Nr. 3-4

*

1976

*

3.årg.

ØSTFOLDORNITOLOGEN
-~

...

,,.,

.......

... ,......... ...

ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Redaktør Tore Hunn
Red. sekr.: Hermod Karlsen

P ,_· 0v og innlegg til ØstfoldOrn i tologen sendes foreningsadr.: Postboks 109,
1620 GRESSVIK
Husk å merke brevet "Ø.O."

Nr. 2 - 76
3. årgang
Trykket hos KVIKK PRINTSHOP
1600 Fredrikstad
ÅRSABONEMENT koster kr. 20,Kan innbetales på postgirokonto 34 7 299

INNHOLD
Redaksjonellt . . . . . . ... s. 83
Formannen har ordet ... s. 83
Ø OF - 5 år . . . . . . . . . . s. 84
Remmendalen .•.. . . ..... s. 84
Fjellmyrløperen . . . . . . . s. 92
Falsterboturen . .. .. . .. s. 94
Fiskeørnen . . . . . . . . . . . . s. 98
Kurefjord en .. .... .. ... s.102
Nytt fra Kurefjorden .. s.104
Akerøyarapport .. .. . . . . s.105
Bildearkiv sort/hvitt.s.107
Vepsevåkhekking . . . . . . . s.108
ÅRSMØTE . . . . . . . . . . . . . . . s. llO
Virveldyrliste . . . . . . . . s.112
Nattergal ..•..... . .... s.128
Orientering LRSK . . . . . . s.133
Ilandstigningsforbud . . s.135
Salgsartikkel . . . . . . . . . s.137
LOTTERIET ... .. . . . . . . . . s.139

MEDLEMSKAP kr. 20, Medlemskap
Medlemmer får "ØstfoldOrni tologen" tilsendt grati s
i posten . Tidsskriftet utkommer med 4 nr. i året .
Famili emedlemskap kr. 5,uten tidsskrift.
FORSIDE:
GRÅSPETT Tegnet av:
VIGGO REE
ØSTFOLD-ORNI TOLOGEN
koster kr . 7,- i
løssalg .

BLI MEDLEM AV NOF AVD .
ØSTFOLD DU OGSÅ!

VIGNETTER:
Alle vignetter er hentet
fra "CAPPELENS FUGLEHÅNDBOK".

83

REDAKSJONELT
HALLO!
Så er vi snart kommet til veis ende i
det internasjonale våtmarksåret og får
håpe at den opplysning som er fremkommet i massemedia vil skape forståelse blant politikere og industrifolk.
Neste år skal visstnok bli et såkalt
"trekkfuglår", og her i redaksjonen skal
man også da prøve å følge opp med
egnet stoff om dette tema. I denne
årgangen har jo mye av stoffet vært
hentet fra våtmarksproblematikken.
Håper innholdet i dette dobbeltnummer vil falle r smak for de fleste lesere!
Hovedartikkelen er nok Geir Hardengs
beretning om Remendalens sacrpregede
natur og dyreliv.
Redaktøren må også få rette en
honnør til kasserer Pål Bugge som med
velvilje har sendt gode tegninger til flere
av artiklene. Selvfølgelig må heller ikke
Viggo Ree glemmes. Som nevnt tidligere, sender han oss med jevne mellomrom tegninger, og denne gang dekorerer
en gråspett og en brushane utsiden av
heftet.
Hvem husker Roy Nordbakkes foredrag om fiskeørn i Østfold for et par år
siden? Denne gangen har han fått spalteplass til å fortelle om sin hovedfagsoppgave på den interessante rovfuglen. Roy
er for tiden laerer på Øytun folkehøgskole i Alta, og lovte red. snart å komme
med interessante fugleopplevelser fra
den delen av Norge.
Til slutt må nevnes litt om "virveldyrlisten". Styret hadde tidligere planer
om å trykke denne separat, men p.g.a.
dobbeltnummerets størrelse, så synes
styret det var rett å la den komme i
dette "julenummeret". Listen er en fullstendig fortegnelse over alle de virveldyrarter som er registrert i Østfold
fylke, og er derfor av stor verdi for såvel
ornitologer som zoologer.
red.

FORMANNEN HAR ORDET:
Siden dette er min siste meddelelse
til medlemmene under denne heading,
vil jeg benytte sjansen til å takke for
samarbeidet i de to årene jeg har vaert
formann i Ø.O.F. Jeg håper dere vil
fortsette, og gjerne øke samarbeidet
med den som skal ta over etter meg.
Dere skal huske på at jobben som
formann er svaert krevende, og uten at
medlemmene følger skikkelig opp, er
det vanskelig å gjøre en god jobb.
Lotteriet vårt er i full sving, og jeg
synes mange av dere er i ferd med å
gjøre en virkelig god jobb, da flere av
dere har bedt om opptil 100 nye lodd,
og enkelte har sagt seg villig til å selge
enda fler. Allikevel vil jeg be dere om å
satse virkelig hardt, for vi skal selge
I 0. 000 lodd, og har fremdeles flere
tusen igjen. Personlig har jeg møtt bare
velvilje ved å selge på dørene, så det er
ingen grunn til å engste seg for å benytte
denne fremgangsmetoden.
1 anledning forslaget til fredning av
K~uefjorden kan jeg nevne at foreningen
har fått med et medlem i utvalget som
skal sammenfatte alle interessertes
synspunkter, og at vi vil forsøke å få
igjennom mest mulig av hva vi mener er
viktig.
Da gjenstår bare å ønske dere lykke
til videre med loddsalget, og vel møtt til
årsmøtet i Fredrikstad tirsdag 14/12.
Leiv.

GOD JUL OG
GODT NYTT AR
ØNSKES DERE ALLE
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NOF AVD. ØSTFOLD 5 ÅR
4. DESEMBER 1976
En milcpel i vår forening som kanskje
gir grunn til en aldri så liten feiring? Et forslag er å sammenkalle tidligere og
nåværende styre· og varamedlemmer til
et hyggelig møte. Her kan det f.eks.
være nyttig å ta opp intensjonene ved
starten av Ø stfoldavdelingen. Så følge
utviklingen gjennom 5 år samt forsøke å
"spå litt i fremtiden." .
Da det nå blir et generasjonsskifte i
styre og stell, kan ikke minst det nye
styret ha godt av å høre. "gamlekara" i
tale.

En bespisning bør være naturlig, og
forslaget går ut på snitter og "nogot
attåt", som må betales selv. Dersom alle
tok med sine bilder fra forenings·
virksomheten, kunne vi sette sammen en
lysbildeserie som avslutning på kvelden.
Tid og sted er ennå uklart, men det
bør vel bli en fredag kveld ganske snart
over nyåret? - Vel, alle impliserte i
dette opplegget vil bli tilskrevet når det
hele er mer konkret.
Tore Hoell

FUGLETAKSERINGER EDELLØVSKOG,
REMMENDALEN,HALDEN
Geir Hardeng.
Remmendalen ligger like vest for
tettbebyggelsen i Halden, m ellom riks·
vei 21 og Iddefjorden. Dalen går nordnord-syd, og avstanden mellom riksveien
og fjorden er ca. 1 km. - Vegetasjonen
aømineres av edelløvskog der typene
alm-lindeskog, gråor-heggskog og gråor-askeskog inngår i bekkedalen. Storvokst
bøkeskog (plantet) finnes i de sydvestre
partier og gran er plantet i nord. Mot
Iddefjorden inngår noe strandeng/
strandsumpvegetasjon, og på kollene øst
og vest for selve dalen er det karrig
furuskog.
METODER:
I takseringsarbeidet benyttet en kartmetoden.
Den bygger på forutsetningen at de
fleste fugler i hekketiden hevder revir
hvor de oppholder seg største delen av
tiden. De fleste markerer sine revir med
sang og er derfor lette å observere. Ved
kartlegging av tettheter er det de syngende h annnene som registreres og altså

antall besatte revir som regnes. Man har
oftest ikke noen mulighet til å få rede
på om et revir inneholder et hekkende
par eller en ensom hann. Dette er ikke
av avgjørende betydning ettersom en
hann sannsynligvis forsvarer og opptar
samme pl;tss i terrenget enten han har
make eller er ensom.
Kartmetoden bygger på følgende
metodiske forutsetninger:
A. Takseringsarbeidet skjer innen et, i
terrenget avgrenset og oppmålt område (prøveflate). Dette er en forutsetning for at man skal kunne
beregne populasjonstetthetene.
B. Man går gjennom prøveflaten flere
ganger langs bestemte oppmerkede
linjer innenfor et forholdsvis kort
tidsrom. Dette er nødvendig for at
man skal kunne få med så mange av
fuglene som mulig og bli i stand til å
avgjøre hvilke hanner som representerer permanent besatt revir. Tilfeldige besøkende vil en således få
eliminert.
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·oen ene ektefellen reiser for halv pris når begge
reiser sammen.
Med toget reiser du fra sentrum til sentrum uten å bli møtt av parkeringsproblemer.
Man kan spise litt, lese litt, sove litt eller bare rett og slett slappe av og hygge seg sammen.
Slik kan man utnytte hele familierabatten:

-

Ektefelle:

Den ene

Barn0-4 år:

GRATIS.

rei~· :?r for

halv pris bare begge reiser sammen.

Barn4-15år :

Fjerdeparten av voksen billett bare de reiser sammen med en av sine
foreldre.

Barn 15 -25 år:

Halvparten av voksen billett bare de reiser sammen med en av sine
foreldre.

Familierabatten gjelder hele året på avstander over 150 km en veg .
Husk å kjøpe billett på forhånd. Billett og plassbillett får du i reisebyrået eller på stasjonen.

~"~.

FAMIUERABATT
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C. Observasjonene avmerkes på et kart
over prøveflaten, og antall revir og
d ermed tetthet beregnes. Metoden
b ehandles fullstendig hos Svensson
(1975).

TAKSERINGENE I REMMENDALEN
1973.
Oppmåling og merking av prøveflaten
ble utført i ult. april. Dalen ble delt opp
i et rutenett på 50x50 m, se kartfig. I.
Dette ble gjort av hensyn til nøyaktig
stedangivelse av observasjonene samt at
sam me ruten ble gått ved hver taksering.
Ruten begynte syd-øst i feltet ved
pun ktet A6, vest over til Al, nord-øst
over til B2, øst-over til B6 osv. i siks!lk
øst-vest oppover feltet til punket L8.
Hver taksering er på 3,4 km, tilsammen
ble ca. 3 7 ,5 km taksert, fordelt på 11
takseringer, kl. 7 om morgenen mellom
ca. kl. 0330 - 0730, kl 4 om kvelden og
ca. kl 18 - 21. - En brukte ca. 1 t.
lenger
tid
om
morgenen
da
sangaktiviteien var større da enn om
kvelden. Takseringene ble gått av en
observatør og ble utført av Roy Nordbakke og G. Hardeng i dagene 1 7 20/5, 22
23/5, 27 - 28/5 og
8/6-1973.
Takseringsfeltet er ca. 130 da. stort,
se fig. I.
RESULT ATER :
Det ble påvist 64 fuglearter mens
takseringene pågikk, derav 58 innenfor
prøveflaten. 54 arter hevdet revir og/
eller ble påvist hekkende , derav 45
innen takseringsfeltet. Totalt ble 194
revir/reir påvist i prøvefeltet. Dette gir
en tetth et på ca 1500 revir/km2.
Tabell I viser antall revir (reir) av
hver art o rdnet etter avtagende antall
innen prøveflaten.
Dominans - o/o vil si andelen som en
arts revir utgjør av alle de registrerte.
Resultatene er fremstilt grafisk på fig.

Il. Antall revir (reir) angitt representerer
minimumstall, dvs. at bare sikre revir er
tatt med i beregningene.
Følgende arter ble påvist hekkende
eller revirhevdende i nær tilknytning til
d~t takserte området: Gråspurv, pilfink,
sivspurv, rørsanger , taksvale, låvesvale,
tyrkerdue, vipe og sanglerke.
Følgende arter ble tilfeldig påvist i
takseringsperioden: Løvmeis, granmeis,
tårnsvale, spurvehauk, storspove, hettemåke, sildemåke, gråm åke, fiskemåke og
svartbak.
DISKUSJON.
Enhver taksering uansett metode er
beheftet med feilkilder som f.eks.: Noen
arter er vanskelige å taksere på grun n av
liten oppdagbarhet, takseringene er foretatt av to forskjellige personer, sangaktiviteten varierer med hvor langt
fuglene har kommet i hekke-syklus,
samt tid på døgnet o g de rådende
værforho ld. Vi har forsøkt å kompensere for disse feilkilder ved å legge
takseringene på en tid av året da flest
arter erfaringsmessig er aktive, samt til
de mest aktive tider på døgnet og under
optimale værforhold. Både kvelds- og
morgentakseinger er utført på grunn av
at noen arter er mer kveldsaktive, andre
mer aktive om morgenen i sin revirhevding. Det vil her føre for langt å gå i
detaljer vedrørende metodiske vanskeligheter.
Løvskogene i lavlandet representerer
våre aller rikeste småfuglbiotoper og i
varierte edelløvskogssamfunn med ulike
sjikt (tresjikt, busk- og feltsjikt), finner
en de høyeste tetthe tene. - Det er
vanskelig å sammenlikne den beregnete
tettheten med undersøkelser gjort andre
steder p.g.a . at vegetasjonstyper og memetoder som er benyttet varierer en del.
Noen tall fra rikere lavlandsskoger er
tatt med i tabell 2, en henviser til
Moksnes ( 197 4) som også nevner tettheter fra andre løvskogtyper. - Skog-
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biotoper som har høy ere tettheter enn
ca. 1000 revir/ km2 må betegnes som
kvantitativt rike områder. Vanligvis ligger tetthetene i lavlandsløvskoger på ca.
800 - 1200 revir/km2, men dette avhenger av vegetasjon og geografisk beliggenhet .
- Det er foretatt svært få kvantitative fugletakseringer i Østfold, m est er
undersøkt p å Aven i Råde ved amanu ensis Ytreberg, Oslo, p å myrer (ved G.
Hardeng), litt på Akerøya, Hvaler (E.
Nr.

Art

3
do minans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1:6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gråtrost
Stær
Bokfink
Løvsanger
Rødstrupe
Munk
Svarttrost
Kjøttmeis
Bøksanger
Hagesanger
Blåmeis
Spettmeis
Ringdue
Hage fluesnapper
Jernspurv
Trekryper
Gjerdesmett
Grå fluesnapper
Grønnfink
Gulsanger
Rødvingetrost
Skjære
Stokkand
Strandsnipe
Måltrost
Linerle
Kråke
Kaie
Gulspurv
Flaggspett

14,4
7,7
7,7
6,7
5,2
5,2
3,6
3,6
3,1
3,1
3,1
2,6
2,1
2,1
2, 1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Antall
revir
(revir)
28 reir
15
"
15 »
13 »
10
"
10 »
7
"
7 ))
6 »
6 »
6
"
5 »
4 »
4 »
4 »
4 »
4
"
3 »
3 »
3 »
3
"
3 reir
2 kull
2 revir
2 »
2 "
2 reir
2 reir
2 revir
2 revir

Brun, G. Lid m.fl.) og i engsamfunn og
sumpskog ved Hæravassdraget, Trøgstad
(Haga 197 5).
- Det er av stor interesse å få
undersø kt andre edelløvskogslo kaliteter
i fy lket, f.eks. ved Arekilen, Hvaler
(svartorsumpskog),
ved
Strønes i
Trøgstad (blandet edelløvskog) m .v. En del aktuelle lokaliteter behandles av
Korsmo (1974). - Omfattende takseringer i skog er foretatt på svensk side,
i Dalsland (Karvik 1964 ).
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

Fuglekonge
Grønnsisik
Dvergspett
Dompap
Grønnspett
Skogdue
Vintererle
Vendehals
Trepiplerke
Svartspett
Tomsanger
Møller
Steinskvett
Rugde
Gjøk
Sum

1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

1-2 ))
1
"
1
"
1 »
1 »
l

"

1 »
1
l

1
1
1
1
1
-

"»
»
»
»
»

"

194

Merknader til tab. 1.
Art nr.
» »

» »
» »
» »
))

"

» »

»
))
))

»

"

"
"»

• "

» »
))
»

1 Spesielt taksert p.g.a.
koloniruger.
11 Vanskelig å taksere.
12 For sent å taksere.
16 Lett å overse.
18 Lett å overse.
19 For sent å t aksere.
20 For tidlig å taksere.
22 Ikke taks. p å vanlig måte.
23 Ikke taks. på vanlig måte.
31 Lite oppdagbar
32 Vanskelig å taksere
34 Vanskelig å taksere
44 Spilltrekk
45 Spill, men umulig å taksere.

I

I
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KVALITATIV OVERSIKT.
Tal>ell 3 viser registrerte arter i Remmendalen.
Oversikten bygger på data innsamlet i
periodene ca 1954-58 (Thor Larsen),
noe fra 195 8 til 1964, og mest i
tidsrommet fra 1964 til 1973.

Observasjonene er foretatt av en rekke perosncr i tidsrommet og er rent
kvalitative. Listen refererer seg til hele
Remmendalen fra riksvei 21 i nord til
Iddefjorden i syd. Det som er av størst
interesse er påviste rugefugl.

Tabell 3 Systematisk artsliste:
I

Gråhegre
0 Knoppsvane
0
Sangsvane
R Stokkand
0 Krikkand
0 Taffeland
Kvinand
0
0 Siland
0
Laksand
Fiskeørn
0
0 Vepsevåk
Hønsehauk
0 0, r* - Spmvehauk
0 Musvåk
0*Vandrefalk
0 · Tårnfalk
0
Dvergfalk
0 Storfugl
0 *
Fasan
0
Rapphøne
0 Trane
0 *
Akerrikse
0 Tjeld
0
Vipe
0
Rødstilk
0 Skogsnipe
R
Strandsnipe
0 Storspove
R Rugde
0 Enkeltbekkasin
0 *
Tyvjo
Hettemåke
0
Sildemåke
0 0 Gråmåke
0
Svartbak
0
Fiskemåke
Makrellterne
0
R Ringdue
r
Skogdue

OR -

0

R?O
0

-

r*
0

Or*
Or R
R

R
0

-

R

R
r* -

Or-

R
0
R

0

R
R
r* o
R Or -

R
0

R
R
0

0
r*

R
R

R

R R
r

Bydue
Tyrkerdue
Gjøk
Jordugle
Perleugle
Spurveugle
Kattugle
Tårnsvale
Vcndehals
Grønnspett
Flaggspett
Hvitryggspett
Dvergspett
Svartspett
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Sanglerke
Trepiplerke
Heipiplerke
Vintererle
Linerle
Tomskate
Stær
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kråke
Ravn
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rørsanger
Gulsanger
Hagesanger
Munk
Tornsanger

r

-

Møller
Løvsanger
Gransanger
R BøksanJ(er
R?o- Fuglekonge
R
Hagefluesnapper
R
Grå fluesnapper
0
Buskskvett
r?O
Steinskvett
r Rødstjert
R
Rødstrupe
R
Gråtrost
R
Svarttrost
R
Rødvingetro st
R
Måltrost
r*
Stjertmeis
r Løvmeis
r Granmeis
0 Toppmeis
0
Svartmeis
R
Blåmeis
R
Kjøttmeis
R
Spettmeis
R
Trekryper
R
Gråspurv
R
Pilfink
R
Bokfink
0
Bjørkefink
R
Grønnfink
R
Grønnsisik
0 Stillits
0 Tornirisk
0
Gråsisik
R
Dompap
R
Gulspurv
0
Hortulan
Or?
Sivspurv
r* Isfugl

R r?o

TEGNFORKLARING TIL TAB. 3:
R: Arlig rugefugl
r : Ikke årlig rugefugl
r*:
Før påvist hekkende, men for .
svunnet som rugefugl i dag.
0: Observeres ådig på lokaliteten, ikke
hekkende
o: Observeres sjeldent, ikke årlig; til·
feldig
Observert sjeldent tidligere.
o*
Ca. 115 arter er påvist, derav ca. 60
hekkende: Isfugl hekket her for første
gang i Norge i 1962 (Olsen 1962)
Artsrikdommen er stor, områdets
beskjedne størrelse tatt i betraktning, og
f.eks. i løpet av 2 timer, d~n 18/6· 73,
ble 43 arter registrert av 2 obi;ervatører
(M. Bjørkheim, M. Olsen).

R emmendalen
representerer
en
meget rik småfuglbiotop både kvalitativt
og kvantitativt, og no en av årsakene til
dc;tte er :
1) Hele det ø)wsystem dalen utgjør
med alle sine komponenter er svært
mangfoldig oppbygget. Fugleliivet inngår
som.del av dette og kan ikke sees isolert.
Den frodige og mangeartede vegeta·
sjonen en edelløvskog representerer, gir
den lavere fauna gode betingelser. Gode
ernæringsforhold, egnede hekkeplasser
osv., er som kjent forutsetningen for en
rik fuglebiotop.
2) Mange ulike biotoper (miljøtyper)
finnes i eller i direkte tilknytning til
dalen, dvs. innenfor et nokså begrenset
område. Dette medfører at de fuglearter
som naturlig hører hjemme i de respektive biotoper er å finne i dalen , og
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artsu tvalget blir derfor stort.
Der en biotop går over i en annen får
n)an spesielle kanteffekter {økotoner)
som begunstiger fuglelivet.
Biotoper i eller i direkte tilknytning
til Remmendalen med noen påvist hekkende karakterarter:
Løvskog: Bøksanger, gulsanger, spell:
meis, stjertmeis og grønnspett.
Barskog : Fuglekonge, svartmeis, måltrost, perleugle, spurvehauk og dompap.
Dyrket mark og gammel hagemark:
Vipe, sanglerke.
Bebyggelse i form av villaer med
hager: Tyrkerdue, gråspurv, kattugle.
Våtmark i forbindelse med bekken
og gruntvannsområde ved bekkens utløp: Isfugl, vintererle, fossekall, strandsnipe, stokkand og rørsanger.
3) Løvskogen og barskogen i og ved
dalen består hver på sin side av ulike
skogssamfunn
samtidig som disse
representerer forskjellige stadier i skog-

suksesjonen. Disse forhold gjør også
artsutvalget større sammenlignet med en
mer homogen skogstype med hensyn til
alder og sammensetning.
Skogsuksesjonen: Løvskogen er på et
lavere utviklingstrinn enn barskogen,
slik at løvskog i løpet av en lang
tidsperiode vil bli erstattet med barskog.
Verneverdier: På bakgrunn av ornitologiske og botaniske undersøkelser, ble
vernesaken tatt opp med Halden kommune ca. 1964 av Thor Larsen Oslo
uten at dette ga resultater. I 19,71 bl;
saken tatt opp på ny, og i 1973 ble
konkret verneforslag fremmet til Øsfold
fylke og Miljøverndept. {Nordbakke,
Hardeng 197 3) - Et stort arbeid ble
nedlagt for å sikre Remmendalen, men
som så ofte ellers ga ikke dette konkrete
resultater, til tross for at dalen opplagt
har betydelig zoologisk verneverdi. Videre ville den kunne være et velegnet
ekskursjonsobjekt for gymnas og lærer-
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skole i nærheten, et fint friareal nær
eksisterende bebyggelse osv. - Selve
edelløvskogen har ikke så stor verneverdi nasjonalt sett, men er verneverdig i
fylkessammenheng. - Det søgerlige resultatet kan delvis sees av kartfig. 1. Et stort renseanlegg bygges syd i dalen,
videre er vei ført over dalen i bro til to
nyoppførte blokker vest for bekken. Selv om inngrepene er betydelige, vil

også de igjenværende arealer være av
vernemessig betydning, selv om Remmendalen etter hvert er blitt betydelig
"amputert". - Me.n kanskje bør vi etter
hvert bli "vant med" at restene av
miljøtyper og områder er det som for~
blir inntakt, - etter at utbygging og
økonomisk utnyttelse har fått sitt. Remmendalen er ett av mange liknede
eksempler, og flere kommer dessverre
til..""

Tabell 2:
Sammenligning av totale tettheter for noen undersøkelser i rike edelløvskogsamfunn
i lavlandet.
Lokalitet, år

Kilde

Skogstype

Remmendalen, Halden
1973

G.H.

Blandet
edel-løvskog

1500

Hegra, Stjørdal,
N.Trøndelag 1968

Moksnes
(1974)

Oreskog

2300

Ystad, S - Sverige
1965-69

Johansson
(1971)

Oreskog

Trolldalen, Dals - Ed,
Dalsland, Sverige 1951

Karvik (1964)

Blandet edelløvskog

1750

Hersaetersjøen, Trøgstad 197 5

Haga (1975)

Gråor-trollheggsumpskog

1720

-

Tetthet revir/km2

1150 - 2550

LITTERATUR:
Haga, A. 1975: Zoologisk - botaniske observasjoner fra Haeravassdraget, Trøgstad kommune, Østfold.
Rapport 42 s., 27 kartfig.
Hardeng, G. og Nordbakke, R. 1973:
Remmendalen ved Halden, verneverdig.
Verneforslag,
Østfold
fylke/Miljøvemdept. 13 s, 7 vedl.
Johansson, H. 1971: Fågelbeståndet i
Ystad sandskog og Orups almskog. Vår
Fågelvarld 30:23 - 28.
Karvik, N-G. 1964:' The terrestrial
vertebrates of Dalsland in SW Sweden.
- Acta Vertebratica 3, nr. I, 239 s.
Korsmo, H 197 4: Naturvernrådets
landsplan for edelløvskogsreservater i

Norge, I: Østfold, Akershus, Hedmark
og Oppland. 100 s fig., NLH - As.
Moksnes, A. 1974: Litt om hekkefuglbestandens tetthet og sammensetning
i oreskog. Fauna 27: 139 - 148.
Nordbakke, R. og Hardeng, G. 1973:
Kort utredning om fuglelivet i Remmendalen, Halden kommune. 7 s. Manus til
Østfold Fylke/Miljøvemdept.
Olsen, T. 1962: Rugende isfugl
(Alcedo atthis ispida) i Norge. Fauna 15
: 172- 174.
Sven~on, S. 197 5: Handledning for
svenska hackfågeltaxeringen med beskrivningar av revirkarteringsmetoden
och punkttaxeringsmetoden. Lund 34 s.
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FJELLMYRLØPEREN - EN SJELDEN
VADEFUGL!
Ved Tore Hunn.
Hvis vi leser gjennom World Wildlife
J<·unds liste over truede dyrearter, så
finnes fjellmyrløper allerede i kategori
A. Denne kategori omfatter de arter
som er mest utsatt for
utryddelse, og WWF fremhever at fortsatt
eksistens for fugler satt opp i denne
gruppen er neppe mulig uten omfattende og ekstraordinære beskyttelsestiltak. De fuglearter som er mest sårbare i
dag (kat. A) er lappfiskand, dverggås,
vandrefalk, jaktfalk, åkerrikse, fjellmyrløper, snøugle og trelerke. Alle ovenfornevnte arter, unntatt åkerrikse, trelerke og lappfiskand, er truet som art
i hele Europa, og de andre tre arter er
truet "bare" i Norge. Av dette forstår vi
at fjellmyrløperen er en ytterst sårbar
fugleart og behøver derfor all den
beskyttelse den kan få. Fjellmyrløperen
har siden forrige århundre p.g.a. sin
sjeldenhet alltid vært ettertraket vilt
m.h.p. utstopping og eggsanking. Dessuten har vel også denne art på samme
m åte som andre vadere vært utsatt for
naturgifter i vår del av verden.
Fra Oslofjordområdet er arten bare
påtruffet noen få ganger og må nok
betegnes som svært sjelden her. Bare to
observasjoner, en på Akerøy i ytre
Oslofjord (1 ind. 24/5- 1967,Jan Michaelsen) og en ved Ilene ved Tønsberg ( 1
ind. 5/8-1963, Ragnar Syversen) står
nevnt i Svein Haftorn's omfattende
fuglebok. I tillegg nevnte den lokale
rapport
og
sjeldenhetskomite
to
iakttagelser
fra
Østfold, nærmere
b estemt i Kurefjorden ved Rygge (2 ind.
20/8-1970, Bjørn J. Eriksen og Viggo
Ree og 2 ind. 18/8-19 7 3 samme sted av
Franz Kutschera).
Interessant er det at arten synes å ha
tatt seg "lit t " opp, i det fjellmyrløpere
både i høst- og vårsesongene de siste

årene har vært observert i Øraom rådet ,
Kurefjorden og på Nygaardsmoa på
Kråkerøy. Disse gruntvannsbiopopene er
jo de aller beste i vårt fylke, og som
oftest har fjellmyrløperne vært observert sammen med mindre myrsnipeflo kker (maks. antall 30), men flere
ganger er også enslige fugler observert.
Høsten 1974 ringmerket Aage S.
Fredriksen og Per A . Johansen vadefugler i Øraområdet, og resultatet var
oppsiktsvekkende. I tillegg til arter som
sotsnipe, polarsnipe, lappspove og kvartbekkasin, ble ikke mindre enn 3 fjellmyrløpere ringmerket. Man var også så
heldig å få gjenfunn av de ringmerekde
fuglene i samme område, og kunne da
registrere en vektøkning på det ene
individet, mens den andre fuglen dessverre var blitt litt avmagret på grunn av
en beinskade som skyltes hagleskuddstreif. Vektøkningen bare understreket
Øraområdets verdi som "spiskammer"
for også sjeldne vadefugler, mens hagelskuddet gir en pekepinn på alle de
vadefugler som er skadet og skutt der
ute som en følge av den ukontrollerte
j akten.
Sammen med alle observasjonene
som syst ematisk er satt opp nedenfor,
skulle alt tyde på at den reduserte
stammen igjen er i vekst her til lands.
Men ennå er ma terialet for "tynt" til å
kunne si noe med sikkerhet. Det trenges
ennå mer forsknin g, og her tror jeg dere
amatørornitologer som har vadefugl som
spesialfelt, kan gjøre en god jobb ved
snarlig å melde fra om observasjoner av
fjellmyrløpere. Personlig er jeg svært
takknemlig for o pply sn inger angående
denne interessant e fu glearten og min
adresse finnes bak på tidsskriftet.
Til slutt kan nevnes noen viktige
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feltkjennetegn: Fuglen er på avstand
myrsnipestor, og nebbet er ytterst nedadbøyd i en spiss. Nebbet er dessuten
mye bredere enn myrsnipenebbet, og
over øyet har fjellmy rløperen to paralleltgående lyse striper som står sterkt i
kontrast til den ellers gråbrune, kort-

* 2 ex Kurefjorden, Råde og Rygge
* 2 ex

22/5-74 (MWD)
Øra, Fredrikstad, 9/8-74 (T.B.U.)
9/8-74 (T.B.U.)
Øra, Fredrikstad
11/8-74 (A.S.F.)
Øra, Fredrikstad
19/&-74 (T.H.)
Øra, Fredrikstad
25/8-74 (T.H.)

0

1 ex

0

1 ex

0

2 ex

0

2 ex Øra, Fredrikstad
27 /8-74 (T.H.)

beinte løperen. Akkurat som sandløperne kan fjellmyrløperen begynne å
pile bortover mudderflaten når man
forsiktig nærmer seg fuglen. Fjellmyrløperne er dessuten ikke særlig sky,
og vanligvis er fuglene lette å komme på
godt observasjonshold.

2 ex Øra, Fredrikstad
28/8-74 (T.H.)
0
6 ex Øra, Fredrikstad
30/8 (ASF og PAJ)
0
2 ex Øra, Fredrikstad
31/8-74 (TH og MH)
1 ex Øra, Fredrikstad
0
25/5-75 (TH)
o 4 ex Nygaardsmoa, Kråkerøy
31/5-75 (OJH)
0 1 ex Øra, Fredrikstad
23/8-7 5 (TH og MH)
0
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RINGMERKEDE FJEI.LMYRLØPERE
I ex Øra, Fredrikstad
11/8-74 (A.S.F. m.fl.)

* 2 ex Øra, Fredrikstad
28/8-74 (A.S.F. m.fl.)
TEGN FORKLARING:
* Godkjent i LRSK
o Ikke ferdigbehandlet i LRSK

OBSERVATØRER:
Morten W. Dahl
Age S. Fredriksen
Tore Hunn
Morten Hunn
Ole J. Hanssen
Per Ame Johansen
Teodor B. Unger

(M.W.D.)

(AS.F.)
(T.H.)
(M.H.)
(O.J.H.)
(P.A.].)
(T.B.U.)

FRA FALSTERBOTUREN
Ved Erik Sandersen.
I tiden 1-3. oktober arrangerte f~>r
eningen ekskursjon til den berømte
trekkfuglplassen Falsterboneset, som er
Sveriges sør-vestligste punkt. Reisen
foregikk med tog til Malmø og videre til
Falstcrbo med buss. En tok nattoget fra
Fredrikstad kl. 24.00 og var framme i
Malmø ved 08-tiden. De fleste av de 1 7
deltagerne valgte å benytte sovevogn på
veien nedover, og formen var av den
grunn god ved ankomst, tiJ Malmø.
herfra var det en times busstur fram til
bestemmelsesstedet, Godegården pensjonat nær Falsterboneset, som skulle
være vårt overnattingssted. Allerede un·
der bussturen fikk en stifte bekjentskap med det typiske skånske landskapet - flate vegetasjonsfattige sletter
så langt øyet ra kk.
Vel framme ble all bagasje plassert
på pensjonatet og turen gikk dere tter til
Nabben (nr. 1 på kart) . Været som den
siste tiden hadde vært meget bra, var nå
blitt noe ustabilt. Gå-på-motet sviktet
imidlertid ikke, og vel framme ved
Nabben fikk en stifte bekjenskap med
arter som ringgås, splitterne, dvergmåke
og sandløper. Arter som ikke akkura t
forekommer til daglig hjemme i Østfold.
Ellers var det de kvantitative forekomster av ender som imponerte. Siland
som en ikke er vant med å se i store

flokker, opptrådte her i like stort antall
som den vanlige stokkanden. Ærfugl var
også svært tallrik, i det 1000- 1500 ble
talt på en gang. Spesielt artig var det
også å se store flokker av skjeand, en art
som hos oss ikke er noen utpreget
flokkfugl. - Når det gjelder rovfugltrekket, som Falsterbo er mest kjent
for, var ikke dette på topp. Imidlertid
ble det til stadighet observert tårnfalk
spurvehauk, musvåk og fjellvåk, dog i
li te an tall.
Foruten Nabben besøkte deltagerne
også både Revlarna (nr. 3 på kart) og
Ljungen naturreservat (nr. 2 på kartet)
under turen til Skåne. Revlarna skulle vise seg å være et enormt stort mudder-/
sandb ank-område, som egnet seg godt
for vadefugl og ender. Når det gjelder
vadere, opptrådte myrsnipa (som vanlig
i slike områder) i størst antall. Flokker
på flere hundre individer dannet tepper
på sandbankene. Sandlo var også vanlig,
og sammen med tundralo skapte den
n esten hjemlige stemning (som kjent har
det d enne høsten vært observert ualminnelig mye tundralo i Østfold).
Hos endene dominerte stokkand,
krikkand, skjeand og stj ertand. For
stjertandens vedkommende ble det talt
hel e 200 ind" og det er på langt nær et
vanlig syn for oss Østfoldinger. Det bør
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vel ogsii i denne sammenheng nevnes at
Fal sterl>o- Fotevik-omriidel har, p.g.a.
sine andcfuglkonsentrasjoner, oppu1i<ld
sl at us som "en internasjonal betydningsfull raste- og overvintringslokalitel " . Kriteriene som mil oppfylles for å
nå denne statusen er megcl harde, og vi i
Østfold har ikke en eneste lokalitet som
rettmessig har krav på en slik betegnelse.
I tillegg til vadere og ender ble det også
observert et stort antall av kn oppsvane,
over 1000 individer, noe u n<lertegnede
(selvfølgelig) fant svært interessant.
Det tredje området som ble besøkt
var Ljungen naturreservat (nr. 2 på
kartet), et flatt lyng- og vierbevokst
heiområde. Dette hadde avgjørende
betydning for rovfugltrekket, og ved en
utkikspost i nærheten, kunne en se
fjellvåk og musvåk rasle og foreta flukt-

manøvrer p å forholdsvi s nært hold.
T årnfalk, spurvehauk og hønsehauk ble
også iakttatt på samme sted.
Ellers ble del også selt noe trekk av
sm åfugl på turen. Spesielt var bjørkefink,
bokfink og bergirisk tallrike.
Dette lrckkct kunne en hest iaktta ved
fyrt:i rnet i nærheten av Nabben, som var
omgitt av en liten granskog. Dette så ut
til å ha en magnetisk virkning på
tre kkende småfugl , og ringmerkingen
var av den grunn også konsentrert rundt
fyret. Dagen før vår ankomst hadde det
blitt merket en isfugl i dette området,
og det sier jo litt om områdets artskvalitet. Turen som var lagt opp og ledet
av Tore Hoell og Helge Tendal, gikk
knirkefritt og alle var godt fornøyd med
turen.
Mon tro om de ikke må belage seg på
å legge opp en ny tur til neste år også ....

Ml RA DOR SPOTT I NGSCOPE
OG Ml RADOR Kl KKERTER
FØRES HOS:

SPESIALOPTI KER
S. GANGE STAD & CO.

Fredrikstad
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Ekskursjonsliste fra Falsterbo, 2.-3./10 - 76
Boltit I
Stær 200 - 250
Horndykker 1
Toppdykker 4
Tundralo 30 +
Skjære 30 - 40
Vipe 7 - 10
Kaie 100 - 150
Storskarv 10
Gråhegre 5 6
Dvergsnipe 60 - 68
Kråke 80 - 100
Kortnebbgås 1
Temmincksnipe l
Gjerdesmett 18 - 20
Knoppsvane l 000 +
Myrsnipe 2000 - 2500
Jernspurv 20 - 30
Polarsnipe 5 - 8
Fuglekonge 100 - 150
Gravand 20 - 30
Sandløper 15 - 18
Rødstrupe 200 - 250
Stokkand 800 - I 000
Rødstilk 1 ?
Svartrost 4 - 5
Krikkand 2 - 300
Lappspove 20
Rådvingetrost 300 - 400
Brunnakke 100 - 120
Storspove 1
Måltrost 2 - 3
Stjertand 200 +
Enkeltbekkasin 5 - 8
Blåmeis 5 - 10
Skjeand 280 - 300
Tyvjo l, mørk fase
Kjøttmeis 5 - l O
Toppand 80 - 120
Dvergmåke 3 - 4
Trekryper 1
Bergand 1 (hunn)
Hettemåke 500 +
Gråspurv l 0 - 15 ·
Ærfugl 1000 - 1500
Sjøorre 5 - 6
Sildemåke 4 - 5
Pilfink 25 - 30
Gråmåke 2000 +
Bokfink 300 - 400
Siland 800 - 1000
Svartbak 200 +
Bjørkefink 600 - 700
Laksand 2 - 3
Fiskemåke 3 - 4
Grønnfink 60 - 80
Hønsehauk 3
Spurvehauk 25
Krykkje 8 - l 0
Stillits 8 - 9
Ringdue 1000 +
Bergirisk 200 - 250
Fjellvåk 12 - 15
Skog<;iue 3 - 4
Tornirisk 30 - 40
Musvåk 20
Tyrkerdue 3 - 4
Gulspurv 1
Myrhauk 2- 3
Låvesvale
100
120
Sivspurv
10- 12
Sivhauk 1 (hunn)
Fjellerke
8
10
Dvergfalk 2 - 3
Andre arter:
Tre)lerke 5 :_ 10
Tårnfalk 15 - 20
Havhest 1
Rapphøne 10
Sanglerke 15 - 20
Ringgås 18 +
Heipiplerke 20 - 30
J:asan 5
Vepsevåk 1
Trane 28
Skjærpiplerke 7 5 - 100
Splitterne 20
Gulerle 2 - 3
Tjeld 4
Grønnsisik 30 - 40
Linerle 3 5 - 40
Sandlo 200 - 250
Grankorsnebb 40 - 60
Varsler 2
Dverglo 1

·}j~fl=OTO
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f:°ISKEØRNEN
EN SPESIALIST
BLANT VARE ROVFUGLER
ved Roy Nordbakke.

Fiskeørnen (Pandion haliaetus) er vel
så kjent for de fleste av dere som leser
denne lille artikkelen at en nærmere
beskrivelse skulle være unødvendig. Den
har en verdensvid utbredelse, og har i
Norge sin nordligste forekomst, hvor
den hekker helt nord til Alta {70° N). I
Europa har fiskeørnen sin sterkeste
skanse i Sverige og Finland med 2-3000
hekkende par. I Norge har vi i dag
kanskje I 00 - 200 par, og den tetteste
bestanden har vi her i Østfold. Forfatteren gjorde i ·årene I 972- 7 3 en undersøkelse av fiskeørnens næringsvalg i de
syd-østlige delene av fylket og noen av
de resultatene som kom fram er omtalt i
det følgende.
NÆRINGS VALG.
For å få en oversikt over fiskeørnens
valg av føde i Norge, gjorde forfatteren
en undersøkelse i et av våre mest klassiske fiskeørnområder, de syd-østlige
delene av Østfold fylke. Materialet i

undersøkelsen besto av rester etter fiskeørnens måltider på reir og under dens
spiseplasser. Bestemmelsen av materialet
ble gjort ved å sammenligne dette med
et referansemateriale som ble samlet i
undersøkelsesområdet. I alt 8 reiir ble
regelmessig kontrollert. Foruten dette
materialet har fortfatteren bestemt et
materiale som ble samlet inn av Dr.
Yngvar Hagen i årene 1930-1965.
Resultatet av bestemmelsen er vist i
tabell I.

TABELL I:
Artsfordelingen av fiskeørnens byttedyr
på tre for skjellige lokaliteter på Østlandet. Det er dessuten tatt med mageog kroinnhold i en del fiskeørn som er
skutt eller funnet døde forskjellige
steder på Østlandet.
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HALDENIAREM.
ART
Vederbuk
224
Gjedde
172
llO
Abbor
55
Gullbust
Brasme
30
Mort
ll
Sik
ll
Karpefisk Uid. 49
Skrubbeflyndre 23
4
Ørret
Torsk
Bergnebb
Kreps
1
Brun rotte

VANN SJØ

TRYSIL/ÅMOT

12

9
12

7

45

Som det framgår av tabellen ei;
materialet fra Halden/ Aremark betydelig større enn fra de andre lokalitetene,
og er derfor ikke direkte sammenlignbart. En vil allikevel se at det
ikke er de samme artene som er de
dominerende på alle lokalitetene. Dette
skyldes sikkert sammensetningen av
fiskefaunaen på de forskjellige stedene.
Det framgår imidlertid klart at de
viktigste byttedyrene for fiskeørnen
synes å være gruntvannsfisk som abbor,
gjedde og forskjelige karpefisker. Dette
er for så vidt ikke så overraskende da
den som har sett fiskeørnen jakte,
sikkert har lagt merke til at den følger
sjøens bredder under jakten.
Overraskende er kanskje det forholdsvis høye antallet skrubbeflyndre. Dette
skyldes nok denne fiskens vane å trekke
inn på meget grunt vann i elvedeltaer
hvor den eksponerer seg ved forflytning.
Undersøkelsen viser at fiskeørnens
føde nesten utelukkende består av fisk.
Unntak er en kreps og en brun rotte.
Fra literaturen finnes det også noen få
eksempler på at fiskeørnen kan ta annet
bytte enn fisk. I de fleste tilfellen er nok
disse dyrene tatt m ens de har svømt på

MAGEINNHOLD

1
29
21

8

l

1
1
l

l
1
1
vannet. l'iskeørnen synes således å være
helt spesialisert til å ta fisk og da
fortrinnsvis fisk som står på grunt vann.
Byttedyrene som ble samlet inn i
Halden/Aremark ble også lengde· og
vektbestemt. Lengdefordelingen er vist
på fig. 1.
Fig. 1: Lengdefordelingen av byttedyrene som ble innsamlet i Halden/
Aremark området.
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Fig.l. Lengdefordelingen av det totale antall byttedyr som ble påvist i denne undersøkelsen.
Som det framgår av fig. 1 ligger de
fleste byttedyrene i lengdeintervallet 20
- 40 cm. Dette tilsvarer fisk med en
vekt fra ca. 80 - 1000 g avhengig av
hvilken art det er. De minste byttedyrene som ble påvist var tre abborer på
14 cm og det største en gjedde på 52
cm. Gjennomsnittsvekten på byttedyrene synes å ligge på ca. 250 g, de
største på noe over en kg.
På grunnlag av observasjoner ved
reirene ble det beregnet et daglig forbruk av 3-400 g fisk pr. familiemedlem.
Et ørnepar som får to unger på vingene
vil dermed i løpet av en hekkesesong
(april - sept. ) fortære ca. 170 kg fisk.
Det hevdes i flere ornitoglogiske verk at
fiskeørnen bare spiser fiskekjøttet og
vr aker fiskens innvoller. Dette stemmer
ikke med forfatterens iakttagelser. Det
synes tvert i mot å være slik at fiskeørnen etterlater svært få rester av bytted y ret . I de fleste tilfellene dreier det seg
om de største knoklene (gjellelokk,
skulderbelter, underkjever etc.)
Disse undersøkelsene viser at fiskeørnen
ikke er noen konkurrent til
mennesket da d en stor t sett lever av fisk

'

som ikke er særlig høyt skattet som
matfisk. Den tar dessuten en del fisk
som er syke og svekkede. Det ble f.eks. i
Halden/ Aremark ved flere tilfelle konstatert at fiskeørnen hadde fanget vederbuk som var infisert av bendelormen
Ligula intenstinalis. Merkelig nok syntes
det som om fiskeørnen ikke spiste
denne parasitten, som jo er kjent for å ha
en rekke fiskespisende fugl som mellomvert.

F URASJ ERIN GSTEKNIKK.
Fiskeørnen fanger oftest fisk ved å
stupe ned mot vannflaten fra stor høyde
{30-40m) og gripe fisken m ed begge
klørne. Ørnen stuper ikke loddrett, men
har en stupvinkel på 45- 60 e . På
grunnlag av filmopptak ble hastigheten i
det øyeblikket fiskeørnen treffer vannflaten beregnet til c a. 100 km/t. Dett e
kan imidlertid variere en del. Fisk som
står helt i overflaten gripes som regel
ved at ørnen bare subber klørne ned i
vannet.
Forfatterens ob servasjoner t y der p å
at fiskeørnen ikke er i sta nd til å ta fisk
som står dyp ere enn ca. 70 cm, og
vanligvis st år d e nok atskillig grunnere.
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kunnskap om fiskeørnen. Forfatteren
har selv sett at h ekkingen er blitt ødelagt av slike fotografer. Et godt råd til
deg som har valgt fuglefotografering
som hobby. La hekkeplassenr til våre
sjeldne fuglearter være i fred. Forsøk
heller å fotografere fuglen i andre
situasjoner! En vanskelig oppgave som
vil sette all din dyktighet på prøve, men
reimltatet vil være så mye mere
verdifullt.
Siden 1950 har fiskeørnbestanden i
Norge stadig vært i vekst, og bestanden
synes i dag å være ganske livskraftig.
Reproduksjonen har vært normal i
Østfold de seneste årene, men erfaringer
fra tidligere tider og fra andre steder
viser at fiskeørnen er en meget sårbar
art. Det er derfor innlysende at vi må
verne om dens hekkeplasser og furasjeringsområder hvis kommende generasjoner skal ha gleden av å se den vakre
rovfuglen kretse over våre vann og vassdrag.

Ofte "stiller" FISKEØRNEN PA EN
KARAKTERISTISK MATE før den
stuper ett er byttet. Dette er imidlertid
ikke alltid tilfelle. Som oftest går den
direkte over i et stup når et passende
bytte er oppdaget.

FISKEØRNENS FRAMTID.
Fra flere kanter av verden er det de
siste 1 O - 15 årene kommet rapporter
om at fiskeørnbestanden er gått
katastrofalt tilbake. Dette er spesielt
tilfelle på flere steder og USA's østkyst,
men også i Øst-Tyskland og Polen.
Denne tilbakegangen skyldes vesentlig
miljøgifter som kvikksølv, DDT, PCB
osv. Den har imidlertid også andre
årsaker som økt trafikk langs vann og
vassdrag,
forurensning
av kloakk,
søppeltømming, skogsdrift osv. Et av de
tristeste eksemplene er forstyrrelse ved
hekkeplassene av ivrige "amatøromitologer" med fint fotoutstyr og liten

FØNHUS

NATURVENN?
Da er Fønhus en selvfølge i bokhyllen.
43 bøker i 15 bind
Favørpris til 31/12-76
Kun 795,-. Rimelige rater.
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KUREFJORDEN NATURRESERVAT EN REALITET?
ved Tore Hoell

PÅ BEFARING I KUREFJORDEN
Miljøverndepartementet har i somm er utarbeidet et fredningsforslag for
Kurefjorden med uttagelsesfrist 11. okt.
NOF's Østfoldavdelings anmerkninger
til forslaget ble gjort på en befaring
sammen m ed medlemmer av Landskapsvernet i Østfold.
La meg imidlertid kort skissere hva
som har hendt i Kurefjorden, - se også
Ø.orn. nr.1/74 s. 27.
De indre deler av Kurefjorden,
Rossnesbukta var inntil ca 19 70 forholdsvis lite kjent m .h.t. fuglelivet. På
den tid hadde industrielle-, kommunaleog j ordbruksinteresser klare forskjellige
bruksplaner for området her inne, og
medlemmer av NOF's Østfoldavd. i

FOTO: T. HUNN

Moss/Rygge f;mt ut at noe måtte gjøres
raskt.
Vi startet opp med regelmessige
(daglige) observasjonsturer, ringmerking
av særlig vadere på trekk (høsten -72),
samt var med på å spre opplysning til
alle vi mente hadde interesse av å verne
området. Det ble også sørget for
botaniske registreringer. De botaniske
dataene slo fast at de indre deler av
Rossnesbukta var av en sjelden
naturtype, en strandeng der orkideen
flekkmarihånd
trivdes
større
ansamlinger.
Det
var ikke enkelt·
plantene i seg selv som var sjeldne, m en
plantesamfunnet - marsklandet - var
det samme som var spesielt vanlig i
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Holland, - før denne landskapstype for
en stor del ble dyrket opp.
Dessverre var det nettopp det som
skjedde her i Kurefjorden. De forskjellige andre interessentene falt fra, men
nydyrkingsplanen var ikke tilårikke på.
Vårt forslag til jordvoll 30 m opp fra
flo/fjære-sonen ble først godtatt av
jordbruksinteressene, deretter anket, og
tilslutt revurdert på høyeste politiske
plan.
Høsten 1972 ble fredningsforslag for
Kurefjorden utarbeidet og fremmet via
Østlandske Naturvernforening. I 4 år har
så
planen
ligget
i Miljøverndepartementet
uten å bli synderlig
behandlet,
ja,
t.o.m.
uten
at
saksbehandler til tider har visst hvor
papirene har ligget.
Sommeren 1975 ble enda et oppdyrkingsprosjekt satt i gang, nå på
Taskenlandet. Saken ble forelagt Naturvernkonsulent I. Selenius, som reagerte
raskt og fikk stanset gravingen , da prosjektet
ikke
var
godkjent
av
myndighetene. - Det ble bare med en
midlertidig stans, idet også denne oppdyrkingen er blitt godkjent av Miljøverndepartementet og innarbeidet i
fredningsforslaget. Dog er jordvollen
trukket noe tilbake.
Fredningsforslaget, som styret i ØOF
nå har uttalt seg om, er vesentlig redusert fra det opprinnelige forslaget. Der
var hele Kurefjorden og Oven sett på
som et Landskapsvernområde med 2
fuglereservater i Rossnesbukta og i

bukta ved veien til Ovenøya.
I Miljøverndepartementets forslag er
omlag det samme området betraktet
som et reservat med ferdselsforbud i
nevnte 2 områder 2 mndr. på våren 1
mnd. på høsten. {Minimum 2 2 mndr! )
De reduserte områder er selvsagt i
Rossnesbukta der grensen nå går på
jordvollene, og Taskenhalvøya er ikke
med i forslaget.
Miljøverdepartementets forslag til at
all jakt forbys er i tråd med vårt forslag,
men vi mener fortsatt at grensen for jakt
bør gå ute ved det smaleste punkt
mellom Oven og Hollenderstein på
Ryggelandet.
Et annet punkt i Miljøverndepartementets forslag som vi ikke er fornøyd
med, er at øyene i Kurefjorden ikke er
godt nok sikret mot forstyrrelser i
hekketiden.
Da det er innkommet flere negative
uttalelser vedrørende Miljøverndepartementets forslag til vern av Kurefjorden,
kan det tenkes at verneinteressene her
blir i mindretall. Når så politikk synes å
være bestemmende for hva som skal
vernes eller ei, skal en ikke bli overrasket over hva Kurefjorden Naturreservat fortsatt kan skrumpe inn til!
Tross alt er det fuglene selv som
avgjør hva som er verdifulle områder for
dem. De er helt avhengige av det fine
samspill
mellom
planter, smådyr,
mikroorganismer, flo, fjære og årstidenes vekslinger.
Vår jobb har vært å registrere hvor
fuglene har foretrukket å oppholde seg.

./
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NYTT FRA KUREFJORDEN!
ved Asgeir Rosnes.
J eg skal fortelle litt om mine inntrykk og observasjoner fra Kurefjorden i
vår- og sommerhalvåret. Vi hadde på
senvinteren et ganske tykt og omfattende isdekke i fjorden, og dette lå
faktisk til helt ut i mars, slik at de første
trekkfuglene var henvist til å slå seg ned
ganske langt ute i fjord en til å begynne
m ed. Men snart var våren der med hele
sin tyngde, og trekket av fugl ble nokså
bra.
Lappspovetrekket var meget godt i
Kurefjorden våren 1976. Det største
·antall lappsover kunne jeg registrere den
28. april. Da talte jeg hele 60 eksemplarer av arten, mens ca 20- 3 0 eksemplarer
var det mest vanlige antall i tiden 7 /4 14/5. Jeg hadde også knekkand i Kurefjorden på vårparten. På Rosnesstranda
var det i tidsrommet 14/4 - 10/5 vanlig
å se en til to par av arten. Vi har jo også
tidligere observert knekkand i Kurefjorden flere ganger, blant annet i 19 7 2.
Det største antall som ble registrert var i
tiden 18. april til 15. mai 1972 - hele
14 eksemplarer rastet da i bukta:
Av sjeldenheter som jeg har observert
våren 1976 i Kurefjorden, kan nevnes
Sivhauk. Den 19. mai registrerte jeg en
Sivhaukhunn på R osnes, og den 25.
april observerte jeg en Jaktfalkhunn på
samme sted. På min vandring kunne jeg
også den 25. april registrere en flokk på
tilsammen 12 traner som fløy i lav
høyde over Rosnesstranda. Det er minst
l O år siden at et lignende antall har vært
sett på en gang i Kurefjorden.
Det er spesielt en ting som har
opptatt meg meget, og som jeg særlig i
sommer har gjordt meg noen refleksjoner over. Det er den stadig økende
trafikk fra forsvarets helikoptertjeneste
på Rygge, som jeg mener er sjenerende
for fuglelivet. Jeg er av den oppfat-

ning at flytrafikken ikke
minst
sommer har vært tiltagende. Det gjelder
del av Kurefjorden og
særlig indre
Rosnesstranda. Forsvaret benytter seg
av dette området til øvelsesflyging, hvorpå flyene går ned i svært lave høyder,
nesten ned til marken og vannflaten i
våtmarksområdet, står stille en stund,
for så å stige igjen. Dett e kan gjenta seg
utallige ganger i løpet av en dag, og jeg
er ikke i tvil om at dette har en uheldig
virkning på fuglelivet. Det hadde absolutt vært viktig å få stoppet denne
trafikk i hvert fall i h ekke- og trekktiden. Etter min mening er nettopp
denne trafikk det største uromoment i
Kurefjorden for tiden. Det er etter min
mening også en sak Østfoldavdelingen av
NOF burde arbeide for å gjøre noe med.
Jeg vil også kommentere den store
båttrafikken i Kurefjorden. Den stadig
økende trafikk med hurtiggående motorbåter. Det er særlig sommerturistene som står for denne belastningen.
De kommer gjerne og slår seg ned
for hele dagen på de ubebodde øyene og
virker absolutt i negativ retning på
fuglelivet. Disse øyene har vel i alle tider
vært et eldorado for fuglelivet i skjønn
forening med den til dels beskjedne
trafikk fra den fastboende befolkning.
Den enorme tilbakegang av hekkfugl
på øyene, er sikkert som følge av folks
brautende og hensynsløse fremferd. Det
er spesielt måkene som har vært hardest
belastet. Jeg tviler på om man i det hele
tatt har tilbake halvparten av den
bestanden som vi hadde for bare 6 - 7
år siden.
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HØSTRAPPORT FRA AKERØYA
ORNITOLOGISKE STASJON.

GRAVAND
Aret 1976 har på mange måter vært
et annerledes år for Akerøya Ornitologiske Stasjon. Ikke bare de omfattende restaureringsarbeidene, men også
været har hatt stor innflytelse på det
ornitologiske arbeidet.
Særlig høstsesongen som nå på det
nærmeste er over, er preget av ugunstig
værforhold. Det varme sommerværet
holdt seg et godt stykke ut i september.
Dette, sammen med dårlig trekkvær i
helgene senere i sesongen, har ført til at
ringmerkingsresultatene rent tallmessig
er svake og kanskje gir et galt bilde av
årsproduksjonen.
Også på Akerøya har vi merket det
store trekket av gjerdesmett denne
høsten. Hele 32 gjerdesmett er blitt
ringmerket på en helg. Nettfangsten har
dessuten gitt en del "småbomber" som
orrfugl, 2 hauksangere og rosenfink.

FOTO: T.

HUNN

Observasjonsvirksomheten har gitt
mange interessante resultater. 2. uke i
september registrerte vi det store antall
sjøfugl som ble blåst opp i fjorden. På
ettermiddagen den 11/9-76 passerte ca
30 havhest, 4 havsule, 120 krykkje og
drøye 10 alke/lomvi mellom akerøya og
Torbjømsskjær i løpet av få timer.
Forekomsten
av
storskarv
og
vadefugl har vært jevnt over bra, og i
likhet med andre steder har tundralo
opptrådt i unormalt store antall. Helgen
23/10 - 24/10-76 var det også et
markert trekk av enkeltbekkasin, da
over 30 fugler ble sett på en dag.
På grunn av værforholdene i helgene
er ingen store flokker av våk blitt sett.
Liten bestand av vånd dette året gjør
dessuten at øya ikke er spesielt fristende
for rovfugl. Den 24/10-76 danner et lite
unntak. 10 spurvehauk, 1 myrhauk,
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I dvergfalk, l tår~falk og I fjellvåk ble
observert.
Den 23/ l 0 fikk man positivt bevis
for at den store invasjonen av gås på
Østlandet også har nådd Hvaler. Alt ved
ankomst kvelden før, la vi merke til
gåse-ekskrementcr på sletta ved huset,
men at disse skulle skrive seg fra 7 5 80 hvitkinngjess var likevel en overraskelse. Hvitkinngjessene fartet rundt
øya hele dagen. Også den 24/10- 76 ble
noen eksemplarer sett.
Hyggelige observasjoner som bør
nevnes er l snadderand
12/9, 2 stertand, 9/10, 1 lerkefalk, 11/9, og lappspurv, 5 ekspl. 4/9 og 1 ekspl. 5/9.
Av de mindre hyggelige opplevelser

denne høsten, er ærfugljakten rundt
Akerøya. Denne "hobbyen" har i år
virkelig antatt dimensjoner som er en
cowboyfilm verdig. Ærfuglen blir drevet
sammen av hurtiggående båter og
beskutt fra kamuflerte stillinger på
skj ærene. På tross av at vi flere ganger
har anmeldt forholdene, ser det ikke ut
til at politiet gjør noe for å sette en
stopper for uvesenet.
På fallrepet kan nevnes at art nr. 219
for Akerøya, nemlig grønnspett, ble
observert den 28/9- 76.

for Akerøya Ornitologiske Stasjon
Roar Eilertsen
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VI TRENGER SVART-HVITT
BILDER TIL VART BILDEARKIV

GRÅ FLUESNAPPER
Vi har nettopp opprettet et
bildearkiv for å bistå redakjsonen med
svart-hvitt bilder. I den anJedning oppfordrer vi alle naturfotografer i foreningen til å sende inn det de har på
følgende områder:
Bilder av fugl, alt fra kjøttmeis til
havørn. Hvis enkelte av medlemmene
har si store bildearkiv at det vil falle seg
for dyrt å sende alt inn på en gang, vil
det være ønskelig at vi får bilder av
andefugl og vadefugl i første omgang.
Bilder av biotoper fra vernverdige
områder i Østfold: Kurefjorden, Her·
avassdraget, Eløya, Øra osv. er også av
stor interesse.

FOTO: T. HUNN

Alle papirforstørrelser må være i formatet 13xl8 cm eller større. Vi tar også
imot svart-hvitt negativer. Disse vil bli
sendt i retur.
Innsenderen kan dessverre ikke regne
med noen godtgjørelse for bildene. Vi
håper at medlemmene vil gjøre en innsats
for å holde den standarden vi har
billedmessig i Østfold-Ornitologen.
P.S. Finnes det noen som tegner fugl i
fritiden, er vi også takknemlige for å
motta slike bidrag til arkivet.
Bilder kan sendes: Roar Eilertsen,
Sigerstadvn. 90, 1600 Fr.stad, tlf. 20248.
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HEKKEOBSERVASJONER AV VEPSEVÅK
I FREDRIKSTAD-DISTRIKTET.
ved Ingar J. Andersen.

Den tause og stillferdige, er en dekkende betegnelse på en av våre sjeldnere
rovfugler, vepsevåken. Den er i farten
lett å forveksle med den mer vanlige
Musvåken. Fjærdrakten kan variere
sterkt på begge, fra mørk brun til
hvitspettet, særlig på undersiden. Men i
flukten er de lettere å skille fra hverandre, da Vepsevåken er slankere, har
lengre stjert og smalere vinger, samt
holder vingene i plan med vingerota.
Musvåken derimot, holder vingene
høyere og skrått oppover i forhold til
vingerota. Vepsevåken er også den eneste
av de norske rovfuglene som mangler
h årbørster ved nebbrota. Også når det
gjelder føden skiller Vepsevåken seg ut
fra andre rovfugler. Den l ever hovedsakelig av insekter og er rene eksperten i
å grave u t vepsebol på bakken. Den kan
nok ta en frosk eller sm åfugl av· og til,
men veps og vepsekaker er nok yndlingsre tten d erav også fuglens navn .
Vepsevåken ankommer ikke hekkeplassene før førsten av juni fra trop isk
Afrika, så eggleggingen begynner temmelig sent. Hannfuglen velger ut reirplassen og utfører fluktlek over området. Den kan da utstøte lyse, fløytende, nesten Heiloaktige lyder, samt

skrikende, hese lyder. En og annen sjelden gang kan den også på hekkeplassen
lage en karakteristisk smattende lyd.
Denne kan minne om lyden som oppstår
når en holder en papp-plate mot ekene i
et roterende sykkelhjul. Det var forresten denne lyden. fra Vepsevåkene som
gjorde at det ene reiret ble funnet i Tune.
Det er dessverre ikke lenger så vanlig å
oppleve vepsevåken, da bestanden har
gått sterkt tilbake siden forige århundre. Dette sammen med at den
sjelden eller aldri gir lyd fra seg når en
trenger inn på hekkeområdet, gjør at
reiret er meget vanskelig å finne. Det er
som regel god gjemt i et storvokst tre som regel gran her i landet. Reire t blir
bygd tidlig om morgenen av hannen og
byggingen avsluttes ved å pynte den
utvendig med løvbærende kvister. Det er
ikke uvanlig at
vepsevåken tar et
gammelt rovfuglreir i besittelse og ofte
blir da musvåk og ravnereir benyttet.
Vepsevåken fortsetter med å pynte på
reiret med grønne, friske kvister h elt ti
ungene er flygedyktige, dvs. ca. 40 døgn
gamle, så reirstørrelsen kan bli av ganske
stor dimensjo n. Eggantallet er fra ett til
tre, men normalt to. Bunnfargen er
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kremgul, nesln1 fullstendig overdekket
av dypt rødbrune pletter. Det er hunnfuglen som tar seg av det mcslc ar
rugingen som sl rekker seg over et tidsrom av ca. 5 uker. Ungen(e) blir i den
første tiden malet av hunnfuglen, mens
hannen bringer føden som h os andre
rovfugler. Er det godt vepseår kan reirskålen inneholde en god del vepsekaker.
Man skal jo helst unngå å fors tyrre
fugler, og spesielt rovfugler, i hekketiden. Hvis man imidlertid skulle komme over et rovfuglreir med vepsekaker,
kan man temmelig sikkert regne med at
det er et vepsevåkreir.

Da det foreligger svært få observasjoner av hekkende vepsevåk i Fredrikstaddistriktet, vil jeg ta m ed to sikre funn.
Det første daterer seg fra Tune 19 71.
En av de første dagene i juni dette året
ble to kamerater av meg (T. Rud, A.
Rosten) oppmerksomme på en ukjent,
sm atrende lyd. De gikk etter lyden, og
da de nådde fram lettet to rovfugler,
som senere skulle vise seg å være et
vepsevåkpar. Det ble også klart at reirbyggi ng var igang, da et halvferdig reir
ble funnet nøyaktig i punktet der to
kraftige grantrær hadde falt mot hverandre. Da reieret ble sjekket i slutten av
måneden innehold det ett sjokoladebrunt egg. Reiret var pynte t med
friske ospegreiner og var et fantasi isk
vakkert syn. Da vi unngikk å bes~ike
reiret i den mest kritiske tiden, ble ikke
reiret besøkt før henimot slutten av
august. Vi ble da møtt av en "pil-(){",
halvvoksen unge som forsvarte hjemmet
sitt med nebb og klør. Bortse tt fra den
gang reiret ble funnet, ga de voksne
fuglene aldri fra seg en lyd, men hare
forsvant ubemerket. Dette Tunereiret
ble ikke besøkt mer av oss dette året,
men en kan temmelig sikkert regne med
at hekkingen var vellykket. Dessverre

ble det anlagt en skogsvei tett opp til
reirtreet våren etter, så området ble
ødelagt som fortsatt Vepsevåk-biotop.
Det skulle ikke gå mer enn to år før det
på nytt ble funnet reir av Vepsevåk i
Fredrikstads omegn. Denne gang i Borge
av T. Rud og undertegnede. Vi ble
oppmerksomme på reviret, da hannfuglen drev på med fluktlek over området. Vi hadde forøvrig observert Musvåk i april på samme sted året før. Da vi
hadde mistanke om rovfuglhekking,
gikk vi l&Jennom området hvor
fluktleken hadde foregått. Etter en god
del leting fant vi vepsevåkreiret · som
var plassert høyt oppe i en storvokst
gran. Hannfuglen, som satt i nærheten
av reiret, flakset avgårde da vi naermet
oss, og omtrent samtidig lettet hunnfuglen fra reiret. Det var pyntet på
samme måte som Tunereiret, med friske
orekvister og inneholdt to sjokoladebrunspettede egg.
Reiret var ganske stort både i diam et er og høyde, så det er meget mulig
at vepsevåken hadde hekket her tidligere
eller tatt en annen rovfugls reir i besittelse. Ved neste besøk var det to nesten
nyklekte unger i reiret, og en av de
voksne fuglene ga denne gang fra seg et
hest skrik, og forsvant i skogen. Den ene
av ungene virket svært så vak og døde
senere.
Senere fulgte den ene tragedien etter
den andre. Ved neste besøk fant vi
rester fra en av de voksne fuglene under
reirtreet. Det var så å si bare fjær igjen,
og det er uvisst om den var blitt skutt
eller forgiftet. Kort etter forsvant som
fryktet også den siste ungen, og vepsevåken har siden ikke vært sett i området.
Selv om hekkingen var totalt mis·
lykket, får en trøste seg med at området
fremdeles er intakt, så muligheten og
håpet er ennå tilstede for ny vepsevåkbosetting.
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INNKALLELSE TIL ARSMØTE
TIRSDAG 14.DESEMBER 1976 KL.19.00
I EVENTYRSALEN, FREDRIKSTAD BIBLIOTEK
DAGSORDEN:
1)

Valg av møteleder og referent.

2)

Årsberetning ved sekr. Tore Hoell.

3)

Revidert regnskap ved kass. Pål Bugge.

4)

Valg.
FØLGENDE STYRE ER PÅ VALG:

Form.

Leiv Bunes

bytter jobb

Sekr.

Tore Hoell

Kass.

Pål Bugge

trekker seg
bytter jobb

St.medl.Morten Nilsen
-"-

tre~ker

seg

Ole Chr.Glomvik

bytter jobb

Varam.

Morten Olsen

{?)trekker seg
{sittet 2 år)

-"-

Helge Tenndal

trekker seg

Tore Hunn

trekker seg

Erik Sandersen

bytter jobb

Red.sek.Ole J. Hanssen

bytter jobb
bytter jobb

Redak.

-"-

Revisor Tor Sørlie
Valgk.

-"-"-

Åge Johannessen
{Terje Hansen)
(Morten

w.

Qahl)

militæret
flyttet
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Siden valgkomit~en er amputert slik at bare
en mann er tilbake, har styret valgt å gå
utenom valgkomit~en ved årets valg.
Styret går derfor inn for følgende forslag
til nytt styre, foreslått av Erik Sandersen
og Ole Jørgen Hanssen:
Form.

Ole Jørgen Hanssen

(Fr.stad)

Sekr.

Erik Sandersen

(Fr.stad)

Kass.

Tor Sørlie

Styrem . Ole Chr. Glomvik
-"Tellef Kjellesvig

(Fr. stad)
(Tune)
(Kråkerøy)

Varam.

Pål Bugge

(Onsøy)

-"-

Leiv Bunes

(Onsøy)

Revisor Arne Vissås

(Onsøy)

Redakt. Hermod Karlsen

(Borge)

Red.sek.Leiv Bunes

(Onsøy)

Styret gjør oppmerksom på at den geografiske
spredning ikke står i stil med hva som står
i formåls-paragrafene, men vi velger å gå inn
for dette styret fordi vi tror på et godt samarbeid guttene imellom.
Andre forslag · kan fremmes direkte på årsmøtet!
5)

Eventuellt.

6)

Pause

7)

Foredrag - Lysbilder.
Andreas Cleve: "Fuglelivet ved Børsesjø
og Stråholmen"

VEL MØTT~
STYRET NOF AVD ØSTFOLD
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VI RVELDYRLISTE FOR ØSTFOLD
PR. 1. NOVEMBER 1976
ved Geir Hardeng og Atle Haga.
Oversikten omfatter alle hvirveldyrgruppene, men marine dyr er utelatt.
Listen er et ledd i arbeidet med å utgi en
større oversikt hvor hver enkelt art blir
nøyere om talt. Dessverre er svært lite
publisert om hvirveldyr-faunaen i Østfold fremtil i dag, og det meste er av
ornitologisk art.
Oversikten er satt opp etter opplysninger
fra publikasjoner (artikler,
bøker), stensilerte faunaoversikter fra en
del lokaliteter og meddelelser fra en
rekke personer i løpet av de siste 10 år.
Videre er egne registreringer og dagboknotater lagt til grunn for listen.
NAVNEBRUK:
Både gjeldende norsk og latinsk navn
er angitt. Listens nomenklatur er den
vanlig brukte i dag. De enkelte arters
vitenskapelige (latinske) navn er ført
opp på vanlig måte med slektsnavnet
først og så artsnavnet. Når en art deles
opp i underarter, får hver av disse et
tredje latinsk navn som føyes til etter
artsnavnet, og nominat- underartens
navn skal da være det samme som
artsnavnet.

Antall arter påvist i:
Ferskvannsfisk
Amfibier
Landkrypdyr
Fugl
Landpattedyr
Totalt

For de arter som bare er påvist i en
underart i fylket, er oftest bare slekt- og
artsnavn anført. Har vi flere underarter,
er først arten ført opp og dernest de
enkelte underarter, angitt ved a), b), og

c).
Listen er ordnet systematisk etter
"Norske Dyrenavn", ( 1960) og "Norsk
ornitologisk bibliografi" (1976).
En
del
medlemmer
i
Østfold-avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening har kritisk gått gjennom
fuglelisten og kommet med verdifulle
korreksjoner.
Vi håper oversikten blir diskutert og
at kritikk og synspunkter gjøres kjent
for foratterne. Videre ønskes at listen vil
bidra til økt interesse for å utvide
kunnskapen om dyrelivet i Østfold ved
feltinnsats og ved innsamling av de
mange nedskrevne. notater og muntlige
opplysninger som finnes, - et verdifullt
kildemateriale som dessverre altfor ofte
går tapt.
Pr. 1. november 1976 er 367 arter
land- og ferskvannshvirveldyr påvist i
fylket.

ØSTFOLD
Obs. Ynglet
37?
37
5
5
5
5
161
285
30?
35
367
238?

HELE LANDET
Obs. Ynglet
39
39
5
5
7
5
379
239
54?
55
484
343?
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FISK.
Oversikten omfatter ferskvannsfisk,
dvs. a rter hvis eksistens hel t eller delvis
er avhe ngig av ferskvann for å kunne
leve og/eller forplante seg.
Av 39 ferskvannsarter som er påvist i
Norge, er trolig 37 regis trert i Østfold.
To innførte karpefisker, gullfisk (Carassius auratus) og dve rgma lle (Ameiurus

Forekoms t

nebulosus) er ikke obsc:vert i fylket.
Positive funnbevis mangler for suter og
sandsmett, som begge er innført til
landet. De er imidl ertid med stor sikkerhet påvist i Østfold og er derfor tatt
med her.
Bekkerøye er forsøkt utsatt noen
steder, men den h ar ikke klart å etablere
seg.

Karpefisk

Andre fisk

Sum

Naturlig/sponta n
Innført/utsatt

11 ( 11)
3 ( 5)

20
3

(20)
( 3)

31 (31)
6 ( 8)

Total t

14 (16)

23

(23)

37 ( 39)

Tallene angir antall ferskvannsarter i Østfold.
Tallene i parentes gjelder for hele landet.
Tegnforklaring:
V: Vanlig for e ko mmende, utbredt i tallrike vann/
vassdrag i fylket.
F: Fåtallig opptreden , med f orholdsvis begrenset
utbredelse og fo rekoms t .
S: Sjelden, med sværtliten utbrede lse, ofte bare
k jent fra f å lokaliteter.
U: Utsatt, innført til Norge .
+: Forsvunnet fra fylket.
Havniøye - Pe tromyzon marinus
F
Elveniøye - Lampetra fluviatilis
F
Laks - Salmo salar
F
Ørret - Salmo trutta
F
Regnbueørret - Salmo irideus
s u
Røye - Salvelinus alpinus
s
Be kke røye - Salvelinus fontinalis
s u +
Lagesi ld - Coregonus albula
F
Sik - Coregonus l avaretus
F
Harr - Thymallus thymallus
F
Krøkle - Osmerus eperlanus
F
Gjedde - Esox lucius
F
Karpe - Cyprinus carpio
s u
Karuss - Carassius carassius
F U
o ) Suter - Tinca tinca
s u
Ørekyt - Phoxinus phoxinus
V
Gullbust - Leuciscus leuci scus
V
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Vederbuk - Leuciscu s idus
Stam - Leuciscus cephalus
sør v - Scardinius e rythrophthalmus
Mo rt - Rutilus rutilus
Flire - Blicca b joerkn a
Brasme - Abramis brama
Laue - Alburnus albu rnus
Asp - Aspius aspius
o) Sandsmett - Cobites taenia
Ål - Anguilla anguilla
Lake - Lota lota
Lakseabbor - Micropterus salmoides
Abbo r - P erca fluviatilis
Gjørs - Lucioperca lucioperca
Hork - Acerina cernua
Steinu lke - Cottus poecilopus
Hvitfinnet steinulke - Cottus gobio
Trepigget stingsild - Gasterosteus aculeatus
Nipigget stingsild - Pungitius pungitius
Skrubbe - Platichthys flesus

V

s
F

V
F

V
V?
s

s
V
(F)

V

s u +
V
F
(F)

V

F

s
V
V

V

o): Funnene er ikke verifisert.
Amfibier og krypdyr.
Alle norske amfibier og krypdyr er u_tbredt i
fyl ket.
Tegnforklaring:
V: Vanlig f o r e kommende, vid utbredelse i
F: Fåtallig, begrenset utbredelse.
S: Sj elden, få kjente funn / l okaliteter.
Amfibier.
Stor salamander - Triturus cristatus
Liten salamander - Triturus vulgaris
Vanlig frosk - Rana temporaria
Spissnutet frosk - Rana arvalis
Padde - Bufo bufo

fylket.

F
F
V
V
V

Krypdyr.
Firfisle - Lacerta vivipara
Stålorm - Anguis fragilis
Buorm - Natrix natrix

V
V

F

(F)
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s

Slettsnok - Coronella austriaca
Huggorm - Vipera berus

(sildemåke og gulerle) påvist med 3
underarter hver.

FUGL.
Pr. I. november 197 6 er 285 arter
registrert i Østfold, 161 av disse er
påvist hekkende. 11 arter er påtruffet i
mer enn en underart, derav er 2 arter

TABELL: An tall
Østold:

Registrerte
arter
175

Registrert totalt

285 (380)

13
83
14

Tallene i parentes gjelder for hele
landet.
6 arter antas å være innført/utsatt,
eventuelt at de er forvillede burfugl,
nemlig:
Canadagås, stripegås, rustand, mandarinand, fasan, bydue.
9 arter er mulig observert i fylket,
men er utelatt fra artslisten da mangelfulle data foreligger:
- Pelecanus sp.
Pelikan
-Aythya nyroca
Hvitøyet and
- Charadrius mongolus
Mongolsk lo
- Larus sabini
Sabinemåke
Rosenmåke
-Rhodostethia rosea
Svarthavsmåke -Larus melanocephalus
Geirfugl
- Pingunius impennis
Halsbåndfluesnapper- Ficedula albicollis
Azurmeis
- Parus cyanus

Rugefugl

fuglearter

I

påvist

Arter som
bare er obs.

124
4
25 (x)
8 (o)

Årlig
Mulig årlig
Ikke årlig, sjelden
Ikke reg. etter ca. 1940

(x): 5 av disse (vandrefalk, åkerrikse,
hubro, trelerke, hortulan) kan ha forsvunnet som hekkefugl i tiden etter ca.
1940.
(o): Disse 8 er observert i vår tid (dvs.
etter ca. 1940): glente, havørn, fjellvåk,
vaktel, dobbeltbekkasin, alke, lomvi,
lunde.

V

161 (240)

30
8
72
14
124 (140)

Følgende 1 7 arter er påvist hekkende
i Østfold og er totalfredet i Norge:
Knoppsvane, ærfugl, fiskeørn, vepsevåk,
glente, havørn, spurvehauk, fjellvåk,
musvåk, vandrefalk, tårnfalk, hubro,
hornugle, jordugle, perleugle, spurveugle
og kattugle.
Følgende 20 totalfredede arter i
Norge er observert i Østfold, men er
aldri påvist som rugefugler i fylket:
Sangsvane,
dvergsvane,
hvitkinngås,
ringgås, praktærfugl, havsule, havhest ,
dvergmåke, kongeørn, myrhauk, steppehauk, sivhauk, jaktfalk, lerkefalk, dvergfalk, snøugle, haukugle, slagugle, lappugle og tårnugle.
TEGNFORKLARING
OG
SYMBOLBRUK:
Valg av symboler har vært vanskelig
for en del arters vedkommende p.g.a.
mangelfulle opplysninger om deres
forekomst i fylket. Symbolvalget er
derfor noe subjektivt for slike arter.
PAVIST HEKKENDE:
R- årlig hekkende , vanlig til rela tivt
tallrik.
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( R)- årlig hekkende, relativt fåtallig.
r- ikke årviss rugefugl, sjelden.
·- tilfelidg hekke nde, meget sjelden.
(r)
OBSERVERT:
0 -observeres årlig, tallrike observasjoner.
fåtallige
(0)
-observeres
å rlig,
observasjoner.
o -observers ikke årlig, sjelden. Mer enn
ca. 1 0 observasjoner kjent.
(o) -observeres ikke årlig, sporadisk/tilf elidg påtruffet. Færre enn ca. 10
observasjoner kjent.

*:

SYMBOLER MERKET MED
Data fra før ca. 1940, oftest fra
forrige århundre, er lagt til grunn for
symbolet. For arter i sterk tilbakegang
er foruten gjeldende symbol tatt med
ett for å angi artens opptreden før.
TO SEPARATE SYMBOLER er anført
for hver art, et symbol for "rugefugl" og
et symbol for "observert", f.eks. r 0.
Er to symboler angitt ved bindestrek,
f.eks. R-(R), betyr det at en er usikker
på hvilket som bør nyttes. Det første av
de to er trolig mest korrekt.
SYMBOLER TIL BRUK VED VURDERING AV SJELDNE FUNN:
Etter oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF), er "Lokale Rapport- og Sjeldenshetskomiteer", LRSK
opprettet i
NOF's lokalavdelinger,
Sentralt finnes "Norsk Navne- og Sjeldenhetskomite'', NNSK, hvis oppgave, i
likhet med LRSK, Østfold, bl.a. er å
vurdere sjeldne funn av fugl som forelegges komiteen. For videre orientering
se Fauna 1975, s: 180 - 184, Sterna
197 5, s: 169
174 eller Østfoldornitologen nr. 3-4, 197 5, s: 19 - 20.
De fire H-S symbolene angir at arten
betegnes som sjeldenhet. Funn må forelegges NNSK eller LRSK-Østfold for

godkjenning før publisering. Observa·
sjoner av arter som ikke er merket H
og/eller S går direkte til publisering.
H

li!'

ogH:
Reirfunn eller observasjoner av arten
som indikerer hekking, må forelegges
henholdsvis
NNSK
(H )
og
LRSK-Østfold (H).

slll· og S:
Observasjoner og hekkefunn må vurderes henholdsvis av NNSK (S ) og
LRSK-Østfold (S).
(H) og (S}:
Arten tas muligens ut fra fylkets
sjeldenhetsliste etter nærmere vurdering.
Foreløpig skal funn vurderes av
LRSK-Østfold.

HilfS :
Hekkefunn vurderes av NNSK, mens
observasjoner forelegges LRSK-Østfold.
H
. at arten er Sjelden
·
og S*°angir
nasjonalt sett, mens H og S-arter er
sjeldne i Østfold.

*

HEKKE FUNN
av arter/underarter som til nå bare er
observert i fylket eller som er usikre
hekkefugl i Østfold, skal vurderes av
LRSK-Østfold. Det samme gjelder alle
funn av arter/underarter som er nye for
fylket.
ADRESSER:
Norsk Navne- og Sjeldenshetskomite
for fugler (NNSK) Zoologisk museum,
Sars gt. I, Oslo 5.
Østfoldavdelingen av Norsk Ornitologisk
Forening v/LRSK-Østfold,
Boks 109, 1620 Gressvik.
NYE FUGLENAVN.
NNSK har i 1976 endret en del
norske fuglenavn, 8 av disse er aktuelle
for Østfold. Nytt artsnavn er under-
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streket på listen, gammelt navn er satt i
parentes. En henviser til Østfoldornitologen nr. 2, 1976 s: 56.
NNSK har videre vedtatt at de fleste
norske underartsnavn blir strø ket, dette
for å unngå mulige misforståelser i
navnbruken art/underart. NNSK opp·
rettholder norsk navn for underarter
som lett lar seg ide ntifisere i felt.

SYSTEMATISK FUGLELISTE
FØLGER PÅ SIDE 118 .

SERIEN "NORGES NASJONALPARKER"
OG ANDRE NATURVERNBØKER
PA LAGER HOS

Sl?erre 'Johnsen
'Bok- & 1Japirhandd
Fredrikstad

TA MED FUGLELÅTENE HJEM!
OPPLEV STEMNINGEN I VÅRSKOGEN
OMIGJENINNEISTUEN!
BÅNDOPPTAKERE I ALLE
PRISKLASSER FRA CA. KR . 500,-

Pellygt. 72 - Telefon 56 050 - 1700 Sarpsborg
ELEKTRISK FORRETNING - RA DIO - TV • AUT. INSTALLATØR

ll8
H

(: avi a s tel la t ;i

Sm.°1 lum-

s

I s l om

0 R

- C . i mme r

0

Tachub3ptes rufi co l lis

li

SvarthalsdykkP r
llo rndykk" r

- l' o<l i c,•ps ni g ri .:o lli s

- I' . a uritu s

Gråstrupedyk ker
Toppd ykker
Havhest

s
s
s

- P. griseigena
P. c ristatu s

Fulmarus glacialis

Cr.'i li re

Pu ff i nus griseus

Havsvale

Hyd r obates p el agicus
Oceanodroma l e ucorrho a

Storms va l e
Hav s ul e

Sula bassana

(r)

(0)-u

(o)

( r) o
(o)
R 0

(O)
(o)

(o) •
(o)

(0)

- Phalacrocorax ca rbo

Sto rsk a rv

a ) P. carbo carbo
b)

(R) 0-(0)

- C. ar c t ica

Stor l om

0

P. carbo sinensis (me ll omskarv)

(S) Topps k a rv

P. aris t o telis

Rørdrum

Bot a urus stella ris

Gr åhegre (Hegre)

5"

Stork

S•

Svartst ork

S•

Fl amingo

Ardea cinerea

Ciconia c icon ia
C. nigra
Phoenicopterus r oseu s

Canadagås

Branta canadensis

s

Hvitkinngås

s

Ringgås

B. leucopsis

(o)

(o)-o
(o )
(R) 0

(o)
(o) •
(o)
0

(o)

- Branta bernicla

b) B. berni cla hrota

(o)
(o)

Gr ågås

Anser anser

(r) (0)

Sædg ås

A. fabalis

a) B. bernida bernicla

s
s
s

Tundr ng .i s

s

Snl/>g .h

Kortnebbgås
Strip eg:is

(O)

-A. brac hyrhyn c-hus (nå ege n a rt) (o)
A. i nd i cus

A. a lbifrons

( o)
(o)

A. crythropus

( o)

A. C" aeru les cens

(n)

Kn u ppsvan P

Cygnus o l o r

R 0

S:mg s v :rnc

C. cygnus

0

s

n v,· r ~ sv :llh'

S•

Ru s 1:111d
C: r .1v;111d

C. b c wiC"kii

n
(o )

T.

t

.1 d0 rn .1

R 0
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Stokkand

Anas platyrhynchos

Krikkand
HOI

S

A. crecca

Snad derand

A. st repe ra

R 0
(r) (o)

Brunnakke

A. penelope

H

Stjertand

A. acuta

(H)

Skjeand

s

Mandarinand

Aix galericulata

(o)

Rødhodet and

Netta ruf ina

( o)

A. querquedula

Knekkand

A. clypeata

Taffeland
Toppand

A. m·arila

Ærfug 1
Hø

S

Somateria mollissima

Prak tær fug 1
Svartand

M. fusca

(R) 0

(O)
R 0

(o)"
0
(0)

Bucephala clangula

R 0

Laksand

Mergus albellus
M.serrator

- M.merganser
Pandion haliaetus
Pe rn is ap i vorus

Glente

Milvus milvus

Havørn

Haliaeetus albi c illa

Spurvehauk
Fjellvåk
Musvåk
Kongeørn
Myrhauk
Steppehauk

s
s 1)

(r) (0)

Kvin<1nd
Lappfiskand

Hønsehauk

H

(0)

0-(0)

Veps cvåk

H

(r) (0)

(R)

Clangula hyema lis

Fiskeørn

s

(R)-r 0
(r) (O)

Havhelle

Siland
H

S. spectabiiis
Melanitta nig ra

Sjøo rre

s

Aythya ferina
A. fuligula

Bergand

Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo lagopus
B. buteo
Aquila chrysaetos
Circus cyaneus
C. macrourus

Sivhauk

C. aerug i no sus

Jaktf al k

Falco rus ticolus

Vandrefalk
Lerkefalk
Dvergfalk
Tårnfalk

s

R 0

Lirype

- Fal co peregrinus
F. subbu teo
F. columbarius
F. tinnun cu)us
Lagopus l agopus

0

R 0
(r) 0

R 0
(R) ( 0)
(r)• (o)

(R)• (o)
R-(R) 0-(0)

R 0

(r)•

(r)? 0

R 0
o-(0)

(r)? (0)
(o)
(0)-o

(r)M?

0

(R)• (r)? o-(0)
(r)~?

o

(r)? 0
(R) 0
(o)

1) Hekkefunn bør ikke vurd.:-res av LRSK"stfold,dette for å unngå den eventuell~
ekstra belastningen dette måtte medføre for en sterkt truet art.
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Tetr:i.s t es bona.s .i: 1
Orr fuGl
Lyru1·us tetdx
R;tklceJfugJ (O rrfue;J X st0rru,~ l hybrid)
s
Tetr.:10 u r ugallus
Stor fuel
Perdix perdj_x
R,tµphø ne
Co t u rn i x c oturnix
Vak l•.)1
H* S
Phasi :1_n us colch icu s
Fan L.:.n
Gr-us grus
Trone
Rall u s o.quu ticus
Vannri k se
(H)
Por,;~tn:i po.· ~an t~
Myrr iks0
H* (S)
Crex crc x
Åkerr i kse ,s
GAllinul ~ chlo~opus
Sivhøne
Fulica Htr:-.
Sothøne
Ha,.ma t opus ostr ~ ,
Tjel d
Charadrius hi :J.t i cuL!
Sand.l o
Dve r glo
C. dubius
H
Hv
i
tb
r
y-stl
o
C. ·tlP.xan drinus
S*
Bo l tit
EudromL •_s morinellus
s
Ht ilo
Pl uviulls ~pricaria
;1) P. :ctpi·icari;" o.l tifr-on s
b) P. apr i c o.ri a apricarL1_
s
Tund r al o
P. squatarolu
Vi pe
Vanellus V'neilus
Steinve nder
Arenaria i nterp r e s
Dvergsni pe
Calidris mi nuta
Temmincksni pe - C. t emminckii
Fjæreplytt
C. mari t ima
C. ·al pina
Myrsni pe
a ) C. ol pina al p ina
b) C. alpi n a s chin .::ii
s
c. ferr ugi ne a
Tundrasn ipe
C. canutus
Pol a r snipe
Croce thia al ba
Sandløper
Brushane
Philomachus pugnax
Fjel lmyrl øper - Limicola falcinellus
s
Sot snipe
Tri nga erythropus
Rødsti lk
T. t o tanus
a) T. totnnu s t otanus
s
b) T. t otanus robusta

R 0 -(0)
R o
(o)

J e cp c

R 0
( R) * r -( R) (0)
( R) * ( o )

(R) 0 -( 0)
(R) 0- (0 )
( R) (0)

(_::-) ( 0 )-o
( «) ? 0

' ]{*

R 0
R 0
R 0
R 0

( R) - r

( 0)

(0)

( o)
0
( R) (0)

0-(0)

R 0
(R ) 0

0
( 0) - 0
0

0

( r) ( o)
( 0 )-o
0
( 0)
(R) 0
0

( 0)
R 0

( o)
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T.
nebularia
Gl utt snipe
T. ochr opus
Skogsn ipe
T. glareola
Grønnstilk
Strandsn ipe
T. hypol~ uc os
S*
Tereksn ipe
Xenus cinereus
(S) Svar thalcspovc
1imosa limosa
1appspove
1. l appo nic a
Numenius arquata
Storspove
N. phaeopus
Småspove
R ugd~
Scolopax rusti c ola
2nk.·l tbekkasi n
Gnllinago ~ alli nago
1ymnocryptes minimus
Kv 'J"''tb::klc .. s.i n
Gal 1 inago medie.
( S) Dobbel tbcl.kc>s i.n
Recurvirostra avocet t a
H* S Avose tt
S*
PoJ :i1·svømm1·sn i pc
Phalaropus f uli cariu s
S
Svømm. 8ni r. e
P. lobatu s
Stercorarius s kua
s
S . pom:i.rinus
Po l: . ~·~o
S. p::rasi ticus
T.vv ;jo
S. ] ong i c~ udus
s
:.",j-ll jo
1a'!:'us minutus
D\'C "gm.'lk _
s
!Ltten '.lk .:
J,arus ridibun dus
S*
K:>.n~·.cL.sk he tt :.:m<'.ikc•
1. philaddph ia
Sil d<!måkc
L. f uscus
a) 1 . f u scus i n termedius
b) L. f u scu s f uscus
s
c )' 1 . f uscus graelJ sU
s
Gråmåke
1. argentatus
Svartbak
L. marinus
Fiskemåk e
L. canus
H

s
s

Gr øn landsm~ke

Polarmåke
Krykkje
s
Svert t erne
S*
Sand t erne
H* s Rovt erne
H* S Split t erne
Makrell terne
Rødnebbte rne

L. glaucoides
L. h yperboreus
Rissa tridrctyla
Chl i donia s nige r
Ge lochelidon nilotica
Hydroprognc. tschegra va
Sterna sandvicensis
S. hi r undo
S. paradisa ca

(r)? 0
R 0

(R ) 0
R 0

(o)

o-(0)
(0)
R 0

0
R 0

R 0
(0 )

r* o-(0)
( o)
(o)
(o)
0

(o)
( R) (0)

(o)

(r )? o
R 0

(o)
R 0

( o)*
(o)
R 0

RO
RO
(o)*
( 0)

0 -( 0 )
( o)

(o)
( r ) (o) - o
( o)

RO
( R) (0)
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s

Dvergteione S. a.l bifrons
Alkekonge
Plotus alle
H
Alke
Alca torda
H
Lomvi
Uria. aalee
Cepphus gryllc
Teist
Fratercula arctl ca
Lunde
a ) F. arctica arct ica
s
b) F. nrctica grabac
S*
Steppehøne
S_yrrhaptes paradoxu1;
Columba pal urobus
lhn13duc
c. ocna.s
Skogdue
s
Streptopel ln turtur
Turt(!] due
Tyrkc) r.dur,
S. d~caocto
Dy due
Columba livic domestica
Cucul us c&.norus
Gjøk
s
Nycte"l sc;indincri.
Snøuele
s
Bubo bubo
Hubro
Asio o tus
Hornugle
Il
Asio fLunmeus
Jordugle
Acgolius funcrcu s
Perleugle
H
Glaucidium passcrinum
Spurvc:uele
HaukueJe
Surnia ulula
Kattugle
Strix aluco
s
Slagugle
S. uralcnsi::;
s
S. nebulos a
L;ippugle
S*
Tyto al b v.
T<irnuglc
Nattravn
Cnprimulgus europaeus
T<1rnscilcr (tårnsvale) - Apus r,pus
S*
Bl.'\r<1kc
Coraclas gv rrulus
s
Alccdo atthis
Isfugl
s
Upupa epops
Hæ1·fugl
Vcndchals - Jynx torquilla
Picus vi ridi::;
Grønnsp.; tt
s
P. C811US
Gråspett
Dryocopus rnartius
Svartspett
Dendrocopos majo r
Flaggspett
s
D. leucotos
Hvitryggspett
D. mlnor
Dvergspett
H
Picoides trld ectylus
Tretåspett
Sandsvale
Riparln r i paria
Låve sva l e
Hi r undo rustica

(r)? o
(0) - o
r* (r )? 0-(0)
(R) * (r)? 0-(0)
(R) 0-(0)
(0)

r * (o) ?
(oh
R 0

( R)_ (O)

(r)*? (o)
R 0

(R) 0
R 0

( o)
(R)* (r)?
(n) ( o)

(r) ( 0)
R-(R) (0)

(R)-r (0)
0

R 0

(o)*

(o)*
(o)*
(R) ( 0)
R 0

( o)

(r) o
(o)-o

RO
R 0

(r)? o
(R) (0)-0
R 0
(r) o
R 0

(r) ( 0)
R 0

R 0

(0) - o
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Taksvale
Delichon urbica
R 0
Eremophila alpes tris
Fjellerke
0
H* S
Galcrida cristata
Topplerke
r*? (O)* (o)
H
Trelerke
Lullula arborea
(R)* (r) (0)-o
Sanglerke (lerke )
Alauda arvensis
R 0
s
Anthus novaeseelandiae (o)*
Tartarpiplerke (stor piplerke ) Trepiplerke
A. trivialis
R 0
Heipiplerke
A.pratensis
R 0
s
Lappiplerke
A. cervinus
(o)
Skjærpiplerke
A. spinol e tta
R 0
Gule r l e
Motacilla fl ~wa
2.}Sørlig gulerl0 M. flnva fl.ava
(R) ( 0)
b) Såerle
M. flava thunbergi
(R) 0
s
M.· flava f l avissima
c) EngJlsk gulerl e
(o)
M. cim~rea
Vint::rerlc (R) (0)
Lin.:rl c
M. alba
R0
Tornskat:)
Lanius collurio
R-(R) 0-(0)
L. excubitor
V~11 ·sl cr
(r}*? (0)
S
Pirol
Oriolu s oriolus
(o)
S*
i1osenst.-c1·
S turnus roseus
(o)*
Stæ~
S. vulgaris
R0
S
L<lvskrik~ Per.isoreus i nfaustus
(o)
Nøtt~sk rike
Garrulus gl2.ndarius
R 0
Skjære Pica pica
R 0
H
Nøtt ~kr~ke
Nuci fraga c;:.ryocatactes
,J ~I . caryocatactes caryocatactes
(r)? (0)-o
b) N. caryocc:.tactcs macrorhynchos (s ; b1 ·~i... ro.o,e) (0)
Kai e
Corvus monedula
RO
s
Kornkråke
c. frugilegus
(r)*? o
Kråke
Corvus corone
a) C. corone cornix
no
s
b) c. corone corone
(Sv~rtkr~k~)
( o)
Ravn
C. corax
(R) (0)-0
Sidensvans
Bombycilla g2.rrulus
0
Fossekall Cinclus cinclus
(R) ( 0)
Gjerdesme tt
Troglodytes trogl odyt8s
R 0
Jernspurv
Prunella modularis
R 0
s
Gresshoppesanger
Locustella naevia
(o)
S*
Vannsanger
Acrocephalus paludicola
( o}
Sivsanger
A. schoenobaenus
(R) (0)
H* S
Myrsanger
A. palustris
(r)? o-(o)
(S)
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A. seirpaeeus
R0
Hippolais ictcrina
R-( R) 0-(0)
Syl vi a nisorina
( o}
Hauksanger
S. borin
R 0
Hagesange r
S. a tri capilla
H0
Munk
( R) 0
To rnsant:;c r - S. eonununis
S.
curruca
(R)-R
(0)
Mølh:r
S. c<?.ntill ans
( o)
Phylloseopus trochilus
Løvsonger
R 0
P
.
col
lybi
ta
Gr· ms•!Jlf,Cr
~ ) P. col l ybita abictinus
(r) ( 0)
b) P. eo llybi tu trist is
(o)
l3øksane;.:r
P. si bilatrix
( R) ( 0)
Gul brynn:.ingcr
P . i nornatu s
( o)
Fur:lelrnngcs::mgcr
P. pL·oregulus
( o)
f.'ui;L~ku n g;i
:~.gul us ,·cgu.lus
R 0
l! ødtopp<! t ; ' ut;lck o ng.~
R. ign.ieapillus
(o)
H :ir~n u .:-:m ::.oD "'~ (s·",",·t- hvl t ~-1ur.:m•q>p·~ .r.) - Fiee dula hypol euca
.Ov.r5fluesnapp :o!-{Li ten H u.: :;n:;.pp.:r) -F. pr-rva
( o)
Rørsanger
Gu ls ang(~r

li*

H

s
s•

s

s

-

Muscicapn. s t c i i.tt::t

S;o;:i:;ol ·i :-ub,J t ra
Buskskvett
O.:nanth;' o&nanthe
St c insl< ve tt
;l ) O. o.m:mt!'lc ot!n<?.nthe

s
s•
H"

s
S*
S*

H

S*

b) 0 .

ocnanth : ~

lcucorrhoa

R 0
R 0

R·o
(o)

Stcintros t
Mon:icol n saxatilis
(o )
(s)Svart !'.'ødstjert
Phocnieu::us oehruros
o-(0)
Rødstjer t P. phocnieurus
(R)-R ( 0)
F.rithaeus rubeeula
Hødstrupe
H 0
Luseinia luscinia
Nattergal
( r)? ( o )
Bl.:\strupe
L. sv"ciea
(0)
Turdus ru.fieollis
T<>.igatrost
T.rufieollis atrogularis
n )Svartstrupet trost (o) '
naumanni
Turdus
Brun tros t
T . naumanni <! Unomus
a) Steppebruntrost
( o)*
T. pilar is
Il 0
Gråtrost T. torquatus
Ri ni;trost
( r) ( 0 )
T. mer ula
Svarttros t
RO
T. iliv.cu s
Rødvinge trost
R 0
Mål trost
T. Philomclos
R 0
Duetro st
( R)-R ( 0 )
T. viscivorus
Gull trost
Zo o th ~ rz dauma
(o )* (o )?
Stj ertmei s
(R) 0-(0)
Aegi thalos cau da tus

H

o
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(H)

H

H

s
s

s
S*

s
H

s
S*

s

s
s-*

(R ) (0)
Parus palustris
Løvmeis
P . mont anus
Granmeis
R 0
P
.
cristatu
s
R0
Toppmeis Svartmeis
P. ater
(R)-R 0
P . cacruleus
Blåmeis
R 0
Kjøttmeis
P. major
R 0
Spettmeis
Sitta europaea
R-(R) 0-(0)
Trekryper
Certhia familiaris
RO
Gråspurv
Passer domesticus
RO
Pilfink
Passer montanus
(R)-R 0
Bokfink
Fringilla co elebs
R 0
Bjørkefink
F. montifringill a
r O
Grønnfink
Carduelis chloris
R 0
Grønnsisik C. spinus
R 0
Stillits
C. carducl is
r (0)
Bergirisk
Acanthis fl:-i.virostris
0
Tor nirisk
A. cannabina
R 0
Gråsisik A. flrunmea
(r)? 0
Polar sisik
A. ho rn c m~mni
(o)
Rosenfink
Carpodacus eryt.rinus
(o)
Konelebit
Pinicola Gnucleator
0
Gul t ykknebb Hesperiphona ve spertina
(o)
Kjernebiter Coccothrau stes coccothraustes o
Grankorsnebb Loxia curvirostra
R-( R) 0
Furukorsnebb
L. pytyops ittacus
r (0)
Båndkorsnebb
L. leucoptera
(o)-o
Pyrrhul a pyrrhula
Dompap
R 0
Emberiza calnndra
Kornspurv
(o)*
Gulspurv
E . citrinella
R 0
Ho r tulan
E. hortulana
(R)* (r)? ·
Sivspurv
E. s cho eniclus
RO
Lapp spurv
Calcarius lapponicus
o-(0)
Sangspurv
Melospi za melodia
(o)
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
0
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PATTEDYR.
I alt er sannsynligvis 34 landpattedyr
registrert, av disse er småpattedyr
(flaggermus, spissmus, sm{ignagere) mangelfullt undersøkt. Særlig gjelder dette
flaggermus, der 9 arter er påvist i landet,
(ved Oslofjorden), men få er med sikkerhet registrert i Østfold.
I vå r tid yngler ca 28 landpattedyr i
fylket. 2 ynglearier (ulv og bjørn) ble

utryddet for drøyt I 00 år si den. 3 arter
som påtreffes i dag, er totalfredet i
fylket. Disse er heve r, dådyr og oter.
l'lcre arter finnes her p.g.a. utsel tinger
etc. Diidyr og hjort er innført til Onsøy
og er delvis forvillet herfra. Bever er
kommet over fra Sverige der utsettinger
er foretatt. Forekomster av sydhare og
mink skyldes også mer eller mindre
mennesket.

TEGNFORKLARING:
Y
V
F
S

*
I
T
U
?

F y
V y

Påvi st yngleart i fylket
Vanlig
Fåtallig
Sjelden
Før år 1900
Innført/utsatt/forvillet
Total fr e det i Østfold, eventuellt i hele landet
Utryddet
Påvist, men status ukjent

Piggsvin - Erinaceus europaeus
Vanlig spissmus - Sorex araneus
Dvergspissmus - S. minutus ·
? y
Vannspissmus - Neomys fodiens
V y
V y
Nordisk flaggermus - Eptesicus nilssonii
?
Vannflaggermus - Myotis daubentonii
?
Langøret flaggermus - Plecotus auritus
?
Dvergflaggermus - Pipistrellus pipistrellus
?
Stor flaggermus - Nyctalus noctula
y
V
Hare - Lepus timidus
F y ? (I) Sydhare - L. europaeus
F y
Husmus - Mus musculus
V y
Brun r otte - Rattus norve gi c u s
V y
Liten sko gmus - Apodemus flavic o l l is
V y
Markmus - Microtus agrestis
V y
Vånd - Arvicola terre stris
V y
Klatremus - Clethrionomys glareolus
s
Skoglemen - Myopus schisticolor
V y
Ekorn - Sciurus vulgari s
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s

y ? T I Bever - Castor fiber
Elg - Ale es ale es
y I
Hj ort - Cervus elaphus
y
Rådyr - Capre olus capr eolus
y T I
Då dyr - Cer v us dama
y
Ilder - Mustela puto riu s
y I
Mink - M. vi son
y
Røyskatt - \M. erminea
y
Snømus - M. ni val is
y
Mår - Martes martes
y T
Oter - Lutra lutra
y
Grevling - Meles meles
y ?
Gaupe - Lynx lynx

V y

s
V

s
s
V

F
F

s
s
V

s

u y

s*

u y

*
*

Ulv - Canis lupus
Fjellrev - Alopex lag opus
Bjørn
Ur sus ar etos
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NATTERGALENS OPPTREDEN I ØSTFOLD
av Ole Jørgen Hanssen.
Obse1vasjoncr av nattergal (Luscinia
ningen ved sangstedet som gjør forluscinia) har fram til 1976 stort sett
eningens folk ell er aviser oppmerksom
vært konsentrert til vestsiden av Oslc
p å syngende nattergaler. Samtidig vet
fjorden. Mens Agderfylkene, Telemark
man at nattergalens sang først de senere
og V est fo ld årlig hadde besøk av et titall
år er gjort kjent for et større publikum
nattergaler, fantes det i Østfold bare to
gjennom NRK's sendinger, slik at man i
sikre funn fram til 1975. 1976 viste seg
flere tilfeller kan anta at det dreier seg
imid lertid å skulle bli et "nattergalår"
om eldre, årvisse sangplasser.
også i vårt fylke, i det hele seks funn
Som nevnt foretrekker nattergalen
foreligger til behandling i LRSK.
fuktige edelløvskoger bestående av svart1 følge Normann Orr (British Birds
or eller bjerk, og alltid i tilknytning til
vann. Stort sett ligger de fleste reirene
vol. 69 nr. 7, s. 265 - 71) har nattergalen helt siden 1940 utvidet sitt hekkeinnenfor en avstand av 20 meter fra
teritorium mot nord og vest. Det er
næremeste vann, det være seg ferskt
derfor ikke urimelig å anta at en vesenteller salt, rennende eller s tillestående.
lig d el av innvandringen til Norge har
Dog nevner Orr et tilfelle der reiret lå
skjedd via Sverige. Hva kan så være
hele 3 00 meter fra nærmeste sjø. Skal
årsakene til at nattergalen tilsynelatende
en derfor ut å lytte etter nattergal, bør
en fortrinnsvis besøke bestander av
fullstendig har h oppet over Østfold i sin
svartor eller bjerk i fuktige områder. At
vandring mot nord? Som typiske biotokvaliteten og størrelsen ikke alltid er
per for nattergal nevner Orr først og
utslagsgivende for valg av sangplassen
fremst edelløvskoger med svartor (Alnus
viser tilfellet fra Krakerøy. For b egge
glutinosa) og bjerk (Betula sp.), inkluindividers vedkommende besto sangdert haver inneholdendene nevnte trær.
plassen her av en klynge på 8 - I O trær
På grunn av innslaget av basiske lavaberav henholdsvis osp og svartor. På fastgarter er det såkalte Oslo feltet, vestsiden
landet
rett
innenfor
fantes
det
av fjorden ned til Telemark, begunstiget
imidlertid en større svartorbestand med
med langt flere gunstige lokaliteter enn
rik undervegetasjon. Som en generell
hva tilfell et er i Østfold. En kan derfor
tendens fra såvel Vestfold som Østfold
ikke se bort fra at hyppigheten av
kan en si at opptil 90 3 av nattergalnattergalobservasjoner på vestiden av
observasjonene er gjort i områder utenfjorden skyldes vegetasjonsmessige forfor det store raet (moreneavsetningene
hold.
fra siste istid, se forøvrig kartskisse).
Dog skal man ikke se bort fra at svak
Til slutt skal det bare kort nevnes at
ornitologisk aktivitet i fylket er en
sterkt medvirkende faktor til de relativt
det i Europa forekommer to nattergalarfå funn av såvel nattergal som nattter, nemlig vanlig nattergal (L. luscinia)
sangere generelt. Også i England spør
og sørnattergal (L. megarhynchos). Av
man seg nemlig om det er en reell
den sist nevnte er det til nå bare gjort
økning av nattergalopptredener man har
ett sikkert funn i Norge. (Svenner 20.
vært vitne til de seneste ti år, eller om
mai 1973, innfanget og ringmerket av
det bare dreier seg om nye funn av
Ken A. Jensen, E. Selmer og M. Brandt).
gamle sangplasser. En generell tendens i
Artene kan være svært vanskelig å skille
fylket er at det stort sett er lokalbefolki felt, men Normann Orr angir visse
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forskjeller i sangen. For det første skal
nattergalens sang være høyere og karftigere enn sørnattergalens, og dette alene
kan ofte være nok til å skille artene. For
det andre er sømattergalens fløytelignende "pew-pew-pew" aldri hørt i nattergalens sang, og for det tredje er
nattergalens "jug-jug-jug" betydelig sterkere enn sømattergalens tilsvarende.
Endelig angir Orr et for ham nytt skille i
de to artenes sang. Vanlig nattergal har
nemlig i sin sang en karakteristisk strofe
som kan angis som "chiddy-ock'', og
som vanligvis gjentas to til tre ganger i
rekkefølge.
Begge artene kan synge døgnet rundt,
men er som regel på sitt beste fra kl.
0200 til 0400.
KORTE FAKTA OM DE ENKELTE
FUNN.
1972 (A).
1 syngende hann ble registrert på
Arekilen, Kirkøy den 10/6 1972.
Negativ sjekk i 1973 og 1974. (Age
Johannessen pers. med.) 1 hann 8 14/6 1975 og 5/7 1975. (Rapport om
nattergalobservasjoner i Norge, av Jørn
Thollefsen).
Moss. En syngende hann ble registrert den 14/6, men fuglen hadde da
holdt seg i området siden den 31/5. En
negativ sjekk ble resultatet ved besøk
28/6-74, og likeledes ved besøk i 1975.
Sangplassen var her en gammel have.
(Tore HoeJJ pers. med.)
1975. 1 syngende hann b le her innrapportert 14/6· 7 5 (Signe Tveterås pers.
med.). En sjekk den 15/6 ga imidlertid
negativt resultat. Senere har det kommet opplysninger som tyder på at fuglen
ble hørt til slutten av juni.
1976.
Kråkerøy (C) : Ved e t besøk på sang-

plassen fra 197 5 den 27 /5 på formiddagen, ble det registrert en syngende nattergal hann. Biotopen besto av en
klynge ospetrær i nær tilknytning til
saltvann. Fuglen ble også i 1976 hørt
fram til ca. 20/6. Sannsynligheten for
hekking er derfor sva-t høy.
Kråkerøy (D): Under et besøk på
sangplass C av Geir Hardeng og undertegnede den 2/6 ble det 150 meter
lenger sørøst registrert en ny syngende
nattergal. Individene frå C og D ble hele
tiden hørt synge samtidig. Sangplass D
besto av en liten klynge trær av svartor.
Denne nattergalen ble i alle fall hørt
synge fram til 6/6.
Onsøy (E). Et syngende individ ble
her innrapportert den 22/5. Biotopen
var et bekkefar med svartor og rik
undervegetasjon. Individet ble forsøkt
innfanget med mistnett, men uten resultat. Idet sangplassen lå lett tilgjengelig,
fikk såvel amatørornitologer som andre
interesserte anledni_n g til å gjøre seg
fortrolig med sangen, inntil den forstummet ca. l 0/6.
Vesterøy (F) Ett individ hørt synge i
en løvskog ved en nedlagt gårdsbruk.
Lydbåndopptak av sangen tatt av SørlieNielsen. Nattergal er med sikkerhet ikke
hørt synge her de senere år. (Meddelelse
til Geir Hardeing fra Egil Holt, Vesterøy.)
Skinnerflo
(G): Nærmere opplysninger om funn et foreligger ikke. En
usikker registrering foreligger imidlertid
fra de senere år. (Foreløpig ikke godkjent av LRSK · Østfold.)
Oven (H).
En gruppe hovedfagstudenter fra
Blindern hørte den 26/5- 76 en nattergal
synge i en svartorbestand like ved Ovenbukta. Fuglen ble senere hørt resten av
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uken studentene befant seg på stedet,
men ble ikke sjekket ved senere anledninger. Man kan altså med sikkerhet
anslå at fuglen sang i hvert fall fram til
1/6 (Nilsj. Ytreberg pers. med.)
I og med den sterke økningen av
antall registrerte nattergaler i 1976 og
den store skare av fugleinteresserte som
fikk anledning til å lære sangen å kjenne, er det å håpe at det neste år satses
bedre på organiserte nattekskursjoner i
fylket. Det ligger her utvilsomt en
mengde interessante arbeidsoppgaver og
nyvinninger i kjennskapet til fylkets
fuglefauna.

PENTAX

Anvendt litteratur:
Østfold-Ornitologen 1-1976: "Opprop om nattergal" av Jørn Thollefsen (s.

23 - 25).
Svein Haftorn' Norges Fugler (1971)
Studies of less familiar birds: 180
Thrush Nightingale, av Normann Orr
(British Birds vol. 69, nr. 7, pages 265 271).
St erna nr. 1 197 6. Sørnattergal
en ny art for Norge (Morten Brandt).
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KORT ORIENTERING FRA
LRSK ØSTFOLD
ved Ole Jørgen Hanssen.
Som kjent er det nå fattet vedtak om
at småstykkene i Stema skal kuttes ut
til fordel for fylkesvise rapporter fra
LRSK. Dette innebærer bl.a. at hvert
fylke vil bli dekket ca. hvert femte år. I
løpet av januar vil det for Østfold's del
bli sammenfattet en slik rapport, og det
henstilles derfor til alle å sende inn sine
observasjoner så snart som mulig.
I denne forbindelse vil LRSK minne
om følgende:
For alle arter som står oppført i
sjeldenhetslisten for Østfold, skal det
sammen med observasjonene sendes inn
detaljerte beskrivelser av felt, kjennetegn som ble lagt til grunn for bestemmelsen. Til de som ikke er sikker på hva
som bør være med i en slik beskrivelse,
vil vi her gi forslag til noen verdifulle
punkter (sakset fra LRSK for Oslo og
Akershus).
Antall, art, kjønn og alder.
Dato og klokkeslett for observasjonene. Glem ikke årstallet!
Hvor observasjonene er gjort. Oppgi
kommunens navn.
Beskrivelse av biotopen.
Vær- og lysforhold.

Kikkertutstyr og observasjonsavstand. Andre observatører.
Utførlig beskrivelse av feltskisse!
Om fuglen var i selskap med andre
arter.
Størrelse og hvordan denne er
bestemt.
Oppførsel, låt og sang.
Ta gjerne kontakt med andre, erfarne
observatører, eventuelt medlemmer ay
LRSK-Østfold. Det kan også være greit
å vite om observatørene tidligere har
hatt erfaring med arten. Lydbånd, fotografier, fjær eller annen dokumentasjon
bes sendt inn sammen med feltrapporten. Disse vil senere bli returnert.
Disse fylkesvise rapportene vil senere
danne grunnlag for eventuelle tilføyelser
i Haftorn's Norges Fugler. Som en generell regel kan en derfor si at alt som
e nten bekrefter antagelser om, eller gir
tilføyelser til Østfolds fugleliv er av
interesse. Dette gjelder såvel nye arter
som ekstr emumstider og høye dagstellinger for allerede kjente arter.
Alle observasjoner bør forøvrig være
LRSK i hende innen julehelgen.
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HVORFOR VÆRE STOR NÅR MAN ER LYKKELIG SOM LITEN ?
FOTO : E. SANDERSEN
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FORESLØPIGE RESULTATER FRA
EN GALLUPUNDERSØKELSE OM
ILANDSTIGNINGSFORBUD PA HOLMER I YTRE OSLOFJORD:
v/ Erik Sandersen/Ole Jørgen Hanssen.
INNLEDNING.
Ettersom
befolkningstettheten på
Østlandet de siste årene absolutt har
vært tiltagende, har en som følge av det·
te kunnet registrere et større utfarts·
press i Oslofjorden. Vår skjærgård befin·
ner seg plutselig i sentrum for folk som
søker uforstyrrede pletter som rekrea·
sjonsområder på fri'tiden. For å illustrere
dette bør det nevnes at hvert menneske
i Oslofjordavsnittet gjennomsnittlig "dis·
ponerer" ca. to meter strandlinje, mens
tilsvarende tall på landsbasis er fjorten
meter. Det er spesiellt i de siste 10-15
årene at ferdselen har økt vesentlig til
"uberørte steder" i vår skjærgård. Med
den sterkt økende småbåttrafikken med
raske fritidsbåter blir nå også områder i
utskjærgården oftere og oftere besøkt,
og nettopp i denne delen av skjærgården
finnes ofte de mest interessante og sår·
bare sjøfugllokalitetene.
For nærmere å kunne klargjøre på
hvilke holmer og skjær konfliktsituasjo·
nen mellom friluftsfolk og sjøfuglene er
størst, har det inneværende sommer vært
drevet en gallupundersøkelse av de undertegnede. Nedenstående, som er ment
å være en kort presentasjon av de fram·
komne resultater. Referer seg til spørre·
skjemaet.

GENERELLE OPPLYSNINGER.
Følgende bygger på 69 spurte
skjærgårdsturister. Av disse befant 12
seg i aldersgruppen under 25 år, 54 i
gruppen 25 - 50 år og 4 over 50 år. 59
hadde sivilstand gift, mens 1O var ugift.

1/ BÅTTYPE.
a/Gjennomsnittlig
16,8 hk.

motorstørrelse:

b/Båttype som synes å være mest
utpreget: Jolle.

cfGruppe bestående av familier. De
aller fleste som medbringer hund har
denne bundet.
2/FORMAL.
Allment: Bading, soling og fisking.
{Som oftest finnes kombinasjoner av
disse).
Mer spesielt: Dykking.
a/Gjennomsnittlig tilbringes 4 - 5
timer på en holme. I tillegg kommer fast
teltslagning, som er i ferd med å bli mer
og mer vanlig.
b/Majoriteten foretrakk som ventet
skjærgården.
Videre rangering ble: Fjellet, hjem·
me, utlandet og skogsområder.
Følgende favorittsteder ble nevnt: 36
spurte svarte Akerøya, 8 spurte svarte
Asmaløy, 6 spurte svarte Hvaler generelt
5 spurte svarte S. Søster, 4 spurte svarte
Tisler.
Følgende områder ble bare nevnt av
en eller to personer. Fredagshølet, Salt·
holmen, Onsøy generelt, Vesleøya, Her·
føl, Papperhavn, Grindskjær, Guttorms·
vaugen og Heia.
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Følgende foretrakk: Øde/ensomt
sted: 29 spurte. Mellomting: 24 spurte.
Yrende folkeliv: 6 spurte.
3/ Av de spurte var det hele 59 som
stil te seg positive til et ilandstigningsforbud. Av de restere nde var det ni
negative svar og to visste ikke.
b/ Da det jo er nøye sammenheng
mellom spørsmål a og b under dette
punkt, fikk en som ventet den samme
fordelingen på svarene her.
SLUTTORD.
Da gallupundersøkelsen er foretattt i
forbindelse med arbeidet på Akerøy
Ornitologiske Stasjon, kan dette kanskje
ene og alene synes å være årsaken til at
hele 36 spurte, nevnte nettopp Akerøya
som sitt favorittsted, Imidlertid kan
resultatet forsvares ut i fra øyas gunstige
beliggenhet samt dens topografi {sletter
for teltslagning og store strender). En
viss tiltreknigskraft har vel også severdighetene som finnes {festningen samt en
gravplass). Øyer og øygrupper som
Søstrene, Tisler og Heia er på grunn av
sin beliggenhet forbeholdt de som har
store båter, og blir av den grunn ikke
utsatt for samme press som Akerøya.
Imidlertid øker folks aksjo nsradius i
takt med salget av stadig større og
flottere båter, og dagens situasjon kan

derfor lett forandre seg.
Før en satte igang med denne
"spørrerunden" ble det framsatt visse
teorier som enmente kunne representere
det faktiske forhold. Flere av disse har
også vist seg å holde stikk. Imidlertid
har en også vært vitne til at det motsatte
har inntruffet, noe som beviser hvor
infløkt skjærgårdsproblematikken egentlig er. At hele 59 av de spurte stilte seg
positive til ilandstigningsforbud må jo
absolutt sies å være oppsiktsvekkende.
En sannhet med visse· modifikasjoner vil
kanskje enkelte hevde. Forskjellen på
hva folk sier og egentlig er villige til å
gjøre kan ofte være stor, og en må ta i
betraktning folks mangelfulle viten på
området.
Undersøkelsen vil fortsette kommende sesong parallelt med den påbegynte ringmerking av måker og terner
3/Hvis et av Deres favorittsteder har
avgjørende betydning for hekkende
sjøfugler, hvordan ville De da stille Dem
til et ilandstigningsforbd i sommermånedene ( 1. april - 15. juli)
a/Dersom De kommer til en holme
hvor det står et skilt med "Adgang
forbudt i hekketiden", ville De da rette
Dem etter dette?
Navn:
Eventuelle tilleggskomm.:
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DETTE HAR VIA SELGE:

w.w.f.
Vi håper med dette oppslaget å selge
mer materiell enn det vi tidligere h'a r
gjort. V cd å annonsere i Østfoldornitologcn, vil også de medlemmer og abonnenter som ikke er på møtene ha
anledning til å kjøpe det materiell vi til
vanlig selger.
NOF tøy jakkemerker a kr. 15,WWF tøy jakkemerker a kr. 15,Fuglelister til feltbruk a kr. 0, 7 5.
Fossekall brevmerker arka kr. 2,00
Samleperm for Sterna kr. 15,Hubro-brevmerker, remse på 5 stk. a kr. 2,Falke-brevmerker, remse på 5 stk. a kr. 2,Hubro-brevkort, sett på 4 korta kr. 6,Eldre nummer av Østfold-Ornitologen a kr. 5,Numrene fra 197 5 selges fra kr. 7,Fugleplansjer i farger i format 59 x 89 cm.
8 forskjellige plakater a kr. 1 0,Samlet setta kr. 70,I tillegg til nevnte priser kommer utgifter til
porto og emballasje.
Henvendelse rettes til Østfold orn.
Forening, Postboks 109, 1620 Gressvik.
Pål Bugge
kasserer.
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HUSK VINTERFORINGEN

Foto: T.Hunn

Sparing med skattefradrag
Dette er den
gunstigste spareformen du kan velge.
Du får 6 % rente og
35 kroner mindre i
skatt for hver 100 kroner
du sparer.
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LANDE SENTER.
031/51196 1712 VALASKJOLD

VELKOMMEN TIL BANKEN I
TLF.

~@

JULELOTTERIET

JULELOTTERIET

JULELOTTERIET

Til nå har loddsalget gått ganske bra, og flere
medlemmer har vært flinke til ål be om nye bøker,
men fremdeles har vi nær 4.000 lodd igjen å
selge, så det kreves en ekstrainnsats dersom vi
skal få fullt utbytte.
Denne ekstrainnsatsen er tenkt gjort på følgende måte:
1.

Stands i byen m. salg
av lodd.

2.

Biler med 4 mann sprer
seg utover fylket og
satser på dørsalg.

For at dette skal være gjennomførbart trenger
styret DIN hjelp.
Hvis du ønsker å være med skal du kontakte
Leiv Bunes på årsmøtet 14/12 eller
Leiv Bunes,
Viker,
1620 Gressvik
Tlf. 032/27850
innen onsdag 15/12-76.
Samtlige som har vært med på loddsalget, og
dere som vil gjøre en innsats i avslutningen
takkes på det varmeste!
NB!
Alle loddbøker, utsolgte eller ikke, sendes
snarest, og innen 15/12-76:
NOF avd Østfold
Postboks 109,
1620 Gressvik.

TIL

ØSTFOLDAVDELINGEN
av Norsk Ornitologisk Forening
Postboks 109, 1620 Gressvik

Disse adresser kan du henvende deg til om du skal kontakte styret
personlig eller hurtigst mulig. Bruk ellers postboksadressen.
Formann:

Leiv Bunes, Viker, 1620 Gres.wik.
Tif. 032/27850 (priv.)

Sekretær:

Tore Hoell, "Nyland", 1790 Tistedal
Tlf. 031/92420 (priv.)

Kasserer:

Pål Bu~e. Storveien 29, 1620 Gres.wik.
Tif. 032/27049
.

Redaktør:

Tore Hunn, Hunn, 1650 Sellebakk
Tif. 032/14670

