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REDAKSJONELT
I dette nummer kan vi for første
gang på lenge presentere en debattartikkel. Dette har tidligere vært
sjeldent stoff i dette tidsskriftet. Områdebeskrivelser og fuglerapporter har
i høy grad vært dominerende. Men
etterhvert som foreningens gamle
merkesaker som f.eks. Øraområdet
nå ser ut til å nærme seg reservatstatus, ser det også ut til at foreningen
blir mindre aktiv. Hvorvidt det er en
sammenheng er selvfølgelig ikke så
lett å påvise, men dengang Øra-debatten gikk på sitt høyeste var det også
mye mer aktivitet både på det observasjonsmessige og det organisatoriske
plan. Nå har vi fått sjøfuglreservater,
reservat i Kurefjorden og snart reservat
på Øra. Resultatet er også at foreningens aktivitet er på "krypestadiet".
Det er tydelig at det mangler motivasjon hos det enkelte medlem. Ytterligere eksempler på dette ef oppslutningen om møtene, stoff til ØO og
vanskelighetene med å få folk til å
sitte i styret.
Det er på tide at noe gjøres, ikke
for medlemmene, men av medlemmene. Arbeidsoppgaver burde man
ikke mangle, her kan nevnes den
uhemmede ferdselen i skjærgården,
vanntilstanden i Vansjø, og reduksjonen av skogsfuglbestanden. Hvor er
motivasjonen? Det er ikke bare arbeidsområder som
bør diskuteres.
Arbeidsmetoder bør vi også reflektere
endel over, og her er vi tilbake der vi
begynte.
Debattartikkelen i dette nummeret
tar for seg et meget radikalt forslag til

hvordan naturvernarbeidet i fylket skal
effektiviseres. Forslaget går i hovedsak
ut på å slå sammen NOF avd. Østfold
og Østfold Naturvern (kretsforening av
Norges Naturvernforbund). Derved får
man frigjort endel personer fra styreverv, og disse kan da få andre arbeidsoppgaver enn de rent administrative.
Haken ved det hele er imidlertid at
det er snakk om to lokale foreninger
som begge er knyttet til hver sin organisasjon. Fusjonsforslaget har også en
svakhet i og med at det ikke tar med
de Natur og Ungdom - og (snm) grupper som finnes i fylket. Det faktum at det finnes ulike grupper som
arbeider med natur- og miljøvern kan
ikke sees som et resultat av splittelse
innen miljøbevegelsen, men snarere et
uttrykk for den spesialiseringen som
er nødvendig med dagens enorme arbeidsfelt innen natur- og miljøvern.
Forskjellige mennesker har forskjellige
interesser, og det må vi bare akseptere.
Dermed er det ikke sagt at et samarbeid er umulig. En koordinering og
effektivisering av arbeidet burde være
mulig med et langt mer utstrakt samarbeid enn det som har vært tilfelle
fram til i dag. Det eneste eksemplet
jeg kan komme på i farten er den
konsekvensanalysen om bruken av
skjærgården som Østfold Naturvern
tok initiativ til, men som foreløpig
ikke har kommet lenger enn til idestadiet. Samarbeid har altså nesten
ikke vært forsøkt. Dette bør kommende styrer i de respektive foreninger
snart prøve å gjøre noe med. Det er
sannsynlig at det vil føre til de samme
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resultater som Pål Bugges fusjonsforslag.
Vil vi se resultatene av det arbeidet
vi legger ned bør vi også sørge for å
bli hørt, og det er på høy tid at debatten om hvordan dette skal gjøres

kommer i gang. ØO vil være åpen for
innlegg om dette, og vi regner med at
det er flere som har synspunkter på
dette. Kom igjen og skriv!
Ole Petter

FORMANNEN HAR ORDET
En ny feltsesong er på det nærmeste over og vi ornitologer kan ta en
pust i bakken før neste vår. Eller kan
vi det? Vinteren har da også mye å by
på for en fuglevenn. Opplever vi en
kald og snørik vinter lik den forrige,
har vi jo absolutt en oppgave i foreningen.
Vi har dessuten noe som heter
vannfugltellinger og nettopp her må
det oppfordres til større innsats fra
medleminenes side. Sist vinter foregikk tellingen i regi av våre tre lokallag. I møte- og turprogrammet var det
satt av en felles telledag i hver periode, slik at vi kunne ha sjanse til å
dekke hele fylkets kyst samtidig.
Altfor få møtte imidlertid opp til at
vi kunne få noe tilfredsstillende bilde.
Hva årsakene til det dårlige frammøte kunne være er ikke godt å si
for sikkert. Noen kuldegrader burde
ikke skremme en naturvenn, men
var nok allikevel en medvirkende årsak. Eller er de fleste av våre medlemmer "sofaornitologer"?! Vi håper
oppslutningen om tellingene blir større
kommende vinter.
Når en først er inne på dette med
oppslutning om våre arrangementer,
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vil jeg trekke fram fylkesmøtene også.
Det er ikke videre morsomt å ha job bet med et møteprogram og så viser
det seg at bare en håndfull personer
møter fram. Skal en nevne litt om
årsaksforhold igjen, så har jeg gjort en
erfaring den tid jeg har sittet som
formann: store navn trekker folk.
Altså : annonserer vi et møte med en
foredragsholder godt kjent fra radio,
fjernsyn o.l. er det ensbetydende med
godt frammøte. Sarpsborgmøtet i mars
og Mossemøtet nå i august var annonsert uten foredragsholder, resultat:
foruten noen få styremedlemmer møtte bare 5 - 6 personer. Kan vi ut fra
dette så slutte at det vi har å presentere av program ut over hovedforedraget ikke har den helt store interesse, og at vi i framtiden bør bestrebe
oss på å skaffe kjente navn til våre
møter?
Dette er tanker som kommer på
meg her jeg sitter og skriver. Det
kunne vært artig med reaksjoner på
dette fra dere medlemmer. Hvordan vil
dere helst oppleve et møte i fylkesforeningen?
Amfred

Nikon
Tilbud: 1995,m/ 50 mm, serie E.

PARK

Gt~~
Nygaardsgt. 17

1600 Fredrikstad
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NØDROP
FRA EN FUGLESTØLLE
Pål Bugge
I siste hefte av Østfoldornitologen
hadde Roar Eilertsen skrevet en
artikkel om "områder vi bør slåss for".
Av artikkelen framgår det at det ikke
står helt bra til med motivasjonen
blant de aktive med.lemmene i foreningen. Det har ifølge Eilertsen oppstått et tomrom i arbeidet da de
viktigste områdene nå er fredet eller
er i ferd med å bli fredet. Han stiller
videre spørsmål om vi mangler konkrete arbeidsoppgaver å kjempe for
og konkluderer med at det som nå
bør gjøres er å kjempe for de små
nære ting som Søndre Grav og liknende grønne lunger. La det være
klart, det er prisverdig å verne de små
områdene også, men er egentlig det
forklaringen på manglende motivasjon
og konkrete arbeidsoppgaver? Etter
min mening er vanskelighetene med
a frede slike små områder relativt små
ettersom det sjelden knytter seg så
store økonomiske interesser til oppdyrking og/eller industriutbygging som
for eksempel ved Øra og Kurefjorden.
Jeg vil påstå at problemene ligger på
·
et helt annet plan.
Etter min mening kommer mangelen på motivasjon og konkrete arbeidsoppgaver av følgende faktorer : Foreningen har ikke fulgt med i den
generelle samfunnsutviklingen. Den
har med andre ord satt seg fast i sine
egne fotspor. Det har ikke gjort det
bedre at foreningen i utgangspunktet
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var belastet med et litt gammeldags
foreningsmønster og måte å drive på.
Men det rare er at foreningen startet
friskt som en slags aksjonsgruppe for
å redde de verneverdige områdene i
fylket. Nå derimot, er den i ferd med
å utvikle seg til en "syforening" hvor
man koser seg med den underholdning
man får på møter og ekskursjoner. I
tillegg pusles det med atlasprosjekter,
klemming av ringer på Akerøya, telling av fugl på kilene på Hvaler osv.
Hva er så galt med dette spør mange?
Og svaret er enkelt: Det er ikke noe
galt med det, men det er for snevert
arbeide, det kommer så mange små,
men så lite tellende resultater ut av
dette arbeidet. Dessuten savnes det
reelle utfordringer i det nåværende
arbeidet. Det er stort sett slik mange
av NOF's avdelinger har drevet i alle
år. Det må en omprioritering til for å
blåse liv i en gjeng med snevre fuglestøller. Dessuten har vår forening som
mange andre naturvernforeninger vært
opptatt med å behandle symptomer
som for eksempel Ørasaken. Det vi
gjorde den gangen var riktig, idet vi
samlet inn fakta for å underbygge
verdien av våre egne fredningsforslag.
Vi har på mange måter passert dette
stadiet. Miljødepartementet har nå fått
fart i arbeidet, og våre fredningsforslag
er ikke bare sett på som seriøse innlegg
i en debatt , men gir også konkrete
resultater i form av vernede områder.

1979: Østfold-Ornitologen, 6: 46 · 47 ·

Men for ikke å tape det terreng vi
har vunnet er det nå på tide å reformere driften av foreningen. I stedet
for å være i forsvarsposisjon og jobbe
for å redde verneverdige områder som
Øra i tolvte time, bør vi nå angripe der
ondet sitter. Ved å opplyse folk mer
om viktigheten av å ikke bare satse på
naturverdiene i videste betydning,
men faktisk å prioritere dem foran
alt annet!
Hvis vi tar utgangspunkt i formålsparagrafene for foreningen lyder det
slik:
I) Arbeide for vern om naturmiljøet
i alminnelighet og for fredning av
verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet.
2) Fungere som bindeledd og talerør
for natur- ,og fµgleinteresserte i
fylket.
3) Søke ved møter, kursvirksomhet,
ekskursjoner m.m. å øke interessen
for og kunnskaper om vår fuglefauna.
Det forekommer meg at innledning
på punkt 1 og 2 har virket dårlig i
praksis i den tiden foreningen har
eksistert. Det står nemlig at vi skal arbeide for vern om naturmiljøet i alminnelighet og at foreningen skal
fungere som bindeledd og talerør for
naturinteresserte. Såvidt meg bekjent
har det vært lite av dette både på
møter og ekskursjoner, og i foreningsheftet har det kun vært en ting som
har vært framtredende: nemlig snevert
fuglestoff på lite folkelig nivå.
For å reformere driften, slik at vi
kan ta ondet ved roten må hovedvekten av arbeidet nå legges om fra en
snever fugleklub b for "fuglestøller" til
en natur- og miljøaksjonsgruppe med
spesialfelt: "Fugler". Ikke bare det,

men vi bør også bli litt mer politisk
aktive. Vi kommer ingen vei ved å
være en nøytral grå "fugleregistreringsgruppe". Vi ser rundt oss at forskjellige press-interessegrupper prøver å øke
medlemstallet og slår seg gjerne sammen med andre likesinnede for å øke
den politiske slagkraften. Uten å ha
det vil man alltid bli underprioritert.
Derfor vil jeg sette fram det dristige
forslaget at det nå er på tide å sam. ordne naturvernarbeidet skikkelig her i
Østfold og ellers i landet. Her i fylket
· gjør man det ved å slå sammen vår
forening med Østfold Naturvern. Det
er lite hensiktemessig å kjøre dobbelt
opplegg organisasjonsmessig ut gjennom hele fylket. En sammenslåing vil
bety besparelser på det økonomiske
plan, antall aktive personer rundt et
felles styre vil øke, og vi kan dermed
fordele dem på spesialfelter hvor de
kan konsentrere seg om å få tellende
og viktige resultater. Det er politikerne
som sitter med makten, og de kan bare
påvirkes ved å ha en stor slagkraft. Det
er faktisk grenser for hva en forening
på vel 300 medlemmer kan oppnå.
Konklusjonen er altså: For å oppnå
økt motivering må vi få flere konkrete
arbeidsoppgaver innen arbeidet for
vern om naturmiljøet i alminnelighet.
Derfor bør de to foreninger slåes sammen. Herved oppnås større slagkraft
overfor de såkalte "vekstpolitikere"
som etter min mening er det reelle
ondet som skal tas ved roten.
Jeg håper med dette innlegget å
legge grunnlaget for en dyptgående debatt hvor alle i foreningen tar del.
Hvis vi påny bare får innlegg fra de
faste bidragsytere til "ØO" må det
være tillatt å si at foreningen allerede
er i ferd med å grave sin egen grav.
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FUGLEDØD I SKAGERAK
ETTER OLJEUTSLIPP HØSTEN 1979
Ole Jørgen Hanssen
Fram til 1978 var Østfoldkysten
blitt forskånet for de riktig store oljeutslippene, og de negative følger disse
har for vannfuglene. De fleste kjente
tilfellene stammer fra industribedrifter
oppover langs Glomma, blant annet to
utslipp på slutten av 1950-tallet. Hvorvidt disse hadde noen særlige virkninger for fuglelivet, vites ikke med
sikkerhet. Et større utslipp fra Greaker
Cellulose i mai 1974, førte til at 2 - 3
knoppsvaner og noen andekull måtte
avlives, men også den gang slapp man
unna de verste skadevirkningene.
Den 17. november 1978 gikk så
alarmen over store deler av Skagerakkysten. Døende og døde oljetilsølte
sjøfugler drev inn til den svenske
vestkysten i hundrevis, og store mannskaper ble satt i sving for å skyte og
avlive fuglene . Nesten samtidig begynte de første oljetilsølte fuglene også
å vise seg langs Østfold-kysten, og det
ble skutt store mengder lomvi med
olje i fjærdrakten. Undertegnede tok
da straks kontakt med Miljøverndepartementet, og det ble bevilget penger
til en undersøkelse av virkningene av
oljeutslippet på Østfold-kysten. Et
registreringsskjema og en kort orientering ble sendt til viltnevnder, lensmenn , fiskere og jegere i Onsøy og
Hvaler kommuner, og private ble oppfordret gjennom aviser og radio om å
melde i fra om oljeskadete fugler.
Resultatene av disse undersøkelsene
er tidligere publisert i Østfold-Natur
nr. 5 (Hanssen 1979), og denne
artikkelen er kun et kort sammendrag av denne rapporten.
Høsten 1978 vil bli husket som

en svært vindfull høst, med vindretninger vesentlig fra sørvest. Dette
medførte at store mengder sjøfugler
ble presset inn i fjorden, og både
alkejegere og observatører ved Akerøya Ornitologiske Stasjon kunne
melde om store mengder observerte
sjøfugler. (Bo tnermyr 1979). At oljeutslippet skulle nå kysten akkurat
etter en slik storm, førte til at katastrofen for sjøfuglene i området ble
maksimal.
Bearbeidelsen av materialet som
kom inn fra fiskere og jegere, viste at
ca. 88 1 sjøfugler ble skutt med olje i
fjærdrakten ved Østfold-kysten i november måned. I tillegg bie ca. 415
fugler observert med oljesøl, slik at
det totale antall kommer opp i ca.
1300. Antallet sjøfugler som døde
som følge av oljeutslippet i Østfold,
kan derfor anslås til mellom 2000 3000 individer. En stor del, kanskje
de fleste av de tilgrisede fuglene,
synker nemlig før de kommer så langt
som inn til kysten og blir følgelig ikke
registrert. Artsfordelingen på de
fuglene som ble registrert på Østfoldkysten kan leses i tabell 1, sammen
med tilsvarende fra den svenske vestkysten. Disse viser at lomvi utgjorde
størstedelen av fuglene, mens vanlig
alke og krykkje fulgte på de nærmeste
plassene.
I rapporter fra de svenske myndighetene antar man at omkring 10000
sjøfugler døde som følge av dette oljeutslippet i Skagerak. Fuglene som ble
funnet langs Østfold-kysten kan nok
inngå i dette tallet, fordi disse etter
all sannsynlighet kom i kontakt med
19 79 : Østfold-Ornitologen, 6: 48 - 51

Alkefuglene viser seg å være mest utsatt for oljedød i havet. På bildet et eksemplar
av vanlig alke som er mer fåtallig enn lomvi i Oslofjorden på høsten. Foto : Erik
Sandersen.
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Store mengder oljeskadet krykkje ble sett i Oslofjorden etter oljeutslippet. Foto: Pål
Bugge.
Tab. 1. Antall skutfe og observerte
oljeskadede sjøfugler på Østfoldkysten
november 1978.
Art
Ærfugl
Uid . and
Gråmåke
Krykkje
Alke
Lomvi
Alke/lomvi
Alkekonge
Total

Antall
skutt

Antall
Antall
obs.
totalt
5
5
1
1
4-5
4 -·s
17
100-t117
4
1
5
31
1
32
ca.829
300-t1129
1
1
ca.881 ca.415
ca.1300

olje(!. ute i havet, for så å drive med
vind og strøm inn til kysten. Det
faktum at det ble observert svært lite
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olje på Østfold-kysten i dagene etter
oljeutslippet, taler for en slik hypotese.
Hvilke virkninger oljeutslippet vil
ha for fuglelivet på Østfold-kysten, er
vanskelig å si i dag. Størsteparten av
de artsbestemte fuglene var lomvi og
alke , som er vintergjester fra England,
Frankrike og Tyskland. Den arten som
utvilsomt er hardest rammet av de
lokale trekkfuglene er teisten, som i
Sverige ble skutt i et antall av 73.
Sannsynligvis er dette i stor grad overvintrende fugler fra koloniene i distriktet , idet disse antas å være standfugler.
Når man så vet at det på Østfoldkysten hekker ca. 10 par teiste (Hanssen, O.J . in press), og at Bohusliinbestanden i 1966 ble anslått til ca. 269

par (Pehrsson 1967), skjønner man at
utslippet kan ha fått store konsekvenser for den lokale teistebestanden.
Registreringer i hekkesesongen 1979
vil sannsynligvis bringe dette på det
rene
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OM VASK AV
OLJESKADETE FUGLER
Hj . Munthe-Kaas Lund
I "Østfold-natur" nr. 5, 1979, har
Ole Jørgen Hanssen skrevet en meget
interessant artikkel: "Virkningene for
fuglelivet på Østfoldkysten, etter et
oljeutslipp i Skagerak høsten 1978."
I avsnittet "Litt om vask av oljeskadete fulger" er det imidlertid noe
som bør korrigeres og suppleres.
l. (S. 17) O.J.H. skriver at oljeskadete
fugler i Vadsø 1973 ble behandlet
etter metoder som jeg anbefalte i brosjyren "Behandling av oljeskadete
fugler" (Norsk Petroleumsinstitutt
1974, 2nen utgave 1976). Dette er
ikke riktig. I brosjyren er vaskemidlet
"Larodan" (som ble benyttet i Vadsø)
av gode grunner ikke nevnt, og i 2nen

utgave er opplyst at, "vann/såpemeto·
den" ikke anbefales for smøre- og
tungolje (som forurenset Vadsø havn).
2. (S. 18) Jeg er enig med O.J.H. i at
man i dag har for dårlige metoder for
behandling av oljeskadete fugler. Derfor ønsker bl.a. Norges Dyrebeskyttelsesforbund og DIRFF, norsk seksjon at Norge bør igangsette en forskningsstasjon for behandling av oljeskadete fugler. Da vil vi antagelig i
nokså nær fremtid kunne redde en del
av særlig utsatte fuglearter ved kommende oljekatastrofer. Som eksempel
vil jeg nevne at selv små oljesøl i NordNorske kystfarvann kan true flokker
på flere tusen ærfugl og grågjess.

MEDDELELSER FRA AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON
Østfold-Natur nr. 5:
Virkningene for fuglelivet på Østfoldkysten , etter et oljeutslipp i Skagerak
høsten 1978. 24 s.
Pris kr. 5,-.
Rapportene kan bestilles fra:

Østfold-Natur nr. 6:
Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1978. 60 s.
Priskr.10,·.
Akerøya Ornitologiske Stasjon,
Boks 1145,
1601 Fredrikstad.
51

ORIENTERINGSLØP OM VÅREN
En betraktning fra Østfold
Øivind Lågbu
Flere grener av friluftslivet har i de
senere år kommet i søkelyset p.g.a.
skader ferdsel i naturen kan ha for
dyre- og planteliv. Orienteringssporten
har møtt hard kritikk fra grunneiere,
jegere og naturvernere. Orienteringsløp
om våren og turorientering har blitt
satt i samband med nedgang i viltbestandene, f.eks. av elg og skogsfugl.
Hittil har de sterkeste røster kommet
fra jegere og grunneiere, da det er
disse som har de største økonomiske
interesser i skogene.
I Norge har få undersøkelser over
orienteringssportens innvirkning på
dyre- og planteliv vært foretatt. Man
holder seg til svenske arbeider. Først
og fremst skyldes dette at slike undersøkelser er vanskelig å foreta da
viltets bevegelser foregår i den mørke
del av døgnet, dernest vil vilt gjemme
~eg i vegetasjonen. Undersøkelser blir
dyre å foreta. Vi skal her komme litt
inn på situasjonen i Østfold fylke . Ved
et større o-løp i Mossemarka ved Moss
den 21. april 1979 foretok Moss lokallag av Norsk Ornitologisk Forening en
fugletelling i noen utsatte områder før,

under og etter løpet. I alt stilte ca.
1500 løpere til start denne dagen.
Tellingene ble i hovedsak utført av Jo
Ranke og Asgeir Rosnes. Den 26.april
ble det holdt et diskusjonemøte i Moss
hvor Moss Viltnemd, OK Moss og Moss
lokallag av NOF var til stede. Utdrag
fra diskusjonen på dette møtet skal vi
komme tilbake til senere.

Vårløp:
I 1976 registrerte Norges Orienteringsforbund ca. 75.000 turorienterere og o-løpere her i landet, fordelt på
580 lag. Etter en lang vinter ivrer
mange løpere for igjen å delta i løp. De
første større o-løp i landet blir holdt i
Østfold, da det er her snøen går først.
Vårløpene samler derfor løpere fra
hele Østlandsområdet og ofte også
noen fra Sverige og Finland. I 1979 ble
det i tiden fra 21.april til 13.mai holdt
5 løp i Østfold med mer enn 500 deltagere. (Se tab. 1).
De senere år har det vært en større
årlig økning i deltagerantall for vårløpene i Moss. Tab. 2 viser utviklingen

Tab. 1.
Løp med mer enn 500 deltagere i Østfold våren 1979.
Dag

Arrangør

Løp

Delt.ant.

Terreng

21-04-1979
22-04-1979
29-04-1979
01-05-1979
12/ 13·05-79

OK Moss
Sarpsborg O.lag
Halden Skiklubb
Fr.stad Skiklubb
Tistedalen IL.

Lørdagskjappen
Solrenningen
Vårspretten

ca. 1500
ca. 2000
ca. 2300
ca. 800
ca. 550

Mossemarka
Skjeberg
Halden
Fr.stadmarka
v.Risum skole
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Østfoldstafetten

1979 : Østfold·Ornito/ogen, 6 : 52 . 55

Tab. 2.
Antall påmeldte til vårløpene i Mosseregionen fra 197 5 - 1979.
År

Deltagere påmeldt

1975
1976
1977
1978
1979

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

870
900
1210
1600
1700

fra 1975 - 1979.
Arrangørene av vårløpene i Moss
regner med at det ikke vil bli ytterligere økning av deltagerantallet de
neste årene.

Skader for faunaen:
Når 1500 - 2000 løpere slippes ut i
et begrenset område på få kvadratkilometer regner nok mange med at
man dermed umiddelbart kan påvise
store skader for fugl og pattedyr.
Dette er imidlertid ikke tilfelle.
Skadene merker man ofte over lengre
tid med nedgang i viltbestanden. Fra
1969 til 1974 omkom 15 elger og 1
rådyr ved Orienteringsløp i Sverige,
sannsynligvis pa grunn av stress. I
grannelandet arrangeres løp med bortimot 15000 deltagere, sa dette kan
egentlig ikke sies å være høye tall
sammenlignet med trafikkdrepte elger
i samme periode f.eks. Undersøkelser
som Bo Sennstam ved den Svenska
Skoghøgskolan foretok i begynnelsen
av 70-tallet viste at pattedyrene fortrakk til andre områder når et oarrangement pil.gikk. Imidlertid kom
rådyr f.eks. tilbake til beiteplassen
dagen etter løpet, mens elgen ventet
noen dager. Sennstam 's undersøkelser
pågikk om sommeren og skadene ved

vårløp ble derfor ikke registrert. I
perioden orienteringsløpene i Østfold
gikk denne våren er hjortedyrene
spesielt utsatt, da hunndyrene er i
slutten av drektighetsperioden. I
Sverige hadde man i 1974 ikke kunnet
registrere at rådyr hadde mistet kalv
p.g.a. o-løp. Der er det imidlertid ikke
tillatt å arrangere løp store deler av
våren, f.eks. i Bohuslan er siste løpsdag
6. mai. I kalvingsperioden er det løpsforbud. I Norge legger 0-forbundet
opp til at det i perioden fra 20. mai 20. juni bare. kan arrangeres løp opp til
kretsløps størrelse. I Østfold vil dette
likevel si at noen hundre løpere kan
delta. 0-løp er farligst for viltet i tiden
fø r løvsprett, da det ikke har mulighet
for a gjemme seg bort. Flere sky fuglearter kan lide ubotelig skade etter løp
som bare strekker seg over en dag. I
Sverige har man påvist at hekking hos
hubro og fiskeørn har blitt mislykket
p.g.a. o-løp. De største skader for rovfugler skjer trolig i første og siste del
av hekkeperioden, fordi i begynnelsen
er egg og unger spesielt sårbare, og i
slutten er familiebåndene sterkest.
Man må også regne med at skogsfuglene er sårbare på hekkeplassene.

Løp i Østfold:
Den 1. juni 1975 ble det holdt et
orienteringsløp med rundt 400 deltagere ved Vansjø i Rygge. En av
postene lå like ved et fiskeørnrede, og
fuglene kunne i følge undertegnede
ikke gå ned på redet fra kl. 11.30 til
14.30. Dagstemperaturen var rundt
20 grader og det var solskinn. Fuglene
kom tilbake etter at løpet var avsluttet
og fortsatte hekkingen. En unge kom
på vingene dette året. De to etterfølgende år fikk paret fram to unger.
I 1977 holdt OK Moss sitt vårløp
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i Larkollen ultimo april med ca. 1300
deltagere. Løperne skremte en elg ut i
Botnertjernet rett ved, og også et
skadd radyr ble observert. En strøm
av elgobservasjoner ble innrapportert
senere , blant annet fra Oven og Sletter.
Hvorvidt disse hadde noe med løpet i
Larkollen å gjøre er usikkert, men vel
lite sannsynlig. Det synes imidlertid
klart at også løp i Østfold kan føre til
vilttragedier. Man må huske på hvor
liten andel av viltet man vanligvis
observerer.

renget. Tellinger av småfugl ble foretatt før løpet, onsdag den 18. april og
på samme sted etter løpet, tirsdag den
24. april. I tillegg var man ute på selve
løpsdagen. Man telte syngende hanner.
Resultatet sees i tab. 3.
Den 21. april ble det registrert 3
orrfugler og l tiur. I følge Knut Lolland, formann i Moss Viltnemd, ble en
elg sett krysse E-6 som går langs områdets vestside dagen løpet pågikk.

Diskusjon:
Vegetasjon:
I tillegg til ødeleggelser for vilt har
skogeiere vært opptatt av skadevirkningene for skog og bunnvegetasjon. Svenske undersøkelser tyder på
at de fleste marktyper slites raskt ned,
men vokser opp igjen. Etter 3 - 4 år er
skadene nærmest usynlige. Dette
gjelder ikke for lavvegetasjon hvor
skadene kan synes i årtier. Ved løpet
ved Vansjø 1. juni 1975 ble et grasdominert område brukt som start-,
mål- og vekslingsplass og flere hundre
::nennesker befant seg her på en gang.
Slitasjen ble stor, og skadene kunne
sees de neste to årene. I dag kan man
overhodet ikke se sporene. Brekk av
kvister og unge trær kan imidlertid
være et problem. Løypene legges
imidlertid utenfor plantefelt. Det
synes som om skadene på vegetasjonen har mindre betydning enn viltforstyrrelsene.

Undersøkelser:
Før løpet den 21. april 1979 foretok Moss lokallags medlemmer fugletellinger i et område på ca. 1,5 x
1,5 km. Området lå i en av de mest
beferdete deler av orienteringster54

Resultatet av tellingen viser etter
undertegnedes mening mer om vanskelighetene med sikker registrering av
skader ved o-løp enn de faktiske forstyrrelser. For det første synger ikke
alle hanner på samme tid. I tillegg er
en del fugl på trekk, for eksempel
rødstrupe, jernspurv og tornirisk i
undersøkelsen. De få observasjoner av

Tab. 3.
Ornitologiske observasjoner fra område ved Ødemørk, Mossemarka.
18/4 - 24/4-79, etter Moss lok.lag av
NOF.
Art

Antall 18/4

Måltrost
Bokfink
Rødstrupe
Jernspurv
Kjøttmeis og
Granmeis
Svartmeis
Grønnsisik
Fuglekonge
Tornirisk
Ringdue
Flaggspett
Sum

Antall 24/4

7
6
6
0

3

4
0
9
0
0
3
1

4
1
10
1
1
0
1

36

34

5
7
1

pattedyr slår heller ikke fast at området var viltfattig. Postene ble hengt
ut kort tid før løpet, så dyrene kan
lett ha forflyttet seg. I tillegg ble
postene lagt slik at viltet skulle trekke
nordover ut av løpsterrenget. Hvorvidt
dyrene gjorde dette vites ikke.

0 - klubben og Viltnemnda:
Etter løpet, den 26. april ble det
holdt et diskusjonsmøte om orienteringsløpet. Her møtte formannen i Moss
Viltnemnd. Knut Lolland og Finn
Eriksen fra OK Moss sammen med
folk fra Moss Lokallag av Norsk Ornitologisk Forening. Lolland uttalte at
Moss Viltnemd allerede i november
hadde sagt seg uenig i at et slikt
arrangement skulle legges i den hektiske vårperioden i skogen. Viltnemndas
oppgave er i slike tilfeller å vise løypeleggerne områder poster bør legges
utenom og sørge for best mulig beskyttelse av viltet. OK Moss hadde
fulgt disse rettledninger og lagt løypene
utenfor myrer med orrfuglspill. Når
det gjaldt rovfugl kunne Moss lokallag
av NOF tenke seg et samarbeid med
OK Moss slik at hekkeplasser kunne
unngås ved løp. OK Moss har stilt seg
samarbeidsvillige i dette spørsmålet.
Løpet i 1979 ble lagt på et område
temmelig lite påvirket av friluftsfolk.
Dette ble gjort av sportslige hensyn.

Oppsummering:
Det er stadig mer som tyder på at
o-lop om våren kan fa tydelige negative innvirkningt;r for elg, skogsfugl og
rovfugl. Dette gjelder særlig om våren
og forsommeren. Det er snakk om i
orienteringskretser a holde ett stort
løp i Østfold om våren. Klubbene kan
da arrangere løp etter tur. Min mening

er at andre interesser enn o-klubbene
må komme inn i bildet før nye orienteringskart skal tegnes. Et område hvor
man har kart vil som regel brukes til
turorientering o.l. og bli utsatt for et
langvarig trykk. I Sverige kan Naturvårdsverkets ansatte i lansstyrelsen stå
for godkjenning av områder for orienteringsterreng. I Norge har vi ikke enda
en så godt utbygd naturvernsenhet. I
tillegg til jegere bør derfor naturvernorganisasjoner også komme med i arbeidet . Her har ikke minst de ornitologiske foreninger et stort arbeid
foran seg. Orienteringsløperne er selv
interessert i et samarbeid.
I sommer skal svenske biologer
kartlegge elgens bevegelser under et
orienteringsløp, det såkalte Grimsoprosjektet. Også her i landet kunne
mer viten om viltets reaksjoner ha
vært ønskelig. Orienteringsløperne
viste senest i Trøsken nylig at de var
interessert i å bevare viltstammen. Det
oppsatte løpet her ble nemlig avlyst da
arrangørene fant at det var mye skogsfugl og elg i området.

Litteratur.
Ahlen , Ingemar 1977 : Faunavård.
Skogshøgskolan, Statens Naturvårdsverk.
Kardell, Lars 1974: Vegetationsslitage
i samband med oricnteringsfavlingar.
Kardell, Lars 1978: Vegetationsslitage katastrof eller bara oliigenhet?
Skogshogskolan. Uppsala.
Norges Orienteringsforbund 1977: 0 Idretten. Vekst og dyr.::liv.
Sennstam, Bo 1974: Orienteringssportens påvarkan p;l djurlivet.
Skogshogskolan. Uppsala.
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MOR UPS TANGE,
- EN ENESTÅENDE
VADEFUGL - LOKALITET
Arve Dyresen
Morups Tånge er ikke et navn som
har særlig gjen.kjennende klang i
norske "ornitologi-ører". Når fugletittere her fra berget skal på en
Sverige-tur, besøkes helst de mer
kjente og velrenommerte steder som
Østen , Tåkern, Hornborgasjøen osv.
Ikke desto mindre er Morups Tånge et
eminent trekksted om høsten. Med
hensyn til vade- og delvis sm?fugltrekket rangerer stedet fullt på høyde
med sine mer internasjonalt kjente
"kollegaer" som Falsterbohalvøya og
Ottenby på Ølands sydspiss.

Beliggenheten
Morups Tånge ligger omtrent midt
på Hallandskysten, 8 km nordvest for
Falkenberg. Allerede i 1943 ble fuglelivet her fredet. Dermed forhindret
man at stedet ble et militært skytefelt, noe som det var alvorlige planer
om dengang. I 1969 ble så hele området med tilhørende åkrer og englandskap avsatt som naturreservat,
med derav følgende mer vidtgående
fredningsbestemmelser.

Landskapsbeskrivelse
Morups Tånge er en halvøy, en
kilometer lang og omtrent halvparten
så bred . Den avgrenses av de to grunne
vikene Bredvik og Korshamn i henholdsvis nord og syd. Det rikeste
fuglelivet finner man i Korshamn,
som ved lavvann avdekker en mengde
sanddyner og større og mindre steiner.
Dette er populære hvileplasser for
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vadefuglene. Dessuten skylles det i
land en mengde tang som legger seg
langs strandlinjen og er med på å gi
fuglene gode furasjeringsmulighete r.
Bredvik åpner seg imot vest og er
derfor mer utsatt for havets påvirkning. Kanskje er det årsaken til at den
alminneligvis ikke er så fuglerik som
Korshamn, selv om betingelsene forøvrig skulle være omtrent de samme
for begge . I Bredvik påtreffes fortrinnsvis de større vadefuglene som
f.eks. lappspoven og tringa-artene.
Kystlinjen mellom de to buktene
er for største delen steinete, men
enkelte sandstrender finnes her også.
En av dem ligger innenfor Lindbådan,
og her finner man et av stedets sikreste
tilholdssteder for sandløperen.
Området innenfor stranden er flatt
og vegetasjonsfattig. Det består største
delen av sanddyner bevokst med gress
og annen lavere vegetasjon. Trær og
høyere busker finnes ikke på Morups
Tånge, med unntagelse av en del beplantning rundt fyrtårnet like syd for
Bredvik, og ved noen sommerstuer
nord for Korshamn. Men floraen inneholder også godbiter for sine entusiaster, bl.a. fmnes den relativt sjeldne
strandtistelen på heden her.

Fuglelivet
Den hekkende fuglebestanden er
ikke særlig spesiell, hverken med hensyn til kvantitet eller kvalitet. Den
skiller seg ikke vesentlig fra hva som
er alminnelig ellers langs Hallands1979: Øst fold-Ornit ologen, 6: 5 6 . 60

KARTSKISSE OVER MOHlJilS TÅNGE.
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Grense for naturreservat
Parkeringsplass

0

kysten. På Karet er det en liten måkefuglkoloni med hettemåke, fiskemåke
og makrellterne. Hekkende andefugl
er ærfugl, gravand og siland, mens
vadefuglinnslaget ugjøres hovedsakelig
av tjeld, vipe, sandlo og rødstilk. Den

1000 meter

mest eksklusive hekkefugl må vel
være markpiplerken. Den samlede
svenske hekkebestand ansees å utgøre
100 - 150 par, og Morups Tånge ligger
så absolutt på nordgrensen av dens
utbredelsesområde. Av den grunn

57

Enkeltbekkasin. Foto : Erik Sandersen.

svinger bestanden ganske mye fra år
til år. Den tørre heden like syd og nord
for fyret synes å være den sikreste
plassen å påtreffe den. Her observerte
jeg 5 - 6 eksemplarer medio august -78.
Andre hekkende spurvefugler er heiog skjærpiplerke og linerle.
Det er som trekksted, og da spesielt
for vadefugltrekket om høsten, at
Morups Tånge er blitt kjent. Samtlige
av de i Sverige regelmessig forekommende vadere er påtruffet her, og de
fleste er årvisse. På en god dag i august
kan man telle opptil 25 fo rskjellige
vadefuglarter. Men alle dager er selvfølgelig ikke like gode i så måte, selv
i den beste sesongen. Mulighetene for
å påtreffe fugl avhenger her, som ved
alle andre trekklokaliteter, sterkt av
været . Generelt kan man si at sjansene
for å se mye vadefugl er størst i dårlig
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vær. Godværet stimulerer ofte fuglene
til å trekke videre, og de gir seg da liten
eller ingen tid til å raste.
Midten av august og en måneds tid
framover regnes for å være beste tidspunkt å besøke Morups Tånge. Sett
deg rolig ned ved strandbredden,
f.eks. litt i sydvestre enden av Korshamn. Da vil du snart oppdage det
fortrinn jeg mener stedet har framfor
alle andre trekklokaliteter jeg har besøkt. Du kommer nemlig vadefuglene
utrolig tett inn på livet. Skremte du
opp noen fugleflokker da du gikk
fram til ditt utkikkspunkt, betyr ikke
det så veldig mye. Sitter du stille vil du
snart ha stranden foran deg fullt besatt
av vadefugler igjen. Avstanden er ofte
ikke større enn at du med en vanlig
prismekikkert kan studere de forskjellige arter i detalj. På denne års-

Gluttsnipe. Foto: Erik Sandersen.

tiden er det ikke så ualminnelig at
noen individer av samme art opptrer
i vinterdrakt, mens andre fremdeles
har full sommerbekledning. De forskjellige arters spesielle særkjennetegn
kan repeteres og innlæres. Sammen·
ligninger mellom arter det kan by på
problemer å skjelne fra hverandre i
felt, er det også gode muligheter til.
Kort sagt, man har alle tiders anledning til å lære seg vadefuglene
bedre å kjenne.
Noen fullstendig faunistisk liste
over vadefuglarter påtruffet her kan
jeg ikke gi, og det har vel heller ingen
hensikt. Men følgende arter kan regnes
for årvisse i varierende antall:
V = vahlig
v = mer sparsom, men årviss
s = sjelden, men trolig årviss

V
V
V
s
V
V
v
V

V
V

v
V

V
V
V

Tjeld
Vipe
Sandlo
Dverglo
Heilo
Tundralo
Boltit
Steinvender
Enkeltbekkasin
Storspove
Småspove
Lappspove
Skogsnipe
Grønnstilk
Rødstilk

V Strandsnipe
v Sotsnipe
V Gluttsnipe
V Polarsnipe
v Fjæreplytt
V Dvergsnipe
v Temmincksnipe
V Myrsnipe
V Tundrasnipe
v Sandløper
v Fjellmyrløper
V Brushane
v Avosett
s Svømmesnipe

I tillegg kommer en del arter som
må regnes for ganske sjeldne, men
som man kan være heldig å treffe på
da de sees år om annet. Det gjelder
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bl.a. hvitbrystlo, kvartbekkasin, dobbeltbekkasin og svarthalespove. Den
11/8 og 18/8 -78 observerte jeg også
en flamingo i Korshamn. Men da det
var et eksemplar av den chilenske
underarten, er det nærliggende å anta
at det var en rømt parkfugl. Samme
sommer ble det observert 11 flamingoer ved Getterøn 25 km nord for
Morups Tånge. Hvilken underart disse
tilhørte, og om de ble regnet for å
være tamfugler eller ville, vet jeg ikke .
Men Morups Tånge er ikke bare
vadefugler. Også småfugltrekket kan
på sine dager være ganske betydelig.
Beste måneden for det te er september.
De tallrikeste artene er heipiplerke,
stær, sanglerke, bokfink, bjørkefink,
bergirisk, sivspurv og grønnsisik. Tallrik er også trepiplerke og låvesvale.
Noen eksemplarer av lappiplerke og
lappspurv passerer også så godt som
daglig under sesongen. Men smafuglene raster sjelden, sa man må
være oppmerksom på låtene skal
man ha noen glede av trekket.
Rolvfugltrekket er derimot absolutt beskjedent. Det trekker en del
rovfugl langs vestkysten av Sverige,
men de fleste passerer lengre inn i
landet. Spurvehauk, småfalker og
enkelte fiskeørner, myr- og sivhauker
er det man helst påtreffer.

Mulige årsaker til trekktettheten:
Hva er det imidlertid som gjør at
Morups Tånge har slikt et yrende
fugleliv om hosten? Noe av forklaringen er allerede nevnt, nemlig de gode
raste- og hvilemulighetene for vadefuglene spesielt. Men en annen og vel
så vesentlig årsale er stedets strategiske
beliggenhet. Sveriges vestkyst utgjør en
naturlig ledelinje for mange trekkfugler om høsten, spesielt de med sydlig og sydvestlig trekkretning. Ved
Morups Tånge gjør imidlertid kysten
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en knekk på seg. Fra å ga i nord/sydlig
retning dreier den mer mot sydøst.
Følgen blir at trekket her i stor utstrekning forlater landet og går ut over
havet. Og siden et stort åpent hav alltid virker avskrekkende på landfugler,
finner mange at halvøyen er en gunstig
raste- og hvileplass før overfarten.

Adkomst
Adkomstmulighetene er gode. Ifra
E-6 følger man en av de veier som
fører til Glommen. Lenger ut kommer
man til småveier som er skiltet "Morups Tånge". Dessuten vil man også på
god avstand få øye på fyrtårnet som
rager opp i det flate landskapet. Det
er to oppmerkede parkeringsplasser,
en ved hver av de to vikene.
Dette kan selvfølgelig ikke bli annet
enn en kort og svært ufullstendig presentasjon. For de som vil vite mer om
stedet kan anbefales heftet "Morups
Tånge" av Stig Jacobsen, utgitt av
Svenska Naturskyddsforeningen. Men
aller helst kan jeg anbefale et besøk på
stedet for ved selvsyn å oppleve det
spesielle fuglelivet. Så merk deg stedet
til din neste fugletur over Kjølen.

Aktuell litteratur :
Hasselblad, V. 1935: Flyttfagelstrack.
Herrlin, H. 1943 : Flyttfåglar vid
Morups Tånge . Hallands Natur.
Swanberg, P.O. 1942: Om fågellivet
på Morups Tånge, Halland. Kungliga Vetenskapsakademiens skrifter
i naturskyddsiirenden, nr. 41.
Stockholm.
1943 : Hotet mot Morups Tånge.
Sveriges Natur, årsb. 7943.
1952: Morups Tånge. Natur i
Halland.
Svensson , B. och Lindberg, P. 1963 64: Morups Tånge - en flyttfågellokal. Fåglar på Viistkusten.
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Cappelens Dyreleksikon
•
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•

6 store, vakre bind
Ca. 2 500 sider
Over 3 000 artikler
Ca. 15 000 stikkord
Gjennomillustrert i fire farger
Over 2 500 fargebilder

• Bind2, 3og4i1980, bind 5og6i1981
• Komplett mai 1981

SPAR Kr. 300.Favørtilbudet gjelder fram til
31. desember 1979
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Båndopptagere for
opptak av fuglesang?
STEDET MED DET
BESTE UTVALG
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SVARTSTORK, CICONIA NIGRA L.,
OBSERVERT FOR TREDJE GANG
I ØSTFOLD
Ole Jørgen Hanssen
På kvelden den 5. 7.1978 hadde
Tone Røed og undertegnede vært i
Borge øst for Fredrikstad og ringmerket spurvehauker. På tilbaketuren
ble vi ved veien forbi Borge Ungdomsskole oppmerksom på en stor, hegrelignende fugl. Fuglen virket imidlertid
helt mørk, og var betydelig større enn
en gråhegre. Vi fikk stoppet bilen, og
kunne med kikkerten notere følgende
feitkjennetegn: Lange, brede vinger,
rett foroverstrukket hals, og lange bein
som hang etter fuglen når den fløy.
Nebbet var langt, rett og kjøttrødt.
Fuglen landet ved en liten bekk
som skar seg gjennom åkerlappene, og
den forsvant her delvis i vegetasjonen.
Etter et par minutter fløy den opp og
forsvant mot sørøst. Et tydelig hvitt
parti fra nedre del av brystet og ned
på buken var da lett synlig. Fuglen
kunne nå med sikkerhet bestemmes
til svartstork.

Svartstorkens utbredelse i Europa
I følge Cramp et al (1977) hekker
svartstorken i Europa fra Tyskland,
Polen og den russiske Østersjøkysten
fra ca. 150 øst, til Uralfjellene. Artens
utbredelse strekker seg videre gjennom
Sovjet til Mongolia og Nord-Kina. En
mindre, isolert bestand finnes også i
Spania, der 50 - 60 par skal hekke
(Heydt 1972). Arten har hurtig tapt
terreng i de mer vestlige strøk av
Europa i dette århundret og hekket
eksempelvis i Danmark så sent som i
1951, og i Sverige i 1953 (Cramp et al
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1977). Bestanden i Danmark skal ha
ligget på 50 - 60 par.

Tidligere funn i Østfold
Svartstorken er en svært sjelden
gjest i Norge, og har i følge Haftorn
(1971) ikke blitt observert mer enn 7
ganger fram til 1966. Allerede det
første funnet for landet ble gjort i
Østfold, nemlig 1 ungfugl som ble
skutt i Tune ved Sarpsborg den 11.8.
1838. Den andre observasjonen fra
fylket stammer fra Degernes ved
Rakkestad. Her ble 1 voksen hunn
skutt 18.4.1882. Funnet i Borge er
dermed det tredje kjente av svartstork
i Østfold.
I BohusHin på den andre siden av
svenskegrensen, er svartstorken en noe
hyppigere gjest, i det 5 eksemplarer er
blitt sett i tidsrommet 1961 til 1975.
Lenger sør i Sverige er svartstorken
enda vanligere, med 8 besøk i Halland
i samme tidsrom. I Skåne regnes den
som en sjelden, men regelmessig trekkgjest (SOF 1978).
Hvorfor opptrer svartstorken så
langt nordvest for sitt vanlige utbredelsesområde? Oftest er det sikkert
snakk om ikke-hekkende individer,
som kan streife langt unna de vanlige
hekkeområdene. Selv om svartstorken
i Borge var et voksent individ (ungfuglen har ikke kjøttrødt nebb), er det
mest sannsynlig at dette er tilfellet
også med denne fuglen, tidspunktet
tatt i betraktning. Interessant var det
at en svartstork dagen før hadde blitt
1979: Østfold-Ornitologen, 6: 62 - 63

sett i Hornborgasjøen i Sverige, 25
mil mot sørøst (Roar Eilertsen pers.
med.). Tatt i betraktning svartstorkens
flyvekapasitet og dens sparsomme utbredelse i Vest-Sverige og Norge , er
det ikke usannsynlig at dette kan
dreie seg om ett og samme individ.
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FRA HEKKESESONGEN
1979 I INDRE ØSTFOLD
Per Otto Suther
Skal kort presentere litt stoff om
hekkesesongen fra Indre Østfold.

Kattugle.
Alt tyder på at kattugla hadde en
svært god hekkesesong i år. Av seks
undersøkte kull, var eggantallet fra 4 6, og det er svært bra. Størrelsen på
ungekullene varierte noe mer, men de
fleste kullene hadde 3 - 4 unger, og i
et enkelt tilfelle var det hele fem flyvedyktige unger i ei kasse. Gjennomsnittlig var det 3 unger pr. kull, og det
er mer enn nok til å holde bestanden
inntakt. (2,4 unger pr. kull.)

Nattergal.
Det ser ut til at nattergalen etter
hvert dukker opp innover i fylket også.
Undertegnede hørte et eks. synge ved
halv. ellevetiden om kvelden den 1. juni
d.å. ved Oustorp, Os i Rakkestad.

I fjor ble det meg fortalt at et eks.
skulle vært observert ved Lyseren i
Spydeberg, og fuglen holdt til der flere
dager. Den ble sett av flere fugleinteresserte, men jeg kjenner ikke til
navnet på noen av observatørene.
Denne nattergalen er vel fylket's nord·
ligste observasjon av denne arten.

Canadagås.
Noen observasjoner av canadagås
tidlig i hekkesesongen foreligger også.
1 flokk ble sett ved Buerfoss, Rakkestadelva 27/3 79. (Østfold Bygdeblad
28/3 . 79.)
Undertegnede observerte ei canadagas ved Glomma, Os i Rakkestad 27/479. Videre hadde to canadagjess tilhold ved Hærsethersjøen i Trøgstad i
midten av mai d.å., og de var sammen
med ei grågås.
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TRELERKA
NESTEN UTDØDD I NORGE
Ole Jørgen Hanssen
Gamle skautravere som husker tilbake til tiden før 2. verdenskrig,
minnes kanskje at trelerka engang var
en vanlig sangfugl her i søndre Østfold.
Med sine noe vemodige fløytetoner,
avvekslende i hurtige triller og langsomme fløyt, ga den skumringens
vandringsmenn en naturopplevelse
utenom de vanlige. Sangen ble helst
hørt mens trelerka seilte over furutoppene i terrenget omkring hekkeplassen. Tidligere enn de fleste trekkfuglene innfant den seg, og sangen
kunne høres allerede fra begynnelsen
av april og to - tre uker utover. Da var
det brått slutt fram til første kull med
unger var vel unnagjort, og trelerka
startet på det neste.
At trelerka var en vanlig rugefugl i
Fredrikstad-distriktet er hevet over
enhver tvil. I de gamle notatbøkene
fra fabrikkbestyrer J .A. Thome på
Gressvik, som jeg vennligst har fått
tilgang på gjennom dr. philos. Yngvar
Hagen på Ås, går det fram at trelerka
kunne høres synge over hele Onsøy,
Kråkerøy og Hvaler, og den var også
vanlig i traktene nord for Halden.
Mest sannsynlig hekket den over
store deler av fylket, men nøyaktige
beskrivelser av det format Thome
har etterlatt seg, finnes dessverre
ikke.
Når trelerka begynte å gå tilbake
så sterkt i antall vet vi ikke for Østfolds vedkommende. Men på Sveriges
sydspiss, Falsterbo i Skåne har man
fra 1940 og framover hatt daglige
opptellinger av passerende trekkfugler
på høsten i perioder på noen år. I
perioden 1942 - 1944 passerte det
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gjennomsnitlig 30900 trelerker pr. år
på Falsterbo. Allerede 8 - 10 år senere,
i perioden 1949 - 1954 var gjennomsnittsantallet nede i 6700 pr. år, og i
1973 var antallet bare 400 individer!
(Roos 1974 ). Sannsynligvis har derfor
tilbakegangen foregått i årene 1945 1960, med en nesten utrolig hastighet.
Hva som er årsak til tilbakegangen kan
man bare gjette seg til. Ahlen (1978)
antyder at redusert beiting av husdyr
i skogene skulle være hovedårsaken til
reduksjonen
i
hekkebestanden.
Muligens er vel også klimatiske svingninger en medvirkende faktor til en
slik brå forsvinning. Vi skal jo huske at
trelerka alltid har befunnet seg på
nordgrensen for utbredelsesområdet
her i Skandinavia, i alle fall i historisk
tid.
Overskriften indikerer imidlertid at
trelerka ikke er helt borte som hekkefugl i Østfold. Og de siste årene kan
det faktisk virke som om arten har begynt å øke svakt i antall igjen , en
tendens som begynte i Sør-Sverige
for 4 - 5 år siden. I dag kan man
igjen være heldig og høre trelerka
synge i Østfold, og nå i 1979 er det i
hvert fall kjent at 13 stykker er hørt
synge. De fleste fugleinteresserte har
i dag minimal kjennskap til trelerkas
sang, og når en samtidig vet at den
sjelden synger lenge av gangen, er det
høyst sannsynlig at flere trelerker
ikke blir oppdaget. Umulig er det
derfor ikke at trelerkebestanden idag
kan ligge på 25 - 30 par i Østfold, og
at den igjen om noen år kan bli en
kjær naturopplevelse for våre naturvenner i skog og mark.
1979 : Østfold-Ornitologen, 6: 64 . 65

Imidlertid synes jeg trelerkas historie viser litt av viktigheten av det
arbeidet dagens fugleinteresserte står
for. Fuglearter som idag er vanlige
rugefugler her i distriktet, kan om
noen år plutselig ha forsvunnet. Da
er det svært viktig å kjenne til hvilke
biotoper fuglen hekket i, hvor den
bygde reir, hvor den fant mat og hvor
vanlig den egentlig var.
Likeledes er slike undersøkelser av
fugletrekket som er utført på Falsterbo svært viktige, både for å få et tallmessig uttrykk for tilbakegangen, og
for å påvise mest mulig nøyaktig tids·
punktet da denne fant sted. Først da

sitter man inne med opplysninger som
kan vise årsaken til tilbakegangen og
evt. vise hvilke mottiltak som kan benyttes. Best er det selvfølgelig om
disse kan settes inn før tilbakegangen
er kommet for langt.
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OPPROP: TRELERKE I NORGE
I et forsøk på å kartlegge trelerkebestanden i Norge ber undertegnede
om å få tilsendt alle opplysninger om
syngende trelerker fra 1970 · 1979.
Av spesiell interesse er:
1) Sted, år og dato for observasjon av
syngende trelerker.
2) Antegnelser over biotopen rundt

Alt

sangplassen.
3) Evt. reirfunn av trelerke.
Registreringer av trelerker som allerede
er publisert i NOF's lokaltidsskrifter er
det ikke nødvendig å sende inn.
Ole Jørgen Hanssen
Hassingvn. 11
1600 Fredrikstad
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LRSKINNKOMMET MATERIALE 1977
Vi bringer her et utdrag av fugleobservasjoner fra 1977. Det viser seg
at bare få personer har sendt inn opplysninger fra dette året. Vi håper
derfor å kunne bringe et fyldig 77 ·
supplement ved en senere anledning.
Fugletittere, vær så snill, ikke sitt
og rug på dine observasjoner. La andre
få del i dem. Vi trenger alle å få vite
hva som flyr hvor. Vi trenger opp·
lysninger om fuglelivet for å kunne
drive aktivt naturvernarbeid.
Husk også atlas-prosjektet, vær
særlig observant i hekke - tiden - og
bruk notatboka (og glem for all del
ikke de vanlige artene, det er jo de som
opprettholder den økologiske balansen).
Roar Eilertsen
Tegnforklaring:
I*
Godkjent med bevis, f.eks. bilder, lydopptak, fjær, o.l.
no
Godkjent uten bevis, på grunnlag av beskrivelser.
Dvergdykker
1 par hekket i Rygge. LRSK. Godkjent
no. Obs.: Åsmund Fjellbakk.
Horndykker
ex 20/5 Kurefjorden,
LRSK Godkjent no
Thelin
2 ex 3/8 Kurefjorden,
LRSK Godkjent no
Thelin

Rygge/Råde
Obs. : Arne
Rygge/Råde
Obs.: Ame

Gråstrupedykker
ex 28/4 Krogstadfjorden, Råde
LRSK
Godkjent no Obs.: Ulf
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Lueasen
Havhest
1 ex (død) 22/9 N. Sletter, Rygge
Obs.: Amfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
1 ex (død) 28/5 Eløya, Rygge. Obs.:
Åsmund Fjellbakk
Rørdrum
ex 4/6 Skinnerflo, Onsøy/Råde
LRSK Godkjent no Obs.: Arne
Thelin, Rune Botnermyr.
Canadagås
1 ex som. 77 Øra, Fredrikstad Obs. :
Arne Thelin.
Hvitkinngås
14 ex 25/4 Jeløy, Moss LRSK Godkjent no Obs. : Arne Thelin.
Grågås
9 ex 18/5 Kurefjorden, Råde/Rygge
Obs.: Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
7 ex 13/5 Eløya, Rygge Obs.: Åsmund
Fjellbakk.
ex 13/5 Sletter, Rygge Obs.: Åsmund Fjellbakk.
Sangsvane
ex 28/4 Krogstadfjorden, Råde
Sen observasjon Obs. : Ulf Lucasen,
Arnfred Antonsen.
Stjertand
par 26/3 Kurefjorden, (Rosnesbukta), Rygge.
2 hanner 1 hunn 3/4 Ovenbukta,
Råde.
1979 : Østfold-Ornitologen, 6: 66 · 69

l hann 5/4 Ovenbukta, Råde
2 par
5/4
Rosnesbukta, Rygge
l hann 8/4 Ovenbukta, Råde
1 par
8/4
Rosnesbukta, Rygge
Alle obs.: Arnfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
3 ex 2/8 Kurefjorden, Råde/ Rygge
Obs.: Arne Thelin.
Knekkand
hunn 14/5 Auberghølen, Råde
hunn 15/5 Auberghølen, Råde
I hann 2 hunner 19/5 Auberghølen ,
Råde .
I hann 2 hunner 20/5 Auberghølen,
Råde.
par
25/5
Auberghølen, Råde
Alle obs.: Arnfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
hunn
4/6
Auberghølen, Råde
Obs.: Arne Thelin.
Skjeand
par 24/4 Krogstadfjorden, Råde
Obs.: Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
par 5/5 Auberghølen, Råde Obs.:
Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
Taffeland
1 hann 5/4 Ovenbukta, Råde
2 hanner
8/4
Ovenbukta, Råde
I hann
14/5 Auberghølen, Råde
Alle obs.: Arnfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
Sjøorre
1 hann 23 / 12 Kurefjordgapet, Råde/
Rygge. Obs.: Arnfred Antonsen , Ulf
Lucasen.
Havelle
hann 23/ 10 N. Sletter, Rygge
Obs. : Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
hann 28/5 Eløya, Rygge. Obs.:
Åsmund Fjellbakk.

Lappfiskand
hann 25/4 Nesramsø, Borge. Obs.:
Helge Tendal.
Fiskeørn
ex 13/4 Jeløy , Moss. Obs.: Arne
The lin.
I ex 25/11 Jeløy, Moss. Obs.: Arne
Thelin.
Kongeørn
ex 20/2 Jerndalen, Råde. Obs.:
Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
I ex tilhold på Eløya, Rygge i november og desember (fram til 8/4-78)
LRSK Godkjent IIO Obs. : Åsmund
Fjellbakk.
Myrhauk
l hann 1/5 Jeløy, Moss. Obs.: Arne
Thelin.
Tårnfalk
1 ex juni Skipstad, Hvaler
I ex 12/8 Skipstad, Hvaler
lex 13/8 Skipstad, Hvaler
1 ex 10/ 11 Lundheim, Fredrikstad
Alle obs.: Rune G. Bosy.
Vannrikse
ex hørt fra 4 /6 - 12/6, Seutelva,
Onsøy I Fredrikstad. Obs.: Arne
Thelin.
Fjæreplytt
4 ex 6/3 Guldholmen, Jeløy, Moss
Obs. : Arne Thelin.
Sandløper
2 ex 21/8 Øra, Fredrikstad. LRSK
Godkjent uo Obs.: Magne Sjøblom
Sotsnipe
ex 30/4 Kjennetjernet, Onsøy.
Obs.: Arnfred Antonsen , Ulf Lucasen.
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ex 27/8 Krogstadfjorden, Råde
Obs.: Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
juli Skipstadkilen, Hvaler.
7 ex
Obs.: Roar Eilertsen.
Svømmesnipe
ex 21/8 Øra, Fredrikstad. LRSK
Godkjent I* Obs.: Magne Sjøblom.
Rovterne
1 ex 3/8 Rosnesstranda, Kurefjorden,
Rygge. Obs.: Arne Thelin.
Rødnebbterne
1 ex 1/5 Alby, Jeløy, Moss. LRSK
Godkjent no Obs.: Morten Nilsen,
Arne Thelin.
Dvergterne
1 ex 27/8 Brattestø, Hvaler. LRSK
Godkjent no Obs.: Rune Botnermyr, Arne Thelin.
Ringdue
500 - 600 ex 15/3 Remmen, Halden
Obs.: Tor Strøm
Jordugle
ex
16/9 Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge . Obs.: Arne Thelin.
Kattugle
1 par fikk hele fem unger på vingene i
Råde. Obs. : Arnfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
Nattravn
2 syngende ex 17/6 Bjømdalsfjellet,
Onsøy/Råde. Obs. : Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
1 ex 25/6 Husløs, Onsøy. Obs.: Amfred Antonsen, Ulf Lucasen.
Tretåspett
hunn 25/4 Husvik, Borge. Obs.:
Helge Tendal.
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Topplerke
ex 18/5 Ovenbukta, Råde LRSK
Godkjent 110 Obs.: Ulf Lucasen.
Trelerke
Syngende på Holmefjellet, Råde, hele
våren. Obs. : Arnfred Antonsen, Ulf
Lucasen.
Vintererle
1 ex 30/3 Halden
1 ex 19/4 Halden
2 ex 23/5 Halden
Obs.: Ole Kr. Sørlie
2 ex 17 /4 Schultzedalen, Halden
Obs.: Tor Strøm.
Nøttekråke
Flere observasjoner av 1 - 2 ex i Rørfjellsområdet, Onsøy/Råde - vinter/
vår -77. Obs. : Arnfred Antonsen,
Ulf Lucasen.
Kornkråke
1 ex 22/l Halmstad, Rygge
2 ex 1/5 Myre, Råde
Obs. : Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.
4 ex 12/3 Jeløy Radio, Moss
1 ex 13/3 Jeløy Radio, Moss
3 ex 26/3 Jeløy Radio, Moss
1 ex 27/3 Jeløy Radio, Moss
De fire sistnevnte er alle LRSK godkjent no Obs. : Ame Thelin.
Svartkråke
ex 23/1 Melløs, Moss. Obs.: Rune
Eriksen, Arne Thelin.
Sivsanger
par i Auberghølen, Råde, hele sommeren. Obs. : Am fred Antonsen,
Ulf Lucasen.
1 syngende ex 1/5 Ørmen Bru, Onsøy
Obs.: Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.

Bøksanger
syngende ex 20/5 Røtne , Råde
Obs.: Arnfred Antonsen, Ulf Lucasen.

Duetrost
2 ex 27/3 Jeløy, Moss
1 ex 13/4 Jeløy, Moss
Obs.: Arne Thelin.

Gresshoppesanger
syngende ex, juni. Obs.: Hermod
Karlsen, Ole Jørgen Hanssen ro.fl.

Rosenfink
1 ex 12/3 Jeløy, Moss
1 ex 6/6 Jeløy, Moss
Obs.: Arne Thelin.

Svartstrupe
3 ex 15/3 A.kerøya, Hvaler
1 ex 16/3 Akerøya, Hvaler
LRSK Godkjent no Obs. : Steinar
Ove Kvam, Helge Kvam.

Lappspurv
15 ex 25/4 Tronvik, Jeløy
5 ex 30/4 Tronvik, Jeløy
Obs.: Arne Thelin.
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REGNSKAP FOR NOF,
AVD. ØSTFOLD 1.1. - 31.12. 1978
Utgifter

Inntekter

Egenkapital 1/1·1978
Glommen Sparebank
Postgiro

kr. 5.536,59
))
543 ,16

kr.

Kontingenter
Annonseinntekter
Offentlig støtte
Refundert for Akerøyarapp.
Renter
Materialsalg

))

))
))

))
))

))

kr.

Annonser
Porto
Kontorutgifter
Leie av lokaler
Østfold - Ornitologen
Foredragsholdere
Moss lokallag, tilskudd
Fredrikstad lokallag, tilskudd
Midtvintertelling
Atlasprosjektet
Utstilling
Diverse utgifter

))

337,68
2.228,30
2.817,90
845,00
4.362,00
779,50
1.000,00
1.000,00
500,00
831,75
123,95
75,50

))

6.503,14

))
))
))

))
))
))
))
))
))
))

6.079,75
5.509,25
3.400,00
3.900,00
1.221,10
241,82
1.052,80

Egenkapital 1/ 1 · 1979
Glommen Sparebank
Postgiro
Kasse
Lån til Akerøya Ornit.Stasjon

kr. 2.278,41
» 1.019,43

»
»

205 ,30
3.000,00

Kr. 21.404,72

Kasserer: Tore Krogstad (sign.)
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Kr. 21.404,72

Revidert : Tor Sørlie (sign.)

Til deg meHom 20 og 30:

Du kan låne 25e000
av oss første g~ng du stifter
eget-h1em

Kreditkassens Førstehjems-lån er et nytt
tilbud for alle mellom 20 og 30 år. Det eneste
du må gjøre er å åpne lønnskonto hos oss,
holde den i orden i 3 måneder og dokumentere
tilbakebetalingsevne. Har du lønnskonto i
Kreditkassen fra før, er saken grei forutsatt at
kontoen er holdt i orden.
Lånet kan brukes som topplån til bolig, til

innskudd, oppussing, møbler o.s.v. Det er
avdragsfritt i 2 år. Da betaler du bare renter.
Deretter nedbetales lånet over 5 år.
To som flytter sammen kan få kr 50.000,-.
Da må begge fylle betingelsene og.sammen ta
ansvar for hele lånet.
Kom innom banken - be om opplysninger og
brosjyre. Velkommen!

FØRSTEHJEMS-LÅN
I( ICREDIT~~~~;~!
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MASSEKORSBÅND

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
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