 *(MPE).3 hunner ringmerket Øra,
Fredrikstad 27.12 *(MPE,SIV).

1995: lk ringmerket Skårakilen, Onsøy,
Fredrikstad 25.08* (MPE,
TKA,DFL,RFR).Som i 1994 ble det gjort en
obsevasjon av arten, også denne gangen ved

KJERNEBITER Coccotbraustes
coccothraustes

ringmerking.
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Foto: Roar Frølt:.ndshagen

Det er ikke lenger bare på Øra man kan
oppleve sivhauk i Østfold. Dette bildet er fra
Kurejjorden.

Vendehals, J torquil/a, Akcraya 21.04.96. En art det rapporteres altfor lite av til LRSK
Foto: Bjørn F'rostad

~-~~:~~·~--~~----~
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LRSK rapporterings guide
uvesentligheter. Ikke sjelden må LRSK be om
utfyllende opplysninger fordi fuglen ikke er beskrevet i det hele tatt, rapportøren har i stedet
beskrevet det fine været, sendt med kart over
hvor han/hun stod og også om hva dem hadde
på nista på turen. Så konsenterer deg om det
vesentlige, fuglen. V ær nøye med beskrivelse
både i felt og etterpå når skjemaet skal fylles ut.
Lag gjeme en skisse, og fotoet må ikke være
sylskarpt for at det kan hjelpe komiteen. Alt er
bedre enn ingenting.

Roar Frølandshagen

Litt informasjon rundt rapporteringsguiden.

Kolonne l: Alle observasjoner eller hekkinger
skal beskrives.
Kolonne 2: Alle observasjoner uten beskrivelse.
Kolonne 3: Hekkefunn uten beskrivelse.
Kolonne 4: Vinter- og sommerfunn uten beskrivelse, tidsperiode er angitt.
Kolonne 5: Spillplasser, ferskvannsfunn o.l uten
beskrivelse.

V ær raske med å sende inn rapportene, det skal
lages en faunarapport hvert år i medlemsbladet
i Norsk Ornitologisk Forening og artikkelforfatteren er avhengig av å få inn materialet før
bladet går i trykken.

Til alle observatører:
Observasjonene kan i tillegg til å bli fylt ut på
angitte skjemaer, skrives på vanlige ark (eller
sendes til meg på e-mail.)
Bruk kulepenn, det tas kopier av beskrivelsene
og gråblyant blir delvis borte på kopiene.
Det er viktig a få med observasjonsdata; art ,
sted, dato, vær og lignende. Få også med beskrivelse av fuglen, størrelse, adferd, lyd, biotop og
hvorfor det ikke var en art som er mye lik o.s. v.
Og om observatøren(e) har erfaring med arten
fra før.
Når dere fyller ut LRSK-skjemaene så vær så
nøyaktige som mulig. Beskriv det du så og glem
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Smålom
Storlom
Islam
Gulnebblom
Dvergdykker
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Svarthalsdykker
Havhest
Storlire
Grå lire
Hav lire
Havsvale
Stormsvale
Havsule
Storskarv
Mellomskarv
Toppskarv
Rørdrum

1

Skjemaer skal sendes og kan bestilles fra:
Roar Frølandshagen
Homstvedtlia 2
1640 RÅDE
Tlf: 69281356
Mob: 93043954
E-mail: roar.frolandshagen@ostfoldnett.no
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Østfold Ringmerkingsgruppes aktivitet i 1996
riksen, Bjørn Frostad, Roar Frølandshagen, Jan
Erik Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen,
Asgeir Larsen, Sebastian Ludvigsen, Øivind
Lågbu, Bjørn Petter Løfall, Geir Mobakken,
Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo Ranke, Jan Kristian
Skjelnes, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten
Viker og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket
fugl i de tre årene som er gått, mens andre har
merket svært mange. Fra i år har to personer
meldt seg ut av gruppa, Harald Mørken og David Torgersen. De er velkomne tilbake om de
ønsker.

J.Ingar I.Båtvik

Østfold Ringmerkegruppe består i dag av 30
autoriserte ringmerkere, enten med A- eller
B-Iisens. Gruppa har eksistert i fire år, slik
at totalsummen baseres på ringmerkinger
foretatt fra 1993-1996.
Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe, nevnt i alfabetisk rekkefølge:
Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Erland
Bjørkelo, Rune Bosy, Rune Botnermyr, J.Ingar
I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein
Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten Fred-
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Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for medlemmer i Østfold Ornitologiske forening, mens
ikke medlemmer betaler kr. l 00 per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter
og noe utgifter til kopiering. Kontingenten fungerer som en slags lisensavgift. Samtidig har vi
vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med
mindre kontingenten er betalt.

ringer klemmes utenfor fylkesgrensene. I tillegg
er det noe Vestfold, Buskerud, Akershus og
Trøndelagsfugl som får ring. Som tidligere er
fugl merket utenfor fylket angitt i parentes. Parentesen inneholder summen av alle tidligere
merkinger utenfor fylket.
Tidligere har alle ringmerkere levert inn sine
merkinger ved slutten av året Ringmerkesentralen får derfor rimeligvis mye å gjøre i årsoppgjør-tider. For å dempe dette trykket, samt i håp
om å knnne sende ut beskjeder om gjenfunn tidligere, har sentralen fra 1998 tenkt å innføre en
ny ordning med innsendelse av våre merkinger
tre ganger i året. Hvordan dette er tenkt gjennomført, hvilke datoer som blir satt, reaksjoner
overfor de som oversitter frister, etc, vil det bli
orientert om når detaljene er klarere, f.eks. ved
neste årsmøte.

På tross av at alle ringmerkere i fylket er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe, fungerer imidlertid Akerøya Ornitologiske stasjon som en
egen gruppe med eget ringmerkeoppgjør. Det
ringmerkes altså enda mer fugl i fylket enn hva
nedenstående oversikt viser.
Styret består for tiden av J.Ingar I.Båtvik (leder), Jan-Erik Isaksen (ny kasserer etter Asgeir
Larsen) og Rune Botnermyr (materialforvalter).
I 1996 merket vi 7698 fugl, en betydelig nedgang fra fjorårets antall på 11488 fugler. Dette
skyldes først og fremst at enkelte tidligere svært
aktive merkere har merket få fugl i 1996. I tillegg har vi hatt problemer med tilgangen på ringer fra sentralen, et problem som har vakt betydelige problemer for mange grupper og enkeltpersoner landet over.

Ringmerkegruppen får fortsatt mange interessante gjenfunn. De respektive merkere får fortløpende tilsendt disse. Fortsatt foreligger ingen
presentabel oversikt over gruppas gjenfunn, men
det jobbes med såken. Det arbeides også med et
større bokprosjekt om landets gjenfunn av ringmerket fugl gjennom alle tider, men foreløbig
har prosjektet strandet på bevilgninger. En slik
oversikt har vi lenge savnet, da ville vi fått samlet arvesølvet til alle merkere gjennom tidene.
Et slikt verk ser jeg virkelig fram til, bare prosjektet ikke legges på is i påvente av mer forståelsesfulle bevilgere som skjønner litt mer av
hvilken bestselger i fuglesammenheng denne
oversikten ligger an til å bli. Da kan det hende
vi må vente lenge.

Fra 1993 till995 har vi merket 129 forskjellige
arter fugl. I 1996 ble 6 nye arter tillagt lista.
Som for oversikten fra 1995 (NiØ 1!1996:3539) er nye arter for årets sesong angitt med*.
En rettelse i lista fra 1995 er at det ble merket
en brunsanger av Kjell Møklegård. Han innrømmer at den .var underlig på mange vis, men
han kjente den ikke som brunsanger, og eksemplaret ble merket som en gransanger. Senere ble
feilen oppdaget. Egen artikkel om brunsangeren
vil komme. Sentralen er selvsagt gjort oppmerksom på dette slik at korrekte lister er sendt inn i
ettertid. Totalt på ringlista for ØRG har vi nå
136 arter. En skal vel ikke stresse iveren etter
stadig nye arter og høyere tall, men det er alltid
stimulerende med nye erfaringer. I Østfold kan
vi således vise til et allsidig utvalg arter noe

som vitner om den variasjonsrikdom vi har overfor ulike fuglearter fra fjord og kyst til dype skoger samt hvilke satsningsområder ringmerkerne

prioriterer.
Som for tidligere år er det merket endel fugl
utenfor fylket også i 1996. Igjen er det hytta til
Kjell Møklegård i Tufsingdalen hvor de fleste
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ÅRSOVERSIKT FRA ØSTFOLD RG (lisensnr. 070) 1996:
PULL
HAVHEST, Fulmarus glacialis
KNOPPSVANE, Cygnus olor
STOKKAND, Anas platyrhynchos
3
ÆRFUGL, Somateria mollissima
HØNSEHAUK, Accipiter gentilis
7
SPURVEHAUK, Accipiter nisus
4
MUSVÅK, Buteo buteo
10
FISKEØRN, Pandion haliaetus
6
TÅRNFALK, Falco tinnunculus
LERKEFALK, Falco subbuteo
2
STORFUGL, Tetrao urogallus
ORRFUGL, Lyrurus tetrix
* RAPPHØNE, Perdix perdix
FASAN, Phasianus colchicus
VANNRIKSE, Rallus aquaticus
TJELD, Haematopus ostralegus
DVERGLO, Charadrius dubius
3
SANDLO, Charadrius hiaticula
2
VIPE, Vanellus vanellus
2
BRUSHANE, Philomacbus pugnax
ENKELTBEKKASIN, Gallinago gallinago
RUGDE, Scolopax rusticola
* RØDSTILK, Tringa totanus
2
* GRØNNSTILK, Tringa glareola
STRANDSNIPE, Act.itis hypoleucos
STEINVENDER, Arenaria interpres
1
HETTEMÅKE, Larus ridibundus
42
FISKEMÅKE, Larus canus
206
SILDEMÅKE, Larus fuscus
4
GRÅMÅKE, Larus argentatus
21
SVARTBAK, Larus marinus
26
MAKRELLTERNE, Sterna hirundo
173
* ALKEKONGE, Alle alle
SKOGDUE, columba oenas
RINGDUE, Columba palumbus
BYDUE, Columba livia
GJØK, cuculus canorus
HAUKUGLE, surnia ulula
SPURVUGLE, Glaucidium passerinum
l
KATTUGLE, strix aluco
34
HORNUGLE, Asio otus
PERLEUGLE, Aegolius funereus
4
NATTRAVN, caprimulgus europaeus
TÅRNSEILER, Apus apus
26
VENDEHALS, Jynx torquilla
GRØNNSPETT, Picus viridis
SVARTSPETT, Dryocopus martius
FLAGGSPETT, Dendrocopus major
2
DVERGSPETT, Dendrocopus minor
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FG

TILS. TOT.93-96
l
15

14

17

27
67

l
3

8
7

30

24
39

lO
6

11
4
7
112

( 4)

54

2
54

4

4

(112)

12
4
l

2

2

l
18
7
4

(l)

3
2
2

12
l

39
(l)

2
l

l
8

l

l
l

(2 l

l
43

214

4
404

(2 l

4

21
26

9
2

(l)

627
30
81
121

173

699

4

4

3

3

l
4

2
38

3
4
3

4

4
2
9
l
2
(l) l
3
(4) 203
2
(3 l 25
18
51
(4l 8
2
l
24
(3l 6

l

7

29

l

l
l

6
l

8
l

PULL
TRETÅSPETT, Picoides tridactylus
DVERGLERKE, Calandrella brachydactyla SANGLERKE, Alauda arvensis
SANDSVALE, Riparia riparia
LÅVESVALE, Hirundo rustica
92
TAKSVALE, Delichon urbica
3
6
TREPIPLERKE, Anthus trivialis
HEIPIPLERKE, Anthus pratensis
GULERLE, Motacilla flava
VINTERERLE, Motacilla cinerea
56
LINERLE, Motacilla alba
4
SIDENSVANS, Bombycilla garrulus
FOSSEKALL, Cinclus cinclus
GJERDESMETT, Troglodytes troglodytes 5
JERNSPURV, Prunella modularis
7
RØDSTRUPE, Erithacus rubecula
17
BLÅSTRUPE, Luscinia svecica
11
RØDSTJERT, Phoenicurus phoenicurus 21
BUSKSKVETT, Saxicola rubetra
l
STEINSKVETT, Oenanthe oenanthe
3
RINGTROST, TUrdus torquatus
SVARTTROST, TUrdus merula
18
GRÅTROST, Turdus pilaris
17
MÅLTROST, Turdus philomelos
20
DUETROST, TUrdus viscivorus
RØDVINGETROST, Turdus iliacus
37
SKJEGGMEIS, Panurus biarmicus
GRESSHOPPESANGER, Locustella naevia
ELVESANGER, Locustella fluviatilis
* TROSTESANGER, Acroceph. arundinaceus
SIVSANGER, Acroceph. schoenobaenus
BUSKSANGER, Acrocephalus dumetorum
MYRSANGER, Acrocephalus palustris
RØRSANGER, Acrocephalus scirpaceus
6
GULSANGER, Hippolais icterina
2
HAUKSANGER, sylvia nisoria
MØLLER, sylvia curruca
5
TORNSANGER, Sylvia communis
HAGESANGER, Sylvia barin
13
MUNK, Sylvia atricapilla
16
BØKSANGER, Phylloscopus sibilatrix
GRANSANGER, Phylloscopus collybita
LØVSANGER, Phylloscopus trochillus 31
BRUNSANGER, Phylloscopus fuscatus
LAPPSANGER, Phylloscopus borealis
FUGLEKONGE, Regulus regulus
GRÅFLUESNAPPER, Muscicapa striata
4
SH-FLUESNAPPER, Ficedula hypoleuca 349
STJERTMEIS, Aegithalos caudatus
LØVMEIS, Parus palustris
6
GRANMEIS, Parus montanus
LAPPMEIS, Parus cinctus
TOPPMEIS, Parus cristatus
8
SVARTMEIS, Parus ater
118
BLÅMEIS, Parus caeruleus
428
KJØTTMEIS, Parus major
913

66

FG

TILS. TOT.93-96

l

l

( 3)

4
l

lO
lO
34
54

29

102
13
40
54
l
56
11
29

27
129
103
11
19

32
136
120
22
40

4

5
3

57
39

75
56
24
l
172

l
7

3
19
490
15
(5) 107
(49) 154
(40) 48
118
(3) 90
57
38
148
(9) 264
(22) 461
(113) 199
(61) 142
(8) 127
( 4) 16
( 4)

4
l

135

l

8

286
(57) 161
(17) 130
4
(215) 493
17
l
2
l

l

155
l

5

11
2

175
1139
(2) 14
l

lO
12
27
40
33
340

15
12
40
56

( 3)

83
168
173

(l) 130
(l) 3

33
(37) 106
371 (987) 2937
l

(l)

28

28

4

8

15

364

8

8

21
35

27
35

(21) 199
( 22)

31
368
254

77

(81) 1091
50
(l) 103
(51) 180
( 6)

5

l

6

13
37
149
(7) 532
796
(4) 3316
1167 (141) 3703

PULL
SPETTMEIS, Sitta europaea
20
TREKRYPER, Certhia familiaris
11
TORNSKATE, Lanius collurio
2
VARSLER, Lanius excubitor
NØTTESKRIKE, Garrulus glandarius
LAVSKRIKE Perisoreus infaustus
* NØTTEKRÅKE, Nucifraga caryocatactes
SKJÆRE, Pica pica
l
KAIE, Corvus monedula
l
KRÅKE, corvus corone
5
STÆR, sturnus vulgaris
31
GRÅSPURV, Passer domesticus
4
PILFINK, Passer montanus
2
BOKFINK, Fringilla coelebs
8
BJØRKEFINK, Fringilla montifringilla GRØNNFINK, Carduelis chloris
11
STILLITS, carduelis carduelis
GRØNNSISIK, Carduelis spinus
TORNIRISK, Carduelis cannabina
4
GRÅSISIK, Carduelis flammea
POLARSISIK, Carduelis hornemanni
GRANKORSNEBB, Loxia curvirostra
FURUKORSNEBB, Loxia pytyopsittacus
ROSENFINK, Carpodacus erythrinus
16
DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula
KJERNEBITER, Coc. coccothraustes
LAPPSPURV, Calcarius lapponicus
GULSPURV, Emberiza citrinella
8
HORTULAN, Emberiza hortulana
DVERGSPURV, Emberiza pusilla
SIVSPURV, Emberiza schoeniclus
3922

Sum

FG
38

TILS. TOT.93-96

5

58
16

3

5

5

5

l

l
5
l
6

(4)
( 2)

197
104
37

(2)

4
l
11

lO
24
88

42
14
26
96

411

411

753

764

l

139

l

5
22
( 6) 6
l

38
15
13
160
74
(l) 2 63
( 5) 4 79
(149) 744
(157) 5032
lO
(22) 746
70
(330) 3183

772

139
13
772

4

4

2

261

18
261

4

4

6

153

161

( 18) 18
1577

2

2

44

44

(76) 1243

4 776

7698

35432

9

(11)

(l)

22
6

l

30
( 2) 560

(l)

2
6

===:==========================================================
Forfatterens adresse:
Tomb,
1640 Råde
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Enningdalselva,
et nordisk vemevassdrag, kan bli regulert
gulering av Mjølnerødfoss. På svensk side har
man frafalt en utbygging av vannfallet i Kynne
alv fra Kornsjøene til Bullaren på 27 GWh, og
svensk del av vassdraget er nå vernet etter Naturressurslagen. Man har altså i Sverige frafalt en
regulering med et utbytte på 9 ganger mer kraft
enn utbyggingen av Mjølnerødfoss.

Geir Hardeng

Stortinget vedtok i 20-årsperioden 1973-93 fire
verneplaner for vassdrag, dvs. vern mot
vannkraftutbygging. I Østfold ble Haldenvassdraget og Vansjøvassdraget, som begge allerede
var utbygd, varig vernet av Stortinget våren 1973
i U,rneplan I. Begrunnelsen for vernevedtaket
var at de kjente utbyggingsinteressene var ubetydelige mens vernehensynene var vesentlige.
Bortimot all utnyttbar kraft var allerede utbygget, så selve hensikten med vedtaket, nemlig
vern mot kraftutbygging, var altså ikke lenger
til stede da vedtaket ble fattet; med andre ord et
fiktivt vernevedtak.

Kynne alv -Enningsdalsvassdraget er det siste
hele vassdraget i alle fall i Vest-Sverige og Østlandet l Sørlandet, mulig også med Sørvest-landet, som er intakt helt fra kildene, her i Boksjøområdet - til og med munningsområdet i havet,
her i Indre Iddefjord. Mjølnerødfoss er idag det
siste mulige utnyttbare vannfallet i Østfold.
Vassdraget med Indre Iddefjord har usedvanlig
store verneverdier knyttet til landskap, dyreliv
og ikke minst tillakseinteresser. Et vassdrag med
en egen laksestamme, fri for dødlige
laksesykdommer, er i seg selv unikt i vår tid i
SØ-Norge.

I 1993 fattet Stortinget et enda dårligere vernevedtak, men nå for Enningdalsvassdraget i Halden, det siste gjenværende uutbygde større vassdraget i fylket. Enningdalsvassdraget ble nemlig også varig vernet mot kraftutbygging av Stortinget, nå i en Verneplan IV. Forskjellen i forhold til i 1973 var at Stortinget etter 21 år bl.a.
med et miljøverndepartement, denne gang varig vernet et vassdrag, men samtidig åpnet for
en utbygging av Mjølnerødfoss på bare 3 GWh.
Dette er det eneste økonomisk utnyttbare vannfallet i norsk del av vassdraget.

Enningdalsvassdraget "druknet" bokstavelig
under forarbeidene og i selve behandlingen av
Verneplan IV for vassdrag. Det korn helt i skyggen av de mange store og tradisjonelt mer omstridte vassdragene i Norge som også inngikk i
verneplanen. Vassdraget ble f.eks. i 1990, altså
3 år før Stortingets aksept for Mjølnerødfoss,
gitt status som et nordisk vernevassdrag i et prosjekt regi av Nordisk Ministerråd. Dette fremkorn ikke under behandlingen i Stortinget. En
nordisk avtale om grensevassdrag er også så
langt tilsidesatt, idet et kraftverk, selv med en
laksetrapp og krav til minstevannføring, ikke
på noen måte gir noen garanti for at laks, sjøørret og ål vil passere reguleringen og dermed nå
de svenske delene av vassdraget. Norge trenger
ikke flere negative miljøsaker overfor våre svenske naboer i denne delen av landet. Det er nok å
nevne forurensningene av lddefjorden, Singlefjorden l Glomma og ønsker om ønsker fra norsk
side pr. 1997 om en fordypning av fjordterskler
i Svinesundsornrådet.

Vannkraften i Mjølnerødfoss ble noe utnyttet tidligere. F.eks. opphørte mølledrift i 1922 og anlegget ble senere fjernet. En gammel stendemning ble gjenåpnet i 1961. Den gamle bruken var imidlertid meget beskjeden sammenliknet med dagens utbyggingsplaner. En eventuell
ny regulering, vil på en strekning få et delvis
nytt elveløp, en kraftstasjon på 3,6 GWh, en
demning 3 m høyere enn den gamle stendemningen, overføringslinje, vei osv., med andre en utbygging av helt andre dimensjoner og
konsekvenser enn det lenge opphørte anlegget.
Østfold fylkeskommune, fylkesmannen i Østfold
og Direktoratet for naturforvaltning gikk i 1991
imot utbygging av Mjølnerødfoss, mens Oljeog energidepartemnetet, NVE og Østfold Energiverk aksepterte en mulig utbygging. Olje- og
energiminister Marit Arnstad, var tidligere leder av Statens Naturforvaltningsråd (før Statens
Naturvernråd), da rådet i 1991 gikk imot en re-

En hver produksjon av energi gir negative miljøkonsekvenser, det være seg vannkraft, gass- eller vindkraft. Det må i kraftutbyggingssaker forventes et visst logisk forhold mellom kraftutbytte
og positive virkninger i et lokalsamfunn på den
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Geir Hardeng

Enningdalsvassdraget - såkalt varig vernet, men likevel ikke vernet.
Bildet viser en liten foss nordfor og lenger ned i vassdraget enn Mjølnerødfossen.
ene side, og de negative konsekvenser for miljø
og såkalte allmene hensyn på den annen side.
Mjølnerødfoss gir et helt minimalt kraftutbytte
i forhold til konsekvensene, nemlig et betydelig
inngrep i nordisk vemevassdrag og i det siste

mot vassdragsreguleringer, samtidig som all
økonomisk utnyttbar vannkraft i de samme vassdragene er utbygget. Stortingets vedtak i 1973
og 1993 blir da for Østfolds vedkommende, reelt sett som «Keiserens nye klæn>, altså et helt
innholdsløst vassdragsvern. En eventuell konsesjonsbehandling og utbygging av

nærmest uberørte vassdraget over meget lange

strekninger i Norge og Sverige. Meget store allmene hensyn står her opp mot mulige tilleggsinntekter for et enkelt gårdsbruk. Prosjektet kan
ikke forventes å gi noen varig sysselsettingseffekt
i Enningdalen.

Mjølnerødfoss Yil i tiden fremover møte en me-

get sterk og aktiv motstand fra svensk og norsk
side.
- En generell artikkel om vassdraget er for øvrig omtalt i Natur i Østfold 1989, 8(2): 115-120.

De som vurderer kraftkjøp fra denne utbyggingen, bør utfra våre nye Energilov med et fritt
kraftmarked, heller søke å dekke et beskjedent
kraftkjøp på 3GWh fra langt mindre kontroversielle prosjekter. Østfold Energi er en potensiell
kraftkjøper. 50% av Østfold Energi eies av Østfold fylkeskommune. En del av fylkeskommunens politiske styringsorganer, nemlig Fylkesutvalget, gikk 23.5.1991 mot en utbygging av
Mjølnerødfoss. Østfold Energi bør derfor, om
ikke formelt -men moralsk, være utelukket som
kraftkjøper fra dette prosjektet. Om vannkraften er ren i forhold utslipp av klimagasser, så er

den langt fra «rem> i forhold til en utbygging i
et nordisk vemevassdrag.
Dersom en utbygging av Mjølnerødfoss mot formodning blir realisert, vil tre av fylkets fire
hovedvassdrag være varig vernet av Stortinget
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Skagen tur '97
Etter oppfordring fra redaktøren om å skrive litt
fra turer eller lignende, følte vi at vi kunne skrive
litt fra årets Skagentur for "seniorgruppa".
Denne turen blir arrangert helt i privat regi, og
har vært årlig siden 89.
Dessverre var det i år kun tre som kunne stille
til årets tur p.g.a konfirmasjon og jobbsituasjon.
Vi tre "gamlinger" som dro nedover med ~åp
om en varm og artsrik tur var: Tor Sørlie, Age
Sten Fredriksen og Per-Arne Johansen.
Skagens magnetvirkning på trekkfugler på vei
nordover er viden kjent, og flere hundre ornitologer, amatøromitologer og krysspanner kommer hit i løpet av våren. Selv plasserer vi oss
selv i den midtre kategori.
En tur hit ned er også veldig lærerikt For eksempel kan "alle vanlige" falker, unntatt jaktfalk, observeres som regel på hver tur. Også de
fire lornmeartene trekker regelmessig forbi. Ellers kan vel nesten hva som helst dukke opp, og
det store er vel når det kommer en "planke" =
øm. Ingen ørn dukket opp i år, men kanskje
den kommer neste år? Dette med å se det sjeldne
sammen med det sosiale er nok drivkraften til
disse årlige turene. En liten "krysspanne" ligger nok i noen og enhver, og i år ble det ett nytt
kryss på to av oss, da vi observerte en skjestork
på en tur til Bygholm Vejle. (Tor hadde sett den
før i Marissmas ).

Grenen Camping ved tolv- tiden, hvor vi har
vårt hovedkvarter 1 en firemanns campinghytte.
Etter en rask utpakking, var vi snart på plass
med kikkert og teleskop på Flagbakken. Dette
er en høyde i nærheten hvor det er bra å se etter
fugL Været denne dagen var bra med en østlig
laber bris. Temperaturen
var ikke noe å skryte av, noe som gjorde at de
varmekjære artene holdt seg lenger syd. Allikevel kunne vi observere herfra: l fiskeørn, 13
musvåk, 20 spurvehauk, l myrhauk, l sivhauk,
l lerkefalk, 6 dvergfalk, 5 tåmfalk og 3 traner.
Totalt vi så 67 arter denne dagen.
Fredagen startet med en tur til Nordstrand klokken halv seks. Laber øst bris og småregn gjorde
dette til en sur opplevelse. Endel smålom og
svartender renner forbi som vanlig, men kl kvart
over seks skjer vel det vi har håpet på. Høylytte
rop fra noen dansker gjør oss oppmerksomme
på en av de store lommene. Fuglen korruner fra
sør, og passerer rett over på vei nordover. En
islom, dagen er reddet og kulden glemt, slikt
varmer.
Andre arter denne morgenen var: l 00 smålom,
20 havsule, l havelle, 200+ svarten der, 20 tyvjo,
minst l 000 terner, hvor splitteme utgjorde halvparten og 2 teist.
I forbindelse med Skagenturen har vi med en
obligatorisk tur ned til Bygholm Vejle. Vi dro
nedover samme dag, da været i Skagen ikke innbød til fuglekikking fra Flagbakken.

Årets tur startet kl.04.00 i Fredrikstad 8.mai,
og gikk til Gøteborg, hvor Stena Line fraktet
oss over til Frederikshavn. Vi var framme på

Snadder fra Skagen. Her en aftenfalk ad hunn pa Agger Tange, ft'a en tidligere danmarkstur.
Foto: Tore Hunn
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Bygholm Vejle viste seg i år å være bedre enn
noen gang vi har vært der, da vannstanden i reservatet var hevet. Dette førte til at store områder var satt under vann hvor det tidligere var
tørrere gressletter. Inntrykket vi hadde var at det
var mer fugl enn tidligere år, selv om enkelte
arter nok var redusert i antalL
Av spesielle arter herfra må nevnes en skjestork.
Opptil ti eksemplarer av denne sjeldne fuglen
skal ha hatt tilhold her tidligere i år, og bare to
timer før vi hadde vår åpenbarelse var det to
stykker her. Ryktene fortalte at ett par hekket i
området, så går ferieturen til Danmark i år, kan
det være verd et forsøk å få se denne flotte storken.
Når en først er inne på stork, må også storken i
Vesløs nevnes. Etter hva vi ble fortalt hekker
det kun to par med stork i Danmark, hvor dette
er det nordligste. Seks andre storker sitter rundt
om i Danmark og venter på make.
Andre arter Bygholm Vejle kunne by på var: 12
gråstrupedykker, 2 sæd gås, l 00+ kortnebbgås,
3 snadderand, 2 stjertand, 25 taffeland, 20 sivhauk, 3 lappspove, 40 svarthalespove, 20 sotsnipe, 200+ brushane, IOO+avosett og 2 svartterner. Totalt på denne turen så vi 81 arter.

gulnebblom, klokken halv åtte. Selvfølgelig til
stor frustrasjon for oss som valgte køya denne
morgenen.
Senere på dagen var det tilbake på Flagbakken.
Selv om det blåste frisk bris fra sørvest, ble det
en bra trekkdag for rovfugL
Over oss passerte nemlig: 2 fiskeørn, 8 musvåk,
25 spurvehauk, 2 myrhauk. 9 sivhauk, 2 vandrefalk, 7 dvergfalk, l O tårnfalk og 6 traner.
Etter en matpause på hytta var det igjen ut på
ny. Denne gang var det en fottur i reservatet her
på Skagen som ble prioritert. Første stopp var
Paul Eg's camping, hvor en syngende gulirisk
hadde tilhold. Det lyktes oss ikke å få sett denne,
men en kjærnebiter var en brukbar erstatning.
Videre på tur rundt i reservatet dukket det opp
en flott myrhauk hann på ganske nært hold.
Denne blå fuglen i kveldslyset over Skagen var
nok ett av høydepunkta på turen. Da solen var
på vei ned i havet kom en aftenfalk hann på jakt
lavt over sanddynene. Siste godbit denne kveld
var en jordugle vi fikk se meget nær.

Søndag morgen var det tidlig opp for å pakke. Vi
hadde på grunn av stor trafikk fått tidlig ferge
hjem, så noe fugl denne dagen ble det ikke tid
tiL
Hjemturen gikk som turen ellers uten ubell eller problem, så årets Skagentur går inn blant de
vellykkede.

Etter en liten bytur fredag kveld, var det bare
Åge som orket å stå tidlig opp lørdag morgen.
Selv om det var lite trekk på morgenen, kom
den andre av de to store lommene, nemlig en

Til slutt setter vi opp en liste over de 124 artene vi observerte på turen.

Heilo
!slom
SvarthvitfluesnapperSmålom
Buskskvett
Storspove
Lappspove
Havsule
Gråhegrel
Grå trost
Toppmeis
Rødstilk
Skogsnipe
Knoppsvane
Kortnebbgås
Gråspurv
Gulspurv
Brushane
Avosett
Brunnakke
Krikkand
Gråsisik
Tornirisk
Sildemåke
Hettemåke
Knekkand
Taffeland
Bjørkefink
Skjære
Svartterne
Makrellterne
Havelle
Sjøorre
Kornkråke
Laks and
Bydue
Tyrkerdue
Fiskeørn
Spurvehauk
Sanglerke
Gul erle
Sivhauk
Dvergfalk
Sandsvale
Gjerdesmett
Tårnfalk
Sothøne
Møller
Løvsanger
Vipe

Fuglekonge
Enkeltbekkasin
Gråstrupedykker
Måltrost
Sotsnipe
Skjestork
Svartmeis
Myrsnipe
Gravand
Grønnfink
Gråmåke
Stjertand
Bokfink
Krykkje
Ærfugl
Kaie
Teist
Skogdue
Musvåk
Trepiplerke
Lerke falk
Låvesvale
Fasan
Tornsanger
Sandlo
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Gulnebblom
Rødstrupe
Småspove
Storskarv
Svarttrost
Gluttsnipe
Sædgås
Komspurv
Tjeld
Snadderand
Grønnsisik
Svartbak
Skjeand
Stær
Splitterne
Svartand
Kråke
Si! and
Jordugle
Myrhauk
Linerle
Aftenfalk
Rørsanger
Vannrikse
Gransanger

Steinvender

Toppdykker
Rødvingetrost
Svarthalespove
Stork
Kjøttmeis
Strandsnipe
Grågås
Sivspurv
Tyvjo
Stokkand
Kjærnebiter
Fiskemåke
Toppand
Nøtteskrike
Rødnebbterne
Kvinand
Ringdue
Fjellvåk
Heipiplerke
Vandrefalk
Taksvale
Trane
Bøksanger

Forekomst av h.auksanger Sylvia nisoria i Østfold
observasjoner, troner Akerøya Ornitologiske
Stasjon på topp med 19 observasjoner pr. 1994.
Hvilken lokalitet som hadde den første observasjonen i Østfold skal være usagt, men både på
Kjennetjernet og Akerøya ble det fanget og ringmerket hauksanger 24/8 1969 (Begge fuglene
var 1k). Det første hekkefunnet ble gjort i Torsnes i Borge, juni 1980, hvor to reir med egg ble
funnet 21-22/6 (Andersen 1980). Det neste
hekkefunnet ble gjort i juli 1986 ved Ringstadhavna, Rolvsøy (Viker 1988). I likhet med materiale fra Jomfruland, Store Færder og Mølen
er det en klar overvekt av ungfugler fanget på
høsten, hovedsaklig i august (fig. l). Dette kan
tyde på at hauksangeren hekker oftere enn hva
som faktisk er påvist i Østfold.

Tomas Aarvak & Morten V :iker

Utbredelse
Artens opprinnelige utbredelse er sentralt
paleraktisk. Nominatunderarten forekomer fra
Sør-Fennoskandia, Danmark, Tyskland, NØFrankrike og N-ltalia gjennom Ø-europa inkL
N-Balkan, mellom og Sør-Russland til
Kirgisersteppene og Kaukasus, samt Lilleasia.
Nominaten er avløst av S. n. merzbacheri fra
SV-Sibir og Transkaspia gjennom Turkestan og
Altai til NV-Mongolia. Den totale hekkepopulasjonen i Europa er estimert til 230.000l. 700.000 par, hvorav Russland innehar ca halvparten (Tucker & Heat 1994). Arten overvintrer i Øst-Afrika sør for Sahara.

Biotopvalg

I Norge ble det første hekkefunnet gjort i 1972
på Mølen i Vestfold (Numme m.fl. 1973), og
har siden også etablert seg på flere andre steder
langs Oslofjorden.

I Skandinavia synes det som om arten stiller
strenge krav mht. biotopvalg. Tettvokste nype-.
slåpe-, og einerbusker i rene buskmarker er favoritten, men den bruker også flittig områder
med einer- og nypebusker omgitt av ung løv-

Utbredelse i Østfold

skog (Hansen 1993). Ofte finnes denne typen
vegetasjon i gamle havnehager og beitemarker,
som har ligget brakk noen år. Fellesnevneren
her er kystnær beliggenhet. Fra Østfold foreligger det heller ingen funn av hauksanger fra inn-

Hauksangeren forekommer regelmessig, om en
fåtallig i Østfold. Fra den første observasjonen
ble gjort i 1969 har arten blitt observert nesten
årlig. Totalt foreligger det 35 enkeltobservasjoner, og tre hekkefunn. Av enkeltAd. hauksanger, Sy/via nisoria.

Te~ing: Thom~a~s~A~a~r~v~a~k----------------------------:::-----------l
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Figur l. Månedsvis fordeling av hauksanger observasjoner li>rdell på alder
1994. Ilekkefunn er ikke med i figuren.
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sammen med oppsvinget i bestanden i Sør-Sverige i årene 1965-70. Også opphøret av husdyrbeiting etter 1960 i den ytre kystsonen, har sannsynligvis bidratt til at arten har kunnet etablere
seg i Norge (Hansen 1994). På slutten av 1970tallet kom den neste innvandringsbølgen som
medførte det første hekkeftmnet på Jomfruland
i 1977. Etter 1982 forsvant hauksangeren som
hekkefugl fra Jomfruland, og kun få individer

landet. Østfold har i så måte et gammelt og flott
kulturlandskap, og særlig på øyene fra Jeløya i
nord til Sandøya og Tisler i sør er det mange
fine biotoper. Ofte finnes hauksangeren i sannne
miljø som tornsanger og tornskate.

Bestandsstørrelse og utvikling
Innvandringen i Østfold i 1969 og etableringen
på flere lokaliteter langs Oslofjorden, faller godt

Figur 2. Funn av hauksanger i Østfold i årene 1969-1994 .
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ble observert langs Oslofjorden. I Østfold ble
det ikke registrert hauksangere i det hele tatt i
årene 1983 til 1985. I 1986 hadde arten igjen et
oppsving (fig.2), og vi fikk Østfolds tredje hekkefunn, og reetablering på Jomfruland i 1987. Utbredelsen av hauksanger i Norge er marginal,
og hekkebestanden teller neppe mer enn 10-20
par i gode år. Det synes som om arten er svært
ømfintlig for variasjoner i klima og miljø, og
dette kan gi store utslag med så få hekkepar.
Tar man i betraktning artens forholdsvis kryptiske atferd og de mange fine lokalitetene i Østfold, så er potensialet for å oppdage flere
hekkinger stort hvis man legger litt energi i å
lete.
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Ugleliv
perleuglehann noen forsiktige vers, før han blir

Dan Bendixen

taus. Det er ennå et par måneder til våren skal

komme flyvende fra sør og slå seg ned i skogen
her. Men uglehannen har allerede funnet sitt sted
og begynt å tenke hekketid.
Et øyeblikks "uglemøte" kan ofte arte seg slik-

Stille natt
Verden er full av lyder i natt. Frosten biter i
nesa, det lille sola sendte til oss av varme før i
dag er borte. Melkeveiens
stjernehoper har tatt det
tilbake. Vansjøisen er tykk og
trygg å vandre på, og i lyset
fra en stigende måne ser vi
flere lange sprekker. Og flere
kommer til. Vi merker det
gynger litt under oss når
isskorpen i sprekken går opp
igjen. Høye smell kastes frem
og tilbake over sjøen, gjentatt
av skogens høyreiste vegger.
Så spenner isen sine muskler
igjen;
med
dyp
rørdrumliknende gjør den
klart at det skjer noe der nede.
Langt, langt borte synger en

Kattugle i pipa!
Foto Dan Bendixe n
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like forgjengelig som isen på innsjøen.
Opp gjennom århundrene har menneskene alltid
skremt hverandre med dyr og fuglers forbindelse
til ondskap, død og fordervelse. Så når Carl von
Linne ga perleugla sitt latinske navn aegolius
funerus understreket han på tradisjonelt vis den
overtroen som regjerte den gang. Og fremdeles
i våre dager. I "skumle" filmer fra David
Attenboroughs hjemland brukes fremdeles
kattuglesang som "uhyggeslyd". For oss andre
er noen fjerne strofer i ugleskogen en hyggelig
påminnelse om at vi ikke er a! ene .....

barkkamuflasje er den også vanskelig å oppdage
på for et utrent øye. Jeg sto en gang og studerte
en uglekjenning på Søndre Jeløy som satt på en
solbelyst kvist lavt over bakken. Et eldre par kom
ruslende langs jordekanten bak ugla, og svinget
innover mot ugletreet. Ugla lettet ikke, den
gjorde seg bare tynn og ble rolig sittende. De
eldre kom nærmere og passerte ugla på en meters
hold uten å se den. Det sier jo litt om uglenes
kamuflasje, men kanskje like mye om folks
oppmerksomhet når de går søndagstur. Det er
egentlig litt tragisk at folk opplever så lite i
naturen.

Vinter går mot vår. Den nye varmen driver snøen
tilbake, først rundt stammene i skogen. Så tæres
snøen langsomt bort og avslører litt om
kommende sornmers fugleliv. Smågnagernes
ganger blir plutselig synlige gjennom snølaget.
Har gnagerne hatt en god vinter kryr det av små
tunneler. Det varsler godt for uglenes ungekull.

De av fjorårets unger som har overlevd vinterens
herjinger gar en vanskelig tid i møte. De må
lete opp ledige rev·ir med et dårligere
byttedyrutvalg hvis de ikke kan erstatte en
frafallen make i et etablert par. Uansett har de
sitt noe utilstrekkelige erfaringsgrunnlag å stri
med.

De etablerte kattugleparene har opprettholdt
revirene sine og enkelte par er svært tause. De
lar seg ikke hisse opp selv av kasettspilling, men
vi vet at de er der et sted. Andre steder kan
uglehannene holde det gående med sang langt
inn i hekketida. Kattugla er den klart vanligste
uglearten i mitt område. Der menneskeferdselcn
er stor har den måttet venne seg til vårt nærvær.
Derfor er den heller ikke spesielt sky og lar seg
betrakte også i dagslys. Med sin utsøkte

Går alt bra vil katrugleungene forlate boet når
trostesangen er på sitt mest intense. Det later
ikke til at trostene forbinder de uthoppede
ugleungene med noe farlig. Derimot blir det et
voldsomt spetakkel hvis de oppdager foreldrene
oppe i trærne.
Ungene forlater reirtreet en og en, og sprer seg
utover i skogen. Når de begynner å fly hender

Kattugleungen
Foto: Dan Bendixe n
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det at de samles igjen. Vi har kommet over hele
ungeflokken sittende på samme nedfalne grein.
Når vi ble for interesserte gikk alle på vingene
og vinglet opp i trærne rundt oss.

skremme ugleungene ut i vannet uten en gang å
legge merke til det. Det tar tid før ungenes
vingefjær og muskulatur klarer å skape et
tilstrekkelig løft. Dundrakten trekker dessuten
vann og svømmeferdigheten er som hos de fleste
fuglearter svært begrenset. Opphenging av
kasser tett ved vann kan derfor medføre unødig
risiko.

En annen gang jeg kom listende innover i morke
skogen fikk jeg se en "skogens ånd" komme
seilende lydløst mellom trærne. Det var uglefar
som dro ut på jakt og jeg fulgte "baksporet" på
ham. Etter kanskje hundre meter fikk jeg øye
på de unge håpefulle, og jeg stanset opp ti meter
fra dem. En unge satt oppe på en grein, to andre
satt et stykke fra hverandre noe lavere. Minuttene
gikk, vi ventet på matingen alle fire. Snart kom
det et lite kvekk inne fra mørket og litt etter kom
en av de gamle med byttet. Den kom inn lavt og
seilte seg opp på greinen foran ungene, i
øyeblikkets intense forventning hadde den ene
ungen klatret opp på den andres rygg. De pistret
i kor for å få den første matbiten. Den gamle
satt et øyeblikk før den for av gårde igjen. Jeg
sto en stund før jeg vendte nesa hjemover. Etter
en stund stanset jeg opp et øyeblikk, lyden av
sultne ugleunger hørtes igjen. Det lot ikke til at
det var vanskelig for foreldrene å fange noe i
natt.

De kattuglehannene som synger utover
sommeren er sannsynligvis de som ikke har klart
å skaffe seg noen partner. En hann på midtre
delen av Jeløya hadde funnet seg et passende
gårdsbruk hvor den sang mens andre ugler i
området fikk ungene på vingene. Jeg syklet forbi
den en kveld der den satt rolig på en ledning
ved veien og speidet og lyttet ned mot grøften.
To par med store undrende øyne mottes et kort
øyeblikk. Vel forbi sto jeg en stund og så på til
den slapp seg over veien og forsvant i gresset.
De jakter oftest stillesittende uglene.

Spurveugla
Spurveugla er en utpreget vintergjest i mitt nærområde. Vi finner den ofte rent tilfeldig, kanskje sittende på en gjerdestolpe ivrig speidende
etter et egnet bytte. Eller som en hvilende rund
fjærball ytterst på en kvist, i silhuett mot en gryende morgenhimmel.

Ugleungene utvikler raskt svingfjærene, og kan
fly relativt godt lenge før den hvite ungedunen
forsvinner. Dette kan man lett la seg lure av.
For noen år siden kom vi over en ugleunge som
satt tynn og hvit på en furukvist i en skråning.
Nedenfor var det et vann omkranset av trær. Vi
gikk noe nærmere og til vår store overraskelse
og skrekk tok ungen til vingene. Selvfølgelig
utover vannet! Viljen til å komme over til den

Spurveugla er en fullblods jeger som har både
smågnagere og småfugler på spisekartet. Og det
er ikke rart at vesleugla raskt blir et
samlingspunkt for oppmerksomheten til
aggressive meiseflokker. Vi har ikke selv sett
den slå fugl, men en vinter for noen år siden
demonstrerte et individ musejakt på en effektiv
måte. Den kom ovenfra og falt bokstavelig talt
som en stein ned i snøen. Der lå den med vingene
rett ut mens klørne festet seg i byttet før den
lettet med en mus nesten like stor som den selv.
Musa ble fortært på en grein like over et
overrasket publikrnn. Dette er nettopp noe av
sjarmen med uglene; de viser liten frykt for oss
mennesker og slipper oss nært innpå seg.

andre siden var der utvilsomt Men evnen
manglet ennå litt. Litt etter litt mistet den høyde
og midt utpå gikk den ned. Der lå den en stund
før den bestemte seg for å gjøre noe med sin
fortvilte situasjon. Med langsom takt begynte
den en slags butterfly ~ svømming mot land.
Langsomt arbeidet den seg mot redningen, men
hadde neppe klart seg hvis den ikke hadde fått
hjelp. Jo svømte den i møte og fikk den inn på
land. Vi brukte bilens varmeapparat som føner
og snart fikk ugleungen sin fine ulldun igjen.
Om det var den uhyggelige opplevelsen som
gjorde at ungen la ut på reisefot vites ikke, men
under to måneder senere hadde den kommet seg
fra Rygge til Hobøl hvor en bil ble dens bane.

Jeg har beveget meg innover i skogene til et
område hvor jeg gjennom tidene har hatt flere
uglearter. Spurveugla hekker ganske sikkert her
inne et sted. Med månen som lykt forlater jeg
en isete skogsvei, knaser meg gjennom skaret
snø og frossen lyng før jeg finner et veltet tre å
sitte på. Så skjerpes alle sanser ... En perleugle
et stykke borte høres sliten ut i stemmen. Ikke

Er det ugler du tenker på når kassene henges
opp, forsøk å urmgå slike skråninger over vann.
Tilfeldig passerende turgåere kan risikere å
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Foto: Dag Bendixen

Spurveugle

så rart, den har vel sittet natt etter natt og sunget
Det slår i brede vinger, en tiur lander i mørket
ved siden av meg og begynner å spille. Snart
kommer flere til og leken er i full gang rundt
meg.

Samme sted et par år senere: Spurveuglehannen
fløyter ivrig. Grunnen til dette åpenbarer seg
snart når hannen forfølger en hunn mellom

tretoppene. Sola har tatt tak og jaget natterimet
på flukt. Så dukker plutselig enda en spurveugle
opp, og nå blir det fart. Revirhannen reagerer
øyeblikkelig og inntrengeren jages i stor fart ut
av området. Et sted i nærheten har spurveugla
sitt lille reirhull. Jeg har lett etter det, men ugla
er stille og rolig og avslører det ikke så lett.

Endelig våkner også spurveuglehannen og
begynner å lokke. pYYh ... pYYh ... pYYh ..
starter han. Jeg hører på lyden at han sitter og
vender på hodet. Av og til flytter han seg til en
ny sangpost og jeg bestenuner meg for å svare.
Jeg forsøker å holde samme takt og toneleie som
min "rival" og etter noen strofer stanser jeg og

En mer uregelmessig ugle gjest i mitt nærområde

lytter. Noen sekunders stillhet så fløyter han

er hornugla. I hvert fall ser jeg den ikke så ofte.
For noen år siden hadde jeg fornøyelsen av å ha
en familie såpass nærme at jeg kunne besøke
dem jevnlig gjennom flere uker. Oppdagelsen
av dem var som vanlig rent tilfeldig. Jeg var ute
å så etter St. Hans-onner når skarpe tigge lyder
kom fra en skogkledd høyde like i nærheten.
Jeg kjempet meg gjennom litt tett småskog før
jeg kom ut i åpnere lende. Pipelydene kom fra
alle kanter over meg og det var umulig å få
oversikt over antall unger. En langvinget silhuett
kom ned fra mørke trekroner like over meg.
"Vækk" mener jeg bestemt at den sa og
meningen var klar nok. Jeg trakk meg vekk.

igjen, nærmere nå. Jeg tar noen strofer til og

lytter. Tiurene spiller uforstyrret videre, den aller
nænneste strekker halsen, den blinker i det sorte
øyet før den klunker og rasler videre med stjerten
vidt utspent og strupefjærene strittende.
Vesleugla kommer farende, vekselsvis i
glideflukt
og
aktiv
vingebruk.
pYYh .. prr .... pYYh .. prr, han virker opphisset
der han lander over meg. Jeg er lokalisert og
han titter nysgjerrig ned.
Når morgensolens gule streker griper tak i
furutoppene gir storfuglene seg og forsvinner
hver til sitt. Spredte kneppelyder fra tretoppene
forteller at de inntar frokosten like i nærheten.
Spurveuglehannen har fløyet igjen, lavmælt
meisevarsling og nervøse flaggspettlåter forteller
hvor.

Ungene hadde begynt å forlate reiret som lå helt
i toppen av en fum. De flyttet seg østover til å
begynne med, jeg tittet litt etter dem og fant raskt
en. Den satt på en kvist tett inntil en stamme og
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gjorde seg smal. Lett å overse, men de mørkere
feltene rundt øynene sto i kontrast til den grå
ungedunen. Ungene vennet seg raskt til mitt
stadige nærvær, de beveget seg stadig østover
og hadde ikke kommet så langt fra sitt hjemlige
kråkereir når vingefjærene hadde vokst skikkelig
ut. Snart fløy de litt fra tre til tre og samlet seg
når foring nærmet seg. Foreldrene kom oftest
fra samme retning hver gang så jeg fant meg en
sitteplass med utsikt over jordbrukslandet i nord.
Solas siste stråler lyste opp hinunelens lekende
tårnseilere. Vanningssprederne gikk rykkvis i
ring på et jorde like ved og den noe
åkerrikseliknende låten blandet seg med lyden
av oppvåknende myggsvermer som jeg fikk mye
kontakt med etter hvert. Rugdene overtok
luftrommet når tårnseilerne trakk bort og snart
burde ugla komme til syne. Ganske riktig, der
kom det en lys langvinget ugle utover jordene.
Med taktfaste vingeslag sonderte den først
grønnsaksfeltene før den forsvant utover åkeren.
Et par ungdommer fulgte en smal vei ut blant
jordene. De to løshundene deres greide seg fint
uten tilsyn. Hornugla passerte dem på ganske
kort hold der den trålet jordet på jakt etter

hørsel i kombinasjon med et stivt blikk. Den
ideelle kombinasjonen for å drive jakt i mørket.
En lyd hørtes fra trærne til venstre og en annen
unge fikk seg et måltid. De tre jeg hadde en slags
kontroll på fløy raskt i samme retning og landet
i et løvtre i nærheten av lyden. Jeg feide vekk
noen mygg fra fjeset og trakk meg stille vekk.
Noen kvelder senere fant jeg meg en plass med
gode muligheter for filming. Det viste seg snart
å være et skikkelig "mygghøl". Med en av
ugleforeldrene jaktende fram og tilbake foran
meg og videoen på var jeg avskåret fra å
kommentere kløingen i kraftige ordelag og lot
insektene, tallrike som himmelens stjerner, få
fritt spillerom. Med sine klippende vingeslag
fylte ugla søkeren, frem og tilbake lavt over
vegetasjonen. REC. PAUSE sto det plutselig i
kanten av søkeren, og jeg gav fra meg et irritert
sukk, noe min langvingede venn straks liørte.
Den kom rett mot meg og kvekket mens den
rundet meg noen ganger før den fortsatte jakten.
Flukten var ikke så ulik jorduglas, men denne
har vel lengre vinger.
Ungene forflyttet seg sørover og slo seg ned i
skogen på den andre siden av et jorde. Der satt
de og pep sultent neste natt. Neste gang jeg
besøkte stedet var de tilbake på høydedraget der
reirtreet står, men de ble stadig mer tause. Jeg
tok dette som et tegn på at de nok hadde begynt
å ta til seg selvfanget føde.

smågnagere.

Ungene vokste eg store og runde og fløy godt.
Jeg var innvilget audiens og benyttet
anledningen til å videofilme dem litt. Den ene
ungen var intenst opptatt av noe. En lyd, litt
rasling og konsentrasjonen var rettet mot et
punkt på marken et tyvetalls meter unna. Slik
satt den en stund, jeg lot høyre fot lage en liten
raslelyd og ungen snudde snart på hodet. Dan
satte sine mørke øyne rett å meg og hadde
tydeligvis gjort seg opp en mening om nøyaktig
hvor lyden kom fra der den satt med det ene
øret mot meg. Uglenes force er jo en avansert

Enda noen dager hadde gått, og jeg var tilbake i
myggens rike. Mørket hadde fått skikkelig tak
og det var i grunnen for mørkt til å filme når en
hornugle slo seg ned like ved siden av meg. Den
lettet igjen, gjorde en sving og landet i en busk
på andre siden av meg. At den satt helt rolig
gjorde at jeg kunne samle de aller siste
lysmengder på bånd. Det var en av ungene som
var ute på egenhånd og benyttet samme
jaktområde som sine foreldre.
l dette området var det nok smågnagere som var
fangstobjektet, en voksen hornugle jeg støkket
ved Vansjø befant seg på et sted jeg stusset over,
men jeg fant etter hvert ut at det måtte være en
mengde småfrosk der som den var interessert i.
Så uglenes kost er nok mer variert enn vi tror.

STØTI Nofsk fuglevernslond
Bankglronr. 8404. 09. 63558
Poøtglronr. 6 IS4 72 03
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Når fuglene ikke ser ut som de burde ...
Tekst og foto: Dan Bendixen

En lang stripe med fugler ute ved vannkanten undersøkes nøye. En del av dem farer rastløst omkring på leting etter føde, andre hviler og noen står rett og slett og sover. Hver enkelt av dem
studeres inngående gjennom "skopene". Kanskje, kanskje.... En sjelden gang blir det bingo, nytt
"kryss" og et øyeblikks beruselse over å ha oppdaget en ny "listeart". Oftere kan vi etter en diskusjon med andre enes om at det er en kjent art med avvikende utseende. Manglene ved felthåndbøkene blir tydelige i slike tilfeller.
Hvilken art er det? Alle fugletittere opplever av og til tvilen komme når de er ute i naturen. Det er så
mye som spiller inn når en skal foreta en artsbestemmelse. Hvor godt fungerer vårt eget mottagerapparat? Hvor våkne er vi for detaljer? Hvor godt kjenner vi artene? Erfarne fuglekikkere har etter
hvert lært arter å kjenne så godt at bevegelse og oppførsel blir like viktige kjennetegn som fuglens
utseende. Nybegynneren er avhengig av å kjenne sin felthåndbok godt. Erfaringen kommer med
årene. Men uansett hvor mange bøker vi anskaffer og hvor mye tid vi bruker på fuglestudier i felt
blir ingen av oss noen gang helt utlært. Det må være en trøst for alle nybegynnere.
I gamle dager var felthåndbøker bare en fjern drøm, og kun et fåtall utøvende kunstnere viste talent
i avbildning av fugler. Folk flest hadde ikke en anelse om hva de så. Løsningen var å henrette
fuglene og ta de med hjem. Fugleillustrasjon har utviklet seg voldsomt, vi skal ikke så veldig langt
tilbake i tid før avbildninger av ørn og spurv kunne være hvilken vadefugl som helst. Med en
felthåndbok av nyere dato konrrner man langt, i mange tilfeller kan man ikke bare bestemme arten,
men også kjønn og alder og det på langt hold. Men av og til ser ganske enkelt ikke fuglen ut som
den burde! Her følger noen eksempler.

Musvåk svinger
Hvis vi tar utgangspunkt i en art som musvåken så kjenner mange av oss denne som en art med
store individuelle variasjoner. Naturlige forskjeller, vanskelige lysforhold, kort observasjonstid. Alt
gjør det vanskeligere å artsbestennne med sikkerhet. Men formen av musvåk har den beholdt.
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Lysmusvåk
Et meget lyst individ får
helt spesielle felter i
motlys. Lys overside gjør
at disse fjærene

gjennomlyses.

Mytende musvåk
På dette stadium i
rnyteprosessen virker
musvåkens vinger langt
spissere enn normalt. I
tillegg konnner mulighetene for unormal fjærslitasje. En sivhauk er
for eksempel p.g.a. sin
jaktmetode mer utsatt for
skader i fjærdrakten enn
fugler som ikke slipper
seg rett ned i tett takrørskog og kratt etter
byttedyr.
Ung krykkje
En ung krykkje med
gode kjennetegn. Enda
yngre individer har i
tillegg en iøynefallende
svart nakkeflekk. Siden
denne ble fotografert i
mai måned bør den være
klekket ut året før. I
mange tilfeller kan
fugler aldersbestemmes
med stor sikkerhet.
Partiell fjærfelling fører
til at fuglene kan ha
noen ungfuglkarakterer i
sin voksendrakt.
Overgangsdrakter kan
være problematiske og
form og bevegelser blir
da gode artskriterier.
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Lysbeinet krykkje
Voksne krykkjer har
svarte bein, men noen
ganger er beinfargen lys
beige, omtrent som hos
"polske" knoppsvaner,
uten sammenlikning for
øvrig.

Partiell albino myrsnipe
Fargevariasjoner vi av og
til opplever er albinisme.
En myrsnipe med hvite
håndsvingfj ær blir raskt
litt fremmed.

Albino svarttrost
Tar albinisme overhånd
blir lyd, fortn og oppførsel det eneste vi har å
forholde oss til. Andre
farveforstyrrelser vi
opplever fra tid til annen
er leucisme og melanisme. For noen år tilbake
var vi på Getteron ved
Varberg. En stæreflokk
som passerte på kloss
hold inneholdt et individ
som var lyst beige-hvit i
fjærdrakten. Her er det
forvekslingsrisiko med
rosenstær. Leucisme er
mangel på m01kt pigment. Melanistiske fugler
har overskudd av svart
pigment og er derfor
unortnalt mørke fugler.
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"Rosen-hettemåke"
En meget lys hettemåke
bringer med sin halsring
tankene i retning av
rosenmåke. Form og
oppførsel bringer oss ned
på jorda igjen.

Mørk makrellterne
I litteraturen nevnes
unormalt mørke terner,
Her sees et slikt individ
som passerte Nordre
Jeløy sammen med to
normalt lyse terner av
samme art.

''Hvitryggflaggspett''
Noen ganger kan man ha
fugler som viser "for
mange" feltkjennetegn.
Det kan være en hybrid
som har kjennetegn fra to
forskjellige arter i seg. I
tiden rundt 1980 hadde vi
hvitryggspett som fast
vintergjest på Jeløya.
Kanskje hekket denne
med f!aggspett nettopp
her? Flere vintre så vi
slike fugler som på bildet,
er det en hybrid? Bildet er
ikke forelagt LRSK, vi lar
våre lesere få sjansen til å
titte på det først.
Pip lerke
Natnrlige forskjeller og
individuelle variasjoner
gjør at vi nok bør se to
eller flere ganger på
"underlige fugler". Ta
mange bilder og send ilm til LRSK om du er i tvil. Så mobile som våre bevingede venner er kan det
nær sagt være hva som helst! Er piplerka på bildet en raring eller er det en sjelden art som virkelig ser
slik ut. Heller ikke dette bildet er ennå sendt til LRSK så igjen utfordrer vi leserne.
Ut på tur? Husk fuglebok og kikkert, og lykke til!
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En myrhauk ved Nabben.
Tekst og foto: Dan Bendixen

var før boligbygging og skogplanting. Her skapes varmluft som tiltrekker seg musvåk og andre bredvingede. I helgene kan det være hundrevis av "fågelskådare" samlet her. Andre mindre besøkte områder på halvøya er området nord
for Falsterbo fyrhage, Flommen (takrørskog og
småvann), Skanors hamn (varm og småskog),
Skanors revlar (sandbanker som strekker seg
flere kilometer mot nord), hager og parker i
Falsterbo og Skanør og det vide området fra
Skanor kyrka nordover til K.nosen (beitemarker
og skogplantinger).

For en del av oss er høsten ensbetydende med
en tur til Falsterbo på sydvestspissen av Skåne i
Sverige. En regner med at en halv milliard fugler passerer her på vei til vinterkvarterene.
Fordi de langsomste trekkfuglene er nødt til å
holde trekket i gang nær sagt uavhengig av vær
og vind, blir en visitt til den lille
Falsterbohalvøya nesten alltid en vellykket trekkopplevelse. Sikter man seg inn på rovfugl trekket,
som ofte er på sitt beste i månedsskiftet september- oktober, kan en helg være noe snaut. Det
året vi "bodde" der nede i vel 3 uker hadde vi
bare 3 gode trekkdager med musvåk, fjellvåk,
kjærrhauker ørner o.a. Det er allikevel ingen
grunn til å sitte og sture på dårlige trekkdager;
Skåne er fullt av interessante fugleområder.

Forlater man halvøya ligger Hammameset og
Foteviken like i nærheten, og innenfor brer jordbruks-Skåne seg utover. Med større og mindre
jorder, sjøer og vanningsdammer, upløyde enger og skogland.

For dere som ennå ikke har vært på tur til
Falsterbo tar vi en kort presentasjon av en del
områder som er av interesse. For de som ikke
har tilgang til bil kan vi nevne at det er grei
adkomst til Falsterbohalvøya med buss fra
Malmo. Og Malm o har som kjent togforbindelse
med Østfoldbyene. Halvøya er ikke større enn
at man greit kommer seg rundt til fots, og har
man telt eller hytte på Ljungen Camping har
man et godt utgangspunkt.

De rovfuglfrelste kan finne mye av interesse i
"skoglandet" fra Borringesjon og nord-øst over
til Vombsjon. Et tips her er å bruke litt tid på
hvert sted. Det er altfor optimistisk å regne med
å oppdage de store under kjøring. Vær også oppmerksomme på at svenske rådyr, elger og hjorter har samme uvaner som våre norske; de kom-

De fleste tilbringer tiden på Nabben ( sydspissen)
og Ljungen som er en rest av landskapet slik det
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F alsterbo

Fy~:

av hytte med i planene bør man bestille i god
tid.

mer byksende over småveiene!
Er du interessett i fuglelivet i Skåne, kan årsrapportene fra SkOF anbefales. Dessuten er det
utgitt flere publikasjoner om fugleområdene, for
eksempel boka Falsterbo ~ur fågelperspektiv.
Skånes faltbiologers Skånsk Naturguide og boka
Fågellokaler i Sverige gir også gode tips om
skånske fuglelokaliteter. Grøna kartan 2C SV,
2D SV og 2D SO dekker Skåne sør for Lund og
Krankesjon.

Tur til Falsterbo 30/9-2/10 1995
Det er alltid en risiko ved å sette av få dager til
et besøk i det sydlige Sverige, men denne gangen hadde vi hell med været. Det blåste friskt
som det pleier, men det som kom av regn falt på
natten. Vinden dreiet flere ganger under oppholdet, men var hovedsakelig sur og kald. Sikten var svært god, men varmeflinuner oppstod

over Ljungen og sjøen og gjorde det vanskelig å
Det er mange losjimuligheter i distriktet; er leie
Musvttk over Ljungen.
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identifisere fugler på langt
hold.
Trekket varierte, dag l trakk
store mengder småfugler. Også
rovfuglene var tallrike denne
dagen, musvåkene lot til å nøle
med å dra over til Danmark,
men trakk trolig på ettermiddagen. I hvert fall var det få å
se på morgenen dag 2. Spurvehauker trakk alle dager.
Hver dag ble innledet med en
visitt på Ule Nabbe (Nabben);
dag l tok vi inn til sjøene SØ
for Svedala, dag 2 dro vi til
Fyledalen, Vombsjon , Vombs
angar og Krankesjon, dag 3 var
det retur med en rast på
Getteron ved Varberg.
Vi førte en artsliste som til
slutt inneholdt 112 arter, en
dag i Skåne burde egentlig
gitt flere arter og lista over
"sikre" arter vi klarte å
unngå er derfor på over 20.

Artsliste
Smålom (trakk forbi Nabben)
Toppdykker ble sett flere
steder, men flest 200+ i
Vombsjon
Dvergdykker 3 + 2 (på fast
plass i Flommen og
Krankesjon)
Storskarv
Gråbegre
Sangsvane 2 ind. I Krankesj on
K.noppsvane
Tundragås 200 Vombs angar
Grågås
Stripegås l ind på Getteron på
hjemveien
Kanadagås
Ringgås flokker hvilte på
Måklappen
Hvitkinngås 5 ind på Getteron
Gravand
Brunnakke
Stokkand
Snadderand ett ind. på
Getteron

Musvål.
Stjertand
Skjeand
Krikkand
Taffeland. mange i Krankesjon
Toppand
Ærfugl bra trekk forbi Nabben
Kvinand
Siland
Glente 50 + 50 og enkelte på
veien nordover
Myrhauk 10+
Sivhauk 6+
Spurvehauk 300+ dag l
Hønsehauk 2
Musvåk ca. l 000 ind.
Fjellvåk 25+
Tåmfalk 70+
Lerkefalk l på Nabben dag l
Fasan
Sothøne 400+
Trane 420+ i store flokker over
Vombs angar
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Steinvender
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Sandløper 4
Polarsnipe
Myrsnipe
Brushane l O+ ind på Getteron
Storspove
Lappspove
Rødstilk
Sotsnipe
Gluttsnipe
Enkeltbekkasin
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Sildemåke
Splitteme 20
Makrellterne 2 ad i vinterdrakt
Ringdue flest dag l 2000 ind
Skogdue 500 ind dag l
Tyrkerdue
Bydue
Isfugl 2 ind. Krankesjon
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Trelerke 90+
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke

Heipiplerke 50000
Linerle
Gulerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Steinskvett
Svarttrost
Rødvingetrost
Måltrost
Duetrost
Munk
Løvsanger
Gulbrynsanger l ind. ved
losjiet
Fuglekonge
Pungmeis i Flommen

Løvmeis
Blåmeis
Kjøttmeis

Spettrneis
Trekryper
Stær
Nøttekråke 11 O+
Skjære
Kaie
Ravn
Kråke
Kornkråke
Pilfink
Gråspurv
Bokfink l 00000 dag l
Bjørkefink
Grønnsisik 50000 dag l
Grønnfink
Stilits
Gråsisik
Tornirisk
Gulspurv
Sivspurv

Arter som vi ikke klarte:

..-

----

'l;.

/'

//
/

---.............

- ,.,. ...,
....

/

-

- --- - -~

--·----

..........

1"'/

•

Avosett, bergand, buskskvett, dompap, dvergfalk,
dvergmåke, dvergsnipe, dvergsvane, dvergterne,

fiskeørn, fluesnappere, gjøk, gråtrost, havørn,

Traner over Vombs Angar.

kongeørn, korsnebber, rapphøne, rødstjerter,

sandsvaie, flere sangere, skjeggmeis, storlom,

passere rett over oss. En ilter motor høres, og et

svartspett, sædgås, tundrasnipe, ugler, vandrefalk
og sikkert enda flere.

mikrofly ( enslags hangglider med motor) kommer på kryssende kurs. Det blir uro i traneflokken
men etter noen minutters kaos får de igjen orde~
på formasjonene, før de fortsetter sørover. I løpet

Artene i artlister har lett for å bli ren oppramsing, så jeg har lyst til å nevne noen opplevelser
spesielt.

av noen minutter har over 400 traner passert oss.
I Krankesjon er det et par terner som virker så
merkelig kjente og samtidig så ukjente. Vi kommer til at det er makrellterner, i en for oss sjelden
sett vinterdrakt.

Nedenfor oss lå Klosterviken ved Børringesjon
badet i kveldssol. Hundrevis av ender og gjess
dekket vannspeilet. Blant grågjess, stokkender og
krikkender lå toppdykkere, skjeender og taffelender. Noen sovende andre ivrig dykkende. Et
imponerende antall vannfugler i et så lite vann.
En liten andeflokk kommer seilende inn sørfra
og lander med et gyllent plask. Så følger noe~

Sanune sted noe senere: Jeg følger vannkanten
nærmest tårnet i skopet. Jeg pleier å gjøre det for
sikkerhets skyld. En kjent lysende blå rygg farer
forbi, en isfugl flyr lavt inn mellom takrørene til
venstre. Jeg lar skopet cruise langsomt tilbake,
og kvekker til. På en kvist som stikker ned i vannet sitter en isfugl til! Den ser ut til å ha funnet
sin nattekvist, og sitter ganske urørlig på den
skyggefulle plassen. De hvite feltene på hodet er
det som synes best etter hvert som mørket smyger seg på. Det er egentlig en fornærmelse mot
fargespekteret å avbilde en edelsten som isfuglen
1 svart-hvitt. Den sitter urørlig til en spurvehauk
slår seg ned lenger oppe i busken. Da snur den
lille seg og vender den knallblå ryggen utover,
og har retretten klar.

minutter hvor hundrevis av ender kommer fra
kysten for å overnatte i vannet. En nesten eventyrlig strøm av ender fyller et fra før av allerede
fullt vann! En del av gjessene later til å få det for
trangt og letter og forsvinner utover jordene.
Vombs angar med gjess og rovfugler. En beskjeden jemspurv sitter et par meter unna og studerer oss fra en busk. Langt, langt unna høres den
umiskjennelige lyden fra mange traner, og snart
får vi øye på dem. En lang "stripe" kommer mot
oss. De kommer i perfekte V-formasjoner, og vil
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87

Hva er galt med fuglekikker-miljøet?
Dette dobbeltnummeret for 1997, kommer dessverre i hende på våre medlemmer et stykke ut i det
nye året. Dette innlegget må derfor bli en slags oppsummering av 1997.
Styret i Norsk Ornitologisk Forening, avd. Østfold har hatt en rekke viktige saker på dagsordenen i
1997. Vi har blant annet uttalt oss til planer for anleggelse av nye skogsbilveier i Rømskog, Eidsberg og Marker. Flere av de foreslåtte veitraseene vil komme til å berøre viktige randsoner av stor
verdi for det biologiske mangfoldet, flere myrdrag og kantsoner ut mot vassdrag kan bli sterkt
påvirket. Vi har sendt brev til Moss, Råde og Våler kommuner, hvor vi har bedt disse om å ta ansvar
for ivaretakelse av det biologiske mangfoldet i eldre skog gjennom vern eller endrede driftsformer
av nøkkelbiotoper og foreslått praktiske løsninger som makeskifte av kommuneskog for sikring av
slike biotoper på privat grunn. Kommunenes rolle i sikringen av biologisk mangfold vil øke ettersom Staten blir mer og mer passiv, noe vi fikk erfare da Direktoratet for naturforvaltning (DN)
valgte å stryke/droppe de 6 nye foreslåtte verneområder for barskog i Østfold. På Jeløya i Moss
kommune, har Oslo kommune en skogeiendom på ca. 300 da som de vurderer å selge i løpet av
1998, og her har vi sterkt oppfordret Moss kommune om oppkjøp, forhåpentligvis gjennom en
delfinansiering fra DN. Av andre større saker, har vi også uttalt oss i forbindelse med kommunedelplanen for kystsonen i Råde og i forbindelse med rullering av kommuneplanen for Rakkestad.

Vi har gjennom året hatt et godt samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Morten Viker
og undertegnede representerte vår forening på et seminar på Bøensetra i november som miljøvernavdelingen hadde om biologisk mangfold. Dan Bendixen, Jo Ranke og jeg har stått for framdriften
og gjennomføringen av et kurs om våtmarker høsten 1997. Her fullførte l Odeltagere.
Vinteren 1997/98 vil det i samarbeid med Veterinærinstitnttet bli gjort en del sahnonella-undersøkelser på ville fugler på f6ringsplasser på Jeløya. Denne undersøkelsen bygger videre på de resultater man fant i 1997, hvor det viste seg at ca. 1/3 av pinnsvinbestanden på Jeløya var smittet.
Av prosjekter som har vært drevet mer eller mindre vellykket i 1997 og som fortsetter i 1998, vil
jeg nevne spesielt <<Vinterfuglatlas», «Fossekallprosjektet>> og «Atlas/hekkefuglprosjektet». Våren
1997 ble det sendt ut registreringsskjema for fossekall til samtlige av våre medlemmer (ca. 200),
bare en håndfull personer har vært samvittighetsfulle nok og svart innen de angitte svarfrister.
Kontaktpersonene i disse prosjektene er henholdsvis Dan Bendixen, Jo Ranke og Lennart Fløseth.
Hva er så galt med fuglekikker-miljøet når nesten ingen finner det bryet verdt å svare på henvendelser og opprop? Antageligvis lite, det er bare det at folk i dag er så fryktelig opptatt med så mye, og
skjemaføring er vel heller ikke det mest interessante man gjør, jfr. sjølmeldinga! De fleste har
kanskje ingen observasjoner å vise til, men styret vet at en del ti-talls personer sitter på betydelig
med materiale av stor verdi for diverse prosjekter og LRSK. En oppfordring til oss alle i 1998 blir
derfor: «Send inn opplysninger av hekkefunn, overvintrende arter og observasjoner av fossekall, kom ajour! Ta dere tid til å sende inn viktige observasjoner også til LRSK (Lokale rapport- og
sjeldenhetskomite, vi Roar Frølandshagen).

Lykke til med kommende feltsesong!
Hilsen
Lennart Fløseth
(leder, NOF-Østfold)
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Akerøya Ornitologiske Stasjon 1992-1997
Bjørn Frostad

I påvente av den nært (?) forestående AOS-rapporten som omhandler disse årene, bringer vi
et lite sammendrag.

Januar 1998.
Sitter og blar i gjennom de seks siste sesongene på "øen". Som med alle andre naturrelaterte organisasjoner og foreninger, har det ikke bare vært fryd og gammen i de senere år, men på en eller annen
måte får man det liksom til å gå rundt allikevel.
Det store problemet, i alle fall de siste åra, har vært bemanningsproblemer. Jobb, familie og det
"sosiale liv" har tatt fullstendig, og forståelig nok, overhånd for de fleste gamle øentravere. Driften
av A.O.S. blir for tiden tatt hånd om av kun 5-6 personer.
Fjorårets sesong bestod av 39 bemanningsdøgn, av til sammen 18 personer. Dette går inn i historien
som den dårligste sesongen gjennom tidene. Til sammenligning kan nevnes glansdagene i '88 da
stasjonen var bemannet hele 204 døgn, og besøkt av 47 personer.
En gjenganger på problemtoppen er selvfølgelig også økonomien, dette ser derimot nesten lyst ut
for kommende sesong. Derimot har ikke det noe særlig betydning om stasjonen ligger brakk hele
året.
Positive hendelser har det selvfølgelig også vært noen av. 1992 sesongen ble startet opp den 01.02,
deretter var stasjonen bemannet 52 dager i perioden 03.04-14.06, og 24 dager i perioden 21.0830.12. 147 arter ble registrert i løpet av året. Noen interessante observasjoner: Øyas 12. funn av
knekkand kom i form av et par 24.-25.05. l vepsevåk trakk forbi 25.05, sivhauk ble notert 12.04,
øyas tidligste lerkefalk ble observert den 20.04, 3 observasjoner av vandrefalk ble gjort, henholdsvis i april og september. Øyas 3. vårfunn av sandløper kunne noteres 19.05, en polarmåke rastet
ved øya 17.04-08.05, observasjoner av lunde ble notert i april og oktober, lappiplerker trakk over
øya 25.05 og 20.09, l vintererle ble notert lO .lO, nattergal ble ringmerket 26.05, øyas 3. og landets 16. sørnattergal ble ringmerket den 30. mai. Hele 3 hauksangere fikk ring, to i mai og en i
september, og til slutt kan nevnes l hortulan hann som rastet den 10.05.
I 1993 ble årets første besøk avlagt med en overnattingstur 19.-20. februar. Deretter ble stasjonen
bemannet 71 dager på våren, og 30 dager på høsten. 158 arter ble notert, og 3403 ind. av til
sammen 60 arter ble ringmerket.
De resterende sesongene har bemanningen vært temmelig laber, foruten våren '96.
Tre nye arter har kommet til på Akerøyas artsliste, som nå teller 250: Dvergsvane 01.04.94, Aftenfalk 03.09.94, og Skjeggmeis 26.04.96.
I kommende sesong håper vi på forbedringer, men vi trenger flere personer til å bemanne stasjonen.
Det tradisjonelle årsmøtet vil bli avholdt i påsken, nærmere bestemt påskeaften, den 11. April, og
alle er hjertelig invitert, det vil utover våren bli satset så mye som mulig på ringmerking, og vi vil
forsøke å avholdet ringmerkingskurs ved stasjonen.

Styret (kontaktpersoner):
Tlf.: 69 32 95 16
Stasjonssjef: Jan Rlllle Asbjørnsen
Tlf.: 69 31 06 59
Sekretær: Bjørn Frostad
Ringmerkingssjef: Christer Jakobsen Tlf.: 22 35 28 65

URL:http://www.kopinor.no/-christer/birds/aos/
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SLIK BLIR DU MEDLEM AV FORENINGENE
NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Medlemskap i foreningen koster for tiden (1995) l 00 kr. for senior og 50
kr. for junior (under 18 år). Da er tidsskriftet Natur i Østfold inkludert.
beløpet betales inn til postgirokonto 0814 3472990. Giroen adresseres: NOF
avd. Østfold, Postboks 983, 1517 Moss. I tillegg til tidsskrift får du jevnlig
tilsendt informasjon om møter turer og andre tilstelninger.

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

ØSTFOLD ENTOMOLOGISKE FORENING
Medlemskap i foreningen koster for tiden (I 99 5) 40 kr. uten tidsskriftet
Natur i Østfold. Beløpet betales til postgirokonto 0803 3999802. Medlemmer
som i tillegg ønsker Natur i Østfold betaler 60 kr. (1995) til postgirokonto
0814 3472990. Merk giroen: "Medlem i ØEF, Natur i Østfold" og hvilket
år innbetalingen gjelder. Giroen adresseres: NOF avd. Østfold, Postboks
983, 1517 Moss.

ABBONEMENT P Å NATUR I ØSTFOLD
Det er også mulig å abbonere på Natur i Østfold. Prisen er for tiden (1995)
100 kr. Beløpet betales inn til postgirokonto 0814 3472990. Merk giroen
"Abbonement Natur i Østfold" og angi hvilket år innbetalingen gjelder.
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ADRESSER OG KONTAKTPERSONER
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Østfold
Postboks 983, 1517 Moss
Postgiro: 0814 3472990
Formann: Dan Bendixen
Postboks 985, 1517 Moss
Biblioteket:
NOF avd. Østfold
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tidsskrifter o.L bes sendt
til denne adressen
Norsk Ornitologisk Forening
Fredrikstad Lokallag
Postboks 1505, Glombo
1677 Kråkerøy
Norsk Ornitologisk Forening
Moss Lokallag
Postboks 1136, Jeløy
1501 Moss
Norsk Ornitologisk Forening
Indre Østfold Lokallag
cio Robert Houtman
Baglerfaret 7, 1800 Askim
Tel: 69 883743
Den lokale rapport og
sjeldenhetskomiteen
LRSK- Østfold
c/o Roar Frølandshagen
Homstvedtlia 2, 1640 Råde
Tel: Priv: 69281356 Mobil: 90138107

Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1631 Gamle Fredrikstad
Tel:
Stasjonssjef: Jan Rune Asbjørnsen
Kjølberggata 16
1653 Sellebakk
Tel: 69329516
Østfold Ringmerkingsgruppe
Leder: Jan Ingar Iversen Båtvik
Tornb, 1640 Råde
Tel: 69 280171
Rapportserien <<Østfold Natum
Redaktør: Geir Hardeng
Fuglevik platå 19
1670 Kråkerøy
Tel: 69 342443
Postgiro: 0807 3583218
Østfold Botaniske Forening
Postgiro: 0823 0995142
~eder: Bjørn Petter Løfall
Asliveien 20B
1890 Rakkestad
Tel: 69 221871
Østfold Entomologiske Forening
Postboks 1062, Valaskjold
1702 Sarpsborg
Postgiro: 0803 3999802
Leder: Thor Jan Olsen
Lundgårdsvei 39
1710 Sarpsborg
Tel: 69 129091

Atlasprosjektet i Østfold

cio Lennarth Fløseth
Balaklava 15B, 1516 Moss
Tel: 69270200
Fuglevakta i Østfold
Tel: 69 271770

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

