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REDAKSJONELT
Med dette nummeret kan OstfoldOrnitologen feire :i-ars-jubileum . Det
~r ikke noe stort tall. men dog.
De neste fem ar vil det neppe sk.1e

noen store forandringer med bladet.
til det er foreningens økonomi alt for
dårlig. og noen vesentlig forbedring
kan ikke ventes.
Likevel kan det gjores mye for a
lage et innholdsmessig bedre blad. '\a

3
er det imidlertid vanskelig for oss a
vite hva slags onsker medlemmene
har, og vi ber derfor om at dere sender
oss noen ord. De fleste av dere har
sikke rt forslag til emner, artikler.
faste spalter etc. som vi ikke har
tenkt pa. Det er vel også noe av det
stoffet som har vært i bladet som dere
synes det blir for lite eller for mye av.
Hva med temahefter der hovedvekten legges på ett emne?
Det er selvsagt ikke mulig å gjøre
alle til lags. Naturlig nok vil det bli lagt
mest vekt pa flertallets meninger. men
vi vil vurdere alle forslag og ideer vi
mottar. Vi håper derfor at også DU vil
ha et ord med i laget. Sett tankene i
sving og send oss et brev.
God sommer!
red.

FORMANNEN HAR ORDET
l likhet med mange andre lokalavdelinger av NOF er Ostfoldavdelingen
nå i ferd med å legge om foreningsstrukturen. Det siste halve aret er det
nemlig opprettet lokallag i byene
Moss og Fredrikstad. og i begge til feller ser det u t til å bli et både vel lykket og levedyktig eksperiment.
Gjennom lokallagene oppnår en både
bedre og oftere kontakt medlemmene
i mellom. enn hva tilfellet er med
fylkesmøtene. Dessuten kan en på
lokallagsmøtene drive med mer opplærende vi rksomhet gjennom diskusjoner, gruppesamtaler etc . Det var
da også et av målene med lokallagsmøtene a få engasjert medlemmene
mer på møtene. og ikke bare la dem
lytte til lange lysbildeforedrag. I
Fredrikstad lokallag har man startet

er interessant opplegg. idet man pa
møtene har delt inn medlemmene i
grupper etter hvilke fugleområde r de
forst og frems t interesserer seg for.
Således har vi en Øra-gruppe, en
Hvaler-gruppe og en Nygaardsmoagruppe. Et tiltak som dette vil på
lengere sikt utvilsomt oke kjennskapet til fuglelivet i disse områdene.
I Moss lokallag har flere av medlemmene bidratt med egne foredrag på
medlemsmøtene , og med tid og
stunder kan en sikkert få til en utveksling av foredragsholdere lokallagene i mellom.
Hva er så de framtidige målene for
fylkesavdelingen i NOF i Østfold?
Selvfølgelig er det å få opprettet så
mange lokallag som mulig i fylket.
og i hvert fall i de fire byene samt
indre Østfold, f.eks . Rakkestad. Min
mening er nemlig at man på sikt bør
legge så mye som mulig av aktiviteten
ned på lokallagsplanet. Det vil si at
lokallagene skal arrangere møter,
ekskursjoner o.l. , samle annonser,
drive registreringer og andre lignende
oppgaver. Fylkesavdelingens oppgaver
bør derfor kun bestå i å arrangere årsmøte. gi ut Ostold-Ornitologen, drive
foreningsbibliotek og -kontor, samt
koordinere driften av lokallagene .
r alle tilfelle er det klart at foreningen har behov for å utvide staben
av medarbeidere. Både i lokallagene, i
fylkeslaget og ikke minst i tidsskriftsredaksjonen er det behov for flere
medarbeidere. Når valgkomiteen på
sensommeren går ut for å finne folk
til de forskjellige vervene. er det å
håpe at sa mange som mulig tar på
seg en oppgave. Det trengs både eldre
og yngre medarbeidere, for i naturvernarbeidet er ingen for gammel
og ingen for ung.
God sommer!

NYGAARDSMOA-OMRADET
Ole Jørgen Hanssen
Nygaardsmoa og Goenvad pa
Krakeroy er kjent som et av de mer
verneve rdige va tmarksområdene i Østfold. Omradet ligger pa Kråkerøys sørvestside_ ved utlopet av Glommas
vestre løp . (PL 095 · 605 i UTM systemet). Ornitologisk sett ligger det
derfor meget gunstig an. idet store
mengder trekkfugler hver vår og høst
følger Glommavassdraget nordover og
sørover.
Undertegnede har siden 1969 foretatt ornitologiske registreringer i et
omrade som i vest avgrenses av
Glommas vestre løp. i sør av en linje
fra Råholmflu til Klovholmen. i øst av
Fcmdalssund og dets forlengelse til
Hvalervegen. riksvei 108. som i nord
avgrenser omradet sammen med grusveien forbi Stralsund. Hele undersøkelsesomradet dekker et areal på om lag
5 km.:!. hvorav 0.5 km2 er mudderbanker dekket av mindre enn 0,5
meter vann ved normal vannstand.
Systematiske undersøkelser er imidlertid foretatt kun de siste fem årene. Fra
arene før 1969 foreligger det kun et
fatal! tilfeldige observasjoner. hvorav
de fleste er omtalt i kommentaren til
de enkelte artene. Området ble i 1974
besøkt og vurdert av cand. mag. Geir
Hardeng i forbindelse med naturvernregistreringene i Ostfold og ble da gitt
høyeste verneprioritet. nemlig verneverdig i landsdelsmålestokk. Resultatene av de ornitologiske undersøkelsene skulle i høy grad støtte opp om
denne vurderingen . En lang rekke
personer har bidratt med opplysninger
til denne publikasjonen. og for slike
observas.ioner finnes kildehenvisning i

parentes bak observasjonen. En spesiell
takk for hjelp til registreringene vil jeg
rette til Petter Langvik. Pål Bugge .
Tellef Kjellesvig, Theodor B. Unger.
Leif og Britta Holter og Tone Røed,
for behjelpelighet med oppbevaring av
utstyr til Einar og Helge Johnsen og
Johan Goenrød. og for okonomisk
støtte på kr. 1000.· i 1975 til Kråkerøy kommune.

METODER
Registreringsmetodene kan grovt
sett inndeles i tre hovedkategorier.
nemlig:
1) Tilfeldig registrering av fugl ved a
spasere gjennom en temmelig fast
observasjonsrunde i normalt gangtempo. Alle observasjoner blir straks
notert på en notatblokk. Særlig de tre
siste arene er denne metoden benyttet
systematisk.
2) Systematisk observasjon fra faste
punkter. særlig på dager med stor andel av direkte-trekkende fugler. For
telling av vadefugler og andefugler har
også enkelte punkter vist seg å være
mer oversiktlige enn andre og er følgelig flittig benyttet.
3) Ringmerking og fangst av fugler
med såkalte mistnett. Fangsten har
hittil vært svært usammenhengende.
og høsten 1977 ble det innfanget og
merket 123 individer. 1 et visst monn
er det i 1976 og 1977 ringmerket reirunger av måker og noen spurvefugler.
Området rna sies a være relativt
hyppig besøkt, de seneste arene med
fra 50 til 125 dagsbesøk pr. ar. I Figur
I ). De fleste besøkene er i månedene
mars. april og mai med henholdsvis 58.
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Figur 1: Antall observasjonsdager i området
pr. år.
69 og 38 besøk de siste fem årene.
Især mars og april er så godt som kontinuerlig dekket både i 1975 og 1977.
Dårligst dekket er november og desember, med kun I 0 og 12 besøk de siste 5
årene.

BIOTOPBESKRIVELSER.
Innen undersøkelsesområdet som er
beskrevet i innledningen. finnes det en
rekke mer eller mindre avgrensede biotoper eller landskapstyper. Det forholdsvis høye antall observerte fugle arter. nemlig 158. er en følge av rikdommen av biotoper. I oversikten har
jeg valgt å skille ut syv hovedtyper og
behandler di sse separat både med hensyn til vegetasjon, fugleliv og kvartærgeologisk historie .
To geologiske hendelser er imidlertid utslagsgivende for en rekke av de
kvartærgeologiske fenomener som har
gitt de forskjellige områdene sine særpreg. Det første er berggrunnens
dannelse , som fant sted for anslagsvis
3000 millioner år siden. i den tidsepoke som kalles prekambrium eller
jordens ordtid. Da ble nemlig det

skandinaviske grunnfjellskjoldet. og
dermed også Østfold-granitten som vi
befinner oss pa, dannet. Granitten
regnes for å være næringsfattig, det vil
si at innholdet av plantenæringsstoffer
som kalsium, magnesium o.a. er lavt.
Når bergarten forvitrer eller oppløses
er det derfor lite stoffer som kommer
vegetasjonen til gode.
Den andre sentrale geologiske begivenheten som har satt sitt spor i
landskapet er siste istid. Man regner
med at en sammenhengende iskappe
på opptil 3000 meters tykkelse dekket
landet. For omlag 10000 år siden
bedret klimaet seg betydelig, og avsmeltingen foregikk svært raskt. De
store ismassene hadde presset landet
ca. 200 meter ned under dagens nivå,
så da isen trakk seg tilbake dekket
havet store deler av dagens landskap på
Østlandet. Etterhvert steg landmassene
igjen, først hurtig, siden langsommere
og langsommere, fram til i dag hvor
landhevningen er 3 mm pr år. Såvel
isen som havvannet rakk imidlertid å
sette store spor etter seg i Kråkerøylandskapet.

Vatmarkene
Ornitologisk og botanisk sett er det
vel våtmarksområdene som representerer de største verdiene innen undersøkelsesområdet. Disse kan, alt etter
ulike miljøpåvirkninger inndeles i flere
typer.

Nygaardsmoa og Goenvad
Smeltevannselvene fra isskjoldet
over Østlandet førte med seg store
mengder sedimenter. De største fraksjonene som steinblokker, grus og grov
sand ble lagt igjen helt inn til isskjoldet,
og vi finner disse igjen i for eksempel
Østfoldraet. Finere materiale som leire
og silt ble ført videre ut i havet og sedimentert på dypt vann. Denne marine
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Figur 2: Oversiktskart over Nygaardsmoa og Goenvadområdet sørvest på Kråkerøy.
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leiren finner vi i dag igjen pa Nygaardsmoa og Goenvad. sammen med
materiale som Glomma har fort med

seg helt opp til var egen tid. Leirslettene pa Nygaardsmoa regner en med
ikke er mer enn ~ - 3000 ar. (Johansen

De innerste delene av Nygaardsmoa er svært grunne og
representerer fine beiteområder for trekkende vadere.
Foto: Ole Jørgen Hanssen.
195 7 ). Kontakten med det salte fjord·
vannet har gitt vegetasjonen pa
1'-iygaardsmoa sitt særpreg. Ytterst i
fjæresonen finner vi et belte av svært
salttolerante arter. sa som sal turt
ISalicornia europaea). Innover avtar
salttoleransen gradvis mot et felt med
myrklegg. (Pedicularis silvatica). I
mellomskiktet finner vi blant annet
strandsauløk (Triglochin maritimum)
og saltsiv ( Juncus gerardi). Disse
marine strandengene og de mer spar·
som t bevokste mudderflatene rommer
en rik mikrofauna. som representerer
en viktig næringskilde for trekkende
vadefugler. ender og enkelte spurvefugler . Botanisk sett er disse marine
strandengene. som en siste rest av en
tidligere svært utbredt naturtype i
fylket. meget verneverdige

Takrør og sivakssumper
Store sammenhengende partier med
takror (Phragmites comm unisl og siv·

aks (Seirpus sp.) finnes først og fremst
i mer elle r mindre gjengrodde sund, for
eksempel mellom Oksetangen og
Randholmen. Randholmen og Enebærholmen og Ørnekollen og Oksetangen.
Særlig i det gamle sundet over til
Randholmen . Kråkerøys nest største
holme. er det de senere arene grodd så
kraftig igjen at vanngjennomstrøm·
mingen nesten har opphørt. Opp·
groingen av takrør har imidlertid gitt
hekkeplasser til fuglearter som rør·
sanger og sivspurv. og områdene er
også viktige rasteplasser for vadefugler
som bekkasiner. gluttsnipe. hegre og
rødstilk. samt spurvefugler som blå·
meis. linerle og gulerle .

Kulturbetingede engsamfunn
Nord pa Randholmen finnes i dag
rester av gamle jordbruksområder fra
den tidligere garden pa øya. Omradene
er ikke dyrket opp siden førsten pa
I 950-tallet og blir i dag kun benyttet

Parti fra våtmarksområdet nord for Enebærholmen.
Nygaardsmoa i bakgrunnen. Foto: Pål Bugge.

som beitemark. Flere bekker går gjennom engene. og i disse er det flere
steder vokst opp kratt av selje (Salix
,;aprea). istervier (S. · pentandra) og
bjørk ( Betula pubescens). Til sine tider •
er engene fuktige og myrlendte og er
sammen med sivakssumpene viktige
klekkeomrader for mygg og øyenstikkere . Engene representerer kanskje
en av de viktigste rasteplassene for heipiplerke i distriktet.

Tjeldholmens torvmyr
Torvmyra vi i dag finner sørvest pa
Tjeld.holmen var for noen årtusener
siden kun en liten bukt i dagens Tjeldholmsund. Pollenanalyser utført av
professor dr. philos Anders Danielsen i
forbindelse med hans doktoravhandling. viste tydelig marint miljø opp
mot var tidsregnings begynnelse. Etter

som landet hevet seg forandret området karakter, og det dannet seg en
liten sjø med utløp i sør. Dødt organisk materiale har opp gjennom århundrene pakket seg sammen til tykke
torvlag. på hvilke det i dag finnes en
helt egenartet vegetasjon. Ornitologisk
sett er myra lite interessant, men
floraen har en viss botanisk verdi.

Kalktørrenger
Nord på Rand.holmen finnes et lite
område med kalkholdig sandjord. God
næringstilgang samt en høy lysintensitet medfører at en her finner et rikt
buskskikt av steinnype (Rosa canina),
bustnype (R. villosa) og einer (Juniperus communis).
Området må sies å være viktig for
en del spurvefugler under trekket. og
det meste av ringmerkingsvirksom-

heten har funnet sted i dette omradet.

Fururabber og klover
Da havet skyllet over det som i dag
danner det småkollete Kråkerøyterrenget, førte det samtidig vekk en
stor del av det finere jordsmonnet. Av
den grunn er høydedragene i granittasene gjeme karrige mose- og lavbevokste rabber med furu (Pinus
silvestris) som dominerende treslag.
Kun nede i klover som isen har gravet
ut i svakhetssoner i berggrunnen.
finner vi mer sandig jordsmonn. Her
finnes ogsa mer vannkrevende arter
som gran (Picea abies), bjørk ( Betula
pubescens) og rogn (Sorbus aucuparia),
dessuten sommereik (Quercus robur).
osp (Populus tremula) og lønn
(Aceraceae plantanoides) i sørvendte
hellinger. I sonen ut mot strandengene.
særlig innerst på Nygaardsmoa og
innerst i Femdalssund. finner vi et
skikt av svartor (A. glutinosa). Noen

spesiell betydning for fuglelivet har
disse omradene neppe . bortsett fra at
de vanligste spurvefuglartene finner
gode hekkeplasser her.

Skjærgården
Helt ytterst mot fjorden finner vi et
smalt belte med lave, vegetasjonsfattige øyer, et typisk m!dtskjærgårdslandskap.
Jordsmonnet finnes hovedsaklig i
sprekker og forsenkninger og gir lite
rom for særlig vegetasjon. Bortsett fra
rødnebbterne som ble funnet hekkende i 1977. er det på disse øyene kun
de vanligste skjærgårdsfuglene som
måker og enkel te vadefugler og andefugler.
Til slutt skal nevnes at en ikke liten
del av området er oppdyrket, for det
meste benyttet til korndyrking. Disse
representerer en viktig rasteplass for
mange frøetende
finkefugler på
trekket.

SYSTEMATISK ARTSL!STE FOR NYGAJ;!U>SMOA/GOENVAD 1970-77.
Te:i:nforklarin:i::

For symbolene gjelder følgende kode:

s j: sJelden, færre en 5 observasjoner totalt.
obst!rvP.res van l ig i vinterhalvåret
obse r ve res spo radisk i ·Jinterhal våret
V
:Jbserveres •1anlig på vårtrekk
V
obsei:veres sporadisk på •.r!rtrekk.
s
diserveres vanlig på s·.Jr'l!""TI.eren
s
observe res sporadisk på sommeren
A : o bserveres vanliJ ; •~ h~sttrekl:
a
observeres sporadisk ~å høsttrekk
H
konstatert hekkefugl
h
sannsynlig hekkefugl
I kolonnen til høyre er angitt tidsrommet hvor artene opptrer i
orrrådet, med ekstremumstider for perioden angitt.
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VENDEHALS (J. terquilla)
GRØNNSPETT ( P. viridisl

V,S,A ,H
W,V,S,A,H

~1-+--1--+.-1-.+--1-1--11-+-1-~

SVARTSPETT (D. martius)

W,V,S,A,H

~1-+-+-+-+-.+--1-1--1-+-1-~

FLAGGSPETT (D. major)

W,V,A

DVERGSPETT (D. miner)

W,V,A

SANDSVALE IR . riparia)

sj

1- - ' -

1-<-+-+--+.-1-.+-1-<---+-+-+-~

I~

~ÅVESVA~l

r~s t 1ca ;

H.

TAKSVALE

S.

TOPPLERKE

~rb1ca 1

G. cristata)
~.

TRELERKE

arborea )

A. arvensis )

SANGLERKE

V,S,A,H
V,S,A,H
sj

i

v,a,h
V,S,A,H

HE I PIPLERKE , A. pratensis )

V,S,A,H

SKJÆRPIPLERKE (A. spinoletta 1

' T ,S,A,H

GULERLE

M.

f lava l

V,A

LINERLE

M.

a l ba )

V, S,A,H

A.

TORNSKATE . L. collurio )

V,S,A,H
-.'i· , v ,a

STÆR \ S. vulgaris )

V , S,A,H

NØTTESKRIKE

W, V,A
W,V,S , A,H

KAIE

v ,a

(C. monedula )

KORNKRÅKE 1C.

f rugi l egus )

W,V,S,A,H

RAVN (C. corax)

w , v,a

SIDENSVANS (B. garr u lus )

w,v

GJERDESMETT (T. troglodytes)

w,V,A

JERNSPURV (P. modularis)

V, A

SIVSANGER 1A . schoenobaenus)
MYRSANGER A. p a l ustris )

S )

A . scirpaceus )

GULSANGE R : H. i c t e rina )
HAUKSANGER IS. niso r ia)
HAGESANGER
~UNK

·s.

TORNSANGER
~ØLL ER

·s .

bari n )

atr i cap ill a )
S. c ommuni s)

I S. c urruc a)

LØVSANGER

P.

~ r ochill us )

GRANSANGE R

P. colybi t a)

F UGLEKONGE

R . regu l u s)

HAGEFLUESNA PPER

F. h ypo l euca )

S . rub e t r a )

I

I

1

'

I

;

I
I

,_

,_

l. -

I

'
i

!1 1

I

I
I

L - ~-

!

-

I
I

I

I

II
I

!

I

I

t

-

I
I

111-III

-

-

~L....

I

I

L....

'-'-

~1- I

I

sj
S,h

-~

I

SJ

I

S )

!

V, S, A, H
.J , .;

I

,_

I

I

I

-....... .

I I

I

'J ,S ,A , H
r1, S , A ,H

I

V,S,A1 H

,} , S ,;.. , H

I
I

I

I!

I

I

I

II

I

I

w I '._! I s , ;... ,r.

1
l

I
i

' !

l

\

'

I

I

'.'I s I rl

I
r :-.

·: , s ,;..., ,i-l
·.; , s, .:... ' :--:

~ØDSTR U P E

it: r •.'I s

rJbecula .

I

!

I

,
I

II 11

I

I

I

,.._,__ c-

O . o e n ant he ,
E.

II

'

,_,_

RØDS TJERT ; p, pho en i cur us

STEINSKVETT

I.
I:

-

GRÅ F LUES NAPPER IM. str iata)
BUSKSKVETT

'

+- !

sj

KRÅKE (C. corone cornix )

RØRSANGER

1 1

I !!

i

SKJÆRE • P . pica)

I

II iI I

!I:

VARSLER I L. excubitor)
(G . glandarius)

I

V,S,A,H

trivialis )

TREPIP~ERKE

'

!i!

t

.~~ r :--:

I

!

I··-.

I
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GRÅTROST (T . p ila ris)

W,V,S, A, H

RINGTROST (T . torquatus)

V,a

SVARTTROST (T. merula)

W,V,S,A,H

RØDVINGETROST (T. iliacus)

V, A

MÅLTROST (T. philomelos)

t/ ,S,A,H

DUETROST (T. viscivorus)

V

STJERTMEIS (A. caudatus )

W,V , s,A,h

LØVMEIS ( P. pal ustr is)

sj

GRANMEIS (P. montanus)

W,V,S,A,h

SVARTMEI S (P. ater)

W,'l ,A

TOPPMEIS (P. c rista tus)

W,V,S,A,H

BLÅMEIS (P. caeruleus )

W,V,S,A,H

KJØTTMEI S (P. major)

W,V , S,A,H

SPETTMEIS (S . europaea)

W,V,S,A,H

TREKRYPER (C. familiaris )

W,V,S,A,H

GRÅSPURV (P. dome sticus)

W,V,S,A,H

PILFINK (P. montanus)

W,V,S,A,H

BOKFINK (F. coelebs )

V,S,A,H

BJØRKEF INK (F. montifringilla)

w, V,A

GRØNNFINK (C. c hloris)

W,V,S,A,H

GRØNNSISIK (C. spinus )

W,V , A

STI LLITS (C. c arduelis )

sj

BERGIRISK (A . flavirostris)

V,A

TORNIRISK (A. cannabina)

V ,S,A , H

GRÅSISIK (A . flammea)

W,V,A

POLARSISIK (A. hornemanni)
KORSNEBB SP.

(Loxi a sp .)

KONGLEBIT (P. enucleator)

I

f-

_,..._ -

I

_.

-- - ' -

I
_,_

I

I

-

__

-'-

-

..__ ....

--

sj
v/invasjon
v/in vas jon

DOMPAP (P. pyrrhula)

W,V,A

GULSPURV (E. c itrinella)

W,V ,S,A,H

SIVSPURV (E.

V,S,A,H

schoeniclus)

-

LAPPSPURV (C . lapponicusl

sj

SNØSPURV (P . nivialis)

w,V,A

----- -

- --

FUGLEARTER SOM REGNES SOM RØMTE BURFUGLER
OG FØLGELIG IKKE REGNES PÅ OFF I SIELL ARTSLISTE FOR OMRÅDET:
RUSTAND (T . ferruginea)

sj

BYDUE (C . liv ia)

V,S,A

I
111111111 1111
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KOMMENTAR TIL DE MEST
INTERESSANTE ARTENE.
For at denne publikasjonen skal
holde seg innen rimelighetens grenser
hva lengden angar. er kun de mest
interessante arter behandlet nærmere
her. mens det øvrige kan leses i for
eksempel rapporten fra arene 1970 ·
1975 (Hanssen I 976a). Det er dessuten meningen a publisere flere mer
inngaende artikler om fuglelivet pa
Nygaardsmoa i framtidige numre av
Ø -o.

2.0

l.O

Storlom I eks sett sør for Randholmen
8.6. 1977 (ES. OJH).
Toppdykker I eks sett ved Tjeldholmen 9.5. !976 (PB, OJH).
Storskarv I eks skutt høsten 1976 og I
eks sett den 5.10. 1977 (LH. BH).
Gråhegre l likhet med Østfold-kysten
forøvrig har man pa Nygaardsmoa
kunnet registrere et stort oppsving i
hegrebestanden de senere ar. Ser man
pa antall observerte hegrer pr. observasjonsdag for perioden l 973 - 1977. ser
man at mens man i 1973 i gjennomsnitt matte gjøre I 0 turer i omradet
for a se en grahegre . sa man i 1975 og •
l 976 2 individer pr. tur (Figur 3 ).
Observasjonene fra 1973 · 77 er vide re
samlet i en oversikt som viser fordelingen av antall observerte hegrer gjennom året. (Figur 4 ). Dette viser en
tydelig topp i mars når trekkfuglene
ankommer. et svært lavt nivå i mai
under hekkesesongen og en topp i
juli /august nar ungene har forlatt
reire t. Nedgangen i september kan
sannsynligvis tilskrives høstjakten som
starter I. september og er derfor ikke
noe n reell nedgang. Først i november
viser an tall observasjoner en reell ned·
gang. da som folge av at grahegrene
trekker unna for kulda

73 74

75 76

77

Figur 3: Antall observerte hegrer pr. observasjonsdag for perioden
1973-77.

6

5
4
3

2
1

J FMAMJ J AS OND

Figur 4: Antall obse rverte hegrer pr. dag der
hegre er observert, i månedlige kolonner for årene 1973-77.
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Andefugler.
Undersøkelsesomradet kan ikke sies
å være spesielt viktig for andefugler, til
det synes bunnvegetasjonen å være for
fattig. De viktigste overvintringsområdene er naturlig nok blant grunner
og båer i skjærgården, hvor bunnvegetasjonen og -floraen er rik, takket være
næringsrikt Glornmavann . De vanligste
overvintrende endene er derfor knoppsvane. ærfugl, kvinand, siland og laksand. Som man ser av tabell I har de
fleste av artene sitt maksimum i februar. Dette har sannsynligvis sammenheng med at de fleste innsjøene da er
frosset, og at endene søker tilhold i
den isfrie fjorden .

Tabell 1. Overvintrende
ender. største antall av
en del andefuglarter observert på en dag på Nygaardsmoa.
Største
Art:
Måned
antall
Knoppsvane Jan
22
Stokkand
22
Mar
Ærfugl
Apr
52
Kvinand
Feb
70
Siland
Feb
31
Laksand
Feb
20
Sannsynligvis fyller området en
viktigere funksjon for andefuglene
under vår- og høsttrekket. Da kan gravand. krikkand og i enkelte år toppand
sees i ganske store antall. Toppand og
gravand sees nesten kun på vårtrekk,
krikkand også pa høsttrekk, men da i
mindre antall. Hovedtrekket forstyrres
i stor grad av andejakten. idet antallet
ender er svært høyt fram til jakten
starter. men synker sterkt de neste
dagene .
Knekkand " hanner observert 25.4.

1971.

Skjeand 3 vår- og I sommerobservasjon. I hann sett 23 .3. 1974 (TBU), l
par sett 4.3. 1973 (PB) og 29.4. 1977.
2 par sett 9.6. 1977 (TR, OJH).
Havelle l hann sett inne på Moa 5 .11.
1972 (PB. OJH).

Rovfugler.
Området ser i almindelighet ut til å
være lite attraktivt for de fleste rovfuglarter. Enkelte dagrovfugler trekker over området vår og høst, spesielt
gjelder dette musvak som kan sees
nesten daglig i kortere perioder i april
og september. Enkeltindivider av tårnfalk er dessuten vanlig, især på høsttrekket, men arten er også observert
overvin trende.
Streifindivider av hønsehauk og
spurvehauk sees nesten året rundt.
men spesielt i vinterhalvåret. Videre
foreligger enkeltobservasjoner både av
fjellvåk og myrhauk på vår- og høsttrekket, mens fiskeørn er sett på vårtrekk.
Orrfugl Tidligere årviss hekkefugl i
området. nå i beste fall sporadisk
hekkende, selv om en hane spiller hver
var. Høner er imidlertid ikke sett de
siste tre årene.
Sothøne
l eks sett i 1969 (LB).
Videre ble l eks sett i mars 1977 (PB ).

Vadefugler.
Vadefugler er uten tvil den gruppe
fugler som i sin søken etter næring
under trekket er mest avhengig av
Nygaardsmoa som rasteplass. Særlig
gjelder dette storspove og til en viss
grad tundralo. Til sammen er 25 arter
vadefugler observert i området. Av
disse er kun 6 funnet hekkende, nemlig tjeld. vipe. rødstilk, storst>ove,
rugde og enkeltbekkasin. dog med et

Enkeltbekkasinen er en av de seks vadefuglene som
hekker i området. Foto: Ole Jørgen Hanssen.
forbehold for rugde som kun høres pa
det såkalte ··rugdetrekket". Området
har følgelig sin hovedfunksjon som
rasteplass for trekkende fugler. Av
vinterobservasjoner foreligger kun en
observas1on av I vipe den 23.l.1975 •
ITK.OJH ). samt en rødstilk fra desem·
ber 1976 (bl.a. TK og OJH).
Vartrekket innledes gjeme med vipe
og tjeld i slutten av februar, og så
folger i rask rekkefølge sandlo. enkelt·
bekkasin og rødstilk i april og mai.
Vanligvis er de fleste vadefugler mest
tallrike under høsttrekket. men dette
gjelder langt fra alle arter pa Moa.
Save! sand.lo som vipe . temminchsnipe
og storspove er langt mer tallrike på
våren. I denne sammenheng vil kun de
viktigste observasjonene blir kommentert. men en mer inngående publikasjon over vadefugltrekket vil bli
publisert i 0-o senere i 1978.

Sandlo Arten viser en sterkt cliskon-

tinuerlig opptreden under vårtrekket. idet vi finner en markert trekktopp i midten av april og en i midten
av mai. med svært fa observasjoner i
mellomperioden. Muligens kommer
dette av at to raser trekker gjennom
området.
nemlig
sørlig
sand.lo
(Charadrius h. hiaticula) og nordlig
sandlo (C .h. tundraea). Dette er for·
hold som vil bli nøyere utredet framover. Et interessant moment er at
største antall på våren . 18 ind. er
observert så sent som 31.5.1975 (PB.
OJH). da hekkefuglene i området
rundt har ruget i minst 14 dager.
Tundralo 3 vårobservasjoner. i det I
eks ble sett i mai 1973 (PB. OJH ).
samt 16.5. og 19.5. 1977 (TS. OJH).
Opptrer i større antaJI under host·
trekket. spesielt i 1976. da det flere
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ganger ble observert flokker pa rundt
20 ind. Maks antall 40 ind. ble observert 25 .9.1976 (ES. PB. OJHJ.
Polarsnipe 3 varobservasjoner. i det
2 eks ble sett 12.5.. 13.5. og 20.5 .
1973 (PB. OJH).
Fjellmyrløper 4 ind . observert 31.5.
1975. (PB. OJl-I).
Storspove Arten må regnes blant de
vadefugler som er lettest å registrere
under trekket på grunn av sin størrelse
og sin lett identifiserbare fluktlåt.
Storspoven er derfor en av de arter
hvis trekk over fylket er best kartlagt.
På grunnlag av det materiale som foreligger. må en kunne si at Nygaardsmoa
har en svært viktig funksjon for
spovenes vårtrekk. Hovedtrekket foregår i perioden 20. april til I. mai . med
høyeste dagsantall 215 eks den 27.4.
1977.
De aller fleste storspovene kommer
inn over Kråkerøy fra sør (se Figur 5 ).
passerer inn over Nygaardsmoa, snur
her brått mot øst og fortsetter mot
Øra og Torsnes. Kun en liten del av
spovene lander og raster i omradet,
men det er eksempler på at opptil 165
storspover er observert rastende.
nemlig 24.4.1976 (TK. OJH). I den
beste trekkperioden kan trekket foregå stort sett hele dagen, med en konsentrasjon på morgenen og ettermiddagen. Rastende storspover synes
først og fremst å ha ankommet sent
på kvelden, for så å bli i området
natten over. I løpet av morgen tim ene
forsvinner gjeme flokkene nordover
via Øra-området. Nygaardsmoa er
såvidt vites det eneste sted i Østfold
hvor et større antall storspover raster.
og fyller dermed en viktig funksjon
for denne artens trekk gjennom
fylket.
Småspove
Arten sees forholdsvis
vanlig p;i vartrekket. og største an-

tall er en flokk pa 80 - 85 eks den
10.5. 1977.
Kvartbekkasin
1977.

I eks sett den 25.10.

Rødnebbterne
Arten ble observert
første gang i 1977. da den ved flere tilfeller ble sett fiskende i området. Et
par ble ogsa funnet hekkende i utkanten av området.
Ringdue Opptrer svært vanlig pa vårog høsttrekk. Hovedtrekket om varen
synes a foregå i mars - april. da over
3000 eks ble talt den 3.4.1977. På
høsten passerer hovedmengden i
midten av oktober. da største antall.
250 eks er sett den 17. 10.1977. Pa
varen raster duene ofte natten over i
gran og furutrær på øyene ytterst i
omradet og fortsetter videre nordover
pa morgenen.
Skogdue Småflokker sees på vårtrekket og høsttrekket. på våren i mars/
april og på høsten i september. Største
antall pa en dag er 25 eks den 20.9.
1977 (TR, OJH).
Jordugle Sjelden trekkgjest på høsten
(Sl). kun en observasjon i undersøkelsesperioden, nemlig ultimo august
1976.
Hubro
Arten hekket på Kråkerøy
fram til århundreskiftet, men kun en
observasjon fra undersøkelsesperioden
i det 1 eks. ble sett 6.5. 1971 (PL,
OJH).
Kattugle Et par hekker i en oppsatt
holk i området.

Spurvefugler.
Området rundt Nygaardsmoa har
flere karakterer som gjør at trekket av
spurvefugler er svært rikt. Blant de
viktigste faktorene kan nevnes jordbrukets tiltrekning pa frøetere. buskvegetasjonens tiltrekning pa sangere og
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Figur 5 : Oversiktskart over Kråkerøy med tilgrensende deler av Øra-området i øst. Pilene indikerer
storspovenes hovedtrekkretning over området under
vårtrekket i april.
trostefugler. og engenes ditto på piplerker og lerker. Blant de mest tallrike
trekkgjestene på varen er snøspurv
med 5000 eks den 26 .3. 1972. bokfink
1600 eks den 24.4.1977 (PB. OJH).
gråtrost 450 eks den 24.4.1977 (PB.
OJH) og heipiplerke 200 eks den 8 .5.
1976. Videre ble det sett 160 eks

bergirisk 24.4. 1977 (PB. OJH) og
150 eks linerle samme dato.
På høsten opptrer bjørkefink vanligst med 1500 eks 7. - 9.10.1972.
bokfink 500 eks den 25.3. 1972.
gråtrost 500 eks i oktober 1972 (PB.
OJH). rødvingetrost 400 eks den 2.10.
1977 (TR. OJH) og gulerle 100 -
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Heipiplerke er en av de vanligste spurvefuglene som
bruker området som rasteplass under høsttrekket. Den
hekker også sparsomt i området. Foto: Ole J. Hanssen.
120 eks den 28.8.1977 (TR, OJH).
Trelerke Arten observert artig under
vartrekket i mars og er også observert
en gang under høsttrekket. nemlig 6
eks den 21.9.1975. På våren er opptil
to hanner hørt synge samtidig den 8.
4.1976. og arten hekker sannsynligvis
i området.
Heipiplerke Arten er en av karakterfuglene for de fuktige engene nord på
Randholmen under vår- og høsttrekket. Hovedtrekket om våren foregår
først i mai og i september · oktober
pa høsten. Ut fra beregninger som er
foretatt over høsttrekket. passerer
4 . 6000 heipiplerker gjennom området hver høst (Hanssen 1977 ).
Interessant er det at arten hekker for
eksempel pa myra pa Tjeldholmen .

idet dens hekkeforekomst i flg.
Haftorn , Norges Fugler. er lite kjent
øst for Lindesnes.
Gulerle Arten opptrer vanlig vår og
høst. dog i størst antall på høsten.
Såvel sørlig gulerle (Motacilla f.
flava) som saerle (M. f. thunbergii)
er observert.
Tornskate
omradet.

2 · 3 par hekker arlig i

Kornkråke 3 observasjoner foreligger,
idet 2 eks ble sett 23.4.1975 (PB,
OJH). 9 eks den 29 .4.1977 og endelig
7 - 8 eks den 1.5. samme år.
Myrsanger 2 eks ble observert og hørt
synge fra 4.6. til 6.6. 1975.
Gulsanger

2 voksne individer og 1
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ungfugler ble sett I i. 7.1976.
Hauksanger I voksen hann ble observert i juli 1972. og I 10d. ble sett i juli
1973 .
Gråtrost Svært vanlig pa var- og høsttrekket. hekker dessuten vanlig i omradet og er ikke uvanlig a se pa
vinte ren i flokker opp til 30 - 40 ind.
Ringtrost Observeres jevnlig pa varen.
med tidligste observasjon 24.4.1973.
Storste antall. 9 eks observert 1.5.
1975.
Duetrost Sees sporadisk pa vårtrekket.
Kun to observasjoner i 1977. idet 3
eks ble sett I 9.4. og I eks den 24.4.
(Pl. OJH).
Polarsisik

eks sett 28.3.197'2 (PL.

OJH).

Korsnebb sp Opptrer invasjonspreget
enkel te høster. saledes passerte minimum 300 eks området i perioden I I . 25. 10. 1975 (Hanssen 1976 b). Største
antall pa en dag er 120 ind. I 2. 10.
I 975 (PB. OJH ).
Konglebit En flokk på 30 ind ble sett
den 20. I I . l 976 i forbindelse med
invasjonen denne høsten over store
deler av Skandinavia.
Lappspurv
(PB).

l eks observert 8.4. l 973

For samtlige angitte observasjoner
som ikke er gjort av forfatteren alene.
er observatørenes initialer satt i parantes. Følgende initialer er benyttet :
Leiv Bunes (LB). Pål Bugge (PB).
Britta Holte (BH). Leif Holte (LH).
Sigurd Istre (Sl) . Tellef Kjellesvig
ITK l. Petter Langvik (PL). Erik

Sandersen (ES). Tor Sorlie !TS ).
Theodor Broch Unger (TBU). Tone
Røed (TR) og Ole Jørgen Hanssen
(OJH).

RINGMERKINGSVIRKSOM
HETEN.
Ringmerkingen startet opp varen
1976. da et mindre antall reirunger av
måker og enkelte spurvefugler ble
merket. Av de 74 ungene som ble
merket i l 976 er det funnet igjen 3
fiskemåker og l sildemåke. (Oversikt
over gjenfunnene finnes nedenfor).
Høsten I 977 ble det så startet opp
med forsøk på fangst med såkalte
mistnett. Disse er satt opp i buskvegetasjonen på nordre del av Rand·
holmen og er også forsøkt rundt
husene på Nygaard. I og med at det
kun er benyttet maksimalt 6 nett på
en gang er det klart at fangstutbyttet
er begrenset. Likevel må en si at for·
søket har vist seg vellykket, især for
enkel te arter. Heipiplerke er kjent for
å være vanskelig å få tak på. men
denne gikk villig i nettene nord på
Randholmen. Med sapass få eksemplarer fanget er det naturlig nok ennå
ikke kommet noen gjenfunn av denne
spurvefuglmerkingen. 5 kjøttmeiser
og I gulspurv er imidlertid kontrollert
i området etter merkingen .
I framtiden er det meningen først
og fremst å satse på fellefangst av
sandlo under vårtrekket på Nygaardsmoa. Fangst av spurvefugler vil derfor
kun bli kombinert med denne merkingen. Pa grunn av områdets beskaffen·
het med fuglene spredt over et svært
stort areal, er det begrenset hva en kan
fange av spurvefugler. og dessuten
representerer beitedyrene i området et
stort problem ved oppsetting av
nettene .
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RINGMERKINGSOVERSIKT FOR GOENVAD 1976-77.
ART
TJELD (H. ostralegus )
anus)
FISKEMÅKE (L.
GRÅMÅKE (L. argentatus)
SILDEMÅKE (L . fuscus)
SVARTBAK (L. marinus)
VENDEHALS (J . torquilla)
GRØNNSPETT (P . viridis)
KRAKE (C. c. cornix)
KJØTTMEIS (P. major) '
BLÅMEIS (P. caeruleus)
TOPPMEIS (P. cristatus)
GRANMEIS (P. montanus)
RØDSTRUPE (E. rubecula)
RØDSTJERT (P. phoenicurus)
BUSKSKVETT (S. rubetra)
SVARTTROST (T. merula)
RØDVINGETROST (T. iliacus)
MÅLTROST (T . philomelos)
MUNK (S. atricapilla)
MØLLER (s. curruca)
LØVSANGER (P . trochillus)
GRANSANGER (P . colybita)
FUGLEKONGE (R. regulus)
JERNSPURV (P . rnodularis)
HEIPIPLERKE (A. pratensis)
TREPIPLERKE (A. trivialis)
LINERLE (M. alba)
STÆR (S. vulgaris)
BOKFINK (F. coelebs)
GULSPURV (E. citrinella)
SIVSPURV (E. schoeniclus)

1976
4
16
3
2

5
0
0

4
5
0
0
0
0
0
0
0

0
0

1977
2
0
0
0

1
1
1
0

27
6
2

1
18

SUM KONT. GJ.F.
6
16
2
6
1
1
4
32

3

3

1
1
5
1

0

3

3

0
0
0

1

1
4
1
4

0

0
0
4
3

4

23

0
2
0

1

3

6
2
1
18

1
1
5
1

1
4
4

3

3

4
23
4

5

28
0
0
0

4

28
4

5
5

5
5

1

SUM 1976-77

74

126

200

4

DISKUSJON.

typisk østfoldsk kystnatur. 1 og med
at denne naturtypen som helhet er begynt a bli sjelden i fylket i uberørt tilstand, er det sett som svært viktig å
få vernet restene som finnes tilbake.
I vurderingen er det selvfølgelig også
tatt hensyn til fuglelivet. som en vel
har vært klar over har hatt visse
verdier

1 de tilfeller hvor Nygaardsmoaområdet e r vurdert av naturvernmyndigheter. er området som helhet
vurdert svært høyt. Først og fremst er
det de landskapsmessige aspekter som
har presset området oppover på skalaen. idet området har karakter av

4

,..,
Gjenfunn pr. 17.2. 1978.
Fiskemåke
Zool. mus

Sildemåke
Stat Vilt

MB 01781

o pull 13.6. 1976 Rødstruten
+ 15.9.1976Gl.Fredrikskog
(54.SSN 08.43E) Højer. Danmark.
480 km. ssw

MB 02698

o pull 20.6. 1976 L. Sauholmen
x juni 1976 samme sted

MB 02718

o pull 27.6. 1976 Driteren
x 17.9. 1976 Rolvsøy (59.16N 11.0IE)
15 km. N.

402.062

o pull 7.6. 1976 Rødstruten
x juni 1976 Revholmen. Hvaler
(59.07N 10.54E)

Tegn forklaring
o
pull :

x

Merket i eller ved reiret.
Dununge. reirunge, ikke flygedyktig.
Funnet død, sy k eller skadd og senere død.
Skutt eller drept av menneske på annen måte .

- --- --· --- · . ---··. ·-

- -·- ---- -- - ··- - ---- - - -- - -

Personlig synes jeg imidlertid at de
ornitologiske registreringene fra 1970 ·
77 viser at området har stor betydning •
som rasteplass for en del fuglearter
under trekke t. At det er sett 160 fugle·
arter i omradet sier ikke mer enn at
observasjonsaktiviteten har vært høy,
men de store antall av rastende storspover. tundralo og ikke minst en del
spurvefugler på trekk, viser at omradet
har ornitologiske verdier ut over det
vanlige . For å sikre disse fugleartene
tilstrekkelig ro under trekket, er det
derfor ønskelig å få mest mulig fredelige forhold i området. Det siktes i
denne sammenheng spesielt til høst·
jakten på ender. som tydelig skremmer
vekk så godt som all annen rastende

fugl i området. Videre må det sikres
vern av området gjennom naturvernlovens paragraf 8. Et fredningsforslag
for omnidet foreligger da også
(Hanssen 1974 ). Etter de planer som
foreligger for utbyggingen av turveinett på Kråkerøy, kan det faktisk se
ut som om det begynner å haste med
å få området vernet. (Hanssen 1978 ).
For de som er interessert i å besøke
Nygaardsmoa for å se på fugl, vil jeg
anbefale å besøke de punkter i ter·
renget som er angitt på firgur 6. Veda
benytte disse punktene og unngå å
tråkke helt nede i strandkanten, kan
en studere fuglelivet uten å skremme
fuglene unødig.

~3

Målestokk
1:25 000
Figur 6: Oversiktskart over undersøkelsesområdet med
inntegnet forslag til reservatgrenser, samt forfatterens forslag til sone for jaktforbud og landskapsvernområde.

u
~

---

Spesielt godt egnede utkikkspunkter .
Arealer foreslått utlagt som naturreservat.
Grense for område foreslått som landskapsvernområde med jaktforbud.
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KOMMENTAR TIL UTKAST FOR
TURVEINETTFORBINDELSE TIL
RANDHOLMEN PA KRÅKERØY
Ole Jørgen Hanssen

Som kontakttnann i NOF avdeling
Østfold. vil undertegnede med dette
få levere en kommentar til utkastet
for turveinett på Kråkerøy. Det omtal te planutkastet tar for seg turveiforbindelsen til Randholmen. Pr. i
dag foreligger det to alternativer:
I En turvei med kapasitet for traktorkjøring fra Femdalssund gjennom
Sundet og over til Randholmen i
dagens klopp.
li Bruforbindelse med gangbru lenger
ute i Femdalssundet.

Verneverdi.
Området som her er pekt ut. er en
del av et større kompleks av strandvegetasjon som strekker seg fra Femdalssund mot Enebærholmen, hvorfra
det strekker seg i to retninger. en sørover til Randholmsund og en nordover
til Nygaardsmoa/Goenvad. (PL094 597 i UTM-systemet). Til kategorien
strandvegetasjon kan også regnes de
. fuktige delene av engvegetasjonen nord
på Randholmen, som dog er kulturpåvirket fra gammel tid.
Verdien av disse våtmarkslokalitetene har vært kjent i lengre tid, da
det alt fra 1969 er utført botaniske
og zoologiske undersøkelser i området. dog med størst tyngde på
undersøkelser av fuglelivet. Allerede
I 0 . november 197'2 ble det fra Østfold
Fylke ved naturvernkonsulent Isak
Selenius i samarbeid med NOF avdeling Østfold . utarbeidet et fred-

ningsforslag for området: Her heter
det blant annet i punkt 3 : " Strendene
må ikke fylles opp med avfall eller
annen fyllmasse, heller ikke det
fredede sjøområde eller deler av
dette."
I notatene fra Miljøverndepartementets undersøkelse "Naturvernregistreringer i Østfold" heter det: Området er unikt pa den måte at landskapstypen er i ferd med å bli en
sjeldenhet v/Oslofjorden i Iite påvirket tilstand. (Uthevet av forfatter).
r det foreliggende hefte fra registreringen. Naturvernregistreringer i Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Utbyggingsavdelingen. er området gitt
høyeste verneprioritet, nemlig klasse
4 . Dette betyr at området er verneverdig i lands-/fylkessammenheng. Områdene forutsettes vernet med hjemmel
i naturvernloven. På side 95 heter det
om området: "Større brakt-marint
gruntområde av stor ornitologisk verdi.
Store strandenger av vesentlig botanisk
verdi. En mindre svartorstrandskogforekomst" .
Dette burde alene indikere hvilken
verneverdi området har, og at det først
og fremst er helheten og upåvirketheten i området som gjør det unikt og
spesielt verneverdig. Likevel vil jeg
med bakgrunn i de nøyaktige undersøkelser som er utført i området.
kommentere verneverdien ytterligere.
pa grunnlag av konkrete tall av nyere
dato.
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Betydning for fuglelivet.
Gjennom en del tall vil jeg her belyse viktigheten for fuglelivet av det
området som er utpekt som veitrase.
Det dreier seg da kun om strand- og
sumpomradet nordøst for Randholmen.
Botanisk sett kan området deles i
to typer, en kortvokst strandengvegetasjon av brakk-karakter, og et parti
med høyvokst takrør og sivaksplanter.
Disse to typene representerer viktige
rasteplasser for forskjellige fuglearter
på trekk.

Takrør/sivakssumpen.
Dette området besøkes ofte av småfugl som buskskvett, meiser og sangere
på trekk. De henter da sin føde enten
i frøene av takrør eller i insektslivet
blant stråene. Pa varen og høsten er
det derfor vanlig a se store flokker av
småfugl beite i denne takrørskoge n.
Omradet er også den eneste hekkeplassen for rørsanger i området, og
denne arten vil forsvinne med biotopen.
I mytingsperioden (fjærfellingsperioden) er området hyppig besøkt av
stokkender som søker beskyttelse i
det høye sivet. Flokker på 3 0 - 40 •
ender er da ikke uvanlig. På høsten
benytter hegrene området til matjakt. Det er sett opptil 23 hegrer på
en gang i området. mens vanlig dagsantall ligger på 8 - 10.

Hva er det så som gjør området så
attraktivt for disse småfuglene? Svaret
er ganske enkelt. Det sumpige terrenget med lav vannstand er et ideelt
klekkested for en mengde insekter så
som mygg og øyenstikkere. Dette
skaper føde for de enorme konsentrasjonene av fugl på trekk og en stor
del av hekkebestanden av småfugl. Det
minste inngrep vil ødelegge mye av
dette klekkeområdet, og uerstattelige
matmengder for fuglene vil forsvinne.
I de senere år er en blitt stadig
mer klar ove r at nettopp det området
som er utpekt som veitrase, er en
svært viktig trekklokalitet for linerler, troster og finker. Under såkalt
direkte trekk, hvor fuglene ikke lander
for å raste, men bare flyr lavt over
terrenget, har området vist seg a være
en markert ledelinje for trekket. Dette
er i og for seg ikke unaturlig, da dette
sundet er dannet i en sprekkesone i
granitten. Denne går helt fra Skams
klove pa Kjøkøya og fortsetter helt
bort til dette Sundet (Kråkerøy
Bygdebok s. 13). Fra stor høyde ,
når fuglene kommer inn fra sjøen, er
dette derfor et markert trekk i landskapsbildet. Følgende opptelling av
overflygende fugler på morgenen den
24/4 1977 illustrerer dette godt. Fra
klokken I 030 - 1200 ble det notert
følgende fuglearter trekkende over i
en høyde av 5 - 50 meter over bakken.
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Engvegetasjonen.
Denne kortvokste engvegetasjonen
med sumpig preg er et av de viktigste
rastestedene for småfugl under høstog vårtrekket. Området er spesielt
viktig for heipiplerke, som en under
trekket finner større konsentrasjoner
av her enn de fleste andre steder i
fylket.

Ringdue
Heipiplerke
Linerle
Stær
Gråtrost
Svarttrost
Rødvinge trost
Måltrost
Duetrost

ANTALL
58
200
106
60
436
10
6
31
.I
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Bokfink
Bergirisk

1574
160

Dette betyr at tilsammen 2600
trekkende fugler passerte på 90 min.
Når man så vet at det vesentlige
direktetrekk av fugl foregår tidlig
på morgenen, kan man ane hvilke
dimensjoner dette trekket kan ha.
Det kan nevnes at det på Nygaard
er observert flokker på 1500 - 2000
bokfink. 2000 - 2500 bjørkefink.
3000 ringduer og 4000 - 6000 snøspurv de siste 5 år.

Forstyrrelser.
Enten man vil eller ei, fører en turvei uvilkårlig med seg en del forstyrrelse fra friluftsfolket. Det er derfor stor
fa re for at friluftsliv og naturvern
kan komme i konfliktsituasjoner.
som det bl.a. er påpekt i NOU's innstilling om Miljøpolitikk. En turvei
kan også lett føre med seg andre inngrep i naturen, som for eksempel
grøfting og planering av de fuktige
engene nord på Randholmen, og
kanskje også fjerning av kratt og
busker på kalktørrengene i tilgren·
sende strøk. En slik utvikling vil ødelegge hele det spesielle naturmiljøet
som finnes nord på Randholmen, og
som er påpekt i Naturvernregistreringer for Østfold.
Nord i omradet Goenvad. ve d
Strålsund, er turveien lagt godt nord
og vekk fra gruntvannsområdene ved
Nygaardsmoa. Det har her vært
drøftet å. reise et fugletårn i samar·
beid med kommunen. Hvis man så
førte den vesentlige delen av ferdselen
utenfor vatmarksområdene i sør ved å
legge en gangbru over Femdalssund.
vil man få en grønn uberørt lunge
midt i området. hvor de mer interesserte kan hente rike naturopplevelser
pa sondagsturen

Konklusjon.
Kråkerøy kommune har i alle henseende vist seg positive å samarbeide
med i naturvernsaker. Blant annet er
det ved turveien forbi Nygaardsmoa
planer om i fellesskap å oppføre et
fugletåm , hvor folk fritt kan studere
fuglene uten å forstyrre dem. Vi
håper derfor at det også i denne
saken kommer en løsning som tar
hensyn til de store verneinteressene i
området.
Det store ankepunktet er hvorvidt
kommunen må hente søppel på Rand·
holmen med traktor eller ikke. Såvidt
vites er det store områder på Kråker·
øy-skjærgården hvor man i dag henter
søppel med båt. En slik ordning bør
det også være mulig å få til for Randholmens vedkommende. Jeg kan ikke
se at det skulle bli så store søppelmengder der at disse ikke kan hentes
med båt. De mest benyttede fri·
arealene ligger jo også ved vannet.
Et annet punkt er at bruen ville
virke skjemmende i terrenget. Person·
lig har jeg vanskelig for å se argument·
ene for en slik påstand. Området ved
Femdalssund er allerede så påvirket
av hytter, sjøbuer og ikke minst
brygger og båtplasser, at en bru ikke
vil ødelegge et up åvirket naturmiljø
i den grad en vei vil gjøre.
For ordens skyld vil jeg påpeke at
foreningen intet har å tilføye til de
resterende planer for utnyttelse av om·
rådet Femdalssund - Lunde.
Jeg haper med dette å ha påpekt
verneverdien av området godt nok og
vil som ornitolog kun gå inn for alter·
nativ Il som en brukbar løsning. Andre
alternativer vil føre til uoppre ttelige
skader pa et unikt landskap, og vi henstiller til kommunen å ta hensyn til
disse verneverdier.

PROSJEKT HUBRO
årsrapport 1977 fra avlsarbeid
og inventeringer i Østfold
Atle Haga og Ole H. Stensrud
World Wildlife Fund i Norge Verdens Villmarksfond - bevilget i
1977 kr. 45.000.- til Prosjekt Hubro.
Midlene skulle nyttes til fortsatt drift
av avlssentra! l, Ostfold. til videre utbygging av avisprosjektet og til inventeringsarbeid.

A VLSHUBROENES
TILSTAND:
Avlsstasjon 1. Enningdal.
Bur nr. 1.
Røkter Anders Malmgren.
Likhet i intensitet og klangfarge
på rop har gitt oss mistanke om at
det var to hanner i dette buret , hvilket
ble bekreftet ved kontrollveiing 27.
august. Fuglene hadde en vekt på
henholdsvis 2,4 og 2,2 kg. Hubro
under 2.5 kg regnes med relativ stor
sikkerhet a være hanner. mens de
over 3,0 kg sannsynligvis er hun- •
fugl. Fugler med vekt mellom 2,5 3 ,0 kg er usikre å kjønnsbestemme
siden fuglenes kondisjon spiller en
vesentlig rolle for vekt. Ved kjønnsbestemmelse forutsettes at individene
er foret likt og veies samme dag.
Den 8. oktober ble den ene hanfuglen byttet med en svensk årsgammel hunfugl. Fuglene godtok
hverandre umiddelbart, og i desember
har hannen vist en del sparkeaktivitet i reirgropen. Det er allikevel
små sjanser for noe avlsresultat her
i 1978 siden hunfugler sjelden blir
forplantningsdyktig før i sitt 2. levear.

Avlsstasjon 1, bur nr. 2.
Stor ropaktivitet utover vinteren
og varen 1977. Paret gikk til hekking
og la første egg 12. april og egg nr. 2
14. april. Eggene ble observert i forbindelse med mating. Hunnen fløy av
reirgropen , men la seg igjen straks
røkteren hadde fjernet seg.
Den 25. april ble et egg nr. 3 funnet
knust ute i burgarden. I ukene som
fulgte lå hunnen fast på eggene, og
den gikk ikke av ved røkterens korte
daglige besøk for å fore. Det ble
matet i overskudd slik at hunnen
alltid hadde et forråd av rotter hos
seg ved reiret. 17. mai var I<lekningsdato for egg nr. l, men de påfølgende
dagene var det ikke mulig å få bekreftet !<lekking siden hunnen lå
meget fast på. Paret viste mer agressivitet enn tidligere. 27. mai fikk
røkteren glimt av en unge mellom
fjærene på hunnen , og 6. juni ble
unge nr. 2 sett.
Den 11. juni var ungene blitt så
store at hunnen hadde vanskelig for
å skjerme dem helt, men hun gikk
ikke av reirgropen. Dagene midt i
juni var meget varme, og det kan
kanskje være årsaken til at ungene
14. juni hadde tatt seg ut av reirgropen og lå bak en trerot ute i burgården. Den 15. juni skjedde det
ulykkelige at den ene ungen ble
stjålet. Tyven(e) hadde tatt seg inn i
buret ved å åpne sømmen på den ene
kortsiden. Tyveriet ble umiddelbart
anmeldt til politi. og tollmyndigheter

Hubro-par. Tegn ing: Viggo Ree.
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ble varslet. Dagen etterpå gikk
hendelsen ut i Halden Arbeiderblad
med førstesideoppslag og oppfordring
til publikum om hjelp til å spore
opp ungen. Men tyveriet er forblitt
uoppklart. Vi får håpe at dette var et
engangstilfelle og at spesielle si~er
hetsforanstal tninger med bevoktmng
ved burene er unødvendig.
Den andre ungen var godt flyvedyktig 23. juli. Ved kontrollveiing
viste det seg å være en hanfugl, og
den fikk navnet "Knut" etter VVF's
generalsekretær.
"Knut"
ble 9.
oktober plassert i Østerdalen sammen
med en svensk hunn.

Avlsstasjon 3, Rakkestad.
Bur nr. 5.
Røkter Erling Nærby.

Avisstasjon 2, Torpedal.
Bur nr. 3.
Røkter Hjalmar Blokkemyr.

Det har vist seg at daggamle hanekyllinger er både praktiske, billige
og god føde for våre avlshubroer.
De blir avlivet på klekkeriene samme
dag som de fødes og har dermed en
god vitaminreserve intakt. På tross
av dette blir det gitt ekstra tilskudd
av vitaminer i form av granulatet
Vitol, mest for a gi E-vitamin som
kyllingene ikke har.
Det er selvfølgelig gunstig å variere
med annen føde i den grad dette kan
skaffes. En del tamduer er hentet
fra lokale oppdrettere. Det mates
aldri med levende føde.
Smågnagere har en positiv virkning
på forplantningen, og fra februar ble
det matet med sadanne fra et parti
på 400 kg som var skaffet fra Sverige.
Det er også i 1978 søkt om 500 kg
smågnagere.

Fuglene er i god kondisjon og
hadde bra ropaktivitet utover våren.
Intet avisresultat.

Avlsstasjon 2, bur nr. 4.
Begge fuglene med stor ropaktivitet
allerede tidlig på vinteren. Hunnen la
seg på egg nr. 1 den I 7. april og lå
meget fast og ruget i ukene fre~o~er.
Ved et foringsbesøk den 24. mai gikk
den av reirgropen og viste 3 egg. På •
det tidspunkt burde ett av eggene
være klekket. Den la seg på eggene
igjen og lå fast på inntil 10. juni. Da
var eggene sparket ut av reirgropen,
og selv satt hunnen et stykke borte.
Trolig var eggene ubefruktet. Ett av
eggene var noenlunde helt og bl~
sendt inn til Veterinærinstituttet 1
Oslo for måling. Resultater: Lengde
6,1 cm, bredde 5,1 cm og skalltykkelse 0,36 mm. Det ble opplyst
at "analyser av eggskall m.h.p.biocider
utføres ikke, og på et knust egg
ville "fremmede stoffer" som en
eventuelt fant kunne stamme fra forurensninger og ikke fra selve egget.''

Den 31. juli ble to hubrounger
røvet fra reir ved Egersund og disse
mottok prosjektet via Gunnar Lid.
De ble midlertidig plassert hos Nærby
og viste seg ved veiing å være to
hanner. Den 9. oktober ble den ene
fuglen byttet med en svensk hunfugl . Begge fuglene er årsgamle og
avisresultat kan ikke forventes 1
1978.

MATFORSYNINGER.

BURENDRINGER/
BURBYGGING.
Samtlige bur har nå fått kombinert
drikke- og badevannsbeholder med
friskvannopplegg fram til burene for
lett å skifte vann. Det er bygget I bur
i Rakkestad i 1977.
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INFORMASJONSVIRKSOMHET.
Prosjekt Hubro har ogsa i ar blitt
publisert i tidsskrifter, ukemagasiner
og aviser. Spesielt bør fremheves den
plass prosjektet fikk i VVF's årbok:
Vår Ville Verden 1977.
Hubrobrosjyre er utarbeidet og
trykket i Stabil trykkeri, Oslo, i
20.000 eksemplarer. Både denne og
brevkort og klebemerker med hubromotiv har blitt etterspurte varer og
får stadig større omsetning.
Det er blitt holdt foredrag med lysbilder i en rekke foreninger. Samarbeid
med Halden lærerskole er godt, der
Jan Christian Pettersen har presentert
Prosjekt Hubro med dets økologiske
aspekter.
Arbeidet med informasjonsmateriell i form av vandreutstilling til bruk
på skoler og informasjonsfilm for
fremstilling av prosjektarbeidet fortsetter.
Interessen fra publikums side har
vært stor. og avlsstasjonene har hatt
et jevnt besøk i løpet av høsten.
To møter er avholdt i prosjektets
regi , ett i registreringsu tvalget den
3/9 og ett i arbeidsutvalget i Østfold
den 17/12. Forøvrig foretas avgjørelser innen prosjektet ved personlige kon takter og ved korrespondanse.
Prosjektlederen
deltok
ved
"Confe rence on Bird of Prey Management Techniques" i Oxford oktober
1977.

UTVIDELSE AV
AVLSPROSJEKTET.
I I 977 hadde vi søkt om tildeling
av 2 par hubro fra Project Berguv
Sydvast. Det viste seg at de med årets
avisresultat hadde problemer med å

dekke eget behov. Likevel fikk vi en
fugl, hvilket vi er meget takknemlige
for. I det gode samarbeidet som er
innledet med svenskene fikk vi byttet
overskudd av hannfugler med hunfugl for parsammensetning. Utveksling
av individer blir sikkert nødvendig i
årene fremover også med tanke på å
unngå innavl.

INVENTERINGSARBEID.
Også i 1977 har det i prosjektets
regi vært drevet registreringer av den
ville hubrobestanden. Til denne delen
av prosjektet ble det
bevilget
kr. I 7.000,-. Dette har resultert i 11
innkomne rapporter og en del andre
opplysninger.

Østfold.
Ole H. Stensrud, Vidar Hov Lian,
Jan Christian Pettersen og Jørn
Bøhmer Olsen foretok lyttinger ved
en del lokaliteter i febr. - mars, og
aktuelle lokaliteter ble grundig undersøkt i juli - september. Et par eldre
reirgroper ble oppdaget for første
gang. 28. - 30. oktober ble en hubro
observert i grensetraktene mot Sverige.

ADMINISTRASJONEN
INNEN PROSJEKTET."
Styringsutvalg:
Ole H. Stensrud, prosjektleder,
lsebakke. 1760 Berg st.
Edward K. Barth. vitenskapelig
leder.
Johan Fr. Willgohs
Hans J. Engan
Odd R. Fremming
Yngvar Hagen, repr. fra VVF's
vitenskapelige råd.
Atle Haga. sekr. VVF, Møllergt.
24. Oslo 1.

32

Regis treringsu tvalg:
Odd R. Fremming, vitenskapelig
leder.

Østfold:
Ole H. Stensrud. i samarbeid med
arbeidsutvalget.
Registreringsu tvalg for de øvrige
fylker er ikke tatt med her.

Arbeidsutvalg i Østfold,
oppnevnt på møte den 17/12-77.
Leder:
Oie H. Stensrud.
Kasserer:
Harriet Stensrud.
Sekretær:
Atle Haga.
Revisor:
Vidar Hov Lian.
Eivind Løvås.
Røkter :

Hjalmar Blokkemyr.
Anders Malmgren.
Erling Nærby.
PR· virksomhet:
Jan Christian Pettersen, spesielt i
samarbeid med Kai Møller og Jørn
Bøhmer Olsen.
Burendringer og reparasjoner:
Vidar Hov Lian.
Matforsyninger:
Kjell Engdal.
Sikring av lokaliteter:
Geir Hardeng.
Dessuten deltar i utvalget:
Rolf Aasgård.
Finn Kjærsgaard.
Roy Ingolf Johansen.

Litteratur:
Haga, A. og Stensrud, Ole H.:
Prosjekt Hubro · årsrapport 1977.
World Wildlife Fund i Norge,
stensilrapport, 13 pp.
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ATLAS - PROSJEKTET STATUS APRIL 1978
Tellef Kjellesvig
En ny vårsesong nærmer seg, og
med den det første virkelige arbeidsåret for atlas-prosjektet i Østfold.
På grunn av forsinkelsen med utsendelsen av ØO nr. 3 - 4, 1977.
har ikke informasjonen til medlemmene vært tilfredsstillende. Likevel
har mange interesserte meldt seg, og
foreløpig er 37 kvadrater fordelt.
Som det går fram av kartet, er nær
sagt alle kystkvadratene fordelt (to
mangler), mens hele 20 kvadrater i
det indre av fylket er ledig. Likevel
synes jeg det hele ser lovende ut. På
landsbasis er 1985 satt som det siste
registreringsaret, men i Østfold vil vi
sannsynligvis være ferdig før dette.
Selv om mange har vist stor interesse for prosjektet og påtatt seg
undersøkelse av ett eller flere kvadrater, er det få som har sendt inn
opplysninger av eldre dato (dvs. fra
1970 til 1977). Jeg tror dette til en
stor grad henger sammen med at det

•;:

:.;...

;,i:;

Registreringskort eller skjemaer for
tilleggsopplysninger fås ved henvendelse til undertegnede . Eldre observasjoner sendes inn raskest mulig,
mens opplysninger fra 1978 sendes
inn ved hekkesesongens slutt.
.~e

inn opplysninger fra.
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I . Alle observasjoner fra 1977 som
går under gruppen konstatert
hekking har interesse.
2. For perioden 1970 - 1976 kan
man kutte ut de aller vanligste
artene, selv om det foreligger
konkrete hekkefunn .
3. For mindre alminnelige arter, som
det kan væ re vanskelig å få med
under de pågående atlasundersøkelser, har alle typer observasjoner interesse. Størst verdi har
observasjoner fra 1977 (og utover).

Kvadrater som det har kommet

Kvadrater som til nå er fordelt.
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er litt vanskelig å vurdere hva slags
opplysninger som har interesse:
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REGNSKAP FOR 1977
Utgifter

Inntekter

Egenkapital 9/ 12-76. :
Postgiro
kr . I .789 .24
Kassabeholdning
kr. 345 ,00
Postsparebankb.
kr. 108,00
Kontingenter
Annonseinntekter
Juleutlodn . 76 netto
Inntekter møter
Diverse inntekter
Offentlig tilskudd
Renteinntekter
Annonser
Porto
Kontormateriell
Utstilling
Østfold-Ornitologen
Leie møteutgifter
Kjøp av materiell
Akerøya Ornit. Stasjon
Diverse utgifte r
Reisepenger Ornit. kongress
Skrivemaskin
Reiseutgifter NOF årsmøte
Akerøyarapporten
Atlasprosjektet

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr .
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.242,24
6.954,00
5.450,00
10.079,53
6.185 ,85
437,30
4.750 ,00
251,24

2.057,40
2.466,35
2.835,90
l.177,70
7.640,52
2.893,15
3.300,93
400,00
826,01
900,00
4.396,20
541,35
720.70
114,20

Egenkapital 1/!-78:
Glommen Sparebank kr. 5 .536.59
Postgiro
kr. 543.16

kr. 6.079 ,75

Sum

kr. 36.350,16

Kasserer: Tor Sørlie (sign)

kr. 36.350,16

Revidert: Arne Vissås (sign)

Vil du støtte foreningen ?
Da kan du verve familiemedlemmer.
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INNHOLDSFORTEGNELSE FOR 1977
(4. årg.) AV ØSTFOLD - ORNITOLOGEN
Nr.
Bunes. Leiv:

30

Ukontrollert oljeutblåsning i Nordsjøen

Eilertsen. Roar : Rapport fra vinterekskursjonen til Oraområdet.
13. februar

Haga. Atle:

Side
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Akerøya Ornitologiske Stasjon . Meddelelse nr. 1.
1977.
Retningslinjer for bildearkivet.
Akerøya Ornitologiske Stasjon. Meddelelse nr. 2.
1977.

2

18

Presentasjon av et brakkmarksområrie i Trøgstad

2

9

31
35

Haga. Atle og Hardeng, Geir:
Forandringer i indre Østfolds fuglefauna i nyere tid

3/4

20

Hagen. Yngvar:

3 /4

55

En overraskende "Aksjon svartspett"

Hanssen. Ole Jørgen:
Feltkjennetegn hos noen gressender
Et kort sammendrag av foreningens aktiviteter
Meddelelse fra LRSK/ Ostfold
Fuglevikbukta. En av Kråkerøys naturperler i ferd
med å bli ødelagt'?
Inntrykk fra NOF's arsmøte. Bergen 23.april 1977
Sjøfuglgruppa i NOF avd. Østfold. Meddelelse
nr. I. 1977
Internasjonal sjøfuglkonferanse i Aberdeen
Taralden
Store problemer for dågens skogsfuglbestand
Hardeng. Geir :

22
28
35
.2
2

28

2
2
3/4
3/4

30
31
10
28

l
2

7
26
29
6

3/4
3/4

6
30

16

Fuglefaunaen på myrer i Østfold og vår forvaltning
av myr som varmarksressurs
Rettelser og suppleringer til virveldyrliste for Østfold
Omtaler av 0.0.F. i tidsskriftet Stema 1960 · 76
Toppdykkeren, og litt om dens forekomst i Ostfold
Joh. A. Thome ( 1849 · 1912). En pioner-ornitolog
i Ostfold
Truede og sarbare fugle- og pattedyrarter i Østfold
Upubliserte stensiler og rapporter med ornitologisk
innhold fra Østfold. En litteraturoversikt
" Østfold· natur". Orientering om en rapportserie
distribuert av NOF avdeling Østfold

3/4

43

3/4

48

Hoell. Tore:

Tips om bruk av kano

3/4

53

Holm. Karsten :

Fuglelivet i og ved Femsjøen

3/4

13

Hunn. Tore :

Ingvoldstad . Bjørn:
Forurensning
Kjellesvig, Tellef: Slimbridge
Atlasprosjektet
Mer om atlas-prosjektet
Lunde. Oivind:
Løvas. Eivind:

20

Texel. den nederlandske fugleoya
2
l

20
19
29

2
3/4

36

Uvanlig reirplassering hos kongeørn ( Aquila
chrysae tos l i Nord-Osterdal1Gauldal-omradet

I

10

F ugleopplevelse fra Pasvik

3/4

54
33

2

12
24
50

Sandersen. Erik: Styrenytt
Ekskursjon 16. · 17 april 1977 til Hornborgasjøen
og Osten
Verneplan for sjøfuglreservater - en realitet
Naturvern. En sak bare for ekspertene')

3/4
3/4

Sandersen. Erik. Hanssen. Ole Jørgen. Hardeng, Geir:
Våtmarker i Ostfold med betydning for fugl

24

Skallebakke. Ole Petter:
Orientering fra oljevernutvalget 1 Ostfold

30
4

Stensrud. Ole H. : Prosjekt Hubro
Stensrud. Ole H. og Haga, Atle:
Hubro-unge stjålet' Fra WWF /N's avlsstasj on i
Enningdalen

2

15

Suther. Per-Otto: Glommavassdraget i Indre Ostfold - med flere
verneverdige våtmarker
Grønnfinkkull i august

3/4
3/4

14
56
16
15
32
32
57
3
3

Sørum. Henning: Vern om vatmarkene i mitt milJ0
Opprop:

Kongeørn
Sangsvane. vintererle og storspove
Miljøgifter i rovfugl
Fargemerkede hettemåker og mandannand

1
l
2

3/4

Redaksjonelt:

1

Formannen har ordet:

2
3/4
1
2

3/4
Foreningsnytt :

Foreningskontor
Lokallag
Rettelse til nr. 2. -77:
Regnskap 21 ' 1 I-75 - 2211 I -76
Innholdsfortegnelse for 3 argang ( 1976) av Ostfold-omitologen:

2

3/4
3/4

3

3
4
4
35
5
3
37
38

38

Manuelt styrt
systemfotografering

Canon
AT-1

Nygaardsgt. 17

1600 Fredrikstad

.N

OPPROP OM HAUKUGLE
Høsten 1975 foregikk det en innvandring av haukugle (Surnia ulula
(l.)) i deler av Sør-Norge. Undertegnede forsøker å kartlegge forløpet av denne invasjonsartede forekomsten utenfor det normale utbredelsesområdet. For å supplere allerede innsamlede opplysninger er jeg
interessert i følgende :
Fra Sør-Norge (t.o.m . Sør-Trondelag) alle observasjoner av haukugle i
årene 1974 - 1978 , altså såvel konkrete
hekkefunn, observasjoner i hekketida
som observasjoner ellers. Da arten er
lett å identifisere ønskes ogsa eventuelle annenhåndsopplysninger. Av like

stor interesse er ogsa rapporter fra
områder hvor arten kunne ventes å
forekomme. men hvor den ikke er
sett i nevnte tidsrom.
Fra Nord-Norge (f.o.m. NordTrøndelag) opplysninger om haukuglas
forekomst i hekketida i årene 1973 ·
1976 , om mulig med angivelse av
hekkesuksess.
Resultatene vil bli publisert i
artikkelform.
Geir Sonerud
Zoologisk Institutt
Postboks I 050
Blindern
Oslo 3

OPPROP OM JELØYA
Jeg skal lage en ny Jeløy-rapport
og håper derfor å få observasjoner
fra alle som har noen . Observasjonene
behøver ikke være av sjeldne arter.
alt er av interesse.

Materialet sendes til:
Arne Thelin
Jeløy Radio
1500 Moss

J GÅ TIL FONA tlLt
Nygårdsgt. 44, Fredrikstad
Tlf. 032/11151 - 12674
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING OSTFOLD
Postboks 1145 . 1601Fredrikstad0 .

Innhold
Redaksjonelt
Formannen har ordet
Ole Jorgen Hanssen: Nygaardsmoa-omradet
Ole Jørgen Hanssen: Kommentar til utkast for turveinettforbindelse til Randholmen pa Kråkerøy
Atle Haga og Ole H. Stensrud: Prosjekt Hubro - arsrapport 1977
fra avlsarbeid og inventeringer i Østfold
Tellef Kjellesvig : Atlas-prosjektet. Status april 1978
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