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"NOTAT"
Så er jeg der igjen. En søndag i fe .
bruar. 10 år siden sist? Ytterst på
Hestholmen. Hva jeg gjorde der sist?
Var med Fredrikstad Ornitologiske
Forenings første ekskursjon , selvfølgelig. Møt ved Øraporten. I dag
gnistrende silkeføre og lav sol.
Gansrødbukta. Hvorhen nå? Fristende snødekket isflate. Folk derute.
Isen usikker? Tar sjansen. Fjerne øyer
dukker opp av lav tåkedis. Så lav er
den at mennesker der ute ser ut til å
ha bare overkropp. Resten er nede i
disen. Utover. Mange skispor. Spor
etter rev. Eller bikkje? Nei, rev. To
revespor. Her lekte de--. Harespor.
Men dette? Spor som stopper midt på
flaten? Akkurat! Merker etter sprikende vingefjær. Fugl som lettet, altså.
Utover, utover. Sjømerkene på Hestholmen dukker opp i det fjerne.
Mulig å nå dit? Sist jeg var der kom
mildværet om natten. Halv meter
sørpe oppå isen. Uten sjøstøvler. Uten
kikkert også. Surrete tante! Klissvåt,
våtere, kaldt. Tør ikke lenger, tør ikke
snu, heller. Kan drukne. Gutta drar på.
Teller vannfugl. Laksand. Svaner,
hundrevis av svaner, sier de . Låner meg
kikkert iblant. Låner meg tørre raggsokker og avispapir, som hjalp en lang
stund. Kjekke karer! Blir sistemann til
ytterst på Hestholmen. De første er
ferdige med matpausen, sier farvel og
snur nordover. Valgets kvaler: Kaffe.
kos eller følge tilbake til fastlandet?
Tilbake. Spor etter store svaneføtter,
blod og fjær etter kamp. Kadaver etter
mink. Vasset videre. At helsa holdt
etter fire timer av dette!
Hestholmen er nær etter disse til·
bakeblikk inni meg. Fin gli, er plutselig
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ved sjømerket på Hestholmen. To
parallelle skispor sydover. Tenk om ..
Å, nei. Setter meg i en brisk og tar en
blås. Tankene dveler ved gledene
"fugleforeningen" har gitt meg.
"Notat" tar form i tankene. Traneukeslutt ved Hornborgasjøen, samlinger, lysbilder og foredrag. Og så
turen på Hardangervidda, i -73. Tantene ble våte da også, vasset i strie bekker. Hang på, gutta ventet. Til Birger
sier: "Hvis vi skal rekke programmet,
så . . ." "Nei, vi rusler like gjeme for
oss selv, vi." Seterkost. Tre islandshester med føll. Kan det være traner
vi så? Riktig. Hvem kan ha lagt de små
sjokoladebrune eggene vi fant? Kakaodue! Alle tiders de gutta... Får undersøke de to skisporene nærmere. Går de
til ytterst på Hestholmen? Hallo , der!
"Jo, vi har vært på ekskursjon sammen
her før, 13. februar -72," sier de. De
to husker ikke at dama var redd for å
drukne i issørpa sist. De har vært våte
utallige ganger siden, på kikkert- og
kamerajakt etter fugl. 14 laksender i
dag, og krikkand. Svanene måtte ha
dratt sydover til åpent vann. Selv
hadde jeg ikke kikkert i dag heller. Må
bli kamera eller kikkert. Men jeg
hørte gulspurven, kjøttmeisen og blåmeisen prøve stemmene. "10 kjøtt" ,
sier gutta, eller "6 blå·". Eller de uttrykker seg på latin. Det ligger for
høyt for tante.
Hva er nå dette for slags "Notat" i
et ellers seriøst tidsskrift? Tja, det ble
nå bare sånn. Hadde lyst til å takke.
For denne og tidligere opplevelser i
"fugleforeningen ".
Hisen tante Svanhild
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STATUS FOR SJØFUGLRESERVATENE I ØSTFOLD 1980

j
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Ole Jørgen Hansæn
Introduksjon.

'

til 5 par. Dette gir uttrykk for en utvikling som startet utenfor reservatene
i 1978 (Hanssen l 979a). Bestanden er
nå trolig ca. 20 par i Østfold-skjærgården.
Grågås. 1 par hekket i Øra-området,
og 5 unger ble klekket. Dette er fjerde
sikre hekkefunn i Østfold i nyere tid
(Hanssen 1980b).
Gravand. Resultatene indikerer en
økning i bestanden på 92 %, hvilket er
noe høyt. Blant annet er det usikkert
om alle parene observert på Eldøya
var hekkende fugler. Et stort "reservoir" av ikke-hekkende fugler i Kurefjorden , Øra og Nygaardsmoa, kan
resultere i en bestandsøkning i de
nærmeste årene .
Stokkand. Da arten dekkes dårlig
med de benyttede takseringsmetoder,
er det umulig å påvise noen trend i
bestandsutvi.klingen.
Ærfugl. Hekkebestanden var tydelig
høyere i 1980 enn 1979. Reirtelling på
Akerøya viste at bestanden steg fra ca.
55 par i 1978 og 1979, til ca. 70 par i
1980. Den observerte økningen på
66 % er utvilsomt for høy. Noe av
økningen skyldes at alle observerte
hunner i Råde og Rygge er regnet som
hekkefugler.
Siland. Synes også å ha økt, dog
ikke så mye som resultatene kan tyde
på. Noen par kan ha blitt oversett i
1979.
Tjeld. Bestanden var noe høyere
enn i 1979 (pluss 26 %). På f.eks.
Aker0ya skyldes dette trolig at ikkehekkende individer, som i fjor holdt
til i en stor flokk på øya, i år hadde

Denne rapporten gir et sammendrag
av resultatene fra registreringer på 22
øyer/grupper av øyer i Østfold-skjærgården i 1980. Øyene omfatter 11 sjøfuglreservater, 2 objekter i Kurefjorden Naturreservat, 8 objekter i Øra
Naturreservat og Mule i Kråkerøy
kommune, alle med ferdselsrestriksjoner i tiden 15 .4 - 15.7 (Mule 1.4 1. 7). Fra registreringsprogrammet i
1979 er dermed antall objekter økt fra
17 til 22. Av disse ble alle unntatt
Søndre Missingen undersøkt i 1980.
Ugunstig værforhold var årsaken til at
denne måtte utelates.
Metodene for sjøfuglregistreringen
fulgte det samme opplegget som i
1979 (Hanssen 1979a, 1980a). Resultatene burde derfor være tilnærmet
sammenlignbare med de fra 1979.
Unntaket er i første rekke andefugler, som vanskelig lar seg innordne
enkle undersøkelsesprogrammer. Som
assistenter/båtførere har fungert Egil
Dahlberg, Hermod Karlsen , Ulf Lucassen og Tone Røed.

Resultater.
Resultatene fra opptellingene i
1980 er presentert i tabell 1. Bestanden av sjøfugl økte i 11 av objektene,
mens den sank i 5. Sett under ett var
den totale sjøfuglbestanden i reservatene ca. 9 % høyere i 1980 enn i
1979. Nedenfor gis en kort, artvis presentasjon av resultatene.
Toppdykker. Ingen påviselig forandring i bestanden fra 19 79.
Knoppsvane. Bestanden økte fra 1
1980: Østfold-Orni tol ogen, 7: 51 - 55
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begynt å hekke.
Sandlo. Bestanden var av omtrent
samme størrelse som i 1979. En viss
økning registrert på S. Søster og Aker·
øya (pluss 1 par).
Vipe. Arten hadde tatt seg opp
igjen på flere lokaliteter, etter bunn·
nivået i 1979. Bestanden er imidlertid
fortsatt svært lav (se Hanssen 1980a).
Rødstilk. Opptellingene tyder ikke
på noen signifikant forandring av bestanden fra 1979.
Steinvender. Arten viser uten tvil
den mest overraskende utviklingen fra
1979 til 1980. I reservatene steg bestanden fra 6 til 9 par, og flere nye
hekkeplasser er funnet på andre øyer.
Bestanden har dermed økt fra 11 til
ca. 20 par på ett år. I sannhet overraskende når bestanden har vært fåtallig helt siden 1860 (Hanssen 1980c).
Storspove. Ingen endringer kan på·
vises sikkert fra 1979.
Hettemåke. Arten har økt vesentlig
i to reservater (Steinane og Eggholmen), men er redusert vesentlig i to
andre (Langs.kjær og Eldøya). Bestanden i reservatene økte med 5 % fra
1979, og også i andre kolonier var bestanden markert høyere enn foregående år.
Fiskemåke. Bestanden av fiskemåke
var den eneste som viste generell nedgang fra 1979, totalt med ca. 6 %. Den
mest påtagelige nedgangen var i koloniene på Øra og på Eldøya. Koloniene
på Knappholrnene viste en markert
oppgang fra 1979.
Gråmåke og sildemåke. Begge
artene viste en påtagelig oppgang fra
1979. I noen av tilfellene skyldtes
dette uten tvil innflytting fra nærliggende holmer, som f.eks. S. Søster.
Her flyttet en del måker over fra N.
Søster, etter herjinger av rev tidlig på
våren.
Svartbak. En oppgang på 28 % er
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registrert, men i noen tilfelle er det
snakk om par som ble oversett, eller
som ikke hekket i 1979.
Makrellterne. Arten viste en opp·
gang på 8 % fra 1979, noe som også
er registrert utenfor reservatene. Bestanden nærmer seg dermed nivået den
hadde i 1974.
Rødnebbterne. Bestanden i reservatene viste en markert økning fra
1979, noe som i sin helhet skyldtes
innflytting fra andre kolonier. I Østfold-skjærgården totalt var det heller
snakk om en nedgang i bestanden fra
1979.
Teist og tyvjo. Ingen av artene
viste tegn til endringer. Bestanden er
dermed fortsatt svært lav (Hanssen
1980a).
Tårnfalk. For første gang siden
1975 ble 1 par funnet hekkende i Østfold-skjærgården. Reiret lå utenfor
reservatene og hadde 5 egg.

Diskusjon.
1. Bestandsutviklingen.
Etter to år med ferdselsforbud i
hekkereservatene, er det selvfølgelig
for tidlig å påvise sikre tendenser i utviklingen av sjøfuglbestanden. En svak
oppgang i totalbestanden fra 1974 til
1979 er påvist tidligere (Hanssen
l 979b). Denne tendensen synes også å
fortsette inneværende år, med en
økning på 9 %. Ser man på utviklingen innen de ulike grupper av sjøfugler, synes det klart at økningen er
størst for andefugler og vadefugler,
selv om verdiene som omtalt nok er
noe høye. For måkefuglenes vedkom·
mende er økningen av langt mindre
omfang (Tabell 1 og 2). Dette er stikk
i strid med de data Viiisanen & Jiirvinen ( 1977) presenterer fra Krunnit
Island i Finland, etter at øyene ble
vernet i 1936. Da var det først og

Gråmåke. Tegn ing: Hermod Karlsen

fremst måkefuglene, og i liten grad
ande- og vadefugler som økte i antall.
Studier av sjøfuglsamfunn i Østfold
(Hanssen in press) viser imidlertid at
tettheten av måker i Østfold-skjærgården er forholdsvis høy, og dette
gjelder særlig fiskemåkebestanden . Jeg
antar dette skyldes at eggsanking fra
måker har vært lite utbredt i Østfold
de senere årene.
Ser en på utviklingen i de ulike sjøfuglsamfunnene som er påvist på
Østfoldkysten ser en at økningen i
første rekke har foregått på rullesteinskjærene (A) og på de nakne

I

granittøyene (B). På de fiskemåkerike
gressøyene (C) gikk bestanden noe
tilbake, noe som vesentlig skyldtes
nedgang i antall registrerte fiskemåker. Også på udefinerte lokaliteter,
vesentlig bestående av de store øyene
hvor delområder har reservatstatus, er
det registrert en liten tilbakegang
(Tabell 3). Denne skyldes vesentlig
nedgangen i antall par på E1døya.
En mer inngående analyse av
årsakene til de registrerte svingningene
i antall observerte par, må imidlertid
utstå til materialet dekker flere år med
observasjoner. At bestanden av sjøfugl
53
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Tabell 1. Registrerte endringer i antall registrerte par sjøfugl i Østfolds hekkereser·
vater 1979 · I 980.
Art

Ant. 79

Ant. 80

% økning

- ----------------- ---- ---------------------------Toppdykker
Knoppsvane
Grågås
Gravand
Stokkand
Ærfugl
Siland
Tjeld
Sandlo
Vipe
Rødstilk
Steinvender
Storspove
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Sildemåke
Svartbak
Makrellterne
Rødnebbterne
Teist
Tyvjo
Tårnfalk

2
1
0
12
3
80
5
86

10

2
5
1
23
7
133
10
108
11

4
11
6
2
1522
1840
482
360
39
166
5
Il
1
0

13
9
3
1600
1731
668
483
50
180
Il
Il
I
1

7

0
400
92
133
66
100
26
10
75
18
50
50
5
6
39
34
28
8
120
0
0

-- ~--- - --------- --- -- ------- ---------------- ------

Sum

4648

5058

9

Tabell 2. Endringer i antall registrerte par ande·, vade- og måkefugler i Østfolds sjøfuglreservater 1979 · 1980.

Andefugler
Vadefugler
Måkefugler
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Ant. 79

Ant. 80

% økning

101
119
4414

179
151
4723

77
27
·7

Tabell 3. Endringer i antall registrerte par sjøfugler innen ulike fuglesamfunn blant
Østfolds sjøfuglreservater 1979 - 1980.
Samfunn

Ant. 79

Ant. 80

% økning

1851
487
1088
1187

2255
627
1030
1156

22
29

Rullesteinskjær (A)
Nakne granittøyer (B)
Gressøyer (C)
Udefinerte

i reservatene var høyere i 1980 enn
årene før, synes dog å være sikkert.

2. Forandringer i ærfuglenes oppførsel på reiret.
Ved forsøk på ringmerking av ærfuglhunner på reiret på Akerøya, har
fuglenes skyhet vært et stort problem.
Allerede på flere meters avstand har de
fleste hunner fløyet av reiret når
merkeren har nænnet seg. Sist dette
ble erfart var ved forsøk på ringmerking i 1978. I 1979 ble det ikke gjort
forsøk på reirfangst av ærfugl.
Under kartlegging av reir og kullstørrelse på Akerøya i 1980 oppsto det
et nytt problem . Ærfuglhunnene ville
rett og slett ikke fly av reiret, selv når
opptelleren passerte på ca. 1 m avstand. Siden en ikke ville forsøke å
jage hunnene av reiret, var det for ca.
l O reirs vedkommende, ikke mulig å få
fastslått kullstørrelsen.
En slik endring av rugeadferden kan
neppe ses på som annet enn et resultat
av opprettelsen av reservatene. Etter at
forstyrrelsene har avtatt, har ærfuglhunnene fått tilbake sin naturlige reaksjon med heller å bli liggende på reiret,
enn å fly av og røpe dette. Utvilsomt
vil dette kunne føre til økt klekkesuksess hos ærfuglen. Predasjonen på
egg fra kråke og mink øker nemlig
betydelig i kombinasjon med men-

-:- 5
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nesker som skremmer ærfuglen av
reiret. Data over hekkesuksessen hos
ærfugl på Akerøya er ennå ikke bearbeidet, men vil bli publisert på et
senere tidspunkt.
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TILTAK FOR A BESKYTTE
SMALOM OG TRANE
SOM HEKKEFUGLER I SØ - NORGE
Geir Hardeng og Atle Haga
Smålom og trane er eksempler på
nordlige/nordøstlige, fåtallige/ årvisse
hekkefugler med marginal utbredelse i
SØ-Norge. I Østfold antas hekkebestandene å være omkring 5 par av hver
art, noe vanligere i Akershus og SørHedmark. Dyrebestander nær randen
av utbredelsesområdet, her hekkeområdet, er ofte mer sårbare overfor negative påvirkninger enn de er i kjerneområdene, der populasjonene er større,
og der arten har vært utbredt i lenger
tid enn i marginalsonen.

Hekkebiologi
Felles for smålom og trane er: Lav
reproduksjon (2 egg, bare ·1 unge
vokser i regelen opp), sårbare for menneskelige forstyrrelser på hekkeplassen, tilknytning til vann med flytetorv
som reirplass, avhengige av næringssøk
i større områder omkring og av et
åpent miljø rundt hekkeplassen pga.
utsyn fra reirstedet og oppflukt og
landing.
Områder med mye ugr0ftet myr er
ofte relativt lite påvirket og utnyttet
av mennesket, og slike trakter gir et
åpent landskapsbilde med muligheter
for egnete rugeplasser og områder til
næringssøk. Tranen hekker bare i områder med høy andel myr, selv om
selve reirlokaliteten kan være et mindre tjern med flytetorv eller en liten
våt myr. Paret har imidlertid et stort
revir og søker næring i videre områder
omkring, fortrinnsvis myr og våtmarker. Etter hvert som ungen vokser
til, går den sammen med foreldrene
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på næringssøk og kan da påtreffes
langt fra selve reirlokaliteten, noe som
også understreker betydningen av
egnete furasjeringsmuligheter utenfor
selve hekkeplassen.
Smålommen er ikke så avhengig av
høy myrfrekvens, da et egnet hekketjern med flytetorvøyer og fiskevann
innen rimelig fluktavstand fra reirstedet er viktigst. - For inventering av
trane og smålom henvises til Vår Fågelvarld 1980 nr. 1 :15 - 24 og 48 - 49
v/Kjell Bylin.
I Sverige har tranen begynt å hekke
i eutrofe sjøer, der reiret kan legges i
beskyttet takrørskog, analogt med
flytetorv i skogtrakter. Omkringliggende kulturrnarker er da "erstatninger" for furasjeringsmyrer i barskogsiandskapet. Mens det eutrofe sjøarealet og dyrket mark øker, avtar
myrarealet. Det kan derfor antas at
arten til en viss grad i fremtiden kan
benytte vikarierende biotoper til myr.
En antar at små eutrofe sjøer i kulturlandskapet har liten verdi som hekkeplasser. Eutrofe sjøer med store vegetasjonsbelter er vanlig i S-Sverige, men
mangler i SØ-Norge.

Utbredelse
En henviser til figur 1, som viser
utbredelsen i Østfold. Alle forekomstene ligger innenfor Raet og de
fleste ligger i høyereliggende skogtrakter i fylket. En liknende utbredelse har også grønnstilken i Østfold,
men denne er mer tallrik og langt
1980: Østfold-Ornitologen, 7, 56. 60
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Figur 1. Utbredelsen av smålom, trane og grønnstilk i Østfold. Store sirkler viser
trakter der smålom og/eller trane har hekket. Voksne fugler er sett i rugetiden også
andre steder innenfor Raet, noe som antyder at flere hekkeplasser kan finnes. Vannrett skravering gjelder trane, loddrett viser smålom og ruteskravering begge arter.
Svarte sirkler viser utbredelsen til grønnstilk, som også er en nordlig art. Det fremgår
at utbredelsen ofte er sammenfallende med smålom/trane. En sirkel på kartet kan
bety ett eller flere par av en art. I Østfold hekker 5 · 6 par smålom og 6 · 8 par trane.
(Kartet er tegnet etter Hardeng upubl.) .

57

mindre sårbar enn trane og smålom.
Stedsnavn og folkeminne om arter
er indikasjoner på at de har vært etablert i trakter i meget lang tid. Mange
eksempler på stedsnavn om trane og
smålom er kjent fra SØ-Norge, f.eks.
Tranemosen,
Tranetjern, Tranby,
Lomtjern (ofte små myrtjern som kan
antyde opptreden av smålom), eller
Gåsetjern, Gåseflo osv., som kan henspeile på smålommens gåselignende
fluktlåter, da gjess ikke er kjent hekkende i skogtrakter i SØ-Norge. Fra
Rømskog er det kjent et folkeminne
om trane, der det heter at dersom man
skjøt traner" kom et av husdyra på
gården snart til å dø. (Norsk Folkemin·
nelags skrifter nr. 39:89. 1937).
Beskyttelse av · trane og smålom i
SØ-Norge er nødvendig ut fra deres
biologi, utbredelse, og den intensive
arealmessige utnyttelsen i landsdelen
med høy befolkningstetthet og høy
veitetthet.

Negative faktorer
Forurensning: Her kan eksempelvis
nevnes beising av såkorn (trane) og
bruk av fiskegift (f.eks. rotenon), som
benyttes for å bygge opp nye fiskevann med edelfisk, færre karpefisk og
bedre fiskekvalitet (større fisk i stedet
for småfisk, "tusenbrødre").
Sur nedbør har redusert fiskebestanden i mange vann (smålom) og
amfibier (kan tas av trane) har også
fått problemer med reproduksjonen da
egg og larver rammes. I Østfold er
virkningene av forsuring fatale i flere
distrikter og særlig rammes høyereliggende trakter og vann over marin
grense (ca. 180 m .o.h.), der bufferevnen er minimal pga. mangel på
marine leireavsetninger som bl.a. inneholder kalk. Det er nettopp i høyereliggende skog- og myrtrakter at trane
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og smålom primært hekker i SØ·
Norge. - Selv om igjengroing av myr·
tjern er naturlig, må en anta at proses·
sen aksellereres som følge av sur ned·
bør som bl.a. medfører større utvask·
ing av næringsstoffer (ionebytteprosess
på jord- og humuspartikler) som senere
tas opp av torvmosene. Moderne skogbruk med hogstflater og grøfting, kan
også medføre økt næringstilsig til vann
og myrtjern.
Fiskeredskaper/kraftlinjer: Smålom
kan omkomme i gam både under hekketiden i vann der den søker næring
eller i trekktidene og under vinteropphold (f.eks. drivgarn ved kysten). Luftkabler er en fare særlig for større
fuglearter som f.eks. trane (ca. 115 cm
lang).
Fysiske inngrep: Hekke- og beiteplasser for trane blir spolert pga.
grøfting, gjødsling og skogplanting,
videre oppdyrking av myr og torvtekter til strøtorv- og brenntorvproduksjon. I vår tid finnes f.eks. bare
noen små, intakte myrer utenfor Raet.
Da skogarealer av god bonitet omdisponeres til jordbruksland, må en
forvente at skogkulturarbeider med
grøfting av myr og "vannsyk" skog
vil fortsette for å opprettholde virkeproduksjonen.
Uttapping av småtjern for å senke
grunnvannstanden i omkringliggende
arealer medfører raskere gjengroing.
Dersom tjernet reguleres som tilførselskilde til småkraftverk og jordvanningsanlegg lenger nede i vassdraget, kan vannstandsendringer få negative følger for hekkesuksessen dersom
en hekkeøy er bunnfast. Enkelte
ganger kan heving av vann-nivået
(vannmagasin) forbedre reirmulighetene for trane og smålom dersom
myrtorv nær vannet oversvømmes og
flyter opp.
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Figur 2. Flygende smålom. Foto: Jørn Bøhmer Olsen, Halden .

Forstyrrelser: Rugende fugler kan
lett skremmes av reiret, og da det legges åpent, er eggene utsatt for plyndring av ravn og kråke. Bestandene av
kråkefugler har i lang tid vært økende.
Flere skogsbilveier gjør øde skogtrakter lettere tilgjengelig, og skogsdrift sommerstid i hekkeområder er
negativt. Økte fritidsaktiviteter i form
av tradisjonelt friluftsliv (fiske, kano,
camping), orienteringsløp, fuglefotografer o.l. ved hekke- og beiteplasser
er også uheldig.
Jakt: Jakttiden på begge arter er fra
21.8, og i spesielle tilfeller (sen isløsrung, omlegging av kull) kan smålo11UTien på denne tiden ennå ha ikke
flygedyktig(e) unge(r). Selv om arten
jaktes lite, er det nok ennå noen som
oppfatter smålommen som næringskonkurrent i fiskevannene. Jakt på
trane er neppe av betydning her til
lands, mens en del felles under trekket i sydligere land.

Beskyttende tiltak
I dag er artene lite beskyttet i Østfold, og de er ikke påvist hekkende
innen noen av de 14 myrreservatene
i fylket som ble fredet i 1978. Disse

reservatene innehar tilsammen 20 · 25
myrtjern, og flere av dem er potensielle hekkeplasser for smålom og trane.
Utvalgskriterier for myrreservatene har
primært vært botanikk (flora, vegetasjon) og hydrologi (drenering, vannhusholdning i myrområdet), slik at ornitologiske vernehensyn ikke har vært
utslagsgivende. Våtmarksfugler vil i
større grad bli beskyttet innen våtmarksreservatene (viktige våte fugleområder) der verneplanarbeidet pågår
pr. 1980, men heller ikke i denne
sammenheng blir artene sikret tilstrekkelig furasjerings- og hekkeplasser.

Fremtidig forvaltning
Forhold som bør klarlegges : I hvor
stor grad benyt ter artene eksisterende
eller foreslåtte verneområder i SØNorge, dvs. myrreservater, våtmarksreservater og limnologiske verneobjekter (ferskvann), som beite- og
hekkeplasser? Er de aktuelle vernetiltakene tilstrekkelige for å kunne opp·
rettholde levedyktige bestander i SØNorge?
Ikke fredete områder vil nok også i
fremtiden ha størst betydning for
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næringssøk i hekketiden, f.eks. egnete
fiskevann for smålom og beitemyrer
for trane. Under trekktidene har åkermark og grunne områder ved kysten
en vesentlig funksjon for henholdsvis
trane og smålom. I Sverige (Hornborgasjø-traktene) har som kjent rester
av fjorårspoteter vist seg å ha verdi for
traner under vårtrekket, mens sumpområder i. sjøen, som for øvrig er
fredet, gir egnete overnattingsplasser.
Det vil ha stor betydning snarlig å
få kartlagt bestandsstørrelsen av trane
og smålom i SØ-Norge, kravene artene
stiller til reir- og beiteplasser og hvilke
faktorer som virker særlig negativt på
dem.

Mulige beskyttende tiltak:
I . Reservater, f.eks . myrreservater, der
artene blir "anonymt" sikret hekkeplasser. I så fall må peller ikke
myrer omkring grøftes eller torv
tas ut.
2. Bomming av skogsbilveier for åredusere fritidsaktiviteter ved hekkeplasser.
3. Ikke bading og fisking, forbud mot
bruk av båter i hekketjern og i
enkelte bukter i større sjøer, der
smålom søker føde.
4. Flytetorv langs kanten av "potensielle" hekkelokaliteter kan graves løs
for derved å øke andel flytetorvøyer/hekkeplasser. En antar at torv
ved vannkanten med noe tuvevegetasjon (lyng, dvergbjørk, pors) og
spredte småbjørk og furu er egnet,
da trerøtter bedre binder vegetasjonen på flytetorvøyer. Bruk av
grøftedynamitt kan mulig være nytGeir Hardeng
Zool. inst., Postboks 1050
Universitetet i Oslo
Blindern
Oslo 3
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tig for å få løs torv fra vannkanten.
5. Unngå skogsdrift sommerstid ved
hekkelokaliteter.
6. Ikke grøfting eller senking av hekketjern eller bruk av disse til vannkraft/jordvanning.
7. Ikke skogplanting/grøfting av myrer
ved hekkelokaliteter.
8. Totalfredning av artene i SØ-Norge.
De virkemidler en har for å beskytte artene med hjemmel i vårt lovverk
er: Naturvernloven (landskapsvernområde, naturreservat, naturminne, artsfredning og fugl.elivsfredning, eventuelt
med noe biotopvern), jaktloven (ny
lov kommer), skogbruksloven(§ 17, se
Norsk Natur 15 :70) og til en viss grad
bygningsloven (spesialområder, planvedtekter, ny planleggingslov under
utarbeidelse). Videre kan tiltak med
hjemmel i lov om motorisert ferdsel i
utmark (motorbåter i småvann) og
friluftsloven (§ 15 om ferdselsforbud)
være aktuelle.
"Redskapene" til å verne om truete
arters livsmiljø finnes altså, men den
ytre naturvernetat her til lands er i
dag så svakt utbygget at en i praksis
ikke kan få løst regionale forvaltningsoppgaver som vern av smålom og
trane i SØ-Norge. En må derfor satse
på den godvilje og forståelse for saken
som måtte finnes hos skogeiere og
land- og skogbruksmyndigheter.
(For utfyllende lesning henvises til
en artikkel, A. Haga under arbeid
1980, om forvaltning av smålom og
trane i Sørøst-Norge til tidsskriftet
"Fauna" eller "Naturen".)

Atle Haga
Zool. inst., Postboks 1050
Universitetet i Oslo
Blindern
Oslo 3
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HEKKEFUNN AV GRÅGÅS PA
ØSTFOLD - KYSTEN
Ole Jørgen Hansæn
Hekkende grågjess (Anser anser) er
noe man i Norge i første rekke forbinder med den nord-norske skjærgården. I følge Haftom ( 1971) har den
da også ruget langs kysten fra Stavanger til Porsangerfjorden, og i størst
antall fra Trøndelagskysten og nordover. Ved Oslofjorden har grågåsa
følgelig vært kjent som trekkgjest vår
og høst, og som en fåtallig overvintringsgjest. Vårtrekket pågår nonnalt i
overgangen mars/april, mens høsttrekket finner sted i september/oktober.

Kort om utviklingen av grågås·
stammen i Skandinavia.
I følge Cramp et. al. (1977) var grågåsa tidligere utbredt over mesteparten
av Europa. I dag er utbredelsen sterkt
oppdelt (disjunkt), noe som vesentlig
skyldes oppdemming av tidligere hekkeområder (Rooth 1971 ).
Den norske grågåsstammen var relativt tallrik i forrige århundre (Haftorn
1971). I første halvdel av vårt århundre gikk imidlertid grågåsstammen
tilbake, og dette gjaldt særlig populasjonene på Vestlandet (Wilmann 1929,
Willgohs 1951 ). De siste årene har
imidlertid trenden snudd, og bestanden har økt merkbart (Håland 1979 ,
Godø 1978, 1980). Også øst for
Lindesnes har grågåsa blitt funnet
hekkende de senere årene. I Telemark
er økende antall grågjess blitt sett
under sjøfuglregistreringene, ·rra 4 ind.
i 1974 til 10 ind. i 1978 (Cleve 1979).
Minst 5 par skal nå hekke på Telemarkskysten (Jan Lifjeld pers. medd.).
Bestandsutviklingen i Sverige har i
1980: Østfold-Ornitologen, 7: 6 1 - 62

grove trekk fulgt den beskrevet fra
Norge, og i dag finnes det flere småpopulasjoner i Skåne og langs Østersjøkysten (Cramp et. al. 1977). Den
svenske bestanden ble i 1953 - 54 anslått til 2 - 300 par, et antall som sannsynligvis var høyere i 1970 (CurryLindahl et al. 1970). Rooth ( 1971) anslår bestanden i Sverige til ca. 500 par.
Noen etablering av grågjess mot NV i
Sverige er imidlertid ikke registrert
(GOF 1979). Alt taler derfor for at
grågåsstammen i Oslofjorden er et
resultat av en ekspansjon vestfra.

Hekkefunn på Østfold - kysten.
Det er i dag kjent fire sikre hekkefunn av grågjess fra Østfold-kysten:
1. På slutten av 1960-tallet ble 1 kull
med store , ikke-flygedyktige unger
sett på Øra av Birger A. Andersen
og Gunnar Lid (G. Lidpers.medd .).
2. Et reir med egg på Eldøya i 1972,
som i følge Fjellbakk (1974) ble
mislykket.
3. Et reir med 4 egg på Taralden
3.5.1971. Hekkeforsøket ble mislykket, da eggene var forsvunnet
15.5, trolig tatt av folk. (Nils-Jarle
Ytreberg pers.medd.).
Det fjerde sikre funnet av hekkende
grågjess ble så gjort under sjøfugltellinger i mai 1980. Den 24.5 ble ett par
med 5 nyklekkede unger sett på en
gresskledt holme i Øra Naturreservat.
Reirplassen stemte godt overens med
de data som er gitt av Haftom (1971):
Temmelig åpne, gresskledte/lyngkledte
holmer i skjærgården, ofte i nærheten
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av små busker. Kullstørrelsen oppgis av
Haftorn ( 1971) til 5 • 6 egg. Grågjessene ruger i 27 · 29 døgn, og har et
leggeintervall på 1 døgn, hvilket vil si
at eggleggingen må ha startet ca. 20.4.
I følge Haftom skal eggleggingen i SørNorge foregå i siste h3lvdel av april/
begynnelsen av mai.
Grågåsa har i de senere år blitt
observert i Østfold-skjærgården i hekhetiden (mai), blant annet på Mule i
Kråkerøy ~ skjærgården 24. 5. 1978
(Hanssen 1980). Mule er også en meget
aktuell hekkeplass for grågås, med
muligheter for vellykket hekking,
siden holmen har ferdselsforbud 1.4 •
1.7 (Hanssen 1979). Flere aktuelle
hekkeplasser fUllles dessuten i skjærgården i Onsøy,' Hvaler, Borge og
Skjeberg kommune. Folk oppfordres
derfor til å være på utkikk etter grågjess med unger i slutten av·mai.
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Det er svært fl som har sendt inn rapport om hekkefunn/
synr:nde hanner av knoppsvane, hettemåke og nattergal. Skjema
sto 1 forrige nummer.
Det ville være fint om vi fikk flere opplysninger. På forhånd
takk!
.
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ENKELTE NOTERINGER FRA
AKERØYA ORNITOLOGISKE
STASJON HØSTEN 1979
Meddelelse nr. 23 fra Ak:erøya Ornitologiske Stasjon
Ingar Iversen
På høsten 1979 ble 4 nye arter for
øya registrert. Havlire og storjo ble
begge sett i august og en polarjo i
oktober. En sabinemåke var innom
øya, og denne arten er i tillegg også
ny for fylket. Den ble dessverre funnet død dagen etter.
Enkelte arter viste seg i større antall i høst enn vanlig. For eksempel
var ungfugl av tomskate daglig i nettene i perioder i august. Hagesanger
opptrådte også i mye større antall enn
vanlig. Likeledes hadde flaggspett, som
jo er en sjelden gjest, en nærmest innvasjonspreget opptreden i august.
Dvergspett ble også notert. Midt i
oktober var også dompap uvanlig tallrik med 60 - 70 eksemplarer på 4 - 5
dager.
Gjerdesmett er eksempel på det
motsatte. Den var meget beskjedent
representert hele året mot tidligere
tider. Dette skyldes nok at de to siste
vintrene har vært altfor harde for den.
Av sjeldne gjester som ble ringmerket bør nevnes svart rødstjert,
rosenfink, grankorsnebb og rørsanger.
Av riktig celebre gjester kan nevnes at
en vandrefalk ble notert midt i oktober.
Gjøken fikk ut 2 unger på Akerøya
i fjor. Den ene ble klekket ut i et hei~iplerkerede, da en heipiplerke ble
:ett gjentatte ganger i iherdige forsøk

på å stille dens sult.
En flaggermus gikk i et fuglenett
i august. Den ble fotografert, og ved
zool. mus. i Oslo, ble den bestemt til
nordisk flaggermus. Tidligere har det
blitt fanget flaggermus på øya, men
det har da dreid seg om langøret flaggermus.
Hvert år blir enkelte spesielt sene
observasjoner gjort. Slik ble i høst en
låvesvale notert så sent som 11. oktober, og en munk fue dager senere.
Orrhanen vår, som vi har hatt der
ute de siste 5 år hadde også i høst innfunnet sin faste plass ytterst på skjæra.
Mon tro han overlevde vinteren?

Ingar Iversen
Schultzgt. 7
Oslo 3
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TAFFELAND (A YTHY A FERINA)
HEKKENDE I NORGE x>
Øivind Lunde, Geir Hardeng, Jan-Christian Pettersen
Taffeland ble 28. mai 1972 funnet
hekkende i Gjølsjøen i Marker, Østfold. Funnet er tidligere kort nevnt av
Hardeng (1974 og 1976) og Ree
(1976), og dette er det første sikre
reirfunn av arten i Norge.

Forekomst i Norge
Det første norske individ av taffeland ble skutt på Krøderen i 1829, og
i 1858 ble arten påvist i Østfold
(Haftom 1971). .
I de senere årtier er den observert
regulært her til lands. 108 individer
ble sett i Horpestadvanilet på Jæren
den 24. mars 1974 (NOF-ekskursjon).
Dette er det største antall som er sett
samtidig av arten her til lands inntil
høsten 1978, da den opptrådte invasjonspreget på Vestlandet (Viggo Ree
pers.medd.).
Anfinnsen (1962) hevder at det er
tegn som tyder på at det er like før
den etablerer seg i landet. At den ikke
ble påvist hekkende før i 1972, synes
å være et uttrykk for manglende
undersøkelser. En må anta at taffelanda i lengre tid har vært etablert
som rugefugl. Observasjoner sommerstid på egnede lokaliteter i S-Norge i
de senere årtier synes å bekrefte denne
antagelsen. Således sier Cleve (1973)
at den i 1952 mulig hekket ved Børsesjø i Telemark. Ut fra foreliggende
opplysninger å dømme var det imidlertid umulig å avgjøre om hekkefunnet
virkelig var taffeland, da forveksling
med reir av toppand ikke kunne utelukkes.

Aaserud et al. (1977 og 1978)
nevner vellykkede hekkinger i Hellesjøvannet i Aurskog - Høland, Akershus, i 1976 og 1977, da henholdsvis 4
og 8 unger vokste opp. I 1978 hekket
minst 2 par ved vannet, og de fikk henholdsvis 3 og 5 unger (Olsen 1978), og
i 1979 hekket 5 - 6 par (Olsen 1979a).
Arten kan også ha hekk.et ved vannet i
1974 og 1975 (Olsen 1979b). Taffelender i Hellesjøvannet omtales også av
Lund og Olsen (l 979a og b) og av
Olsen (1980). Oddvin Lund og Ove
Olsen arbeider med en artikkel om
taffeland i Hellesjøvannet til tidsskriftet "Vår Fuglefauna" (red. i VF,
Tor Bollingmo, i brev 1980).
I Møre og Romsdal hekket arten i
en innsjø i 1977 og 1978, og her var
ungeantallet henholdsvis 7 og 2 (Alv
Ottar Folkestad pers.medd.).

Dyregeografi
Taffelanda er et sørlig faunaelement
som hovedsakelig er tilknyttet de
næringsrike leirslettesjøene.
I Finland, Sverige og Sydøst-Norge
finnes miljøtypen overveiende i blandingsskogregionen (boreo-nemoral sone)
og i de sørlige deler av harskogsregionen (boreal sone). Arten har således sin hovedutbredelse syd for den
biogeografiske skillelinjen Norrlandsgriinsen (limes norrlandicus).
Taffelanda har i de senere årtier
utvidet sitt rugeområde mot nord.
Sydøst-Norge har i så henseende en
gunstig beliggenhet, og naturlig nok
etablerer ofte ekspansive arter seg

x) Funnet er godkjent av NSKF (Norsk sjeldenhetskomite for fugl).
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tidlig i dette området, som i dyregeografisk sammenheng er kalt Oslofjordregionen og Den sydøstnorske arborealregion (skogregion, Schei 1973).
Flere arter tilknyttet eutrofe sjøer har
i vår tid ekspandert, og knoppsvane,
rørsanger, sothøne, sivhøne og hettemåke begynte tidlig å hekke i SydøstNorge.
På Island har arten begynt å hekke
i senere tid (Haftorn 1971). I Danmark
ruger den enkelte steder ganske vanlig
både på Jylland og på øyene. Arten
innvandret forholdsvis sent til Finland
og er utbredt i de sørlige og midtre
delene av landet.
Taffelanda innvandret til Sverige · i
1850-årene og hekker mer eller mindre
vanlig fra Skåne til Viirrnland (grenser
til Østfold/Akershus), Dalarne og
Uppland (Holmstrom 1953, Bylin
1975). Arten er også funnet hekkende
flere steder i Dalsland, som grenser til
Østfold (Karvik 1964).

Gjølsjøen i Marker
Gjølsjøen ligger i et jordbruksdistrikt med marine leirsedimenter over
grunnfjellet, nær svenskegrensen ved
Ørje. Innsjøen kan karakteriseres som
eutrof til mesotrof med svak bumuspåvirkning (Eie 1973). Sjøens limnologiske og botaniske forhold er ellers omtalt av Rørslett og Skulberg ( 1968) og
Skulberg (1969 og 1978). Sjøen er en
grunn kulturpåvirket innsjø med frodig
utviklet høyere vegetasjon som anslagsvis dekker 50 % av sjøens areal, og
store igjengroingssoner finnes. Dominerende plantearter er elvesnelle,
flaskestarr, sennegras, gul nøkkerose,
vanlig tjønnalcs og småtjønnaks, (Rørslett og Skulberg 1968).
Gjølsjøen er kjent som en rik fuglelokalitet, og typiske rugefugler er
toppdykker, knoppsvaner, stokkand,
krikkand, toppaQd, sothøne, hette-

måke, rørsanger, sivsanger og sivspurv.
Av mindre hekkearter forekommer
brunnakke, kvinand, vannrikse, sivhøne og enkeltbekkasin. Fuglelivet er
omtalt av Hardeng (1974) og Haga
(1980).

Taffeland i Gjølsjøen
Første kjente observasjon av taffeland i Gjølsjøen var 24. mai 1962. da
2 hanner og trolig 2 hunner ble sett
(Haftom 1971).
Våre registreringer i sjøen begynte
i 1968. Arten er fra og med 1969 årlig
sett på stedet, og par er regelmessig
notert i hekketiden i årene 1969 - 80.
Det er gjort 2 reirfunn etter 1972, men
forholdene er mangelfullt undersøkt.
Haga (1980) nevner en vellykket
hekking (kull) fra Gjølsjøen i 1979,
da det i tillegg også ble sett et reir,
slik at 2 par hekket dette året (A. Haga
pers.medd.). 6 taffelender er det
største antall som er sett i sjøen,
tidligste observasjon er den 14. april,
og den seneste er den 19. september.
Registreringene i 1972 tok til den
24. mars. 2 hanner og 1 hunn, trolig
1 par, ble sett ved hekkelokaliteten
den 22. april og 1 par sanune sted I.
mai (Morten og Tore Olsen pers.
medd.). 4 hanner og 2 hunner ble registrert i sjøen den 2. mai, hvorav 1 par
ved den senere hekkeholmen. 1 taffeland, hann, kurtiserte da 1 toppand
hunn. Kurtise av taffelandparet ble
også notert. 2 hanner og I hunn ble
sett 11 . mai (Morten Olsen og Rune
Midtlien pers.medd.). Den 20. - 21.
mai ble 1 hann og 1 par observert.
Paret viste nå tydelig interesse for
hekkelokaliteten, og en antok muligheten av hekking.
Ved vår ankomst til den forventede
hekkeøya den 28. mai 1972, svømte
hannen straks bort fra området. På
forholdsvis nært hold la hunnen på

65

..

,
I

svøm ut fra holmen, der reiret ble
funnet .
Hunnfuglen bakset
med
vingene, spilte skadet og fløy engstelig
omkring mens den ga fra seg karrende
låter.
Ved første øyekast så reiret tomt
ut, da det på toppdykkervis var helt
tildekket med plantemateriale . Reiret
inneholdt imidlertid 5 egg, og det var
minimalt foret med dun. En antok at
kullet var under legging p.g.a. lavt eggantall og lite dun. Iflg. Hartom (1971)
varierer antall egg fra 7 · 13.
Ved ankomst 2. juni ble 1 hann sett
utenfor hekkeholmen og I hunn et
stykke unna sanunen med toppender.
Parets adferd antydet at hekking var
avbrutt, noe som dessverre viste seg å
stemme. Reirskålen var mer eller
mindre ødelagt, og små skall-biter lå
spredt omkring. Nedbøyd vegetasjon
ved reiret antydet uvedkomment besøk. Mulige forklaringer er at eggene
ble tatt av pattedyr (mink?) eller at
fuglen hadde skydd reiret etter at det
ble funnet. Eggene kunne så ha blitt
tatt av dyr.
Skallbiter, egge skallhinner og noen
dun ble tatt med til Zoologisk museum
i Oslo, men på grunnlag av dette
materiale kunne det ikke skilles fra
toppand. Det samme var tilfellet med
eggmål og bilder av eggene. Funnet
kunne derfor ikke godkjennes med belegg av NSKF.
Da reir, egg og dun vanskelig lar seg
skille fra taffelandas nærstående slektning, toppand, kan hekkefunn av
førstnevnte bare konstateres sikkert
ved observasjoner av unger sammen
med hunnfugl eller ved nøyaktige
registreringer av voksen fugl i umiddelbar nærhet av reiret. Bastardering med
toppand er dessuten kjent (Haftom
1971).
Ca. 5 par hettemåke, 1 par sivspurv
og 1 - 2 par sothøns hekket på samme
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Fig. 1. Hekkeøy for taffeland i Gjølsjøen, Marker, Østfold, 1972.

holmen som taffelanda i 1972.

Habitatbeskrivelse
Reiret lå på en vegetasjonsrik øy
der avstanden til fastland øst for øya
var ca. 25 m, se fig. 1. Reiret lå ca. 2 m
fra vann med flytebladplanter (nymfeider) og strandsumpplanter (helofyter). Fra reiret til åpent vann førte
en gangsti i vegetasjonen som fuglen
benyttet til og fra reiret, se fig. 1..

V
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-

- ->

Fig. 2. Skjematisk framstilling av vegetasjonssoneringen fra åpent vann til fastmark i
Gjølsjøen 1972. Soneringslinjen er lagt gjennom reiret av taffeland, videre
omtale av habitat, se teksten. Angitt målestokk gjelder bare i horisontal
retning.

Reiret lå i våte omgivelser og var
vesentlig bygget av smal dunkjevle.
I umiddelbar nærhet av reiret forekom plantene vanlig fredløs, selsnepe,
smal dunkjevle, vanlig andemat, myrhatt, sjøsivaks og sumpmaure. Ca.
1/2 m fra reiret kom i tillegg gulldusk,
vassgro, nøstepiggknopp og vrangklomose . Noe lenger unna fantes i tillegg
myrkongle, elvesnelle, takrør, gul nøkkerose, sverdlilje og vanlig tjønnaks.
Øya domineres av smal dunkjevle som
vokser i tette bestander. Innen et felt
omkring reiret var rørskogen mer glissen. Vegetasjonsforholdene er skjematisk antydet på fig. 2.
En må anta at taffelanda fortsatt vil
ekspandere og etablere seg på nye
steder i Norge, og en oppfordrer til å
ha potensielle hekkesteder under oppsikt.
Astrid Hardeng takkes for tegning
av figurer til artikkelen.
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FUGLEFOTOGRAFER !
Vi trenger mange svart/hvitt bilder til
Østfold-Ornitologen, også av vanlige arter
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HVA MENER MEDLEMMENE OM
FORENINGSDRIFTEN? ·
Resultatene fra inn.sendte spørreskjemaer
Ole Jørgen Hanssen
For ethvert foreningsstyre er det av
interesse å få vite hvordan medlemmene stiller seg til måten foreningen
drives på. Meningsytringer i så måte er
sjeldne, selv om medlemmene ofte er
anmodet av redaktøren om å sende inn
"brev til bladet". To slike leserbrev sto
forøvrig trykket i Ø.O. i 1979. For å
skaffe til veie et bredere materiale over
medlemmenes inntrykk av foreningsdriften, ble det sendt ut et spørreskjema til samtlige 380 medlemmer i
Østfold. 32 skjemaer ble returnert,
hvilket er noe under 10 %, et antall
som knapt kan sies å være tilfredsstillende. Resultatene kan imidlertid være
av stor interesse for nåværende og
framtidige styrer i foreningen.

Sp. 1:
Hvorfor ble du medlem i foreningen?
Interessert i: Fugl (94 %), Friluftsliv
(56 %), naturvern (31 %) og annet
(22 %). Konklusjon: De fleste blir
medlem i foreningen fordi de er interessert i fugl/friluftsliv i ung alder. Forhåpentligvis ansporer dette til interesse for naturvern senere.

Sp. 2:
Hvor mange møter var du på ifjor?
Gjennomsnitt for de innsendte var 3
møter. 8 hadde ikke vært på noen
møter, 1 var ikke interessert i å gå på
møter, for 6 passet ikke ukedagen
(tirsdag), 14 mente det var for lang vei
1980:Øsrfold-Omitologen, 7 :69 - 71

til møtene, og 3 syntes annonseringen
var for dårlig. Av ukedager som ikke
passet, svarte 4 mandag, 1 tirsdag, 3
onsdag, 4 torsdag, 3 fredag. På spørsmål om hvilket emne man helst ville
høre foredrag om, svarte
63 % stoff av lokal karakter
59 % kjente, større fugleområder
59 % naturvernproblematikk generelt
47 % en fuglearts økologi
Konklusjon:

Det var først og fremst aktive foreningsmedlemmer som hadde svart på
skjemaene. Flesteparten gikk ikke på
møter fordi avstanden var for lang, og
tirsdag passet best som møtedag. Emne
for foredrag kunne spenne over et
bredt register.

Sp. 3:
Synet på ekskursjoner (turer).
Av de som svarte, ville
69 % ha lokale ekskursjoner
44 % lengre turer innenlands
28 % ekskursjoner i forbindelse
med atlasarbeid, vintertelling
etc.
25 %utenlandsekskursjoner
Konklusjon:

Det eksisterende tur-oppsettet fungerer bra, med dagsturer arrangert av
lokallangene. Fylkeslaget bør prøve å
arrangere 1 - 2 lengre turer hvert år.
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Sp. 4:
Hva synes du om medlemsbladet?
Her svarte 10 "meget godt'', 22
"godt", 4 "mindre godt" og ingen
"dårlig". Om det faglige nivået svarte
2 "for høyt", 3 "for lavt" og 30 "pas·
se". På spørsmål om hva en savner i
bladet, svarte
53 % flere rapporter fra fuglelivet
i enkelte områder i fylket
53 % presentasjoner av fredete områder
41 % mer aktuelt naturvernstoff
28 % større oversikter for enkelte
områder
22 % konkurranser
19 % intervjuer med aktive medlemmer o.a.
13 % foreningsnytt/styrenytt
Konklusjon:
Folk er stort sett fornøyd med den
fonn og det innhold bladet har i dag.
Noe mer aktuelt naturvernstoff, samt
korte fuglerapporter fra fylket og
presentasjon av områder hadde vært
ønskelig. Det første er uten tvil redaksjonens ansvar, det andre mangel på
skrivekløe hos medlemmene. Redak·
sjonen må ta det stoff som kommer
inn, siden få er villige til å skrive på bestilling. De som er interessert i større
rapporter fra enkelte områder, ring·
merkingsvirksornhet og faglig noe
høyere stoff, henvises til ØstfoldNatur. Denne rapportserien er ment
å skulle supplere Østfold-Ornitologen.

Sp. S:
Hvordan har medlemsskapet i foreningen svart til forventningene på
forhånd?
9 svarte "meget godt", 23 svarte
"godt", 2 svarte "mindre godt" og 1
svarte "dårlig".
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Noen konkrete forslag til forbedringer.
For ordens skyld nevner vi noen av de
mer spesielle ønskene/forslagene til
forbedringer som framkom på svararkene:
1) Midtsidebilde av fugl i bladet.
2) Fire utgaver av Ø.O. pr. år.
3) Mer infonnasjon til nye medlemmer.
4) Identifikasjon av ''like" fuglearter.
5) Stoff om ringmerking.
6) Stoff om skogsområdene i fylket.
7) Naturverndebatter I intervjuer
konfliktområder.
8) Foredrag om skogsfugl.
9) Ekskursjon til skogsfugloppdrett.
10) Flere prosjekter a la Hubro-opp·
drettingen.
11) Gleden over naturens små undere
kommer dårlig fram i bladet.
12) Intervju med aktive medlemmer.
13) Større aktivitet i Halden lokallag.
Gjerne bussekskursjoner, som
virker sammensveisende på medlemmene.
14) Stoff om etologi (adferd).

Sluttkommentarer.
De innsendte spørreskjemaene ga
mange gode råd til foreningsstyret, og
også veiledning i hva slags tilbud medlemmene ønsket. Man må imidlertid
huske på at foreningen, i likhet med
mange andre, sliter med dårlig økonomi, og at en prioritering må forne sted.
Dette gjelder f.eks. ønske 1, 2, 10 og
13 nevnt ovenfor. Personlig synes jeg
forslagene 3, 7, 9 og 12 er meget ve_rdifulle. Angående stoffutvalget i tidsskriftet, må man akseptere at dette til
en viss grad preges av de som er mest
aktive til å skrive. Et bredere sammensatt stoffvalg vil kreve at flere per·
soner tar pennen fatt . Jeg tror jeg kan
garantere at det innenfor visse ranuner

er plass til alle. Angående ønske 11
kan jeg forsikre, at naturens små
undere også registreres av oss som vel
har vært blant de ivrigste bidragsyterne til bladet. Tiden bak skrivemaskinen er imidlertid oftest kjedelig
rutinearbeid, som sjelden gir anledning
til å glede seg over naturens undere.
Jeg er redd dette til en viss grad gjenspeiles i artiklene. Mer spontane innlegg ønskes derfor velkommen.
På grunnlag av resultatene fra
spørreskjemaene kan jeg være fristet

til å sette fram følgende påstand:
Medlemmene i foreningen er stort sett
fornøyd med måten styret arbeider på.
To spørsmål gir imidlertid grunn til
ettertanke :
1) Bare ca. 8 % av medlemmene svarte
på skjemaene. Er ikke de resterende
92 % interessert i foreningsdriften?
2) Er ikke de resterende 92 % like fornøyd med driften? Dere er hermed
utfordret: Ta pennen fatt og send
dine synspunkter til styret/redaksjonen.

RAPPORT FRA FREDRIKSTAD
LOKALLAG
Arne Bjørgan
Den 24. mars arrangerte lokallaget
et orienterende møte om et fuglekasse-prosjekt. Dette prosjektet ble
annonsert til å gjelde for Borge og
Kråkerøy. Møtet samlet ca. 60 tilhørere, store og små iberegnet. Dette
møtet markerte sannsynligvis et hamskifte for lokallaget.
Fuglekasse-møtet var et av resultatene av et seminar som ble arrangert
av Fredrikstad lokallag på Arisholmen
12. og 13. oktober 1979. En ble der
enig om at nye medlemmer måtte
skaffes til foreningen for å sikre
rekrutteringen. Aktivisering var da
nøkkelordet, og fuglekasser ble resultatet.
Det er nå dannet fuglekassegrupper
i Borge, på . Kråkerøy og i Onsøy. I
Borge ledes gruppen av Hermod
Karlsen og Svein Astrøm og har ca.
30 medlemmer i ungdomsskolealder.
På Kråkerøy har gruppen 13 medlem-

mer i alderen 10 - 14 år. Ledere er
Ame Bjørgan, Helge Nilsen og Ole
Jørgen Hanssen. l Onsøy ble gruppen
startet på grunnlag av en gave på 50
oppsatte fuglekasser! Gruppen ledes
av Tor Olav Rørheim og har ca. 5
medlemmer. Det kunne dessuten vært
grunnlag for en gruppe i Fredrikstad
hvis en hadde hatt ledere på et tidligere tidspunkt.
Tilbake til innledningen. Hvorfor
hamskifte? Jo, vi har fått med oss
unge , ivrige gutter og jenter som vil
noe sammen så lenge de har et tilbud.
Dette tilbudet må vi strekke videre enn
bare til fuglekasse-møtet. De nye medlemmene må bes med ut på passende
turer, hvor vi starter på bunnen. Mange
kjenner svært lite til fugler før de blir
med oss. Videre må innemøtene legges opp på en annen måte, eller deles
i to. En møtetype blir da for nybegynnere og en for "fuglestøller". Begge
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parter blir velkomne på begge møtetyper. Dette må være veien å gå dersom "fuglestøllene" vil at foreningen
de selv har startet, skal leve etter 1985.
Litt om møter og turer høsten -79
og våren -80. På høsten hadde vi flere
avlyste ekskursjoner pga. manglende
oppslutning. lnnemøtene var dårlig besøkt. En ekskursjon bør imidlertid
nevnes. Den ble kalt "Svane-tur" til
Øra og samlet tilsammen ca. 80 mennesker. Her hadde en natursti, kaffe.
og brussalg. Turen ble godt annonsert
og foregikk søndag· 25. november.
Våren 1980 må betegnes med en
svak start, men med sterk økning etter
fuglekassemøtet . Et lokallagsmøte 16.
april med Kurefjorden som tema, samlet ca. 30 tilhørere, de fleste av den
yngre garde. En ekskursjon til Nygaardsmoa 21. april samlet også ca. 30
ivrige fugletittere. Øra-ekskursjonen 4.
mai samlet ca. 50 interesserte.
Jeg vil til slutt si at det er morsomt
som formann i Fredrikstad lokallag å
se at vårt arbeid bringer resultater. Det
blir imidlertid lenge før vi kan hvile på
våre laurbær, og jeg mottar gjerne tips
for framtidig "bevaring" av NOF,
Fredrikstad lokallag. Forespørsler og
tips rettes til undertegnede.
Arne Bjørgan
Lyngstien 13, Kråkerøy
1600 Fredrikstad

Resultat av konkurranse på
fuglekassemøtet på Eventyrsalen
Det ble vist 10 lysbilder av fugler
planter og dyr. 4 stykker hadde al
riktig: Geir Arild Karlsen, Jon Erlini
Karlsen og Andre Nilsen, alle Lisleby
og Roar Eriksen, Kråkerøy. Treknin!
ble foretatt, og vinner ble Jon Erlin!
Karlsen, Nøklebyvegen 7 c, Lisleby
Han ble overrakt en fuglebok i premi<
på lokallagsmøtet 16. april. Riktig<
svar var: blåveis, rådyr, stær, rød
strupe, dompap, gulspurv, ringtrost
toppmeis, blåmeis og kjøttmeis.
Jeg gjør oppmerksom på at ca. 6(
stykker deltok i konkurransen.
Arne Bjørgar

VINNER AV NATURSTIEN
På Øra-turen den 4. mai i år ble de
arrangert en natursti som samlet I~
deltakere. Det ble utlovet en bok
premie. Pga. ulike forhold (aldersfor
skjell, noen gikk sammen med fore!
dre, etc.), valgte vi å finne vinnerer
ved loddtrekning. Den heldige bl<
Monica Eriksen, Skutevn. 1, Kråkerøy
Hun fikk boka "Trolltjønn" av Ola:
Heitkøtter.
Hermod Karlscr.

ØSTFOLD -NATUR NR. 7 TIL SALGS
Østfold-Natur nr. 7: "Fuglelivet i Skinnerflo og Seutelva. Årsrappo.r t 1979,
av Geir Stenrnark er nå til salgs. Rapporten fås tilsendt ved at kr. 11,40 settes
inn på postgirokonto 3 58 32 18, Østfold-Natur, Postboks 1145, 1601 Fredrikstad.
Man kan abonnere på hele serien ved å sende skriftlig beskjed til redaksjonen. Rapportene mottas da automatisk etter som de utkommer.
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KONKURRANSEFUGLEN
fotografi, men at en øvet person her vil
se at det ikke dreier seg om noen stor
vader. Det korte, rette nebbet og den
lyse buken peker også mot våre minste
vadere • ternmincksnipe og dvergsnipe.
Når fuglen i tillegg er så spettet på
oversiden som denne, og vi kan se en
så tydelig hvit strek på ryggen (V·
mønsteret), må arten være en dverg·
snipe. Bildet er det forøvrig Erik
Sandersen som er mester for.

Kun tre personer greide å løsrive
seg fra TV-en for å delta i "konkurransefuglen" i forrige nummer.
Riktig svar kom fra Harald Frant·
zen som skriver: "Jeg mener fuglen må
være en dvergsnipe. Dette pga. den
relativt beskjedne størrelsen, korte
nebbet og antydningen til et dobbelt
V-mønster på ryggen."
Til dette kan bemerkes at størrelsen
kan være vanskelig å fastslå fra et

Denne gangen har vi bilde av en fugl
i flukt. Noen detaljer i fjærdrakten kan
neppe sees, men ut fra formen skulle
det være mulig å bestemme arten.
Løsning sendes til Østfold-Omito·
logen, Postboks 1145, 1601 Fr.stad,
og må være oss i hende senest 24.
desember. Premie: " Vi studerer fuglene"
V ær endelig ikke redd for å sende
inn svar selv om det ikke skulle være
riktig. Mange med god erfaring tar
nemlig også feil iblant, og med så liten
deltakelse som forrige gang har du
gode sjanser for å vinne!

Se vårt store utvalg i
NATUR·· og FRILUFTSBØKER samt KARTER
•~• AOlf MARTINSfN
BOKHANDEL . "

en Sentralbokhandel

PAPIRFORRETNING

NYGAARDSGT. 16 -

1 60 0 FREDRIKSTAD -

TLF. 13 680

FARMANNS GT. 2 -

1600 FREDR I KSTA D -

Tlf. 12 530
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VÆR MED PA VINTERFUGLTELLINGEN 1980/81 !
Norsk vinterfugltelling går inn i sin
andre sesong. I fjor bidro ca. 50 entusiastiske tellere til et godt resultat. Vi
håper på å bli mange flere i år. Da blir
vinterfugltellingen enda mer verdifull.
Vinterfugltellingen er enkel: Du
velger deg en rute i terrenget. I 0 steder
(punkter) skal du stå stille og telle alle
fugler du ser og hører i løpet av 5 minutter før du går/sykler/kjører videre
til neste punkt. Mer om framgangsmåten finner du på telleskjemaene.
Disse kan du få ved å henvende deg til
din fylkesavdeling eller lokallag, eller
direkte til

Norsk Vinterfugltelling.
Avd. for zoo-økologi
Zoologisk Museum,
5014 Bergen ·Univ.

I vinter skal det telles i følgende perioder:
I. 22. nov. - 30. nov.
2. 25. des. - 6. jan.
3. 31. jan. - 8. feb.
Du kan telle etter to alternativer:
A. Ruten telles bare en gang, da alltid
i periode 2.
B. Ruten telles i alle tre periodene.

Vinner av bok blant innsendere av vårtrekkobservasjoner:
Hans Ingvald Westgård, Skåra, 1620 Gressvik.

VI TRENGER ET STED A VÆRE !
Om kort tid må vi ut av vårt foreningskontor i Gamlebyen. For å få tak i
et nytt lokale er vi helt avhengige av tips fra medlemmene. 300 medlemmer
har vel lettere for å finne et egnet sted enn de 5 i styret. Vet du om noe, kan
du ringe Roar Eilertsen, tlf. 032/20248 eller skrive til foreningsadressen som
du finner på baksiden av bladet.

1601 Fredrikstad
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REGNSKAP FOR NORSK ORNITOLOGISK FORENING
1.1.1979 - 31.12.1979
AVD. ØSTFOLD
Utgifter

I

Inntekter

Egenkapital 1.1 .1979
Glommen Sparebank
Postgirokonto
Kasse
Lån til Akerøya

kr. 2278,41
kr.
543,16
kr. 205,30
kr. 3000,00

:l

f

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

Kontingent
Annonser
Inntekt Østfold-Natur
Materialsalg
Offentlig støtte
Renter
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Porto
Annonser
Østfold-Ornitologen
Østfold-Natur
Møteutgifter
Atlas-prosjektet
Kontorutgifter
Lotterigevinster
Utstillinger
Ørsta-tur
Div. utgifter
Overført lokallag

9265,00
4275,00
915,40
1967,93
3000,00
53,08

!I

i'

li

1621,80
613 ,85
7722,39
1387,10
1032,80
332,65
2149,67
2033 ,00
288,80
600,00
633,90
2000,00

·I

Jl

j'.

"!

li
{I

j;
j~

li

Egenkapital 31.12.1979
Kasse
Glommen Sparebank
Postgiro
Lån til Akerøya

J

I

305,00
kr.
131,49
kr.
kr.
592,90
kr. 4536 ,20

t

kr.

5512,51

kr.

25926,47

I

kr.

25926,47

============================

Kasserer: Ole Jørgen Hanssen (sign .)

Revidert: Tor Sørlie (sign.)

II
i

I

I

Støtt våre annonsører!
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Nikon
Tilbud: 1795,mt 50 mm,

serie E.

og kameraveske

"

PARK

i\~%
.Nypardagt. 17
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1600 Fredribtacl

Prosjekt nordiske
invasjons/ugler
Prosjektet drives av et utval9 av de nordiske fu9lestasjonene, og i Norge deltar
Averøya, Store Færder, Mølen, Revtangen, Utsira 09 Giske. Hvert år utarbeides interessante
og innholdsrike rapporter, hittil forfattet av
Lars Lindell (1976), GOran Andersson (1977) og
JOrgen Palmgren (1978 09 1979). Fra 1977 er rapportene illustrert av
den dyktige tegneren Dan ZetterstrOm. I "Vår Fågelvårld" 1980:3 side
194 betegner Ulf Lundgren dette prosjektet som et av de få samarbeid
innen nordisk ornitologi som virkelig fungerer .
Du kan få vite mer om pro.sjektet ved å bestille rapportene, samtidig
som du da støtter prosjektet økonomisk. Prisen er kr. 20,- pr. stk.
(inkl. porto) som sendes over bankgiro 7166.30.92361 til Jørn
Thollefsen, Skoleveien 16, 3222 Veløy. Husk å skrive på blanketten hva innbetalingen gjelder.

Naturbøker i stort utvalg, f. eks:
Jotunheimen Kr. 149
Hardangervidda Kr. 158
AHa-Kautokeino-vassdraget. Kr. 145
Sverre M. Fjelstad: Naturen rundt oss.
Johan B. Steen: Rypeboka. Kr. 245
Frislid, Grønoset, Hohle: Femundsmarka

Kr. 95

Kr. 206

Sverre 1-ohnsen
Bok-

&

l)apirhandel

1600 Fredrikstad
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Båndopptagere for
opptak av fuglesang?

_ I'~~~
'~~<l•foo(OJI)Il996

ER STEDET MED DET
BESTE UTVALG

Byggeartikler - Verktøy - Beslag - Kjøkkenutstyr
F iskeredskaper - Sportsartikler - J ern og Metaller
Propan - Sprengstoff - Forhandler for Atlas Copco

Torggt. 12, Halden

Sentralbord 83 755

ajungfiak. IGLOO·
Suveren nykonstruert pose til en
rekke bruksområder. Blå nylon
utvendig, orange rayon innvendig.
Ingen gj ennoms ydde sømmer og
derfor spesi elt god isolasjonsevne.
Passer for personer opptil 195 cni
og veier ca . 1 .800 g med vanntett
transp orttrekk. Kan vaskes.
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Økonomisk førstehjelp
·til utdanning

,J

Ij

Utdanningskonto med 5% rente, eget sjekkhefte
og gode lånemuligheter
Ved å disponere studielånet fra Statens
lånekasse over Utdanningskonto
I Kreditkassen får du 5% rente på det som
til enhver lid står Inne på konto. Du kan
disponere pengene med eget sjekkhefte,
og du kan få lån.
Forskuddslån hvis pengene fra Lånekassen
ikke kommer i tide, og tilleggslån hvis du
får for lite. Og skulle du ikke få penger i Låne-

I

kassen I det hele tatt, kan du ta opp
studielån hos oss.
Spør oss om betingelsene.
Etter Individuell vurdering kan du også
få etableringslån til både boligformål
og opprettelse av egen virksomhet etter
avsluttende studier.
Velkommen inn tlf et av våre 121 ekspedl·
sjonssteder for nærmere opplysninger!

I
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