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REDAKSJONELT
I det «Østfold-Ornitologen») endelig er et faktum , håper vi som har
hatt ansvaret for opplegget, at bladet vil bli en ny milepel ror foren ingen vår. Bladet er først og fremst
ment å skulle virke som et bindeledd mellom de mange konsentrasjoner av medlemmer i fylket, og vi
har derfor allerede fra førsle nu mmer prøvd å fordele stoffet på kystog innland. Skal vi få et levedyktig
tidsskrift, er det av største viktighet

at medlemmer fra alle deler av fylket tar pennen fatt og lar andre få
del i sine erfaringer og iakttagelser.
Vi håper å kunne bringe stoff som
interesserer alle kategorier naturog miljøvenner, fra den ferske amatør til den avanserte proff. Samtid ig
vil vi rette en takk til våre annonse innsamlere som har gjort en strålende innsats!
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Østfoldavdelingen av Norsk Ornitologiske Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik.
Formann: Tore Hoell, Moss.
Kasserer: Tor Sørlic, Fredrikstad.
Sekr.: Hans Chr. Westgård, Sarpsborg
Redaktører: Erik Sandersen, Fredrikstad.
Ole Jørgen Hanssen, Fredrikstad.
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Orientering om ØOF's virksomhet
Birger Alfred Andersen
ØOF ble dannet på et kontaktmøte i Fredrikstad 2. desember 19 71,
og dermed var den tiende lokalavdeling innen Norsk ornitologiske forening en realitet. Det var først og
fremst behovet for en organisering
av det ste rkt stigende antall naturog fugleinteresserte rundt om i fyl ket som dannet bakgrunnen for stiftelsen av ØOF.
Foreningen formulerte fra starten
av 3 hovedpunkter for sitt arbeid:
I. arbeide for vern av naturmiljøet
i a lminnelighet og for sikring av
t:æ rli g verdifulle fuglelokaliteter
i særdeleshet.
2 . fungere som bindeledd og talerør for natur - og fugleinteresserte
i fylket.
3. søke ved møter, kurs, ekskursjoner
o. l. å øke interessen for og kunnskapen om vår fuglefauna.
Nå r det gjelder foreningens styre,
er det søkt sammensatt med det for
øyet å skape en distriktsmessig balanse. Møtevirksomheten har vi likeledes prøvd å spre til ulike deler av
fylket. Medlemsmøtene har vært avholdt jevnlig en gang i måneden. I
till egg kommer dags - eller weekendeksk ursjo ner til forskjellige fuglelokaliteter. To ganger har turen gått
uten lands, til Hornb orgarsjøen og
det berømte tranet rekket. Sist sommer arrangerte ØOF også en fire
dagers utflukt med 13 medlemmer til
Hardangervidda.
I løpet av 19 72 oppnevnte foreningen et eget utval g med den hovedoppgave å aktivise re og veilede de
yngste medlemmene. Ungdomsu tval get realiserte bl. a. et fuglekassepro-

sjekt. Ca. 100 snekrete, uthengte og
nøy e journalførte holker ble det
upåklagelige resultat. Vi h ar imidlertid ikke på langt nær gjort nok
for den unge ga rde. Utvalget bør nå
overveie nye tilbud som naturstikonkurran ser, korte kurser i enkelte
orni tologiske emner o. L
Det er ellers gledelig å konstatere
at det har utkrystallisert seg en
meget ak tiv underavdeling i Fredrikstad-distriktet, en klar utfordring til medlemmene i andre deler av fylket om å følge elter.
ØOF har, som bekjent, innledet et
nært og konstruktivt samarbeid med
fylkets naturvernkonsulent, og på
forespørsel fra fylkesadmini strasjonen er vi blitt engasjert i flere registreringsoppgaver. I dette arbeidet mottar nå foreningen også en
viss økonomisk støtte.
Foruten det nevnte feltarbeid
kommer så de undersø kelser ØOF på
eget ini tia tiv har igangsatt på 'verneverdige lokaliteter som anses særlig
truet.
Av områder som det for tiden ar beides meget intensivt med, skal
nevnes: H eravassdraget (Trøgstad),
Kurefjorden (Rygge), lokaliteter i
ytre Oslofjord, Nygiirdsmoa (Kråkerøy), Seutelva, F redrikstad/ Onsøy),
og Øraområdet (Fredrikstad). I forbindelse med registreringsarbeidet
er det, som kjent , opprettet et foreningsarkiv for innsamlet materiale
(se for øvrige side 21).
Økonomien står nødvend igv is alltid sentralt, når det gjelder en forenings virksomhet. 1972 var et ma -
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Knoppsvanen, en karakterfugl for Østfold?
Ved Erik Sandersen
Allerede i 1937 hekket et knopp- . 5-6 par årlig (G. Hardeng). I Seutsvanepar ved Gansrødbukta, 3-4 elva i Onsøy og Fredrikstad komkm. sydøst for Fredrikstad. Dette muner hekket 5 par i \972 og 4 par
første, kjente hekkefunnet i Norge
i \97 3. (A. Vissås). I Hæravassdraskulle vise seg å danne opptakten til get i Trøgstad (bestående av: Kalen årviss forekomst avarten i øst- laksjøen , Hærsetersjøen. Skottasjøen)
fold. I dag finnes den hekkende hekket et par i Kallaksjøen \973mange steder rundt om i fylket. En
;]-72. I 1973 hekket et par i Hærvoksende tilgang på vegetasjonsrike « tersjøen (A. Haga pers. medd.) I
inn sjøer har gitt knoppsvanen nye
Vansjø i Våler, Rygge, Moss, Råde
hekkemuligheter og bedre næringskommuner hekker 1-2 par årl ig, med
tilgang.
tiltagende antall de siste år. (T.
Vi skal her se litt nærmere på Hoell pers. medd.). l par har hekket
nyere tids hekkefunn i Østfold fylke:
ved Draustad (Årvoll) siden \960
I Øraområdet ved Fredrikstad
(gbr. P. Kubberud pers. medd.)
(altså: første hekkelok. i Norge) har Ingen svaner hekket i Vansjø i år
det i den senere tid hekket fra \-5
(\973), da reiret ble plyndret. Både
par årl ig (B. A. Andersen og forf.). høsten -7 1 og -72 fløy l knoppOmrådets viktigste funksjon er å svane på høyspentmasten over Fevirke som overvintringsplass for vel
øya og ble drept (T. Hoell).
3-400 knopp- og sangsvaner. I
Foruten disse konkrete hekkeGjø isjøen, en eutrof innsjø i øy- funnene er det blitt gjort følgende
mark, hekket det allerede sommeren hekkeforsøk :
196\ et par. Lokaliteten huser nå
l par forsøkte seg i - 72 og -73
4

i Iddefjorden ved Halden. Dette ble
mislykket p. g. a. båtforstyrrelser
(Gei r Hardeng). I Femsjøen ved
Halden ble det gjort hekkeforsøk i
1972, men dette ble avbrutt på et
tidlig tidspunkt p. g. a. forstyrrelser
ved reireL p~ Møkkalasset i Borge
betegnes ikke fuglen, som årvisst
hekkende. Paret ble avbrutt allerede
tidlig i reirbyggingsfasen i år (-73).
(Helge Tendal pers. medd.).
Fuglen er ellers blitt observert
følgende steder,
I Kurefjorden i Rygge/Råde
komm., i Visterflo Rolvsøy/Sarpsborg kornm., i Torsøkilen Borge!
Skjeberg komm., i Sæbyvannet i
Våler komm., ved Nygårdsmoa Kråkerøy kornm., ved Akerøy i Hvaler

komm., i Arekilen på Kirkeoy og i
Skipstadkilen på Asmaløy i Hvaler
kornmo
Det finnes sikkert flere gode
knoppsvanelokalileter (både rent observasjons- og hekkemessig) i østfold enn de som er nevnt i denne
artikkel. Men da tiden har vært
knapp, har jeg dessverre måttet nøye
meg med å innhente opplysninger

fra de mest kjente lokaliteter i fylket. Jeg vil der for til slutt oppfordre
medlemmer og andre, som sitter inne
med verdifulle opplysninger vedrørende knoppsvaner , å sende disse
til meg gjennom redaksjonen, slik
at de kan komme med i en senere
rapport.

Knoppsvanens hekke/orekomst under
I920-tallet (svart felt) sammenlignet
med I960-tallets forekomst av heklunde knoppsvaner (elter lWichaelson, universitetet i Lund) 1973.
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Vern av naturområder
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Ornitologisk sett vik.tige lokaliteter
i Øst/old. Nr. i samsvar tned lokalitetsliste.
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Da dette er et ornitologisk organ,
er det naturlig å gi en oversikt over

Nr.
l
2
3
4
5x
6

Navn

FUGLEVIK (Ramberg), Jeløy
VANSJØ, enkelte deler
ELØY A, vestre deler
SLETTERØYENE, deler
KUREFJORDEN
GONV AD (Nygårdsmoa)

FUGLEVIK, Kråkerøy
ØRA-området
SKÅRAKILEN, Onsøy
SKINNERFLO, deler
TORSNESKILEN, Talbergsund
12x SKJEBERGKILEN
13x REMMENDALEN, Halden
7
8x
9x
10
Il

14

INDRE IDDEFJORD

15

HEIA, Hvaler

16 TISLER (Møren, Boene,
Samson)
17x AREKILEN, Kirkeøy
18 ASMALØY, SV-del
19 AKERØYA
20 S. SØSTER
21 LYSAKERMOA
22 HÆRA VASSDRAGET
23x GJØLSJØEN
24 BRATTJERN skogreservat

viktige fuglelokaliteter i fylket der
ØOF arbeider: (se kartskisse)
Merknader
Gruntvannsområde, marint
Mesotrof til eutrof innsjø
Rik, svært variert biotop
Store tørrere strandenger
Stor, grunn og marin
Kystlandskap, gruntvannslok og
brakkvann
Brakkvann, store takrørfelter
Stort brakkvannsområde, prioriteres
Eutrof utvidelse av elv
Eutrof sjø
Grunn kile
Brakkvann, grunn kile
Edelløvskog, meget rik småfuglbiotop
Brakkvannslok. med verneverdig
vassdrag
Liten øy. Området omkring meget
viktig.

Viktig for sjøfugl.
Lite påvirket eutrof sjø ml sump skog
Karakterområde med grunne viker.
«Fredet», ml ornitologisk stasjon.
Bratt øy , vulkansk , sjøfugl
Stor tange, i Glomma, vadere
Eutrofe sjøer
Eutrof sjø
Fredet p.g.a. urskog

x angir at tekniske inngrep er planlagt eller delvis utført allerede.

En av de primære oppgaver for
ØOF er å «arbeide for vern om naturmiljøet i alm innelighet og for
fredning av verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet». Sli k heter det
i foreningens vedtekter § 2. - Det
er derfor naturlig at temaet behandles mer utførlig allerede i «0stfoldornitologen»s første nummer.
8

Østfoldnaturen: Østfolds direkte
tilknytning til sjøen med skjærgården, jordbruksbygdene, de innlandspregede store skogtrakter med utallige vann og tjern innover mot
svenskegrensen" den vekslende topografien med landområder fra O
til 350 m.o.h. med tilhørende ulike
typer løsavsetninger osv. , gjør na-

turforholdene varierte. Dette gjenspeiles i flora og fauna som følgelig
blir ganske variert og mangfoldig
sammenliknet med hva et mer ensidig naturgrunnlag ville gitt. Likeså er de klimatiske forhold gunstige
både for planter og dyr. Noen samlet oversikt over flora og fauna foreligger dessverre ikke i fylket, da
Østfold er relativt då rlig undersøkt
biologisk ; dette gjelder spesielt de
indre strøk.
NatuTvernarbeid: Arb eidet med
si kring av naturområder, det såkalte
klassiske naturvern , er et av arbei dsområdene innom natur-miljøvernsektoren som drives i dag.
Hvorfor vern av visse områder?
l . For bedre å sikre visse plante-

og dyrearter som stiller svært
spesielle miljøkrav.
2. For å kunne bevare referanseområder
(sammenligni ngs områder) for naturvi tenskapene der
st udier i lite p åv irkete økosystemer kan drives.
3. I underYisningsøyemed som ekskursjo nsområder. (I Østfold vil
delte gjelde gymnas, lærerskole
og eventuelt D -høgskole med
mil jøvernlin je.)
4. Områdenes rekreative, estetiske
og landskapsmessige samt mulig
kulturhistoriske ve rdier.
Områ dene er a v to hovedtyper:
A. Sjeldne biotoper med spesielle
naturforekomster.
B. Karakterområder (type-områder),
dvs. lokaliteter som er representative for en bestem t naturtype
som er vanlig i fylket. (Det vil
i en del tilfeller være vanskelig å
avgjøre til hvilken kategori et
område bør reg nes.)
Vernearbeid i Østfold: Den første
naturvernmessige fredning i fylket

var en realitet allerede i 1901 idet
fugleliv et på Aker"ya i Hvaler kommune ble fredet mot egg- og dunsanking. I dag er øya friluftso mråde
med vi sse restriksjoner av hensyn til
fugl elivet og Akerøya ornitologiske
stasjon som ble opprettet i 196 1.
Pr. i dag er tre områder i fylket
fredet naturve rnmessig. Det er foruten Ake rø ya (ca. 1700 da), Brattetjern urskogsreservat nær svenske g rensen i Arem ark kommune, der ca.
600 da furuskog ble fredet i 1969,
samt 61 da edelløvskog, Bogslunden
i Rygge kommune, som ble sikret
den 2. november 1973 ved kgl. res.
Bra ttetj ern og Akerøya representerer karakter-biotoper i fylket, mens
Bogslu nd en er av den med sjeldne
typen (se over).
Videre er 10 enkelttrær samt en
planteart fredet i fylket, nemlig
eseltistel i Hvaler kommune.
Arbeid med registreringer av og
vernetiltak for en del fornminner og
kulturhistoriske forekomster innom
fylket er foretatt. Liknend e burde og
ha vær t innført innom natu r vernsektoren. Det arbeides imidlertid nå
med en verneoversikt i fylket, og
regi streringer foretas i Milj ødepartementets og fylkets regi.
Lite påvirkete områder av enkelte
na turtyper står imidlertid a llerede
i fare for å forsvinne fra fvlket ,
eksempel vis flere granskogstype r ,
deler av kystlandskapet med større
gruntvannsområder , bl. a. morenerygger (raene) osv. Skal man få bevart slike, må man søke å sikre
arealer som i størst mulig utstrekning foreligger intak te uten å still e
krav til full stendig uberørth et.
Frilults- og natuTvernomTåder:
Med et fr il uftsområde forstås her et
areal hvis hovedfunksjon er å dekke
9

Hønsehauken er avhengig av gammel storvokst granskog som er i ferd med
a bli en sjeldenhet i fylket.

menneskets rekreative beho v, mens
naturvernområdet er et areal som
innehar spesielle eller representative
naturk va liteter av lite påvirket art.
Det er således vanskelig i en del tilfeller og også kun stig å skille mel lom de to kategorier. Det kan oppstå en konfliktsituasjon mellom frilufts- og naturverninteresser i noen
tilfeller.
En del områder i kystsonen er
sikret til friluftsformål og dette er
meget positivt. Det er gledelig at
arbeidet på friluftssektoren er kommet så god t i gang i fylket og at
friluftsplanens første utredning er
blitt en realitet.
Arbeidet med vern av naturvernområder i Østfold er imidlertid som
i de fleste andre fylker i landet
komme t svært kort. Det er dypt beklagelig at vernearbeidet bare befinner seg i sin spede begynnelse i
et «press-fylke» som Østfold og at
bare ett mindre område er sikret til
naturvernformå L

Målsettingen må være at et repre10

sentalivl utvalg av fylkets naturtyper samt at flere av de mer unike
lokaliteter blir sikret for ettertiden.
A realplanleggingen: «Kommunene
har i dag den dominerende innflytel se på den utbygging som skjer
og den virkning utbyggingen får for
naturressurser, natur og miljø. Etter
bygnings loven er det kommunenes
ansvar å ta hand om naturmiljøet i
arealdisponeringen. Kommunene bør
også ta initiativ til fredning av natur
og friområder.) (Til ordføreren.
Vernet av naturmiljøet, en viktig
kommun al oppgave. Kom. - og arb.dept. skriv 4/ 70. P. L.).
Utbyggingspresset og arealutnyttelsen er sto r i deler av Østfold.
Dette gjelder særlig kyststrøkene dit
10 av fy lkets 25 kommuner sokner.
Det haster derfor spesielt med å få
en oversikt over naturkvalitetene i
kystsonen, slik at de viktigste områder her kan bli bevart.
Et areal som engang er disponert
til utby ggi ngs formå l, vil aldri i
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Gilstedt sport

Telf. 81 069 -

84344

HALDEN

Telf. (031 ) 81 165

HALDEN

Spar til hus
fra nå av!
Vi kan anbefale
flere gode
spareformer .
Velkommen til
en prat om
saken!

BERGENS PRIVATBANK

Il

OPPROP!
Opprop: Fossekall: Utbredelse
Norge. OppL Hekkelok., sommer/
vinterobs ., vassdrag, kommune,
biotop, rugeforhold, (S. Efteland
Kleppe).
Sivsanger: gl./nye hekke funn, biotopbeskrivelse, revirsang, e et, lokalitet. Forekomst/ biologi i Norge
(NOF, feltutvalg v/ O. Johansen,
Runde).

Hubro: gl. hekkelok., når hekket sist,

Tr/Jkryper: Hekkebiologi , kommune,
reirdata, reirtre (art , forfallsgrad) ,

gl./nye hekkefunn, biotop
Foin, Trysil).

05\'.

(B.

Slo!?kand: Kjønnsfordeling i vinterhalvåret. Vinter 1972- 73 , lokalitet, ant. hanner og hunner , dato

(H. Jensen, Danmark).
Opplysninger kan

sendes ØOF

som samlet sender det innkomne
materialet. NB. oppgi navn, adresse.

skutte indv., spill, obs. osv. Fore-

komst, biologi i Norge. (J. F. Willgohs, Univ. Bergen).

Brevkasse
Vå r mening med denne posten er
at leserne skal kunne sende inn sine
refleksjoner over tidsskriftet , positive som negative.
Både når det gjelder denne posten
og andre, er det imidlertid av største
viktighet at skribentene uttrykker
seg kort. Vi søker i størst mulig grad
å unngå vitenskapelige begreper,
latinske ord og uttrykk og reirfotografier. Vi ber leserne merke seg
dette , og ta pennen fatt!
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Fotokonkurranse
Fra og med neste nummer vil våre
mange fotograferende medlemmer få
anledning til å knive om å få sitt
bilde pi forsiden. Konlraslrike bilder prioriteres foran de grå og lite
iøynefallende.
Fristen for innsendelse av .rtof! til
neste nummer, er salt tilJ. mars.'

O. f. H.

FORTSETTELSER
Orientering om ØOF's ...
gert år i så måte. Loddsalget på møtene var vel det som reddet oss.
For 1973 synes situasjonen noe
l ysere, idet vi som nevnt har mottatt
økonomisk støtte fra fylkesadministrasjonen samt fra to kommuner. Vi
rn a imidlertid i tiden fremover overveie alternative måter å utbygge vår
økonomi på.
Foreningens medlemstall har hele
tiden vært jevnt stigende og synes
nå å ha stabilisert seg på ca. 250.
Vi håper herved at vårt nystartede
organ i vesentlig grad vil bidra til
bedre forbindelse og øket sama rbeid
mellom sty ret og de enkelte medlemmer,

Foreningen kunne formulere adskillige ønskemål for fremtiden.
Dersom en sak skulle prioriteres,
måtte det kanskje bli arbeidet for å
f å opprettet et fast foreningskontor
i f. eks. Fredrikstad.

Vern om naturområder
fremtiden kunne tjene som et naturvernområde; det er således en ureversibel prosess. I arealplanleggingen bør derfor en vurdering av grunnen med hensyn til eventuelle verneverdier foretas på samme måte som
de øvrige bruksmuligheter for arealet
vurderes. Man vil dermed kunne
unngå uheldige arealdisponeringer
som man allerede i dag har eksempler på i fylket.
Arbeidet med generalplanene i
Østfold-kommunene har pågått i
flere år og naturverninventeringer
burde derfor ha gått forut for dette,
slik at aktuelle områder kom med i
arealplanleggingen på et tidligere
tidspunkt enn som nå ofte er tilfelle.

Stort sett de samme verneproblemer som i Østfold finner vi i andre
fylker de t er relevant å sammenlikne
med, f. eks. Vestfold , Buskerud og
Akershus. Fra de to førstnevnte foreligger rapporter fra naturvernregistreringer i fylkets regi.
Fram til i dag har i regelen naturverninteressene måttet vike til fordel for utviklingen og fortsatt økonomisk vekst. Det er et avgjørende
år-tier vi er inne i i fylket da skjebnen til en rekke verdifulle naturområder blir avgjort.
Selv om naturvernet synes å «seile
i medvind* , kan man ikke slå seg til
ro med dette. Skal man oppnå at et
utvalg av Østfold -naturen virkelig
blir sikret, kreves aktivt arbeid og
politisk vilje til handling.

Meddelelser fra
feltutvalget i ØOF
ved G. Hareng

~. X'

Av plasshensyn angis hver sak
kort. De som ønsker flere opplysninger bes kontakte ØOF. I parentes
er ansvarshavende oppgitt.

Vann- og sjøjugltellinger vinterC'n
1973-74: Datoer/tidsrom for tellinger: 10- 18/ 11 , 6/ 12, 5-20/ 1,
17/, 17/3. Omfatter alle vann- og
sjøfugl arter. Samme lokalitet telles hver gang. Telleskjemaer fåes
ved henvendelse til ØOF. (A. O.
Folkestad, Trondheim).

ØOF's '"gleobs.-arkiv: Observasjoner og hekkefunn i Østfold av mer
uvanlig karakter. Opplysninger:

For ts. side 31
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Spesialforretning i FOTO og SMALFILM
Aut. Nikon forhandler

FOTOHVSET A.s
Halden
Torvet 5 - Storgt. 22 -

Tlf. 81 901

KARE KRISTIANSEN
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00F og 0raområdet
Birger Alfred Andersen
Arbeidet for sikring av 0raområdet som natuf- og fuglereservat
har helt fra starten av vært en av
ØOF's merkesaker, Vi kan kanskje
ennå ikke se tilbake på så alt for
mange konkrete resultater. En del
har da imidlertid foreningen som
opinionsdannende element, tross alt,
å vise til.
Det er blant annet arrangert et
orienteringsmøte der hele 0raproblematikken ble tatt opp til vurdermg. I foreningsregi har det vært
foretatt flere ekskursjoner, og videre
har ØOF ved flere anled ninge r gitt
lokalpressen samt enkelte organisasjoner jevnlige opplysninger om
fu glefaunaen innen området. Den
største innsa tsen er i det hele hittil
nedlagt ute i felten. Iherdige foreningsmedlemmer har i de to sisle
årene samlet inn et rikholdig og
verdifullt registre ringsmateriale.
Høsten J 972 tok ØOF nem lig initia tivet til mer kontinuerlige undersøkelser av fuglefaunaen, bL 3. ble
det satt i gang begrenset nettfangst
for å ringmerke spesielt vadefugl.
Fra varen 1973 er denne virksomhet
kommet inn i fastere former og ytterligere utvidet. Det sterkere engasj ement fra ØOF's side er muliggjo rt gjennom et konstruktivt samarbeid med Zoologisk Museum i
Oslo, den institusjon som leder de
biologiske inventeringer i området.
Vår hoved oppga ve har primært vært
å utføre hekkeregistrering, trekkfugltakserin g og ringmerking. Foreningen har i den forbindelse fått
innvilget spesiell fangstti llatelse fra
~tavanger Museum og mottatt øko-

nomisk støtte til fangstnett fra Zoologisk Museum. Age Sten Fredrikse n, Kråkerøy, står for tiden som
ansvarshavende
på
foreningens
vegne med god assistanse av Tommy
Fredriksen og Per Arne Johansen.
Det største problem for feltgruppen har utvilsomt vært innkvarteringsmulighetene. Høsten 1972 var
karene henvist til å bruke telt. Foran
vårsesongen 197.3 anskaffet de, for
egen regning, en transportabel brakke påtenkt som a rbeids- og oppholdsrom. Det var selvfølgelig meningen at også Museet's personell
skulle nyte godt av dette midlertidige innkvarteringsalternativ. Søknaden om plassering ble imidlertid
avslått av Fredrikstad kommune. til
tross for at vi bl. a. presiserte stasjonens sesongmessige karakter.
Fra kommunalt hold har det vært
hevdet at mer fullstendig og overbevisende ma teri ale angående Øras
verneverdi må ti lveiebringes. ØOF
anse r nettopp tillatelsen til å drive
en midlertidig feltstasjon her som
helt avgjørende for å kunne imøtekomme dette krav. På denne bakgrunn finner vi derfor kommunens
rea ksjon på vår sø knad overraskende
negativ og inkonsekvent. Foreningen
vil nå ta denne saken opp igj en og
drøfte den med Miljødeptet og
Zoologisk Museum før fornyet søknad innsendes.
ØOF ser seg dessuten nødt til å
reise et annet sentralt og kontroversielt spørsmål i forbindelse med øra.
Det gjeld er den intensive jaktakti viteten. Slik andejakten nå prakti-
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Hekkefunn av dvergdykker i Rygge
Tekst og foto: Aasmund Fjel/bakk

Den 1/6 197 3 oppdaget jeg en
lappdykke runge i kanten av et vege tasjonsfel t vesentlig bestående av
snellevekster. En voksen dvergdyk ker (Podiceps ruffi collis rufficollis)
ble så selt da den foret ungen . Jeg
gikk nærmere og fikk da se to unger
ligge inne isnellefeltet.
Foring a v disse ble observert ved
flere anledninger senere. Forøvrig
ble det a ldri sett mer enn en voksen
sam men med ungene i denne tiden.
I de p1lfølgende uker ble fuglene
se tt mer eller mindre tilfeldig, tiltross for at man gfoldige timer ble
tilbrakt i området. Delte sky ldes i
første rekke at fug lene var meget
vare for enhver form for forstyrrelser. I sl ike situasjoner innst ilte de
18

all form for aktivitet, og la seg
stille i vegetasj onen. Men det kan
også til en viss grad tilskrives fuglenes tilbaketrukne og stillferdige
leve vi s i hekketiden.
Ungene ble sis te gang observert
sammen med den voksne den ] 7/6,
og siste gan g en av dem ble sett var
den Ii7. De var da like store som
den voksne, men kunne lett skilles
fra denne på lyse tegninger på siden
av hodet.
Ungenes a ld er var på delte tidspu nkt ca. 30 døgn og rugingen skulle
da ha begyn t ca. 26/4 og klekk ingen
omk ring 1515. Med et leggei nte r va ll
på et døgn sku lle eggleggingen ha
begynt 23/4 eller 24/4.
Da jeg regnet med at en sa um -

faring av området ikke ville virke
forstyrrende etter at familien var
oppløst, trålte jeg gjennom området
den 9/7 for om mulig å finne reir
og parreplattformer. 2 parreplattformer ble da også funnet i tett
snellevegetasjon henholdsvis 10 og
40 meter fra redet, som lå i 1.5 ID
høy, ugjennomtrengelig sivvegetasjon. Redet var en tanke større enn
parreplattformene, og dannet en flytende øy av nye og gamle planterester, dun og fjær og små biter av
eggeskall.
Omlag 150 meter fra det gamle
redet og adskilt fra dette med snaut
100 meter åpen vannflate, ble et nytt
rede med 5 egg funnet. Både redet
og eggene va r typiske for lappedyk kere. Eggene var farget av plantedeler og var forholdsvis avlange og
til spisset i begge ender.
Dagen etter (1017) var det bare 4
egg i redet, og det var tydelig at
klekkingen hadde begynt. Hver dag
ble det kl ekke t ett egg. Så den 11/7
fikk jeg se en voksen dvergdykker
komme med 2 unger på ryggen og
legge seg til å varme 3 egg og 1 nyklekt unge. Altså hadde det vært i
al t seks egg i redet, noe som senere
ble bekreftet ved at alle 6 ungene
ble sett sammen ved de fleste observasjonene.
Så lenge klekkingen pågikk (til
14/7) ble det sett 2 voksne individer.
Den ene lå på redet og varmet eggene og de minste ungene, mens den
andre sto for foringen. Men fra og
med 1517 ble det aldri sett mer enn
en a v gangen.
Ungene holdt seg de første dagene
i nærheten av redet, og ble ikke sett
utenfor redets umiddelbare nærhet
før den 20/7. De fulgte da etter den
voksne fuglen som stadig dykket

etter mat til dem. Etter dette ble det
aldr i sett at redet ble benyttet som
oppholdssted.
I tiden som fulgte ble det så godt
som gjort dagl ige observasjoner. Det
viste seg nemlig at når en fikk satt
seg inn i fuglenes levevis , var det
forholdsvis lett å finne dem. En
annen viktig faktor er nok at fuglene ble mer vant til folk , da det er
ganske stor ferdsel i området.
Etterhvert som ungene ble mer og
mer selvstendige , ble familien delvis og gradvis oppløst ved at de
eldste ungene forsvant. Det ble også
betydelig vanskeligere å få øye på
den voksne fuglen p.g.a. mindre aktivitet. Fra og med den 22/8 ble fuglene aldri mer observert sammen.
På det tidspunkt var den minste
ungen 39 døgn.
Området hvor fuglene holdt til er
forholdsvis begrenset med en del
starr- og snellevegetasjon langs
breddene. Det er ellers nokså mye
åpen t vann med nøkkeroser og
tjønnaks. D ybden varierer fra 0,50
til2meter. Området er ellers preget
av torvøyer, både bunnfaste og flytende.
Det er i år første gang det er funnet dvergdykker hekkende i Norge.
Ved siden av det som her er omtalt,
finnes det nok ett hekkefunn, noe
som kan tyde på at arten er under
ekspansjon. En må imidlertid ikke
se bort fra at arten med stor sannsyn lighet har hekk et i tidli gere år.
Med sitt særpregede levesett vil den
nemlig lett kunne ho lde seg skjult
og uoppdaget i områder med kraftig vegetasjon og få større, åpne
vannflater.
Artikkelen er av plasshensyn noe
forko rtet.
OJR
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Hegrekoloni i Borge
Av Tore Hunn
Hegre ble i år funnet hekkende I
Borge, idet 6 par etablerte seg i en
storvokst granskog (20-25 m) omlag
500 m fra nærmeste vann. Kolonien
var spredt og vanskelig å få øye på.
Det kom fram 18 flyvedyktige unger
og av disse ble 15 ringmerket. Noen
uværsdager i klekketiden virket
sannsynligvis negativt inn på ungeproduksjonen.
Det er tegn som tyder på at hegrene fra kolonien furasjerer over et
større område fra Hunnehunn over
Øra og til Visterflo/Skinnerflo, selv
om konkrete beviser mangler. Det
er imidlertid naturlig å tro at en

20

koloni av nevnte dimensjon trenger
et stort f ura sjeringsområde. En mer
utførlig beskrivelse av hegre kolonien
vil følge i et senere nummer av
«ØSTFOLD-ORNITOLOGEN».

ØOF og Øra ...
seres, må Forholdene avgjort bli
uholdbare. Det er for mange jegere
og for dårlig jaktkontroll. Totalt
sett, virker det intensive jakttrykket
sterkt forsty rrende på de store flokker av vadere og småfugl som raster
og furasjerer ute i området.
Situa sjonen er så alvorlig at den
nå bør drøftes med ansvarlige lokale
og sentrale myndigheter. Vår forenings prinsipielle standpunkt: all
jakt rna forbys innen dette område.
ØOF hilser ellers meldingen om
at deler av nordre øyeren er mid-

le-rtidig sikret som naturreservat,
med g lede. Konsekvensen av denne
meget viktige fredning vil , etter vå r
vurdering, naturlig føre til (varig)
vern også for Øraområdet. Begge
disse lokaliteter er, som kjent, beliggende langs samme vitale hovedtrekklinje for a nde- og vadefug l.
Vi vil nå uttrykke forvi ssn ingen
om at foreningen, ikke minst for
0ras vedkommende, avanserer fra et

innsaml ings- og registreringsstadium
til en mer aktiv inforrnasjons- og
publiseringsfas e.
Første skritt på denne veien blir
utarbeidelsen aven rapport om
fugleundersøkelsene i 1973.
På nyåret er det så endelig vårt
mål å presentere en mer omfattende
publikasjon om dyrelivet innen området.

*

Alle som leser dette er fugleinteresserte.
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ØOFs Hardangervidda - ekskursjon
4 - 8/7 1973
Hans Chr. Westgaard
Deltagere:
Ledere:
Birger A. Andersen , Gressvik

Tor Sørlie, Fredrikstad
Arne Vissås, Gressvik

Arild Omberg, Fredrikstad
Helge Tend al, Fredrikstad
Bjørn Nilsen, Halden
Ole Kr. Glomvik, Greåker
Einar Molteberg, Skjeberg
Aasmu nd Fjellbakk, Larkollen
Svanhild Grepne, Fredrikstad
Hans Chr. Westgaard, Greåker
Reinhard Burn, Sveits

Solveig Grepne, Oslo.
Kort beretning:
Avreisen foregikk tidlig morgen
den 4/7 med privatbiler. På grunn
a v de relativ t store snømengder i

fjellet, måtte det foreslåtte opplegg
for turen forandres. BjoreidalshyUa

ble et fast utgangspunkt for våre
dagsckskursjoner. Snømengden, særlig på veslvidda, var årsak til at
store reinflokker ble observert i området Bjoreidalen og Langvassmyrene. Det ble videre observert kun

en smågnager. Dette gav seg utslag
i få observasjoner av rovfugl og

på Hardangervidda. A vandre interessante observasjoner er dobbelt bekkas in en og en meget stor bestand

av lappspurv. Mange fugler ble observert i flokk, og dette tyder på at
disse ikke ruget. Her kan nevnes for

eksempel heilo og boltit. Av pattedyr observerte vi store flokker av
rein og et rådyr i 1270 meter over
havet.
Dagsekskursjoner :

4/ 7. Haugastøl-Bjoreidalen
Lettskyet, deretter overskyet.

Temp. 14 grader C.
5/7. Bjoreidalshytta, Høgehæ,
Langvassmyrene
Pent , noe dis. Temp 20 gra-

der C.
6/7. Bjoreidalen, Tinnhølen
Lettskyet, skiftende skydekke.
Temp 17-19 gr. C.
7/7. Bjoreidalen
Lettskyet, delv is skyet, pent
vær. Maks. temp. 18 gr.

SSø 5-6.
817. Bjoreidalen-Haugastøl
Regnbyger og lave tåkeskyer,
senere lettere vær. Temp.

14 gr. C. VSV 5.
P. S. Observasjonen av fjellvåk
ved reir var ved Haugastøl. Tårn-

Det ble i alt sett 50 arter fugl

falken ble også observert på vei til
Haugastøl. Dessuten ble følgende
arter funnet hekkende, Boltit, heilo,

under ekskursjonen, hvorav g luttsn ipe ble registrert for første gang

fj ærep!ytt, myrsnipe, enkeltb, hei piplerke, linerle, gråtrost.

rovdyr.
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Daglig logg
4/ 7

Stokkand
Krikand
Bergand
Svartand
Fjellvåk
Tårnfalk
Liryp e
Fjellrype
Trane
Sandlo

Baitit
Heilo
Temmincksnipe

6/ 7

8
4
2

l
13
45 (+)
4

2
7
X

10 (+ )

Brushane

Rødstilk

5/ 7

10 (+ )

4
X
4
20 (+)
2
8 (+ )

l
2
2
10
8
X
20 (+ )
l
25 ( + )
l
10 ( +)

Gluttsn ipe

Fiskemåke
Ringdue
Tårnsvale

Låvesvale
Taksvale
Fjellerke
Lerke
Heipiplerke
Linerle
Stær
Kråke
Ramn
Foss ekall
Løvsanger
Stein skvett
Blåstrupe
Grå trost
Ringtrost
Rødvingetrost

10 (+)
4

2

2
l

12 (+)
X

X

X

X

2

14
l

2

X
2

X

j

15
X

10
l
X

2
X

2

4
1 juv.

2+

15 (+ )
3
2
15 (+)
2 (+)

20 ( + )

3

X

X

2
X
G
10 ( + )
l
l

j

2 (+)
10 (+)

12
10
5
X

X
2

X
5

2
X
10 (+)

5
X

4
16
2
12 ( +)
X
4
18
l
6 (+ )
23
6
X

21
10 (+)
l
48 (+)
4

20
56 ( + )
7 (+)

X

X

l
2

I

2

50 (+ )
2
42 (+)
l

4
G

I

4

l
21
50
6
7
l
2
2
4
10
16
X
20 (+)

15

6 (+ )
10(+) ljllY

Total

6

2

10
l

3

Bjørkefink
Berg irisk
Gråsisik
Sivspurv
Lappspurv
Snøspurv

l
10 (+)

4

4

Svømmesnipe

12 (+ )
l

2 ad
l

8

2

Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin

X
l
l
35

8/ 7

l (?)
3
l (?)

Grønnstilk
Strandsnipe
Lappspove
Småspove

7/7

2

Fjæreplytt

Myrsnipe

Hardangervidda

X

l
5
2
2
3
7
X
17 (+)
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Interessante
fugleobservasjoner
-.c::7
pull = pullus (ikke flyvedyktig dununge

juv. = juvenilis (ungfugl)
ad = adultus, gammel (voksen)

.-c:;..
l. Hærfugl, U pupa epops

I eks. observert 16/ 10-72 på
Rød i Onsøy. Steinar Koht.
2. Havsule, Sula bassana
juv. observert 2/9-73 på Akerøya, Hvaler. Roar Eilertsen.
3. Knekkand, Anas querquedula
I eks. hann observert 5/2-73
Øra, Fredrikstad (tidlig).
R. Eilertsen, A. Bjørnstad, J. H.
Skoglund.
4. Kongeørn, Aquila chrysaetos
I eks. juv. observert 1113-73
Spjærøy, Hvaler. Roar Eilertsen,

John Harry Skoglund.
5. Blåråke, Coracias garrulus
I eks. observert 23/4- 73 kl.
14.00 i Vikene, Onsøy. Morten

Arild Bjørnstad, Erik Sandersen,
Roar Eilertsen.
8. Småspove, Numenius phaeopus

2 eks. observert 28/ 12-72 Øra,
Fredrikstad. (ekstremt)
Erik Sandersen, Arild Bjørnstad.
9. Rovterne.

Hydroprogne

tsche -

grava

2 eks. observert 17/5-72 Øra,
Fredrikstad. Erik Sandersen,
Arild Bjørnstad.
10. Svarthalespove, Limosa L
6 eks. observert 15/8- 16/8- 73
Øra, Fredrikstad. Erik Sandersen, Arild Bjørnstad.
11. Lerkefalk, Faleo subbuteo
l juv. observert ved Moum ,
Borge 27/8-72 kl. 08.55. ØOF.

Bain.
6. Snøgås, Anser caerulescens
I eks. observert 2/4-4/4-73
Øra, Fredrikstad. Roar Eilertsen, Erik Sandersen.
3 eks. observert 16/5-73 Øra,
Fredrikstad. Erik Sandersen, Ole
Tendal.
7. Dvergsvane, Cygnus bewickii
4 eks. (2 ad. 2 juv.) observert
18/3- 72 Øra, Fredrikstad.

Noramerikanske fugleart
i Onsøy
I perioden 2. til 9. mai i år ble en
nordamerikansk finkefugl observert
på Krosnes i Onsøy. Et funn som må
sies å være ganske bemerkelsesver-

dig. Kjell Møklegård, Onsøy var en
av dem som studerte fuglen på nært
hold. Det registrerte eksemplar er
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senere bestemt til en voksen hann av
finkefu gla rten Evening Grosbeak,
Hesperiphona vespertina.
H va form og størrelse angår, har
den meget til felles med vår egen
kjernebiter, Coccothraustes coccothraustes. Fuglens særegne drakttegninger i gult og svart skulle imid lertid gjøre forveksling med nærstående europeiske arter utelukket.
Arten er tidl igere ikke påvist. i
Skandinavia og kun en eneste gang

~m~

BJARNE

i Europa, nemlig ved kysten av
Skottland våren \9 69.
Dens rugeområde i Nord -Ame rika
,trekker seg fra barskogsbeltet i
Nordvest-Canada til staten Michigan i USA.
Det synes lite trolig at eksemplaret i Onsø y er en fugl holdt i fangenskap, da arten nesten aldri innføres
til Europa so m burfugl. Antakelig
dreier det seg om en st reiffugl som
av ukjente grunner har havnet eksepsj onel t langt utenfor sitt tradisjonelle utbredelsesområde.
r de nyeste norske bearbeidelser
av utenlandske fugleguid er har arten
uheldigvis fatt to ulike navn, aften kjernebiter og gul tykknebb. Når nå
denne fuglen imidlertid er observert
i No:g~, bør vel navn espørsmålet tas
opp 19Jen.
Birger Alfred Andersen.

- SKO

A A RUM
Fre drikstad
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SKOHUSET

Rapport fra ØOF's arbeidsgruppe
l Kurefjorden, Rygge
ved T Ore Hoell, Moss.
Kurefjorden skjærer seg inn fra
Oslofjorden ca. 13 km syd for Moss
og er i nord begrenset av Larko llen
i Rygge kommune samt i syd av den
i dag landfaste Ovenøya i Råde kommune. I de innerste delene av fjorden finner man sto re og næringsrike
gruntområder hvor mengder av ender og vadere furasjerer og raster i
trekktidene.
Fugleinteresserte i Moss har lenge
vært klar over den fuglerikdom som
utfolder seg på mudderbankene i de
indre deler av Kurefjorden, særlig
vår og høst, men p.g.a. avstanden
fra byen ble det til å begynne med
bare gjort spredte og ikke -kontinuerlige registreringer.
Påtenkte tekniske lllngrep som
truet Kurefjorden som vannfugl biotop, førte imidlertid til at mer
systematiske undersøkelser av fuglefaunaen var nødvendige. Bå.de industri og jordbruk kastet nemlig sine
øyne på fjorden. Det var en tid
snakk om oppfylling av store arealer
til industritomter. Fra grunneierhold
forelå det en utarbeidet plan om
oppdyrking av beitemarkene ned til
strandsonen. Dessuten gikk Fylkesadminist rasjonen inn for at de indre
deler med fordel kunne anvendes
som regional søppeltømmingsplass
for :M osseregionen. Fylket tenkte seg
da deler av området oppfylt med avfall fra en interkommunal søppelkvern.
Ornitologisk sakkyndige så særlig
alvorlig på planene om søppeldeponering. Omfanget av et sli kt tiltak
syntes vanskelig å bedømme, men

tømming av søppel sa vel på land
ute i vannet ville bl. a. utvilsomt
tilføre Kurefjorden betydelige mengder næringssalter. En akutt autrofiering med påfølgende surstoffmange l og forrin gede livsbetingelser
for a lt dy reli v kunne lett bli resultatet.
50m

r denne situasjon tok en arbeidsgruppe av ornitologer fra Massedistriktet form. Den ble fra starten
ledet av V iggo Ree og Tore Hoell
Illed Eivind Ansmo , Asgeir og Hallstein Rosnes som særlig aktive med lemmer.
Gruppen startet en aksjon i april
1972 med presentasjon aven «Orientering om Kurefjorden». Denne foreløpige rapport ble sendt til alle berorte grun nei ere, naturvernkonsulenten i Østfold, Universitetet i Oslo
og Østlandske Naturvernforening.
I mai samme år ble 0stfoldavdelingen innbudt til å delta på et møte
i regionalplanrådet for Mossedistriktet der renovasjonsplanene for Kure fjorden ble fremlagt og diskutert.
Vår representant på dette møtet var
formannen Birger A. Andersen, og
han fikk det inntrykk at deler av
fjorden nærmest var øremerket for
søppeltømmingsfonnål. Kort tid etler
dette møtet sendte så ØOF et supplerende notat ti l fylkesingeniøren der
Kurefjordens helt spesielle betydning som vann fugl biotop nok en
gang ble presisert og utdypet. Foreningen anmodet samtidig på det
innstendigste at andre alternativer
enn Kurefjorden måtte bli valgt som
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regional søppeldisponeringsplass for
Mosseområdet.
I arbeidsgruppens videre arbeid
med å tilveiebringe ytterligere materiale til dokumentasjon av områdets særlige verneverdi, ble det tatt
kontakt med Botanisk Museum og
Universitetet i Oslo. Botanikerne
Joar Hovda og Kari Aasgård påto k
seg å registrere floraen i de indre
deler av Rosnesstranda. Disse undersøkelsene viste at strandengene her,
sett i landsmålestokk, utgjør et meget sjeldent marskland. Innerst går
disse strandengene over i orkideenger holdt intakt ved at storfe bei ter ne d vegetasjonen omkring.
Mens grunneierne var klar over
områdets store betydning for fuglelivet, syntes de ikke å kunne godta
at lokaliteten også var verneverdig
fra en botanisk synsvinkeL
Når det gjaldt gruppens fortsatte
ornitologiske inventeringer, så ble de
utvidet på sensommeren 1972 til
også å omfatte ringmerking av fugl.
Fra Oslo-avdelingen av NaF fikk
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gruppen et stipend på kr. 500.- som
bl. a. ble anvendt til kjøp av fangstnett for fugl. I forbindelse med ringmerkingsvirksomheten innen området ble det gjennom fylkets naturvernkonsulent overfor grunneierne
anmodet om utsettelse av andejakta
til 15. september. Vår henstilling ble
velvilligst etterkomme!. Også jegerog fiskerforeningene i distriktet stilte
seg positivt til dette. Under ringmerkingsarbeidet fungerte en hytte,
stilt til disposisjon av gårdbruker
Johannes Rosnes, som feltstasjon.
Totalt ble det høsten -72 merket
861 fugl, i det vesentlige vadere.
Dersom noe skulle nevnes spesielt,
matte det være at en måkefuglart,
dvergmåke, Larus rninutus, ble ringmerket for første gang i Norge.
Etterhvert ble det klart at oppdyrkingsplanene for Rosnesstranda
representerte den største fare for
fuglefaunaen i Kurefjorden. Grunneierne hadde riktignok, av hensyn til
de ornitologiske interesser, trukket
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Bokanmeldelse:
Det norske marked fo r ornitologiske felthåndbøker har fått et nytt
skudd på stammen, idet ((Fugleleksikm i farge n, av H . Heinul, R, Fitter og ]. Parslow, norsk utgave ved
H. Hoigersen, nylig er utkommet på
Tiden Norsk Forlag.
Boka omfalter Europa, N-Afrika,
og Midt-Østen og er pa 320 sider.
Illustrasjonene synes meget gode og
naturl ige og hver omtalt art er av-

bildet ofte med flere tegninger. Alle
skissser er i farger, dette gje lder
også fluktsil huelter. Plansjene har i
de fleste tilfeller en kol ort bakgrunn
hvilket gjør at tegningene kommer
bedre til sin rett. Noen av skissene
er muligens i minste laget.
Omtalen av hver art er kort , og et
utbredelseskart (2.5 x 2.5 cm) angir

FUGLE

LEKSIKON
IFAII1IR

hekkeo mråde, overvintring, trekkretning og forekomst under høst- og
vårtrekk.
Boka er pbstbelagt, har formatet
12 x 19 cm, og egner seg derfor fint
til bruk i felt. En rekke av de omtalte arter er ikk e påvist hos oss, og
det er angitt med symboler om arten
hekker, er observert i Norge, videre
om arten er sjelden osv.
Det som skiller den fra andre
lignende feltbøker, er utvilsomt il lustrasjonskvaliteten som synes å
være meget god, samt at den dekker
et større geografisk område. Dette er
en fordel i og med at stadig flere
ornitologer reiser uten lands.

Pris kr. 38.- .

G.H.

Heinzel/Fitter/Parslow

Fugle-Ieksikon i farger

Meget
omfattende
Meget rimelig
Mer enn 1000 fugler avbildet
Nær 600 utbredelseskart
Knapp, konsis og grundig beskrivelse

Særlig slitesterkt bind
320 sider
Bare

kr. 38,.

tiden
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den planlagte vollen bort fra selve
flo/fjæresonen og innover til et
gammelt beitegjerde, men de var
ikke villige til å gå ytterligere lengre
inn. ØOF's a rb eidsgruppe hevdet
imidlertid at den prosjekterte vo llen
måtte anlegges ennå lenger inn, da
[jelve raste- og hvileområdet for
mange av vadefuglartene ligger innenfor strandsonen, på strandengene.
En usikkerhetsfaktor var dessuten at
vi ikke hadde oversikt over hvor
langt Landbruksdeptet var kommet
i behandlingen av grunneiernes 0PPdyrkingsplaner.
I oktober -72 inviterte ØOF representanter for Botanisk forening,
Botanisk hage på Tøyen , Zoologisk
laboratorium i Oslo og Østlandske
Naturvernforening til et orienterings møte om Kurefjorden. Det ble ved
den anledning anbefalt at Østland-
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ske Naturvernforening skulle frem me et fredningsforslag for hele Ku refjorden oyerfor det nyopprettede
Natur- og Miljødeptet. Fredningsforslaget gikk ut på at fjorden ble
anbefalt sikret som landskapsvernområde med forbud mot all jakt.
Innenfor dette igjen ble det foreslått
2 fugle- og botaniske reservater, på
Rosnesstranda og i bukta ved veien
ti lO venøya. Fredningsforslage t viste
!Jeg å møte sterk motstand hos de
respektive grunneiere, ikke minst
fordi det ville innebære innskrenkninger av nyd yrkin gsarealet.
Våren 1973 ble det arrangert en
befaring i området. Her deltok representanter fra Natu rverndeptet,
Østfold landbruksselskap, Rygge
bondelag, herredsagronomen i Rygge, fylkets naturvernkonsulent, Botanisk Museum, ØOF og samtlige be-

Vi driver rovdrift på naturen og
forgifter våre omgivelser som stadig flere skal leve i. Slik ødelegger
vi vår egen og vår klodes framtid.
Hvis vi skal overleve (A Blueprint
for Survival) tar opp den overhengende øko-krisen, analyserer problemene og foreslår tiltak som kan
bremse den farlige utviklingen.

Denne kriseplanen for å overleve er
tiltrådt av 37 ledende engelske
naturvitensk~psmenn. Den er hyperaktuell!

kr. 25,tiden

rørle gru nneiere. Etter lang og hard
diskusjon ble det oppnådd en ighet
med jordbrukets representanter og
grunneierne om å flytte den planlagte vo llen ytterligere ca . 30 m innover på tørt land.
I sommer tok så arbeidet med vo llen til , etterat prosjektet var godkjent i Landbruksdeptet. Det viste
seg da at saken, mol va nlig praksis,
ikke hadde vært til behandling i
Naturverndeptet. Senere ble det
brakt i erfa ring at Miljødeptet hadde
frafalt sitt krav om å trekke vollen
ytterligere 30 m tilb ake. Vi må vel
kunne konstatere at dagens jordbruk!ipoli tikk har hovedansvaret for
det som skje r i Kurefjorden. Kornd yr king prioriteres fremfor f. eks.
husdyrho ld , som ville ha vært det
ideel le på Rosnesstranda, - sett med
ØOF's øyne.
Trekkaktiviteten i høst har, tross
støy fra sto re anleggsmaskiner, forløpt på vanlig mate. Fuglene har
imidlertid vært noe mer urolige,
kanskje også på grunn aven del
ulovlig j akt fra passbå ter.
Den videre utvikling i Kurefjorden vil, selvsagt, bli fulgt opp av
medlemmene i arbeidsgruppen. Det
minste vi nå bør kunne forlange, er
at den anlagte vollen beplantes med
vekster som virker tiltrekkende og
skjermende for vann- og sumpfugl ,
f. eks. takrør.
Når det gjelder publisering av
registreringsmateri alet fra Kurefjorden , foreligger det hitti l arls li ster
for 1972 utarbeidet av Viggo Ree,
og videre en rapport om vektforandringer sammenholdt med oppholdst iden hos enkelte vaderarter, fo rfattet av Tore Hoell. Dessuten skal
det ti llegges at en utfyllende oversikt over Kurefjordens fuglefauna

na er under uta rbeidelse av Viggo
Ree. Innti l høsten 1973 er det innen
området tota lt registrert 179 forskjelli ge fuglearter, i tillegg kommer eventuelt også 2 usikre arter. I
hø st har det ikke, som i 1972, vært
mu lig å drive kontinuerli g ri ngmerkingsvirksomhet i noen større målestokk.
Dersom Kurefjorden, som en av
de viktigste furasjerings- og rastepbsser for trekkende vann fugl ved
Oslofjorden, skal kunne bevares tilnærmet intakt for fremtiden, må
ytterligere inngrep sterkt frarådes .
ØOF appellerer derfor nok en gang
til myndighetene om å ta foreningens innsendte fredningsforslag ti l
følge og i størst mul ig g rad vedta
en var ig sikring av de ennå uberørte
deler av området.

ØOF's feltutvalg .. .
Art, kommune , tidsp unkt, anmerk ninger, obser vatør. Gamle funn ,
oppI. om utstoppe t fugl, eggsamIinger av eldre dato kan mulig
og gi verdifulle oppI. (ØOF v/

G. H.)
L andsplanen for verneverdige områder/ forekomster, Mi/jødept . Mu li ge aktue lle verneobjekter i ø stfo ld av zoologisk/botanisk verdi.
Spesielt : gran-furu-«urskog» og
våtmark (myr, grunne bukter,
vann, ete.). Opplysn. , loka li tet, li tt
om området, hvorfor det bør bevares osv. (fagkons. Sehei , M.dept,
Østfold v/ G. H .) OppI. kan og
sendes fri luft- og naturvernkons.
J. Selenius, Dronningensgt. l ,
1500 Moss.
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