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REDAKSJONELT
Naturvernarbeidet i Østfold har i de
siste to - tre åra vært nede i en bølgedal. Etterhvert har ønsket om å komme opp av denne noe passive perioden
munnet ut i flere forslag om effektivisering av virksomheten på naturvernsiden. Et foreløpig resultat av de uformelle møter og diskusjoner som har
funnet sted i løpet av høsten er at
NOF avd. Østfold og Østfold Naturvern avholdt et felles styremøte i
november. En kom da fram til at det
skulle opprettes et samarbeidsutvalg,
og de to foreningene valgte to personer hver til å være med i dette utvalget. Foreløpig har dette utvalget
hatt to møter, og det vil bli satset på
å fortsette med en hyppig møteaktivitet. Dette er nødvendig av flere
grunner. Utvalget har blant annet fått
som oppgave å utveksle informasjon
mellom de to foreningene slik at de
respektive styrer vet hva den andre
foreningen arbeider med og har tenkt
å beskjeftige seg med i tida framover.
Et annet moment som nødvendiggjør høy møtefrekvens er at utvalget
skal kunne behandle saker som dukker
opp på et så tidlig tidspunkt som
mulig. Utvalget skal også kunne komme med uttalelser i "hastesaker", men
hvis mulig, skal styrene i NOF avd.
Østfold og Østfold Naturvern informeres først, slik at begge foreningene
kan komme med en felles uttalelse.
Det sier seg selv at saker som en er i
tvil om hvordan en skal takle, må behandles av de respektive styrer.
Meningen med det hele er å unngå at
begge foreningene bruker tid og
krefter hver for seg for å gjøre det
samme . Utvalget vil sørge for å finne
fram til de rette personene til å ta seg

av saker som dukker opp etterhvert.
Dette vil bedre arbeidsfordelingen og
sørge for en raskere og mer forsvarlig
behandling. Det foreligger en rekke
forslag til grupper som bare venter på
å bli fylt opp med de rette personene.
Av disse kan blant annet nevnes en
energigruppe. De fleste har vel registrert at det er sterke krefter i gang for
å få bygget et varmekraftverk her i
fylket, og energigruppen skal da ta for
seg forbruk, behov og prognoser, for
om mulig å påvise at et varmekraftverk
vil være unødvendig. Det vil med det
første bli satt ned en Øra-gruppe som
vil følge med i utviklingen i det nye
reservatet. Andre steder har det vist
seg at kampen for å bevare et område
starter først etter at det er blitt fredet .
De ti - tolv årene som har gått før Øra
ble fredet er altså bare begynnelsen .
Det høres kanskje litt merkelig ut, men
en bør lære av andre inngrep som har
vært foretatt i fredede områder. I
Presterødkilen i Vestfold har det i
mange år vært strid om veibygging i
reservatet. Denne saken er såvidt vites
ennå ikke endelig avgjort. Da Hedmark
fylkes vegvesen planla ny trafikkmaskin ved Hamar, var to av tre alternativer lagt tvers gjennom Akersvika
naturreservat. I Hardanger er det plan·
lagt en vei langs Kinso opp mot
Hardangervidda, og denne vil klart
komme i konflikt både med stortingsvedtaket om varig vern av Kinso og
den planlagte nasjonalparken på Har·
dangervidda. I en av de største nasjonalprakene i Sverige, Stora Sjofallet, er
det foretatt flere vassdragsutbygginger
etter at området ble "varig vernet"
Den svenske nasjonalparken Sarek er
også truet av utbyggingsplaner. Denne
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listen kunne gjøres mye lenger, men
det ville bare være deprimerende. Ikke
desto mindre må vi ha klart for oss at
det samme kan skje med for eksempel
Øra eller Kurefjorden hvis "store sam·
funnsmessige interesser" krever det.
Vi får håpe på en aktiv Øra-gruppe i
tida framover.
Andre grupper som er aktuelle er

jordvern· og samferdselgrupper. Her
bør en trolig søke kontakt med eventuelle lokale initiativ som dukker opp for
å få koordinert arbeidet best mulig.
Det er mitt håp at dette er begynnel·
sen til en ny giv i naturvernarbeidet
her i fylket, og at vi etterhvert vil få
se resultatene av vår virksomhet.
Ole Petter

FORMANNEN HAR ORDET
Det er nå siste gang jeg tar pennen
fatt for å forme noen ord under denne
spalten. Riktignok har det ikke blitt
så mange gangene i og med at min tid
som formann har vært av såpass kort
varighet. Med tanke på den tiden jeg
ville ha til disposisjon, var jeg noe
skeptisk til formannsjobben. · Skal
man drive en fugle- og naturvern·
forening tilfredsstillende, sier det seg
selv at dette vil oppta ganske mye fri·
tid · en erfaring jeg gjorde ganske
snart. Jeg følte etterhvert at med den
tid jeg hadde til rådighet maktet jeg
ikke å følge opp slik jeg helst ville.
Som formann bør man kanskje ha
foreningen og driften av denne som
eneste hjertebarn. Å inneha viktige og
anstrengende verv i flere foreninger
samtidig vil i lengden være uheldig for
ens psykiske helse. Dette har vært min
situasjon det siste året, og jeg har
funnet det best åla andre overta roret.
Nå må det selvsagt nevnes at for·
mannsjobben også har vært spennende
og interessant. Man har da lært mye
nytt, både rent faglig og om foreningsdrift.
Vi har nå lagt et nytt år bak oss, og
det er vel på sin plass med et lite til76

bakeblikk. Har det vært noe å glede
seg over for en fugleveIUl og natur·
verner i 1979? I høst skjedde det som
vi har ventet på så lenge, nemlig fredning av Øra som naturreservat. De
fleste av våre medlemmer er kanskje
ikke klar over at foreningen er et
resultat av og ble da1U1et da Øradebatten raste som verst i begynnelsen av
dette decennium. I alle år siden har vår
forening spilt en aktiv rolle i deIUle
debatten. Fredningen av Øra må sies å
være en seier for naturvernarbeidet i
vårt land generelt og for oss østfold·
ornitologer spesielt. Skal vi nå bare
sette oss ned med hendene i fanget?
Så langt der i fra! Det er fortsatt mye
ugjort på naturvernsektoren i fylket.
Vi må ha et våkent øye med samfu1U1sutviklingen og vite å reagere om denne
truer verdifull natur.
I desember 1978 fikk vi sjøfuglreservatene i julegave. Men hva opp· ·
levde vi i hekkesesongen i år? Folk så
ut til å neglisjere forbudet mot ilandstigning og ferdsel i reservatene. De
fleste var imidlertid i god tro! Feilen
lå indirekte hos departementet. Skilt
til markering av reservatene var forsink.et fra produsenten og korn ikke

opp før hekkesesongen var over.
Måtte vi unngå slike kjedeligheter
i fremtiden.

Godt nytt år og takk for meg.
Am fred

Leserbrev:

FORSLAG TIL FRAMTIDIG
FORENINGSDRIFT
Pål Bugge
Etter mitt provoserende innlegg i
forrige nummer av "ØO", ble responsen som jeg fryktet minimal. Man får
igjen inntrykk av at det bare er en
gammel hard kjerne av tidligere
foreningsaktive personer, som vil dra
lasset når rekrutteringen svikter. Det
så man ikke minst ved årets valg av
nytt styre. Aldri har det vært slik
krise for å få snekret sammen et styre
som ved dette valget. Etter å ha hørt
en del uttalelser fra den såkalte "harde
kjerne" om hvorfor motiveringen har
stagnert i ØOF, og på mange måter i
naturvernarbeidet i Østfold rent generelt, har jeg funnet det nødvendig å
konkretisere problemene litt mer. Om
mulig kan dette innlegget også legge
grunnlaget for bedre drift i foreningen.
Innledningsvis nevnte jeg at "den
harde kjerne" må dra lasset. På dette
punktet er jeg fristet til å begynne
ransakingen av foreningsdriften. "Harde kjerner" i foreningsdrift er nettopp
en god grobunn for dårlig rekrutering.
En mer åpen foreningsdrift for publikum rent generelt hadde nok vært påkrevet. To gode eksempler på åpen
foreningsdrift de siste årene var de to
ekskursjonene som ble holdt henholdsvis på Nygaardsmoa og Øra, hvor opp-

møtet var overraskende stort, ikke av
den harde kjerne, men av friluftsfolk
med spesiell interesse for fuglelivet.
I tråd med tanken om åpen
foreningsdrift hører også et godt møteprogram hjemme. La oss få gode foredragsholdere på fylkesmøtene, som
kan samle mange tilhørere. Ut av dette
kan vi også øke antall medlemmer, om
så det bare er passive støttemedlemmer. I samme åndedrett kan det vel
trygt sies at de siste års styrer har hatt
en negativ holdning til å drive vervekampanjer. Dette gamle knepet bør benyttes, selv om man må regne med at
en del nye medlemmer vil falle fra.
Altså, sørg for mer åpen foreningsdrift og forsøk å øke medlemsmassen
via forskjellige tiltak. Litt etter litt vil
vi se at også fremtidige foreningsmennesker og personer som driver med
feltarbeid vil melde sin ankomst på
grunn av enkle tiltak. Her er det igrunn
interessant å stoppe opp og legge
merke til kombinasjonen av foreningsmennesker og såkalte feltsatsere. Begge
typer er like viktige for å holde denne
foreningen i gang med resultatgivende
arbeid.
Hittil har det vært få typiske
foreningsmennesker som har sittet i
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styret. Det har mest dreid seg om
"feltsatsere '' . som innser viktigheten
av å drive en organisasjon for å stå
samlet bak kravene overfor myndighetene. Dessverre er ikke alle feltsatsere like godt egnet til å drive
foreningsarbeid, og dette gir negative
resultater, som for eksempel dårlig
arbeidsfordeling blant styremedlemmene. Kontinuiteten blir herved ødelagt, fordi styremedlemmene blir raskt
slitt ned og desillusjonert. Det som må
gjøres på dette området er konsekvent
å arbeide med å få etablert et velsmurt
foreningsapparat, slik at kontinuiteten
i arbeidet ikke blir ødelagt av amatørmessig organisasjonsarbeide.
For å eliminere noe av disse skjevhetene ville det være på sin plass at de
uerfarne styremedlemmene fikk litt
skolering. For eksempel kunne man ta
del i kurs om lagsarbeid, hvor man får
solid innføring
grunnleggende
foreningsarbeide.
I tillegg har jeg savnet en enkel
skjematisk oversikt på hvordan vår
egen forening ideelt sett burde drives.
En oversikt over hva og hvem som utgjør foreningen ville være ganske avslørende ville jeg tro. Dessuten bør det
finnes en felles kontaktliste på privatpersoner som har bidratt og bidrar til
foreningens drift. I denne kontaktlisten bør det også stå hvilke personer
i offentlige instanser som sørger for
fmansiell støtte, vitenskaplige konsultasjoner, osv. Dette virker for mange å
være en uvesentlig detalj , men kan
være avgjørende for at det nye styremedlemmet skal få oversikt og innsikt
i hvordan organisasjonen virker.
Noe som også totalt mangler 1

foreningen er en klar arbeidsplan for
det fremtidige arbeid. Etter min mening vil det være nødvendig både med
en kortsiktig arbeidsplan for hvert år
og en mer langsiktig arbeidsplan for
3 - 4 år. Dette vil sørge for kontinuerlig nye arbeidsoppgaver som bør settes
inn i en prioriteringsliste. Bare ved å gi
plan over og system i det fremtidige
naturvernarbeidet kan motiveringen
holdes ved like .
Selv om vi får fjernet de forannevnte skjevhetene i foreningsdriften,
vil dette i seg selv ikke være nok. Vi er
avhengig av personer som er villige til
å yte mer enn normalt. For å få disse
personene til å gjøre en ekstra innsats
over lengre perioder, må de nå få sine
økonomiske utlegg skikkelig dekket.
Jeg vil gå så langt å si at en omdisponering i foreningsbudajettene til fordel
for lønn for utført arbeid, nå er påkrevet. Vårt arbeid innen naturvernsektoren er ikke lenger hobbyornitologi til egen glede. Det er hardt arbeid ,
hvor vi ikke bare kjemper for vern av
små grønne hager, men regelrett
kjemper mot et samfunn som prioriterer kvantitative verdier istedenfor
kvalitative. Arbeidet er faktisk for
alvorlig og avgjørende for fremtiden til
at det bør likestilles alle mulige vanlige
foreninger. De bevilgende myndigheter
bør overbevises om dette og påvirkes
til å gi større økonomisk støtte.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre
andre til å delta i debatten. Det ville
være trist om den ventede debatten ble
til en monolog fra min side, ikke trist
for meg, styret eller foreningen, men
trist for naturvernarbeidet i Østfold.

HUSK PÅ SMÅFUGLENE
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Til deg mellom 20 og 30:

Du kan låne 25.000

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,
ho lde 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. Vel kommen!

FØRSTEHJEMS·LÅN

11

l<REDITl<ASS~.N

- først ute 1gien
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STOMPERUDTJERN I DEGERNES
Tor Harald Ringsby og Per Otto Suther
I bygda Degernes i Rakkestad kommune ligger et mindre, næringsrikt
tjern, Stomperudtjernet. Tjernet ligger
ca. 500 meter vest for riksveien mellom Degernes og Halden ca. 3 ,5 km
syd for Degernes sentrum. Like vest
for Stomperudtjern ligger Ertevannet
som er ca. 3,5 km langt. Stomperudtjern måler ca. 200 m på det bredeste,
og er ca. 500 m langt.

Vegetasjonen:
På vestsiden grenser tjernet inntil
dyrket mark, og på østsiden finnes en
blandingsskog av gran og furu , samt
en del bergknauser. I nordenden vokser en del einer, samt noe or og bjørk.
Den søndre delen av tjernet er gjengrodd av et bredt takrørbelte.
Av plantevegetasjon ellers dominerer andemat, gul nøkkerose, bred

dunkjevle, mjødurt, noe siv og starr og
litt geiterams og bringebær.
Det ser ut til å være rikelig med fisk
i tjernet , både abbor, gjedde og mort.

Fuglelivet :
Stomperudtjern tjener som raste·
plass for trekkfuglene vår og høst,
særlig for ender, men også for en del
vadere. Det er ikke uvanlig å se stokkandflokker på opptil 500 individer i
dette forholdsvis lille tjernet. Videre
er kvinand, laksand, krikkand og brunnakke sett på trekk. Av vadere dominerer rødstilk og enkeltbekkasin, sistnevnte sett med hele 28 eksemplarer
den 2/9-79.
Siden det er bra med fisk i tjernet
ser en ofte de fugleartene som lever
av fisk jakte etter sitt bytte der. Gråhegra er svært vanlig, og det er mulig

,-

Utsikten over den nordre delen av Stomperudtjern. Foto : Tor H. Ringsby.
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den kan hekke i nærheten. Det er sett
hele 9 gråhegrer samtidig i tjernet.
Fiskeørnen flyr ofte over tjernet, og
det samme gjør måker og terner. Av
rovfugler har vi foruten fiskeørn også
sett musvåk og myrhauk.
Stomperudtjernet er også et utmerket område for hekkende fuglearter, størrelsen tatt i betraktning.
Knoppsvanen har hekket her i flere
år, men da redet har ligget for nær
land har det blitt plyndret av rev.
I år (1979) lå redet til knoppsvaneparet lenger ut i tjernet, og tre knoppsvaneunger vokste opp. 1 par sothøne
har også hekket i tjernet i år. Rørsanger observeres med flere individer
sommeren igjennom, og det ruger årlig
trolig minst 2 par. Videre hekker sivspurv, vipe, buskskvett og trolig også
stokkand.
Fiskeørnen har i noen år hekket
ved Ertevannet, og et individ som var

ringmerket i Stockholm ble tatt i garn
i Ertevannet tidlig i vår.
Det er uvisst for oss hvor mange
arter som totalt er sett ved tjernet, og
nesten alle våre observasjoner av de 60
artene vi har sett stammer fra 1979.
Derfor er de artene vi har nevnt i
denne artikkelen bare en liten del av
de fuglene det totalt er mulig å registrere ved dette tjernet. Grunneierne
har i flere år fredet tjernet ved at det
har vært forbudt å jakte der om
høsten. Det er som før nevnt bra med
stokkender i tjernet, og dette førte til
at det var rene krigen der før om
høsten. Dessverre ser det ut som om
disse bestemmelsene om jaktforbud
har begynt å gli ut, og nå drives det
noe jakt igjen.
Etter vår mening er Stomperudtjernet en fin liten naturperle som det
absolutt er vel verd å ta vare på i det
lokale miljø.

Knoppsvanefamilien ved Stomperudtjern 1979. Foto : Tor H. Ringsby.
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STATUS FOR
SJØFUGLRESERVATENE
I ØSTFOLD 1979
Ole Jørgen Hanssen
Artikkelen gir en oversikt over
hekkefuglbestandene i Østfolds
sjøfuglreservater, og gir også et
bilde på utviklingen fra 1974 og
fram til 1979. Hettemåke,sandlo,
vipe og rødstilk har gått tilbake
i antall, mens sildemåke og gråmåke har økt sine bestander.
Registreringene i 1979 er ment
å skulle danne basis for videre
undersøkelser i årene framover,
for å studere utviklingen i reservatene. Det er dessuten redegjort
kort for takseringsmetodikken
som er benyttet.
Den 15.12.1978 ble 11 sjøfuglreservater fredet ved Kongelig Resolusjon i
Østfold. Dette var stort sett i tråd med
det planutkast Miljøverndepartementet
hadde utarbeidet, og som tidligere er
presentert i Østfold-Ornitologen (Sandersen 1977). I tillegg til disse 11 sjøfuglreservatene ble 4 holmer i Kurefjorden, nemlig Labuholmen og
Knappholmene ilagt ferdselsrestriksjoner ved opprettelsen av Kurefjorden
Naturreservat 22.12.1978. Ytterligere
en holme, Mule i Kråkerøyskjærgården
er ilagt ferdselsrestriksjoner, denne
etter vedtak i Kråkerøy herredstyre.
Alle disse holmene ble undersøkt i
forbindelse med feltarbeidet til sjøfuglreservatplanen i 1974 (Hardeng og
Andersen 1965, Norderhaug 1977). På
oppdrag av Miljøverndepartementet
har undertegnede foretatt nye regi82

streringer av hekkebestandene i reservatene i 1979, for å skaffe basismateriale så man kan følge utviklingen i
reservatene i årene som kommer. I
1979 er foruten sjøfuglreservatene
også 3 holmer undersøkt, som planlegges ilagt ferdseisrestriksjoner i forbindelse med opprettelse av Øra
Naturreservat.
Som medhjelpere ved undersøkelsene fungerte Hermod Karlsen,
Borge, Ulf Lucassen, Råde og Tone
Røed, Fredrikstad. Egil Dahlberg,
Hvaler og Ulf Lucassen var dessuten
behjelpelig med båttransport til flere
av reservatene. Overfor disse uttrykkes
hermed stor takk!

Metoder.
Takseringer av hekkefugler i skjærgården byr på en rekke problemer,
som det neppe er aktuelt å berøre
nærmere her. Interesserte lesere henvises i stedet til tidligere publikasjoner
vedrørende sjøfuglregistreringer i Østfold-skjærgården (Hanssen 1978a,
1979 a, b og c). En undersøkelse av
utviklingen i hekkefuglreservatene krever at takseringene foretas etter et
nøye skissert opplegg, og etter metoder som gjør materialet mest mulig
sammenlignbart.
De fleste andefugler er taksert med
basis i antall observerte hunner med
unger (ærfugl og gravand) eller antall
hanner (siland). Disse metodene er
langt fra sikre, men må regnes som
1979: Østfold-Ornitologen, 6:
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I tiden rett etter klekking er sjøfuglungene mest utsatt for den brennende solen, og i
store utfartshelger er det mange som dør. Foto : Ole Jørgen Hanssen .

beste alternativ når man kun har
mulighet for å gjennomføre en taksering pr. hekkesesong. De fleste vadefuglene hekker så spredt og er så lett
å oppdage, at takseringene sjelden byr
på vesentlige problemer.
Måkefuglene hekker ofte i store
kolonier med høy individtetthet og
kan være svært vanskelig å taksere
riktig. Metoden som er benyttet i
denne sammenheng er å telle antall
individer i kolonien ca. 10 minutter
etter ankomst, fra det høyeste punktet
på holmen. Da har gjerne de fleste
fiskemåker, gråmåker og sildemåker
enten lagt seg på vannet rundt holmen,
eller står lett synlig i koloniene. Hettemåker og makrellterner blir ved slike
tellinger lett anslått for lavt. For disse
to artene er det derfor gjennomført
tellinger av reir med egg.
Alle takseringene er foretatt i tidsrommet fra soloppgang til kl. 1100 på
formiddagen, og i perioden 28.5 til
16.6. Siden opptellingen er foretatt
såpass seint i hekkefasen, regnes antallet hekkende par som halvparten av

antall observerte individer.

Resultater.
De viktigste takseringsresultatene
fra reservatene i 1979 kan leses i tabell
1. Av hensyn til arter med sparsom utbredelse, så som teist, tyvjo, steinvender etc. er det ikke oppgitt detaljerte opplysninger om forekomsten av
disse artene. I disse tilfellene er kun
det totale antallet hekkende par i
reservatene oppgitt. Disse tallene er
ment å skulle fungere som basis for å
se på utviklingen i hekkereservatene i
årene framover. Selv om takseringsmetodene benyttet i 1974 og 1979 er
forskjellige, skulle det likevel være
mulig i store trekk å beskrive bestandsutviklingen for noen hekkende arter.
En mer dyptgående analyse vil imidlertid følge senere, når resultatene fra 2 3 års tellinger er tilgjengelige. I det
følgende vil utviklingen i reservatene
bli redegjort for artsvis, men det presiseres at denne redegjørelsen gjelder
hekkereservatene i Østfold, og ikke
nødvendigvis i fylket generelt.
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Toppdykker.
Kun 2 hekkefunn er gjort. Den ene
lokaliteten er kjent som hekkeplass
ihvertfall fra 1974, mens den andre
lokaliteten var ny i 1979.

Knoppsvanen
har økt i antall de siste årene i skjær·
gården (Hanssen 1979 c, Eilertsen
1978), men ble kun funnet i 1 reser·
vat, nemlig på Akerøya. Dette representerer en tilbakegang i reservatene
fra 1977 til 1979, mens bestanden har
økt kraftig.

Gravand.
Bestandsutviklingen i fylket er usikker,
men det synes som om arten har gått
noe tilbake de siste fem årene.

Stokkand, ærfugl og siland.
Alle artene dekkes dårlig av det benyttede og særlig tidligere benyttede
undersøkelsesopplegg, og det riktige
antallet hekkende par er sannsynligvis
høyere enn hva tabell 1 tilsier. Det er
derfor ikke mulig å si noe om bestandsutviklingen siden 1974.

Tjeld.
Arten synes å ha en stabil populasjon
i fylket, men har gått noe tilbake på
Eldøya og Steinane.

Sandlo.
Arten har gått radikalt tilbake siden århundreskiftet, og denne utviklingen
synes foreløpig å fortsette. Bestanden
i 1977 lå for hele Østfold-kystens vedkommende på ca. 17 par (Hanssen
1979 c).

av hekkebiotoper (slutt på kvegbeiting?) og forstyrrelser fra båtturistenes side.

Steinvender.
Steinvenderen har aldri vært noen tallrik hekkefugl på Østfold-kysten
(Norderhaug 1960, Andersen 1970),
men bestanden synes å være forholdsvis stabil (Hanssen 1978 b, 1979 c).
På den svenske vestkysten har arten
gått noe tilbake de seneste år (Pehrsson 1977).

Storspove.
er en forholdsvis ny rugefugl på
Østfold-kysten og hekker i lite antall
på store, gresskledte øyer. Totalt har
arten gått noe tilbake de siste år og
synes å være mer utsatt for menneskelig forstyrrelse enn de fleste andre
skjærgårdsfugler.

Hettemåke.
har kanskje hatt den mest bemerkelsesverdige tilbakegangen i bestanden
siden 1974. Bestanden er nemlig
redusert kraftig i hele 7 av objektene,
og en økning i 3 andre reservater klarer
langt fra å oppveie denne tendensen.
Hva som er årsakene til denne bestandsreduksjonen er vanskelig å si i
dag, men menneskelig forstyrrelse
kan neppe forklare fenomenet alene.

Fiskemåka
har gått kraftig tilbake i noen reservater, men økt tilsvarende i andre, slik
at man i flere tilfeller kan snakke om
større forflytninger av hekkepopulasjonen. Totalt sett er nok bestanden
temmelig stabil i fylket som helhet.

Vipe og rødstilk.
Begge disse artene synes å være på retur i skjærgården, sannsynligvis på
grunn av kombinasjonen ødeleggelse
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Gråmåka
har økt i antall i store deler av Nordvest-Europa de siste tiår (Vaisiinen and

Selv om det har funnet sted store
lokale forskyvninger av fiskemåkebe·
standen, er helhetsinntrykket fra Øst·
fold en stabil hekkebestand fra 1974
til 1979. Foto: Ole Jørgen Hanssen.

hadde hatt en ubetydelig økning på
den svenske vestkysten, nemlig 18 %
(Pehrsson 1977). Bestanden av svart·
bak i Østfold er forholdsvis lav (275
par), hvilket er et resultat av artens
lite sosiale oppførsel i hekketiden
(Hanssen 1979 c) . Svartbaken stiller
sterke krav til en god oversikt fra
reirplassen, og normalt finnes det kun
ett par på den høyeste toppen på
hver holme. Derfor kan svartbaken
aldri bli noen tallrik hekkefugl på
Østfold-kysten, med mindre oppførselen forandres totalt. Noen økning
i bestanden i reservatene fra 1974 til
1979 kan ikke påvises.

Makrellterne.

Sildemåka

Arten har gått tilbake i flere av reservatene, selv om hekkebestanden i 1979
var noe høyere enn i 1977 og 1978
(Hanssen 1979 a og 1980). Om bestanden var forholdsvis høyere i
1979, var imidlertid hekkesuksessen i
flere av reservatene om mulig enda
dårligere enn i 1977 og 1978.

gil<lc sterkt tilbake i antall på Østfoldkysten på 1960-tallet og første del av
1970-tallet (Andersen 1975). Etter et
bunnår i 1974 har imidlertid bestan·
den økt i antall igjen og har også etablert seg med flere store kolonier i
innskjærgården, særlig i Øra-området
(Hanssen 1979 c). Også på den svenske
vestkysten har bestanden økt, og fra
1966 til 1973 var økningen hele 88 %
(Pehrsson 1977).

er en ny rugefugl på Østfold-kysten,
og ble første gang funnet hekkende i
1972 (Fredriksen og Johansen 1974).
Hekkebestanden i fylket ligger på
rundt 20 par, og synes å være forholdsvis stabil (Hanssen 1979 c). Den
enkelte kolonien er imidlertid svært
ustabil og skifter ofte fra en holme til
en annen.

Svartbak.

Teist.

Svenske jegere har hevdet at fredningen av kystens hekkefugl-lokaliteter fører til en kraftig økning i svartbakbestanden, hvilket igjen vil føre til
at ærfuglens hekkesuksess reduseres.
Nærmere undersøkelser viste imidlertid at jegerne hadde forvekslet sildemåke ( + 88 %) med svartbak, som kun

Også teisten er i dag en sjelden hekkefugl på Østfold-kysten , med i alt 10 12 par (Hanssen 1979 c). Alle disse
finnes innen hekkereservatene. De
største farene for teistbestanden er
sannsynligvis villmink og oljeforurensning, og bestanden ved en av lokalitetene sank da også fra 1978 til 1979,

farvinen 1977, Møller 1978 m .fl.) , og
denne tendensen har også fortsatt i
Østfold fra 1974 til 1979 i det be·
standen har økt i 6 av reservatene i
dette tidsrommet.

Rødnebbterne
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sannsynligvis på grunn av oljekatastrofen i Skagerak høsten 1978, der
flere teister døde av oljeskader (Hanssen 1979 d).

Tyvjo
hekker i dag på kun 3 lokaliteter i
Oslofjorden (Hanssen 1979 c) og arten
er også på tilbakegang på den svenske
vestkysten (Pehrsson 1977). Hvorvidt
opprettelsen av hekkereservatene er tilstrekkelig for å redde denne sparsomme bestanden er vanskelig å si, da kun
ett av parene hekker i reservatene.
Flere av lokalitetene er imidlertid av
en slik karakter at det burde være håp
om at tyvjoen begynner å hekke der,
dersom den får være i fred.

Diskusjon.
Opprettelsen av hekkereservatene
på Østfoldkysten er ment å skulle
dekke sjøfuglenes akutte behov for ro
på hekkeplassen. Man håper derfor at
artenes hekkesuksess skal bedres, og at
deres fortsatte eksistens skal sikres i
området. For mange av sjøfuglartene
er det også en klar sammenheng mellom økt menneskelig ferdsel og reduksjon av hekkebestandene. Man skal
imidlertid være klar over at også andre
forhold spiller en vesentlig rolle i bestandsutviklingen. Nevnes kan innebygde, naturlige bestandssvingninger,
i likhet med det vi finner hos for
eksempel smågnagere, forholdet til
andre arter som f. eks. konkurranse
om hekkeplasser, næringstilgang, sykdom, parasitter og forurensning. Problemet omkring nedgang/oppgang i
hekkebestandene er derfor svært komplisert, og det er sjelden mulig å påvise
en hovedårsak til bestandsforandringene.
For flere arter synes det som om
den totale bestandsutviklingen over
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større arealer overskygger forholdene i
det enkelte reservat. Eksempel er en
lokal utflytting av hettemåker og fiske~~er fra Kurefjordområdet, sannsynligvis på grunn av forringede hekkeforhold de senere årene. Likeledes kan
nevnes reduksjonen av hettemåkebestanden i Fredrikstad- og Hvalerskjærgården, og en tilsvarende sterk økning
i fiskemåkebestanden samme sted.
Økningen i gråmåke- og sildemåkebestandene er en tendens som gjør seg
gjeldende over store deler av Skandinavia, og utviklingen i hekkereservatene må sees i lys av dette.
At hekkereservatene har en positiv
innvirkning på hekkefuglbestanden er
imidlertid hevet over enhver tvil, og
bevisene har vi bl.a. fra engelske og
svenske undersøkelser (Chestney 1969,
Pehrsson 1977). På den svenske vestkysten økte f.eks. hekkebestanden totalt med 75 % fra reservatene ble opprettet i 1966 og fram til 1973. Dessuten ble 2 nye hekkearter funnet i
reservatene, nemlig alke og krykkje
(Pehrsson 1977). Skal reservatene
få den virkning man håper på, er det
imidlertid av vesentlig betydning at
bestemmelsene om ferdselsforbud
overholdes. Her må det for det første
skje en holdningsendring hos båtfolket, hvilket bare oppnås gjennom
store informasjonskampanjer. Dernest
må vaktholdet i reservatene bli effektivt, og eventuelle overtredelser av
fredningsbestemmelsene må slås hardt
ned på. I 1979 sviktet informasjonsopplegget, idet skilter ikke var satt
opp i reservatene. I tillegg var vaktholdet dårlig utbygd, og resultatet
ble da også en rekke eksempler på
overtredelser av bestemmelsene, både
bevisste og grunnet uvitenhet (Ree
.1979). Dette må ikke få skje på nytt
i årene som kommer!
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Tabell 1. Oversikt over hekkebestandene av skjærgårdsfugler i Østfolds Sjøfuglreser·
vater 1979. For noen arters vedkommende er opplysninger om hekkested utelatt, og
kun totalsummen for disse er da angitt.
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FOREKOMSTEN AV
HAUKSANGER I ØSTFOLD
(Meddelelse nr. 14 fra Akeroya Ornitologiske Stasjon).
Ole Jørgen Hanssen
I likhet med flere andre sørlige og
sørøstlige fuglearter har hauksangeren
opptrådt stadig hyppigere i Sør-Norge.
Fram til 1970 var den i følge Haftorn
( 1971) observert 34 ganger her i
landet, hvorav 3 funn var kjent fra
Østfold. Alle disse var ungfugler fanget
på de ornitologiske stasjonene Kjenne·
tjernet og Akerøya. Ved siden av at antall observasjoner er økt betydelig
siden 1970, har også arten blitt funnet
hekkende i Norge. Dette skjedde på
Mølen i Brunlanes, Vestfold i 1972
(Numme et. al. 1973), og 2 · 3 par har
siden hekket årvisst på denne lokaliteten (Numme 1976). Også ved den
svenske vestkysten er arten funnet
hekkende de senere år, nemlig på en
øy i nordre Bohusllin, der 7 par hekket
i 1977 (Jacobson 1977).

Hauksangerens
hekkebiotoper.

utbredelse

og

Hauksangerens utbredelsesområde
strekker seg fra Sør-Sverige og SørFinland nedover det europeiske kontinentet til Nordøst·Frankrike og NordItalia. Mot øst hekker arten gjennom
Øst-Europa inkludert Nord-Balkan,
Mellom- og Sør-Russland til Kirgiser·
steppene og Kaukasus (Haftom 1971).
Hekkebiotopen utgjøres vesentlig av
tette kratt av nypetorn, og de hekkefunn som er gjort i Norge, er fra slike
biotoper (Numrne 1976). Alle observa·
sjoner av voksne hauksangere i hekketiden Guni/juli) fra Østfold, er også fra
denne biotoptypen, og følgelig fra
potensielle hekkeplasser.
1979 : Østfold-Ornitologen, 6:
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Hauksangerfunnene

i

Østfold.

De første funn av hauksanger i Østfold var i følge Haftorn ( 1971) to ungfugler som den 24.8.1969 ble fanget
og ringmerket på henholdsvis Kjennetjernet og Akerøya Ornitologiske Sta·
sjon. Mange dagene gikk det ikke før
neste ble registrert, i det nok en ungfugl ble ringmerket på Kjennetjernet
den 31.8.1969.
Det neste kjente funnet var første
observasjon av en voksen fugl i hekke·
sesongen. En hann ble nemlig sett
sittende på et piggtrådgjerde ved Nygaardsmoa, Kråkerøy, midt i juli 1972.
Fra samme område kommer også det
femte funnet, i det en ung hauksanger
ble observert og fotografert i juli 1973
(Hanssen 1978 a) I perioden 9. · 12.
juni 1976 ble så en hauksanger·hann
stadig observert på en potensiell hek·
keplass i Torsnes i Borge (Hermod
Karlsen pers.med). Hannen ble flere
ganger observert syngende, og usannsynlig er det vel ikke at det lå en hunn
på reir i nærheten.
I 1978 ble det på Sellebakk , også i
Borge, angivelig funnet et reir av hauksanger (Tom Berntsen medd. via Ole
Petter Skallebakke). Området reiret
skulle ha blitt funnet i skulle egne seg
godt som hekkelokalitet, men nærmere data er foreløpig ikke tilgjengelig.
De resterende fem funn av hauk·
sanger er alle individer fanget og ringmerket på Akerøya. To ungfugler ble
notert den 14.8.1976 (Hanssen 1977),
I ungfugl ble ringmerket den 3.9.
1977 (Hanssen 1978),og nok et eksem89

De fleste funnene av hauksanger i Østfold, skriver seg fra ungfugler som blir ringmerket ved ornitologiske stasjoner. Foto: Ole Jørgen Hanssen.

plar ble fanget den 19.8.1978 (Botnermyr 1979). Den foreløpig siste ungfuglen som er fanget på Akerøya er
spesielt interessant, i det den ble merket så sent som 15.10.1978. (Botnermyr 1979). Dette er sannsynligvis det
seneste funn av arten i Norge, idet Ree
(1977) angir ekstremumstid for Utsira
som 2.10.1974, mens man for Mølen
opererer med 6.10.1974 som ekstremumstid (Numme 1976).

Årsakene til hauksangerens forekomst i Østfold.
To ulike trekkfenomener antas å
resultere i forekomsten av sørlige og
østlige fuglearter i Norge . For de
voksne fuglenes vedkommende observeres disse nesten utelukkende på
våren. Sannsynligvis skyldes denne
forekomsten nord/nordvest av det
normale hekkeområdet et fenomen
som benevnes forlenget trekk. Dette
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medfører at fuglene av ulike årsaker,
det være seg mangel på hekkeplasser i
det naturlige utbredelsesområdet, spesielle værforhold eller forstyrrelser av
trekkdriften, flyr forbi hekkeområdet.
Dette er en av hovedårsakene til at
en art kan utvide sitt utbredelsesområde, dersom den viser seg å være konkurransedyktig i det nyetablerte området.
De ytre kyststrøk i Østfold, med en
stedvis rik flora av nypetorn- busker
o.l. burde passe bra som hekkelokalitet
for hauksangeren . Bortsett fra hannen
som har svært karakteristisk fjærdrakt
kan imidlertid arten lett overses.
Hunnen er fo rholdsvis anonym, selv
om det egentlig ikke er mange andre
arter den kan forveksles med. Den
skilles lett fra tomskate hunn på
nebbet og den langt mindre robuste
kroppsformen, og fra hagesangeren på
de to bleke vingestripene og de vatrete,

undre haledekkfjær. Det oppfordres
derfor til ekstra utkikk etter mulige
hauksangerpar i forbindelse med Atlasprosjektet, og særlig aktuelle er kanskje de større øyene som Eldøya,
Jeløya og Rauøy.
Årsaken til den hyppige forekomsten av unge hauksangere på
høsten, er sannsynligvis en feilorientering i trekket fra hekkeplass til overvintringsområde. Muligens skyldes
dette at fuglene i starten av trekket tar
1800 feil av retningen, et fenomen
som betegnes motsatt trekk. Med dette
forklarer en for eksempel forekomsten
av mange sibirske fuglearter i VestEuropa på høsten, blant annet fuglekongesanger (Rabøl 1976). Teorien
bak fenomenet er imidlertid langt fra
ferdig utforsket (Rabøl 1978).
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ORIENTERINGSLØPENES
SKADEVIRKNINGER PA NATUREN
Bent Heimdahl
Organisasjoner og privatpersoner
har gjennom frilufts-loven fått stadfestet sin rett til fritt å kunne ferdes i
skog og mark. Likevel har flere grener
innen frilufts-loven kommet i søkelyset på grunn av de skader ferdsel i
naturen kan ha for dyre- og plantelivet.
Orienteringssporten har møtt hard
kritikk fra grunneiere, jegere og naturvernere. Orienteringsløp om våren og
turorientering har blitt satt i samband
med nedgang i viltbestandene av f.eks.
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
støtter seg til svenske arbeider. Som en
følge av disse arbeidene har man i
Sverige kommet fram til en mer offentlig behandling av orienteringsklubbenes bruk av utmark. Blant annet skal
større arrangementer og kartlegging
legges fram for "lanss tyrelsen". Dette
for at andre interesser skal kunne ha et
ord med i laget.
Som nevnt finnes det svært få
undersøkelser her på berget. Den hittil
eneste undersøkelse lokalt gjennomførte Moss Lokallag av Norsk Ornitologisk Forening under et større orienteringsløp i Mossemarka 21.4.79. I alt
stilte ca. 1700 deltagere til dette løpet.
Undersøkelsen viste klart at et orienteringsløp av denne dimensjon hadde
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negativ effekt på dyrelivet. Likevel
ville det være uriktig å tillegge undersøkelsen noen vitenskaplig betydning.
Dette skyldes i stor utstrekning at
man måtte ha kjørt feltundersøkelsen
med en atskillig større personalmengde enn tilfellet var.
For å følge opp saken avholdt Moss
Lokallag den 26. april et diskusjonsmøte i Moss hvor representanter for
OK Moss og Moss Viltnemd var til
stede. Lokallaget hadde på forhånd bestemt seg for å prøve å etablere et fast
samarbeid mellom alle interessenter i
saken, d.v.s. OK Moss, grunneierforeninger, jakt- og fiskeforeninger, viltnemder og Moss lokallag. Fordi saken
bare var på et forberedende plan fant
vi det riktigst å ta opp våre interesser
ensidig med OK Moss, men ved neste
korsvei håper vi at alle kan delta.
Våre synspunkter ble under diskusjonen møtt med stor velvilje og forståelse fra OK Moss' representant. Han
regnet videre med at styret i klubben
ville være rede til å innlede et samarbeid. Dette har da også som jeg nedenfor vil komme tilbake til, vist seg å
holde stikk.
Moss Lokallags synspunkter kan i
korthet uttrykkes slik :
1) En begrensing av større orienteringsarrangementer i vårsesongen.
2) Uttalelsesrett ved kartlegging av nye
områder.
3) Rett til å kunne justere løypene
slik at sårbare områder unngås.
For lokallagets del er disse syns-
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punktene nænnest for kompromisser
å regne. Men de kan for utenforstående oppfattes som det motsatte. Jeg
vil derfor begrunne dem nænnere.
Etter en lang vinter ivrer de fleste
orienteringsløpere etter å starte opp
igjen. Dette er ut fra sportslige synspunkter helt forståelig. Men som alle
vet er våren den mest hektiske perioden for alt liv i skogen. De fleste
arter reproduserer seg på denne tiden.
Overdreven ferdsel i yngleperioden kan
for visse arter være katastrofal. Viltets
resistens er også nedsatt etter vinteren
og er derfor mer sårbart. Det er på
denne bakgrunn vi gjeme vil unngå
store orienteringsarrangementer i vårsesongen.
Når det gjelder kartlegging av nye
områder er det viktig at OK Moss på
et tidlig tidspunkt i planleggingen
underretter oss. Dette for at vi kan få
undersøkt området grundig for en
eventuell uttalelse om dets verdi og
sårbarhet. En uttalelse på et tidlig
tidspunkt vil være meget lettere å ta
hensyn til så lenge de økonomiske utlegg til kartarbeider er minimale.
Det har gjennom årene inntruffet
endel kjedelige episoder i skogen som
følge av orienteringsposters uheldige
beliggenhet. Et orienteringsløp våren
1975 kan her stå som eksempel. En av
postene lå i den umiddelbare nærhet
av et fiskeørnrede . Følgen var at paret
ikke våget seg ned på redet i et tidsrom
på 3 timer. Det er slike episoder vi vil
søke å unngå ved f.eks. å stille vår informasjon om hekkebiotoper o.l. til
disposisjon for OK Moss.
I tillegg til ødeleggelser for vilt har
skogeierne 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 nænnest usynlige. Dette gjelder ikke for lavvegetasjon hvor
skadene kan ses i årtier. Ved det
nevnte løpet våren 1975 ble et grasdominert område brukt som start-,målog veksliilgsplass. Flere hundre mennesker befant seg her på en gang. Slitasjen ble stor og skadene kunne ses 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.
De kon takter vi i den senere tid har
hatt med OK Moss har vist at de fortsatt er interessert i å komme fram til
en samarbeidsordning. Dette har kommet til uttrykk gjennom nedsettelsen
av en intern komite , den såkalte viltkomit~en, som skal arbeide for at alle
interessenter kan komme til orde.
Komiteens sammensetning er i .seg
selv meget interessant, den består av
formannen for kartkomiteen, . for·
mannen for turorienteringskomiteen
og til slutt komitefonnannen. Når slike
nøkkelpersoner i orienteringsklubbens
arbeid er medlemmer av komiteen
tyder det på at OK Moss seriøst går inn
for samarbeid. Orienteringsklubben
fortjener all mulig ros, og vi ser med
spenning på hva dette kan bringe.
Som tidligere nevnt må de svenske
orienteringsklubbene ha lansstyrelsens
godkjenning for sin virksomhet. Det er
naturvårdsverkets ansatte som står for
saksbehandlingen. I Norge har vi ennå
ikke en så godt utbygd naturvernenhet. Derfor er det viktig at de berørte
parter selv tar et initiativ. Ikke minst
de ornitologiske foreningene har her
et stort arbeide foran seg.
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NYGAARDSMOA 1/1 - 30/6-79
Sven Olav Martinsen
Nygaardsmoa er i likhet med tidligere år relativt hyppig besøkt i vårhalvåret. I alt har området vært besøkt 41 ganger. Særlig april og mai
er godt dekket.
Vinteren 78/79 skulle vise seg å bli
en isvinter av de helt store. Det ble
derfor observert minimalt med overvintrende ender i området, da det omtrent ikke fantes åpent vann. At de
fleste isflaka som Vestere}va førte
med seg, samlet seg i og utenfor området gjorde ikke situasjonen bedre.
Våren kom naturlig nok sent, noe
også endel arter gjorde. Dette skyldes
neppe at vi fikk en sen vår her hjemme, men i første rekke den harde
vinteren de sørlige land hadde. Sanglerken f.eks. ble ikke sett før den
11.3.
De mest interessante observasjonene:
Storskarv:
5 ind. den 21.1., hvilket er første vinterobservasjon i området.
Canadagås:
3 ind. den 10.6. Ny art for området.
Sangsvane:
8 ind. ble sett i Hellekilen den 21.1 .
Gravand:
Maks. antall 24.5 . med 19 ind.

Toppand:
Ble observert noe hyppigere enn tidligere år med maks. antall 3.5. med
13 ind. Den 21.l. ble 2 ind. sett, som
er første vinterobservasjon i området.
Fjellvåk:
2 ind. sett den 8.4.
Musvåk:
l ind. den 19.4, 26.4 og 8.5.
Tårnfalk:
I ind. observert 7.4.
Sandlo:
Senobservasjon 24.5.
Svarthal espove:
Ny art for området. Ble observert den
7.5. sammen med noen gluttsniper
inne på moa.
Ringdue:
Ca. 20 ind. hadde fast tilholdssted i
området vinteren gjennom på FOJFF's
foringsautomater. Overvintrende ringdue er ikke tidligere beskrevet i området (Hanssen 1978).
Jordugle/Hornugle:
Trolig en jordugle den 23.6.
Kattugle:
Hørt rope fra gammel hekkeplass 8.4.

Brunnakke:
Største antall den 11.4. med 12 ind.

Trelerke:
Ble hørt synge den 1.5., men noe reir
ble ikke funnet i år.
·

Knekkand:
I hann ble observert 11.4. Andre
observasjon av arten i området.

Heipiplerke:
Maks. antall ca. 200 ind. ved Sundet
den 30.4.
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Ravn:
1 ind. den 11.3
Tornsanger:
2 hanner hørt syngende på Rand·
holmen hvilket er første gang på
holmen.

Ringmerkingsvirksomheten
Ole Jørgen Hanssen har stått for
virksomheten, og det er blitt ringrner·
ket ca. 60 fugl i løpet av våren 1979;
38 heipiplerker, 9 fiskemåkeunger, 6
blåmeisunger, 3 rødstilk, 2 linerler og
2 sivspurv. En mer detaljert rapport
om ringrnerkningsvirksomheten vil
komme i høstrapporten for 1979.
Kun ett gjenfunn, men til gjengjeld
meget interessant. 1 møller ring·
merket på Moa 27.8.1977 ble gjen·

funnet i Beirut, Libanon, i april 1979
Iflg. Haftorn (I 971) var det fram til
1970 ikke gjort noen gjenfunn av
norsk-merkede møllere i utlandet, men
av 13 svenske gjenfunn var hele 11
gjort i Libanon , og 1 av disse var fra
april.
Funnet støtter derfor opp om teorien om at vinterkvarteret for norske
møllere ligger i Midt-Østen.
Observatører: Roar Eilertsen, Tone
Røed, Ole Jørgen Hanssen, Rune
Torgersen, Morten Viker, Per Richard
Viker og Sven Olav Martinsen .

Litteratur:
Haftom, 1971: Norges Fugler. Uni·
versitetsforlaget , Oslo.
Hanssen, O.J. 1978: Nygaardsmoa-området . Østfold-Ornitologen. 5: 4 · 24 .

Det ble ringmerket 3 rødst ilker på Nygaardsmoa i 1979. Foto : Ole Jørgen Hanssen .
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VIRKSOMHETEN VED
AKERØYA ORNITOLOGISKE
STASJON VAREN 1979
(Meddelelse nr. 16 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon).
Arne Thelin
Stasjonen var våren 1979 bemannet
i 70 dager fra 25.3. til 17.6. med unntak av periodene 26/3 - 30/3, 18/4 19/4, 23/4, 14/5 - 15/5, 5/6 - 8/6 og
14/6 - 16/6 . Som ringmerkere fungerte
Morten Nilsen, Ole Jørgen Hanssen,
Ingar Iversen, Ove Olsen, Oddvin Lund
samt forfatteren .

Observasjonene
Vårsesongen ble startet opp med en
dagstur 25.3. og ga en pekepinn på at
endel arter var godt i gang med trekket. Her kan nevnes 175 + tjeld, 14 +
vipe, 26 fjæreplytt, 35 + sanglerke,
25 + skjærpiplerke og 17 snøspurv.
Første ringmerkingstur ble innledet
31.3., og stasjonen var bemannet med
ringmerkere hver dag hele våren, utenom i de nevnte periodene. Starten på
april var preget av en kald værtype
med nordlige vinder, noe som førte til
at det gikk et minimalt trekk over øya,
men endel interessante observasjoner
ble gjort. 1 gråstrupedykker hadde tilhold rundt øya fra 2.4. til 3.4., 2 teiste
ble sett henholdsvis 2.4. og 9.4., den
4.4. ble 6 ubestemte gjess o bservert på
nordtrekk over øya,og den 7.4. ble 2
fjæreplytt sett. Av rovfugl ble det observert l hønsehauk den 1.4., 5 musvåk 7.4., 3 hornugle ble sett 9.4., og
dessuten ble enkeltindivider av jordugle sett den 31.3 . og 10.4.
Av spurvefugler var det bare sanglerke (90 + den 5.4.), heipikelerke
(150 + den 8.4.), svarttrost (150 +
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den 5.4.), gulspurv (20 + den 1.4.) og
grønnsisik (55 + den 1.4.) som opptrådte i større antall enn nonnalt. I
perioden 1.4. til 8.4. ble det ialt observert 31 - 33 snøspurv. Dessuten ble
6 lappspurv sett den 5.4.
Fra 11.4. kom en midlere værtype
og førte til at trekkaktiviteten økte de
tre påfølgende dagene. Ringmerkingstallene for disse dagene var 121 den
11.4., 110 den 12.4. og ialt 260 ringmerkede fugler den 13.4., noe som
også var vårens høyeste dagsantall.
Rødstrupen dominerte trekket disse
dagene og ble observert med minst
300 ind. den 13.4. , noe som også var
vårens høyeste dagsantall. Finkene var
også kommet godt i gang med trekket
og den 12.4. ble minst 50 tornirisk
observert, den 13.4. ble minst 35 bergirisk sett, og samme dag ble bokfink
notert med 110 +. En art som fuglekonge ble notert med det beskjedne
antall av 60 + den 11.4. I disse dagene
ble det også gjort endel andre interessante observasjoner. Den 12.4. ble 1
ubestemt lom sett, den 11.4. ble 2 grågjess sett, og samme dag ble 1 dvergspett og 1 varsler observert. Det ble
også gjort 3 observasjoner av rugde i
tiden 11.4. - 13.4., alle enkeltobservasjoner, unntatt den 13.4. da 2 ind. ble
sett. Fra den 14.4. og fram til den
25 .4. var været ustabilt og de helt
store trekkdagene uteble, men endel
interessante observasjoner ble gjort.
Den 14.4. ble 1 duetrost sett, og sam1979 : Østfold-Ornitologen, 6:
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Tjelden var godt i gang med trekket den 25. mars, da det ble sett 175 individer.
Foto: Pål Bugge.
me dag 2 ubestemte våker og 1 storlom. Dagen etter ble nok en storlom
observert. Den 21.4. ble 1 gråstrupedykker sett og samme dag 2 ubestemte gjess og 1 teiste. En ubestemt
horn-fjordugle ble sett 24.4., mens det
den 25.4. ble sett 1 jordugle og minst
300 stær og 40 +bjørkefink.
Den 26.4. opprant med svak sørlig
bris og lettskyet vær, og dette resulterte i et stort trekk av trost denne
dagen. Det ble sett 75 + gråtrost,
100 + rødvingetrost, 250 +måltrost,
200 + rødstrupe og nok en duetrost.
Denne dagen ble det merket 214 fugl.
De siste dagene av april var det dårlig
trekk-vær, kaldt og med mye vind,
men den 27.4. ble 3 horndykkere sett
og de to påfølgende dagene hadde 2 av
disse tilhold ved øya. Samme dag ble 2
stjertender og 1 sivhauk hunn sett.
Den 28.4. ble 1 grågås og 7 ubestemte
gjess sett og den 29.4. 1 storlom.
Gjennom hele april var det et stort
svartandtrekk forbi øya, og ialt ble

158 ind. observert, med 80 på direktetrekk den 29 .4. som høyeste dagsantall. Gjennom måneden ble 19
spurvehauk sett (5 ind. den 25.4.). Det
ble gjort 8 observasjoner av enkeltindivider av dvergfalk i perioden 14.4.
til 29.4. og 8 enkeltindivider avtårnfalk.
Slutten av april og begynnelsen av
mai var preget av sterke sørlige vinder
og dette førte til at endel sjøfugl ble
presset inn i fjorden. I perioden 29.4.
til 5.5. ble i alt 12 krykkjer, 39 havsuler og 62 havhest sett. Dessuten ble
4 haveller sett 2.5.,og enda en ble sett
den 3.5. I disse dagene ble også 1 myrhauk-hunn og 30 + heilo sett på
direktetrekk, henholdsvis 3.5. og 5.5.
2 gråstrupedykkere ble sett den 3.5. og
nok et ind. den 5.5 .. 2 grønlandssteinskvett ble innfanget 10.5., dessuten ble
7 ringtrost sett samme dag.
Fram til den 11.5. var det kaldt,og
det blåste fra nord. I .denne perioden
var det helt dødt med fugl, men 11.5.
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Den 9. april ble det sett 3 hornugler på Akerøya. Foto : Ole Jørgen Hanssen.
kom med svak nordavind på morgenen
som dreide sørlig på ettenniddagen, og
et lite trekk gikk over øya de nærmeste dagene . Rødstrupen dominerte
med 100 + den ll .5. og 80 + den
12.5" men også løvsangeren begynte
å bli mer tallrik og 50 + ble sett den
11.5. Heipiplerke viste også trekk ten-
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<lenser og 80 + ble sett samme dag.
Dessuten ble l jordugle også sett.
Med en sterkt redusert nettrunde ble
det merket ialt 102 fugl denne dagen.
De tre påfølgende dagene gikk det
et stort trekk av småspove over øya
og ialt ble 330 + observert, med minst
155 • den 13.5. som største dagsan-

For første gang siden 1975, ble det sett hortulan under vårtrekket på Akerøya. Ett
individ ble også ringmerket. Foto: Ole Jørgen Hanssen.

tall. Den 12.5. ble også 30 +heilo og
1 fiskeørn sett.
I perioden som fulgte begynte
insekteterne å ankomme i større grad,
men de helt store trekkdagene uteble.
Den 16.5. ble 1 myrhauk hunn sett,
den 18.5. 150 +løvsangere og samme
dag 50 + trepiplerke. Dessuten ble 1
hortulan innfanget og ringmerket. To
dvergsniper ble sett samme dag. Den
19.5. ble en tyrkerdue ringmerket.
Småfugltrekket ble dominert av løvsangeren fra midten av mai og utover,
og største dagsantall ble notert 27 .5.
med minst 250. Gulsangeren opptrådte i uvanlig stort antall, og hele
21 ble merket på vårtrekk. Dette
gjaldt også hagesanger, hvor største
antall, 50 +, ble sett den 29.5. Av
blåstrupe ble 9 enkeltindivider sett
fra 19.5. til 28.5.
Maksimumstall for de vanligste
artene i siste halvdel av mai var: Steinskvett: 60 + den 21.5. og 22.5 ., hage-

fluesnapper:25 + den 27.5., tornsanger.
15 + den 29.5. og 30.5., munk: 10 den
23.5. og 24.5., rødstjert: 20 + den
18.5.
Det ble også gjort endel observasjoner av mindre vanlige arter på øya i
perioden: 1 smålom den 22.5., 10
toppskarv den 18.5., samt en den 21.
5. og 24.5., 1 fiskeørn den 23 .5., 1
lerkefalk den 31. 5., 15 lappspove den
22.5., 1 sotsnipe den 21.5 ., 1 turteldue
den 27.5., 1 dvergmåke den 22.5., 1
nattravn-hann den 22.5., 1 sivsanger
den 31.5., 3 hortulan den 20.5 . og 1
rosenfink den 29 .5.
Svartandtrekket fortsatte også i
mai,og i alt ble minst 150 sett denne
måneden, og med minst 60 den 25.5.,
s~m høyeste dagsantall. I likhet med
svartand var det et godt trekk av lom
i mai, og gjennom måneden ble i alt 23
storlom og 37 ubestemte små-/storlom
sett på trekk mot S Ø. Høyeste dagsantall her var henholdsvis 5 den 8.5. og
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20.S. , og 14 den 20.S.
Det ble også gjort 3 observasjoner
av sjøorre : 1 ble sett den 19 .S" 4 den
20.5. og enda 1 den 21.5. I slutten av
mai gikk det også et stort storskarvtrekk over øya, og høyeste dagsantall
var minst 220 den 20.S .. Dessuten ble
det sett 2 alker 20.5. og 4 ubestemte
alkefugler samme dag. 1 jordugle ble
sett 22.5 .. I perioden 16.5. til 23.5. ble
det gjort 5 observasjoner av enkeltindivider av ringtrost.
Juni kom med pent, varmt vær,
men det så ut til at vårens trekk stort
sett var over. Endel interessante observasjoner ble dog gjort : 1 toppdykker

ble sett den 1.6. og samme dag 1 rørsanger. Den 2.6. ble 1 rosenfink ringmerket , den 3.6. ble 2 skjeender sett.
Den 4.6. ble det sett 14 tundralo og
samme dag 2 splittemer og 2 sandsvaler. Den 12.6. ble nok 1 rørsanger
og 2 sandsvaler sett. Den 13.6. ble en
ny art for Akerøya sett , idet 1 rødhodevarsler ble fanget og ringmerket.
Samme dag ble 1 lappspurv sett. For
andre året på rad prøvde et par knoppsvaner seg på hekking ved ferskvannsdammene på øya. I fjor skydde fuglene
reiret p.g.a. forstyrrelser, men i år fikk
de fram 3 unger.

LYST TIL A LÆRE RINGMERKING ?
AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON SKAL UTVIDE STABEN

Østfold har i dag bare en fuglestasjon hvor det drives ringmerking,
nemlig Akerøya Ornitologiske Stasjon
på Hvaler. Stasjonen ble opprettet som
den andre i Norge i 1961 av Einar
Brun og Gunnar Lid fra Oslo og
drives i dag som en selvstendig institusjon med eget styre. Formålet med
driften er å samle informasjon om
fugletrekket i ytre Oslofjord, og
resultatene av det te arbeidet blir jevnlig publisert i Østfold-Ornitologen og
Østfold-Natur.
For at driften av stasjonen skal bli
så effektiv som mulig, er vi imidlertid
avhengig av å ha god bemanning. I den
forbindelse er stasjonen interessert i å
utvide personalet med en gruppe nye
personer og tror kanskje dette vil være
noe for nettopp DEG som leser disse
linjene. Vi regner ikke med at det skal
melde seg en flokk ferdig utlærte
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fuglekikkere , men de som er interessert vil få opplæring i mange felter
innen ornitologi.
For å gå rett på sak, så er vi interessert i ivrige fugleinteresserte i alle aldre
fra 1 S år og oppover:
som kan tilbringe en del helger på
Akerøya i løpet av vår- og høstsesongen, og gjeme også i ferier og
ukedager ellers.
som er interessert i å lære mer om
fugler, og som har lyst til å drive
med ringmerking og fugleregistreringer.
Stasjonen holder hus i den eneste
bygningen på øya, og det er sengeplass
til cirka 10 personer. Transporten fram
og tilbake skjer med egen båt, en 17'
plastjolle. Bortsett fra transport fram
og tilbake til Brattestø på Asmaløy, er
et opphold på Akerøya slett ikke dyrt.
Et helgopphold koster kun kr. 10.- og

Stasjonen disponerer dette huset på Akerøya som oppholdssted for sin virksomhet.
Foto: Ole Jørgen Hanssen.

båtreisen ut fem kroner.
Hva får man så igjen for dette?
Ingen betaling i form av økonomiske
midler, men et herlig opphold i friluft
og i et miljø der du vil få muligheter til
å lære mye om fugl og fugleregistreringer. Synes du dette virker interessant, så nøl ikke med å sende inn
----- - - ----------- -

blanketten nedenfor (eller et brev hvis
du ikke vil klippe i bladet) til stasjonsadressen. Vi kan ikke love at alle får
plass hvis tilstrømmingen blir stor,
men du vil få høre fra oss uansett.
Hilsen styret for
Akerøya Ornitologiske Stasjon
v/Ole Jørgen Hanssen

Klipp he.r ---------- ---- -------- -

Til
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Postboks 1145
1601 Fredrikstad
Jeg er snart 15 år eller eldre, og har lyst til å være med i arbeidet på Akerøya.
Vennligst send meg informasjoner om driften av stasjonen.
Navn: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Alder: ........... .
Adresse: . . . . . . . . . . . . .. . .... ....... .... .... Telefon:
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NY ØSTFOLD-NATUR TIL SALGS !
ØSTFOLD-NATUR NR. 6:
VIRKSOMHETEN VED AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON 1978.
60 sider i A-5 format. Kr. 10.- samt porto.

Bestilles fra:
Akerøya Ornitologiske Stasjon, Postboks 1145, 1601 Fredrikstad .

OPPROP OM FUGLELIVET I
SKINNERFLO OG SEUTELVA
forbindelse med en rapport om
fuglefaunaen i området er jeg svært
interessert i observasjoner fra Skinnerflo og Seutelven.
Områdene har ikke vært utsatt for
særlig systematisk undersøkelse i nyere
tid, men jeg tror likevel at det er
mange som sitter inne med opplysninger. Alt er av interesse, ikke bare
slike observasjoner som regnes som
uvanlige. De behøver heller ikke å være

av nyeste dato. Siden området er
ganske stort er det imidlertid en fordel
med så nøyaktige stedsangivelse som
mulig.
Opplysninger må være innsendt
(eventuelt utlånt) senest juli 1980.
Bidragsytere vil få tilsendt rapporten
gratis.
Geir Stenmark
Brekkefaret 34
1620 Gressvik

Eget fargelaboratorium
Fremkalling av Ektachrome film på 1 dag
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LRSK
INNKOMMET MATERIALE 1978
Det følgende er et skjønnsmessig utvalg av de opplysninger som er sendt
den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for året 1978.
Som vanlig, dessverre, er det stort
sett bare noen få personer som gidder
å samle sammen sine observasjoner
slik at andre kan få del i dem. Disse få
personene er også flinke til å notere
ned det de registrerer av de helt vanlige
artene. Selv om ikke alt av dette kommer på trykk i Ø 0 , blir det oppbevart
i LRSK's arkiv. På den måten blir det
tilgjengelig for alle som måtte ønske
det.
LRSK har nå kartotek-ført samtlige
innsendte opplysninger fram t.o.m.
1978. Dette er blitt et meget verdifullt
dokument som vi håper kan være til
hjelp for dem som i naturvernarbeid
trenger opplysninger om Østfolds
fuglefauna. Dette arkivet har selv·
følgelig plass til "etterfylling", så opp·
lysninger fra tidligere år er stadig like
velkomne.
Vi i LRSK vet at denne, og tidligere årsrapporter ikke gir et representativt bilde av den ornitologiske
aktiviteten i fylket . Vi vet, at hadde
alle vært like flinke til å notere, ville
vi kunne lage årsrapporter store nok til
å fylle et helt nummer av Ø 0.

LRSK - godkjent no:
godkjent uten bevis, d .v.s. på grunn·
lag av beskrivelse.
Observasjoner som iflg. LRSK's liste
skal ha belegg for godkjenning, er
merket med et nummer som refererer
til den rekkefølge sakene er behandlet
i. Eks.: 1/78.

1978
Storlom.
Trekkobs. ·
ex 6/9 Rosnesstranda,
Kurefjorden. Arne Thelin.
1 ex 8/10 Grindskjæra, Hvaler. Ole
Jørgen Hanssen.
Lom sp.
ex 19/5 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin .
Dvergdykker.

1/78 1 ex i sommerdrakt 8/8 og
2/78 1 ex i sommerdrakt 11/8, Skipstadkilen, Hvaler. Rune Bo sy, Magne
Kristiansen. LRSK godkjent no.
Horndykker.

3/78 1 ex 30/4 Rosnesstranda, Kurefjorden. Arne Thelin m fl LRSK
godkjent no.
Gråstrupedykker.

Tegnforklaring:

4/78 1 ex sett fra 21/4 - 23/4, Aker-

ex.: eksemplar
ad. : (adultus) voksen fugl
juv.: Quvenilis) ungfugl
pull.: (pullus) "dununge"
LRSK - godkjent I* :
godkjent med bevis (foto/fjær)

øya, Hvaler. Ame Thelin, Rune
Botnermyr. Akerøya Om. Stasjon.
5/78 2 ex 4/5 Akerøya, Hvaler.
6/78 1 ex 5/5 Akerøya, Hvaler.
Akerøya Om. Stasjon. LRSK godkjent no.

1979 : Østfold-Ornitologen, 6:

1 03 - 1 09
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Toppdykker.
3 ex 20/4 Fiulstadsundet, Vansjø.
8 par 30/5 hekkende, Vansjø.
8 par 31/5 hekkende, Vansjø.
Jo Ranke.
10 ex 1/5 Dramstadbukta, Vansjø.
7 ex 16/5 Skinnerflo, Råde/Onsøy.
1 ex 4/9 Rosnesstranda, Kurefjorden.
2 ex 6/9 Rosnesstranda, Kurefjorden.
Arne Thelin m. fl.
Storskarv.
15 ex 25I 11 Tisler, Hvaler. Ole Jørgen
Hanssen.
Toppskarv.
7 /78 l ex 31 /5 Fiulstadsundet , Vansjø
Jo Ranke. LRSK godkjent no.
Grågås.
5 ex 24/5 Mule, Kråkerøy. Ole Jørgen
Hanssen.
2 ex 13/8 Rosnesstranda, Kurefjorden.
Arne Thelin m. fl.
Kortnebbgås.
8/78 3 ex 10/5 Øra, Fredrikstad
9/78 26 ex 24/5 Øra, Fredrikstad
Roar Olsen, Rune Bosy, Magne
Kristiansen.
10/78 1 ex 19/5 Jeløy Radio, Moss.
Arne Thelin m. fl.
11/78 2 ex 27 /5 Sletterøyene, Rygge.
Arne Thelin m. fl. LRSK godkjent
no.

Stjertand.
16 ex 19/4 Rosnesstranda, Kurefj.
2 - 3 ex 1/5 Rosnesstranda, Kurefj.
10 - 12 ex 15/8 Rosnesstranda, Kurefj.
1 ex 16/8 Rosnesstranda, Kurefjorden.
5 ex 4/9 Rosnesstranda, Kurefjorden.
Arne Thelin m. fl.
Knekkand.
12/78 2 ex (par) 16/5 Dramstadbukta,
Vansjø. Arne Thelin m. fl .
13/78 2 ex (par) 20/5 Rosnestranda,
Kurefjorden. Arne Thelin m. fl.
14/78 2 ex (par) 3/6 Akerøya, Hvaler.
Rune Borg m. fl. LRSK godkjent
no.
Skjeand.
3 ex (2 hann, 1 hunn) 10/4 Rosnesstranda, Kurefjorden.
2 hann 17/5 Rosnesstranda, Kurefj.
2 ex (par) Dramstadbukta, Vansjø.
Arne Thelin m. fl.
15/78 2 ex (par) 10/5 Øra, Fredrikstad
Roar Olsen, Rune Bosy, Magne
Kristiansen.
16/78 5 ex 2/5 Mule, Kråkerøy. Ole
Jørgen Hanssen. LRSK godkjent
no.

Stokkand.
150 ex 15/8 Kurefjorden.
200 ex 21/8 Kurefjorden.
Arne Thelin m. fl.

Taffeland.
17/78 8 ex 4/5 Akerøya, Hvaler.
Rune Bosy, Roar Olsen.
18/78 2 ex (par) 1/5 Dramstadbukta,
Vansjø.
19/78 2 ex (hanner) 7/5 Dramstadbukta, Vansjø.
20/78 13 ex 26/11 Skinnerflo, Råde/
Onsøy.
21/78 14 ex 3/12 Skinnerflo, Råde/
Onsøy. Arne Thelin m. fl. LRSK
godkjent no.

Krikkand.
180 ex 15 /8 Kure fjorden.
280 - 300 ex 16/8 Kurefjorden.
Arne Thelin m .fl.

Svartand.
109 ex 10/12 Singlefjorden, Halden/
Hvaler. Tone Røed, Ole Jørgen
Hanssen.

Knoppsvane.
150 ex 6/12 Øra, Fredrikstad. Ole
Jørgen Hanssen.
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Kvinand.

200 ex 26/3 Å ven, Kurefjorden.
Ame Thelin m. fl.
lappfiskand.

22/78 1 hunn 26/3 Å ven, Kurefjorden.
Ame Thelin m. fl. LRSK godkjent
no.

Botnermyr. LRSK godkjent no.
Storfalk sp.

l ex 25/ 11 Tisler, Hvaler. Ame Thelin
m. fl.
Dvergfalk.

1 ex (juv) 4/9 Rosnesstranda, Kurefj .
Arne Thelin m. fl.

Hønsehauk.

hunn 6/12 Øra, Fredrikstad. Ole
Jørgen Hanssen.
1 ex 26/3 Vikerkilen, Asmaløy, Hvaler
1 ex 22/10 Hunnebunn, Borge.
1 ex medio nov. Bevø, Borge.
1 ex 4/ 11 Visurskogen, Borge.
Roar Olsen, Rune Bosy.
1 hunn 3/4 Rosnesbukta, Kurefjorden.
Rune Botnermyr.
Musvåk.

Tårnfalk.
l hunn 16/5 Skinnerflo, Onsøy/Råde.
1 ex 31/8 Rosnesstranda, Kurefj.
Ame Thelin m. fl.
Vannrikse.

31/78 1 ex hørt 13/6 Seutelva, Onsøy/
Fredrikstad.
32/78 l ex hørt 20/6 Seutelva, Onsøy/
Fredrikstad. Ame Thelin m. fl.
LRSK godkjent no.

11 ex 10/4 Jyteskjær, Kråkerøy.
Richard Viker.
1 ex 26/1 1 Dramstadbukta, Vansjø.
Ame Thelin.
Myrhauk.

23/75 1hann4/6 Vi.kerkilen, Asmaløy
Hvaler. Roar Olsen, Rune Bosy,
Magne Kristiansen.
24/78 1 hunn (juv.) 20/4 Nygaardsmoa, Kråkerøy.
25/78 1 ex 8/10 Akerøya, Hvaler.
Ole Jørgen Hanssen.
26/78 1 ex 20/4 Rosnesstranda, Kurefjorden. Arne Thelin m. fl. LRSK
godkjent no.
Sivhauk.

27/78 1 hunn 10/5 Seutelva, Onsøy/
Fredrikstad. Ole Jørgen Hanssen.
28/78 1 hunn 30/5 Fresjerkilen, Vansjø. Jo Ranke. LRSK godkjent no.

Dverglo.

33/78 1 ex 14/4 Skipstadkilen, Asmaløy i Hvaler.
34/78 2 ex 15/8 Ørafyllinga, Fr.stad
35/78 1 ex 16/8 Ørafyllinga, Fr.stad
Rune Bosy, Roar Olsen '
36/78 2 ex 15/8 Rosnesstranda, Kurefjorden. Arne Thelin m. fl.
37/78 1 ex 26/8 Ørafyllinga, Fr.stad
Ole Jørgen Hanssen, Tore Hunn
LRSK godkjent 110.
Tundralo· vårobs.
1 ex 16/5 Rosnesstranda, Kurefjorden
1 ex 17 /5 Rosnesstranda, Kurefjorden
Arne Thelin m. fl.
1 ex 31/5 Gansrødbukta, Øra, Fr.stad
Rune Bosy
1 ex 5/6 Nygaardsmoa, Kråkerøy
Ole Jørgen Hanssen.
Vipe .

Kongeørn.

29/78 1 ex 3/4 Kurefjorden.
30/78 1 ex 19/4 Kurefjorden. Rune

20 ex 13/3 Nygaardsmoa, Kråkerøy
Richard Viker
100 ex 3 1/8 Rosnesstranda, Kurefj.
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I 70 ex 6/9 Rosnesstranda, Kurefj.
Ame Thelin m. fl.
Dvergsnipe.
140 . 150 ex 31 /8 Rosnesstranda,
Kurefjorden. Ame Thelin m. fl.
Temmincksnipe.
8 . 10 ex 3 I /8 Rosnesstranda, Kurefj.
Arne Thelin m. fl.
Myrsnipe.
ex 3/2 Vinterobservasjoner av myr·
snipe er meget sjelden i Østfold.
Asmaløy, Hvaler. Rune Bosy , Roar
Olsen.
Tundrasnipe.
3 8 /7 8 20 ex 15 /8 Ørafy ilinga, Fr .stad
Rune Bosy, Roar Olsen. LRSK godkjent no.
Sandløper.
39/78 l ex 30/8 Øra, Fredrikstad
40/78 2 ex 31/8 Øra, Fredrikstad
Rune Bosy, Roar Olsen. LRSK godkjent no.
Brushane.
120 ex 13/8 Rosnesstranda,
100 ex 15/8 Rosnesstranda,
210 ex 16/8 Rosnesstranda,
100 ex 21/8 Rosnesstranda,
85 ex 31/8 Rosnesstranda,
Arne Thelin m. fl .

Kurefj.
Kurefj.
Kurefj .
Kurefj.
Kurefj .

Polarsnipe vårobs.
30 ex 27 /5 Sletter, Rygge . Ame Thelin
m. fl.
fjellmyrløper.
41/78 1 ex 15/8 Rosnesstranda, Kurefjorden. Ame Thelin m. fl.
42/78 2 ex 16/8 (vinterdrakt) Øra,
Fredrikstad.
43/78 2 ex 21/8 (vinterdrakt) Øra,
Fr.stad. Roar Olsen, Rune Bosy .
LRSK godkjent IJO.
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Gluttsnipe.
50 ex 11/8 Rosnesstranda, Kurefj.
35 ex 31/8 Rosnesstranda, Kurefj.
Ame Thelin m. fl.
Skogsnipe.
20 ex 15/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
Rune Bosy.
Grønnstilk.
2 ex 15/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
2 ex 21/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
1 ex 30/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
Rune Bosy , Roar Eilertsen.
1 ex 1/7 Nygaardsmoa, Kråkerøy
1 ex 26/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
2 - 3 ex 27 /8 Ørafyllinga, Fr .stad
Ole Jørgen Hanssen.
Svarthalespove.
44/78 1 ex 30/4 Rosnesstranda,
Kurefjorden.
45/78 1 ex 1/5 Rosnesstranda, Kure
fjorden. Ame Thelin m. fl. LRSK
godkjent no.
Lappspove.
41 ex 30/4 Rosnesstranda, Kurefj.
59 ex
1/5 Rosnesstranda, Kurefj.
Arne Thelin m. fl.
Storspove.
Vårtrekk 50 ex 23/4 Skipstadkilen,
Hvaler. Richard Viker.
Direkte høsttrekk 24 ex 1/7 Nygaardsmoa, Kråkerøy .
10 ex 2/7 Enningdalen, Halden.
3 ex 3/7 Nygaardsmoa, Kråkerøy.
40 ex 20/7 Rauer, Råde.
Ole Jørgen Hanssen.
Småspove.
40 ex 16/5 Rosnesstranda, Kurefjorden. Ame Thelin m. fl.
Enkeltbekkasin.
2 ex 24/3 Skipstad.kilen, Hvaler.

Rune Bosy , Roar Olsen.
13/8 Rosnesstranda, Kurefjorden. Ame Thelin m . fl.
ex 25/l l Nygaardsmoa, Kråkerøy.
Ole Jørgen Hanssen.

50 ex

Kvartbekkasin.

Lomvi.
ex ca. l /6 Rauøy , Råde. Oliver
Johansen.
Jordugle.
ex 12/1 0 Jeløy Radio , Moss. Arne
Thelin m. fl.

46/78 l ex 3/5 Nygaardsmoa, Kråkerøy. Ole Jørgen Hanssen.
4 7 / 7 8 l ex 25 /8 Øra fyllinga, Fr .stad
Tore Hunn, Ole Jørgen Hanssen
LRSK godkjent no.
Tyvjo.
3 ex 3/7 Stalsberget , Jeløy , Moss.
Ame Thelin m. fl.
Sildemåke (tidlig obs.)
4 ex 13/3 (tidlig) Rosnesstranda, Kure·
fjorden. Ame Thelin m. fl.
Krykkje.

70 ex 14/ 11 (5 - 6 ex oljeskadde) Gullholmen, Jeløy, Moss.
1 ex 15/ 11 Gullholmen, Jeløy, Moss.
Ame Thelin m. fl.
5 ex 18/l l Asmaløy, Hvaler. Rune
Bosy, Roar Olsen.
4 ex 18/ll (oljeskadde) Storesand,
Hvaler.
100 ex S. Søster, Onsøy (mange med
olje).
l ex Sponvika, Halden.
Ole Jørgen Hanssen.
Splitterne.

48/78 1 ex 23/6 Guldholmen, Jeløy,
Moss. Arne Thelin m. fl.
49/78 1 ex 15/8 Nygaardsmoa, Kr.øy
Ole Jørgen Hanssen . LRSK godkjent no .
Makrellterne.

50 ex 28/8 Kanalen, Moss (direkte
sørlig trekk) Arne Thelin.

Spurvugle.
ex 3/ 12 Rød , Jeløy, Moss. Ame
Thelin m. fl.
Nattravn.
ex 4/6 Kirkegranda, Rygge. Arne
Thelin m. fl.
Tårnseiler.
(Direkte trekk mot sør) 150 ex 18/8
Jeløy Radio, Moss.
60 ex 21/8 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin m. fl.
Isfugl.

50/78 1 ex 15/2 Remmenbekken,
Halden. Rune Midtlien. LRSK godkjent no.
Gråspett.

51 /78 1 hann 1/11 Jeløy Radio, Moss
52/78 1 hann 2/ 11 Jeløy Radio , Moss
53/78 1 hann 8/ 11 Jeløy Radio , Moss
Ame Thelin m. fl. LRSK godkjent
no.
T retåspett.

54/78 1 ex 26/3 Fuglevik, Råde.
Arne Thelin m. fl. LRSK godkjent
no .
Låvesvale.

500 ex 7/9 Jeløy Radio , Moss.
350 ex 8/9 Jeløy Radio , Moss. (Begge
obs. direkte trekk mot sør) Ame
Thelin m . fl.
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Taksvale.

150 ex 21/8 Jeløy Radio, Moss
200 · 220 ex 24/8 Jeløy Radio, Moss
120 ex 28/8 Jeløy Radio, Moss.
(direkte trekk
Thelin m. fl.

mot sør)

Ame

Fjellerke.

55/78 2 ex 26/11 Rosnesstranda,
Kurefjorden. Ame Thelin m . fl.
LRSK godkjent no.
Trelerke.

56/78 6 ex 13/6 (2 ad med 4 pull)
Nygaardsmoa,
Kråkerøy.
Ole
Jørgen Hanssen.
57/78 2 ex syngende i mai. Vesterøy,
Hvaler. Roar Eilertsen. LRSK godkjent no.
Trepiplerke.

90 ex 19/5 Jeløy Radio, Moss. (Direkte trekk mot nord) Ame Thelin
m. fl.
Heipiplerke.
3 - 4 ex 18/11 Storesand, Hvaler.
Tore Hunn, Ole Jørgen Hanssen.
Skjærpiplerke.

10 . 12 ex 25/11 Tisler, Hvaler. Ole
Jørgen Hanssen.
Gulerle.
100 ex 27/8 Ørafyllinga, Fredrikstad
Ole Jørgen Hanssen.
Vintererle.
ex 15/10 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin m. fl.
Linerle.
300 ex 27 /8 (beitende) Ørafyllinga,
Fredrikstad. Ole Jørgen Hanssen.
Varsler.

1 ex 20/10 Jeløy Radio, Moss.
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ex 3I12 Augeberghølen, Råde.
Arne Thelin m. fl.
Stær.

4500 - 5000 ex 3/8 Jeløy Radio, Moss
Arne Thelin m. fl.
Nøttekråke.
ex primo sept. Dal, Borge. Roar
Eilertsen.
ex 26/9 Gudeberg, Fredrikstad
2 ex 4/10 Visurskogen, Borge
1 ex 4/11 Visurskogen, Borge
Rune Bosy, Roar Olsen.
Kornkråke.

58/78 4 ex 26/4 Rambergbukta, Jeløy,
Moss.

59/78 1 ex 19/5 Jeløy Radio, Moss
60/78 1 juv Dramstadbukta, Vansjø
Arne Thelin m. fl. LRSK godkjent
no.
Myrsanger.

61/78 1 ex innfanget 1/6 Akerøya,
Hvaler. Gunnar Lid. LRSK godkjent I*.
62/78 1 ex syngende 3/6 Akerøya,
Hvaler. Ole Jørgen Hanssen.
63/78 1 ex syngende 2/7 Enningdalen,
Halden. Ole Jørgen Hanssen. LRSK
godkjent no.
Gulsanger.

64/78 Sang regelmessig i juni i Kirkeparken, Jernbaneparken og Namteskogen i Fredrikstad. Roar Eilertsen
65/78 To redefunn i Narnteskogen
(31 /5 og i juni) Rune Bosy.
66/78 2 ex 4/6 Vikerkilen, Hvaler
Rune Bosy.
67 /78 l ex syngende 22/6 · 26/6
Skipstad, Hvaler. Rune Bosy.
LRSK godkjent no.
Bøksanger.

68/78 l hann syngende 28/5 Skipstad,

Hvaler.
69/78 2 ex 28/5 Håbu, Hvaler
70/78 1 ex syngende 31/5 Gansrød,
Fredrikstad. Rune Bosy. LRSK
godkjent no .
Blåstrupe.
ex 25 /8 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin.
Gråtrost.
1400 ex 23/10 Jeløy Radio, Moss
1300 ex 26/10 Jeløy Radio, Moss
1400 ex 27/10 Jeløy Radio, Moss
Arne Thelin.
1000 ex 22/10 Nygaardsmoa, Kråker·
øy. Tor Sørlie, Ole Jørgen Hanssen.
Ringtrost.
1 ex 4/5 Jeløy Radio, Moss
1 ex 4/5 Orkerød, Jeløy, Moss
1 ex 19/5 Jeløy Radio, Moss
1 ex 9/11 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin m. fl.
Rødvingetrost.
100 ex 12/10 Jeløy Radio, Moss
90 ex 13/ 10 Jeløy Radio, Moss
Arne Thelin m. fl.
100 ex 22/10 Nygaardsmoa, Kråkerøy. Tone Røed, Ole Jørgen Hanssen
Pilfink (direkte trekk)
410 ex 16/8 Søndre Jeløy, Moss
190 ex
7 /9 Søndre Jeløy , Moss
Arne Thelin m. fl.
Bjørkefink (direkte trekk)
375 ex 5/11 Jeløy Radio, Moss. Arne
Thelin m. fl .
Grønnsisik (direkte trekk)
150 ex 13/ 10 Jeløy Radio ,
100 ex 20/ 10 Jeløy Radio,
130 ex 30/10 Jeløy Radio,
100 ex
9/11 Jeløy Radio,
Arne Thelin m. fl.

Moss
Moss
Moss
Moss

Stillits.
3 - 4 ex 24/ 10 Jeløy Radio, Moss
8 - 9 ex 1/ 11 Jeløy Radio, Moss
5 ex 2/11 Jeløy Radio, Moss
4 ex 5/11 Jeløy Radio, Moss
1 ex 15/11 Jeløy Radio, Moss
10 ex 29/11 Jeløy Radio, Moss
Arne Thelin m. fl.
Bergirisk.
300 · 350 ex 6/4 Jeløy Radio, Moss
Ame Thelin m. fl.
Rosenfink.
71/78 1 ex syngende 10/6 Rauøy,
Råde. Ole Jørgen Hanssen . LRSK
godkjent no.
72/78 1 ex 11 /8 A.kerøya, Hvaler
A.kerøya om. stasjon. LRSK godkjent I*.
Dompap.
35 ex 5/11 Jeløy Radio, Moss (direkte
trekk) Arne Thelin m. fl.
Gulspurv.
Okt. - nov. daglig mange ex på direkte
trekk v. Jeløy Radio, Moss. Max.
antall 200 23/10. Arne Thelin.
Lappspurv.
73/78 1 ex 7 /4 Jeløy Radio, Moss
74/78 2 ex 30/4 Jeløy Radio, Moss
75/78 4 ex 1/5 Rosnesstranda, Kurefj.
76/78 4 · 5 ex 4 /5 Jeløy Radio, Moss
77/78 1 ex 28/8 Jeløy Radio, Moss
78/78 1 ex 30/8 Jeløy Radio, Moss
79/78 1 ex 1/11 Jeløy Radio, Moss
Arne Thelin. LRSK godkjent no.
Snøspurv.
28 ex 26/10 Jeløy Radio, Moss (direkte trekk) Arne Thelin m . fl.
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