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REDAKSJONELT
Bladet du nå har i handa vil sann synligvis bli det eneste "normale"
Østfold-Ornitologen i år. De to neste
numrene vil utkomme som et temanummer om sjøfugl/oljeproblematikken og et jubileumsnummer i anledning av Østfold-avdelingens 10-års
jubileum i år.
Det er problematisk å utgi et naturverntidsskrift i våre dager. Stofftilgangen har bedret seg, men det har
blitt vanskelig å definere rammene for
hva et slikt tidsskrift skal inneholde.
Østfold-avdelingen av NOF ble i sin
tid startet bl.a. for å samle interessen
for vern av Øra og andre truede naturområder. Dette arbeidet har også båret
frukter, men man har etter min me·
ning, i Østfold som ellers i Norge, vært
altfor forsiktige med å trekke andre
aspekter inn i debatten .som trekker
samfunnsforholdene mer inn. I dette
nummeret faller vel artikkelen til Ann

Norderhaug og debattartikkelen til Pål
Bugge utenfor det som vanligvis trykkes i ornitologiske tidsskrifter. Østfold
Naturvern skal i år utgi en årbok, og
bladet Landskapsvern ser ut til å
forsvinne. Det er etter min mening et
økende behov for et naturverntids·
skrift her i fylket som også kan trekke
inn mer kontroversielle saker. Jeg vil
derfor anbefale leserne å sende inn
stoff som godt kan gå utenfor rammen
for det som vanligvis kalles fuglevern.
Et av de viktigste midlene man har i
dagens naturvernkamp er informasjon.
Den lille interesse Østfoldavisene viser
for miljøvernsaker gjør sitt til at be·
hovet for parallelle utløpskanaler blir
stort. Jeg håper at Østfold-Ornitologen
kan være med å danne et skritt på
veien for å lage et mer helhetlig naturverntidsskrift her i fylket.
Ø. Lågbu

FORMANNEN HAR ORDET
Den stadig økende mengde fritid
velferdsstaten tilgodeser oss med gir
seg parad~ksalt nok ikke utslag i økende innsatsvilje og arbeidslyst til for·
pliktende innsats i foreninger og ideel·
le organisasjoner. Mange av distriktets
foreninger sliter med bemanningsproblemer, og alt tyder på at stadig flere
mennesker velger nytelsesmidler, ytre
stimuli og virkelighetsflukt framfor
engasjerende og meningsfullt arbeid til
beste for fellesskap og samfunn. ØOF
har heller ikke unnsluppet denne tendensen selv om vi etterhvert har fått

etablert et team som er villige til å ofre
en betydelig del av sin fritid til foreningsarbeidet. Dette teamet består av
tildels "eldre" medlemmer, som ofte
har vært med siden starten i -71, og
som nå ser arbeidet for vern av natur
og miljø som en samvittighetssak. Selv
om mange nok tar seg tenkepauser
iblant, drives de fleste etter en tid tilbake til foreningsaktiviteter igjen ·
enten i styret eller i andre verv.
Arbeidsoppgavene våre blir stadig
flere, og en del viktige saker må dessverre las i bero eller fortrenges til for-
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det for det mest påtrengende. Vel
vitende om at den tildels akademiske
debatt og papirgang som preger styrets
daglige arbeid aldri vil fenge blant det
brede lag av medlemmer (eller befolk·
ningen forøvrig), vil vi nå prioritere
praktiske og konkrekte arbeidsopp·
gaver. Vi vil ta for oss en eller et fåtall
saker ad gangen slik at det blir synlige
resultater av arbeidet, og slik at hvert
prosjekt drives med den nødvendige
intensitet til at entusiasme og tilslut·
ning opprettholdes elter styrkes.
Vi håper flest mulig av dere støtter
opp om våre ekskursjoner og møter og
at foreningens postboks fortsatt blir
flittig benyttet. · Kontakten med med·

lemmene er en forutsetning for god
foreningsdrift, og vi håper derfor alle
på et godt samarbeid i tida som kom·
mer. Glem ikke å sende inn hekkeob·
servasjoner og interessante data fra
våren. LASK og ATLAS-medarbeid·
erne hungrer etter stoff, og deres inn·
komne opplysninger vil selvsagt bli
publisert til glede for alle lesere av
ØO etterhvert. Skal vi bli enige om en
ting til slutt? Fra nå av bruker vi notat·
blokka flittig i felten og lar våre obser·
vasjoner bli brikker i puslespillet om
Østfolds fugleliv. Husk at for en orni·
tolog er det bare to årstider · vår og
høst. Derfor, fortsatt god feltsesong!
Arild
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LANDSKAPSFORANDRINGER
OG DYRELIVET
Ann Norderhaug
Truete arter.

Ensrettingen.

Idag trues hundretusener av plante·
og dyrearter av utryddelse. En stor del
av dem har tilhold i de tropiske regnskogene, som nå forsvinner i raskt
tempo. Men også i Norden trues arter
av utryddelse og tilbakegang, selv om
truslene her ikke har det samme omfang som i tropene.
Såte internasjonalt og nasjonalt
lages det oversikter over arter som er i
fare for å utryddes. Den eneste norske
oversikten ( 1980) er oppført i tabell 1.

I Norge har vi en topografi, som i
seg selv er en beskyttelse mot en for
stor ensretting av landskapet. Allikevel
er det på tide å rope et varsko.
Samfunnsøkonomien påvirker idag
utnyttelsen av landskapet fordi jordog skogbruket blir stadig mer intensivt
og rasjonelt. Tettbegyggelse, veier og
industriområder legger dessuten beslag
på stadig større arealer. I villastrøk
byttes dessuten tradisjonelle planter
og busker ut mot utenlandske arter,
som er fremmedelementer i det gamle
kulturlandskapet.
Både i jord· og skogbruket går utviklingen i retning av monokulturer.
På mer enn en måte innebærer dette
en utarming av landskapet.

Årsaker.
Årsakene til at planter og dyr er
truet av utryddelse er selvfølgelig
mange. Miljøgiftenes uheldige innvirkning på f.eks. rovfugl er velkjent.
Den største trusselen ligger imidlertid i landskapsendringer og andre
former for inngrep i leveområdene til
planter og dyr. Dette har vært særlig
merkbart i de siste tiår. Av de 41
artene i Danmarks "røde liste" ( 1980)
over truete fugler, regnes biotop-forandringer som en viktig trussel mot 34
arter. Dette gjenspeiler også for·
holdene i Norden forøvrig.

Jordbruket.
Gjennom århundrene har jordbrukslandskapet gjennomgått visse forandringer. Likevel har landskapet hatt en
form for stabilitet. De samme landskapselementene har hele tiden eksistert, som f.eks. forskjellige typer av
slått-enger og beitemarker. Disse elementene gjorde det gamle kulturland-

Tabell 1. Oversikt over truete arter i Norge.
Artsgruppe

Direkte truet

Padder
Krypdyr
Fugler
Pattedyr

Sårbar

Sjelden

Usikker

2

2

1

5

24

6

7

22
2

Total
1

9

60

*3

*18

* : Innbefatter gruppen flaggermus
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skapet mangfoldig og variasjonsrikt.
Det var omvekslende som landskapsbilde, og det rommet livsbetingelser
for mange arter. Et godt eksempel ser
vi fra plantelivet :
I de gamle slått-engene kunne det
på 1 m2 finnes over 50 forskjellige
planteslag. I en moderne kultureng
finnes det høyst 10 arter, og av dem
regnes 4 - 5 som ugras.
Idag finnes det ikke mange naturlige slått- og beitemarker igjen. På
samme måte forsvinner mange lauvtrebestander, fordi de ikke lenger spiller
noen rolle i gårdenes husholdning.
Dessuten ser vi hvordan grøfter og
bekker mange steder legges igjen, og
de økologisk viktige randsonene (f.eks.
overgangen mellom dyrket mark og
skog) ødelegges. Alt dette bidrar til at
rikdommen og mangfoldet i jordbruks·
landskapet blir mindre, · og t il at
planter og dyrs livsbetingelser reduseres.

Skogbruket.
Også i skogbruket krever økonomien rasjonalisering og effektivisering.
Bartrærene er nå økonomisk mest
interessante, mens lauvtrærne ofte bekjempes som ugras. Særlig på næringsrik mark brukes plantevernmidler for å
hjelpe granen i konkurransen med
lauvtrær. Glyfosat, som er det dominerende p lantevernmidlet i norsk skogbru k i dag, virker på et bredt spekter
av arter , og d reper hele plantene (også
røttene). Det er derfor en risiko for at
glyfosat kan virke utarmende på flo rasammenset ningen (og særlig da hvis
det sprøytes hardt). Uansett vil sprøytingen virke bestemmende for skogens
treslagsammensetning under hele omløpstiden . I det moderne skogbruket
mister vi dermed en del av artsmangfoldet og også en del av variasjonen i
alder og i høyde på busker og trær.
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Fullmoden skog blir det lite av. Grøfting av myrmark bidrar dessuten ti l
mindre variasjon i det totale skogsbildet. Noen arter , som f.eks. elg og rådyr har økt i antall blant annet på
grunn av det moderne skogbrukets
hogstflater. Men sett under ett, skades
skogens artsmangfold fordi de fleste
dyr og fugler er avhengig av flere forskjellige miljøtyper .

Hva bør gjøres?
Hva kan vi gjøre for å motvirke den
utarmingen av naturmiljøet som
dagens utvikling innebærer for planter,
fugler og dyr?
Avsetting av reservater er selvsagt
en nødvendighet for å bevare noenlunde urørt natur og for å ta vare på
noen av de restene som fortsatt finnes
av det gamle kulturlandskapet. Dette
vil imidlertid bare dreie seg om en
meget liten del av landets areal. Det vil
ikke være nok for å bevare mangfoldet
i vårt landskap. Derfor er det så viktig
at en i skogbruk og jordbruk tar hensyn til bevaringen av mangfoldet.
Naturvernloven peker på at alle skal
vise hensyn i sin omgang med naturen.
Med det menes også hensyn til andre
arter og deres eksistensgrunnlag. Kanskje kan vi best oppnå dette ved å
legge en ny betvdning i begrepet fler·
brukshensyn : Begrepet bør ikke bare
omfatte hensynet til ulike interesser
som mennesket har i natu ren, men
også hensyn til andre arters livskrav.
Bare da kan vi ha håp om å bevare
mangfold et og variasjonsrikdommen
norsk natur.

"PROSJEKT SKOGSFUGL"
SKOGSFUGLUNDERSØKELSENE
PÅ VARALDSKOGEN SKOGSFUGLSTASJON
Ari Id Bjørnstad
Med tillatelse fra tidsskriftet "Jakt Fiske Friluftsliv" gjengir jeg herved
hovedinnholdet av en artikkelserie som sto i JFF i 1980 nr. 8, 9 og 10/
11. Artikkelen er summarisk og jeg konsentrerer meg hovedsakelig om de
resultater forskningsprosjektet har gitt fram til i dag. (Påbegynt i 1979)
Artikkelen burde ha allmenn interesse for oss i "ornitologikretser", og
jeg håper stoffet faller i smak.
På Varaldskogen Skogsfuglstasjon
øst for Kongsvinger arbeider et forskerteam bestående av prosjektleder
Per Wegge, fagassistent Jens Halvorsrud og hovedfagsstudentene Terje Bø,
Morten Kolstad, Bjørn Bjerke Larsen
og Torstein Storaas. Deres hovedformål er å undersøke skogsfuglens biotoputnyttelse, forholdet mellom skogs·
driften og skogsfuglbestanden, eggpredasjon hos skogsfugl, faktorer som
innvirker på hekkesuksessen samt mer
generelle adferdsstudier som å studere
høstspillet, flokkdannelse, flytninger,
vinterbeite etc. Dette prosjektet som
også drives på to andre feltstasjoner
(Vegårdshei på Sørlandet og Skjækerdalen i N-Tr.lag) , er et av våre høyest
prioriterte viltforskningsprosjekter, og
støttes blant andre av jeger- og fiskerforeningene i Kongsvinger og i Oslo.
Sistnevnte har gjennom sitt Gotaasfond avsatt betydelige midler til støtte
for driften. Private firmaer .og personer
har vist prosjektet sin støtte, og samarbeidet med Solør - Romerike skogforvaltning og skogsfuglforskere og
forskningsstasjoner i flere land (ikke
minst i Sverige) har gjort arbeidet til et
interessant og framgangsrikt prosjekt.

METODER
Til hjelp i undersøkelsen benytter
man seg av svenskproduserte levendefeller og telemetriutstyr. 90 grams
radiosendere, med rekkevidde 5 - 10
km og med levetid inntil 2 år, blir
festet som en "ryggsekk" på stor·
fuglene, og i 1980 fløy 14 storfugler
(4 røv og 10 tiur - derav 4 ungtiur)
rundt med disse· senderne. 11 orr·
fugler, derav 7 høner samt 2 nøtteskriker (potensielle eggpredatorer) ble
også forsynt med radiosendere. Disse
var noe m_indre og hadde en rekkev.idde på ca. 1 km og en levetid på 4 - 5
mnd. Fuglene som sender med hver
sin frekvens, lokaliseres en gang daglig
ved krysspeiling, og skogstype, vegetasjon, dekning, gjøremål etc. noteres,
og oppholdssted plottes inn på kart
slik at fuglens flytninger og biotopvalg
blir registrert.
Bruk av veldresserte skogsfuglhunder har lettet arbeidet med å finne
fram til reir og fugl, og flere reir blir
fulgt gjennom hele hekkeperioden.
Dette samt utlegging av kunstreir har
bidratt med betydelige opplysninger
om eggpredasjon og andre faktorer
som innvirker på hekkesuksessen. Al-
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Redet til en av "ryggsekk"-orrhønene. Foto : Gunder Swensen.
dersbestemmelse av påtrufne ku!! gi;
videre også opplysninger om når
gunstigste hekketidspunkt er etc. Som
ved de fleste andre sammenhenger der
fugleliv studeres benytter man seg også
av ringmerking.

RESULTATER
Resultatene har heller ikke latt
vente på seg i dette prosjektet, og noen
av de viktigste omtales nedenfor.
Omtrent halvparten av skogsfuglreira ble funnet på hogstflater i 1980
(delvis fordi skogplanting foregår i
mai), men det var likevel vanskelig å
påvise at røy eller orrfugl foretrakk
spesielle reirbiotoper. I 1979 fant man

at hele 80 % av røyreira ble røvet mens
bare vel 30 % ble røvet i 1980. Likevel
var ungeproduksjonen god i 1979. I
1980 var det mer rovvilt enn i 1979,
men likevel gikk predasjonen ned. Som
årsaker til dette fremheves den tidlige
våren i 1980 som ga ekstra godt skjul
til reira, og store mengder smågnagere
som fikk rovviltet på andre tanker enn
å lete etter godt skjulte skogsfuglreir.
Det ser videre ut til at orrfuglreira er
noe mindre utsatt for predasjon enn de
større røyreira, som luktes og oppdages lettere, men at flere høner gir
opp rugingen av andre årsaker slik at
avgangen blir omtrent lik for begges
vedkommende. (Røya trykker heller

ikke så hardt som orrhøna, og oppdages derfor også lettere av potensielle
predatorer.) Nøtteskrikene sto for ca.
25 % av eggpredasjonen i -79, men
bare ca. 8 % i -80. Dermed er det ikke
grunnlag for å påstå at nøtteskrikene
er en av skogsfuglbestandens største
minimumsfaktorer.
Ca. halvparten av de mislykkede
hekkeforsøka til orrhøna resulterte i
omlegging, og det viste seg· at disse som
regel klarer seg bedre enn førstegangskullene. Mindre glupskhet hos rovviltet og bedre skjul er nok hovedårsakene til dette, og den rugende høna
bør heller ikke bruke for mye tid på
matauk. En kan spørre seg · hvorfor
venter ikke fuglene med hekkinga til
forholdene blir tryggere og mer stabile? Det eneste man i dag vet er at
parringen skjer til noenlunde samme
tid hvert år, og at de hormonelle prosesser som leder til dette styres uavhengig av værforholdene og vårens
tidlighet. Videre ser det ut til at værforholdene fra klekking og utover har
mindre innvirkning på kullenes skjebne
enn tidligere antatt.
Noe overraskende er de lange
vandringene kullene legger ut på straks
etter klekking. Typiske dagsetapper er
2 · 400 m. Kullene foretrekker gammel
blandingsskog med mye bærlyng
undervegetasjon, og fuktige drag mot
åpne furumyrer er også kjærkomne
oppholdsplasser for ungfuglen. Med
orrhanene og de enslige hønene er det
annerledes. Disse foretrekker ungskog
og hogstflater med mye oppslag av gras
og tennung (skudd av busker og trær,
særlig bjørk) om sommeren (jfr.
virkningen av glyfosatsprøytingen).
Studier på leikene har vist at ungtiurene kan innta eldre fuglers territorium når disse ikke er ti I stede, men
normalt er ungtiuren henvist til !eikens

randsoner og arbeider seg i løpet av
noen år (antall år avhenger av fuglens
styrke og utseende) innover mot sentrum av leiken, hvor hønene primært
søker å parre seg. Ungfuglene som ikke
har fast territorium på noen leik flakker en del omkring og slår seg bestan·
dig ned på en annen leik enn den de
selv ble til på for å unngå innavl. En
teori av I. Hjort (1978) om at tiurleikene plasseres i skjæringspunkt!?t for
leveområdet til flere tiurer ser ut til å
holde stikk . ·oagterritoriene til de eldre
og mer stedbundne tiurene på leiken er
ofte ikke over 40 · 50 da., og ligger
inntil leiker fra hver sin kant, mens
hunnene, når de inntar leiken, kommer mer langveisfra, og reira sine plasserer de alltid langt unna.
Som vi ser har ikke de økonomiske
og praktiske anstrengelsene vært for·
gjeves, og vi kan bare håpe at de an·
svarlige myndigheter og alle interesserte gir prosjektet den støtte det har
krav på · også økonomisk. Vi kan bare
ønske lykke til.
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VIGGO - DYRETEGNER PÅ HELTID
Tekst og foto Erik Sandersen
Viggo Ree, sønn av den ikke
ukjente Jeløy-kunstneren Edmund
Ree, står bak motivene på to frimerker som Postverket har gitt ut i
år, nemlig merkene med motivene
fossekall og kjøttmeis. Begge er gitt
ut i ti stykks blokk med verdiene en
krone og femogtjue øre. Postverket
er fornøyd med arbeidet, og Viggo
har allerede fått i oppdrag å tegne nye
utkast til frimerker.
Egentlig er Viggo født og oppvokst
i Østerdalen i Åmot kommune. Da han
var åtte år gammel forlot familien
familiegården og flyttet til Jeløy.
- Jeg har alltid vært interessert i å
være ute i naturen og tegne den. Far
har samlet på mine barnetegninger i
en årrekke, og for kort tid siden fikk
jeg dem klistret inn i en samlebok.
Motivvalget er utelukke~de dyr. Som
liten lekte jeg aldri med biler som de
andre, men med dyrefigurer. Interessen for naturen har alltid preget vår
familie, og det er helt klart at jeg har
fått mye inspirasjon gjennom min far,
sier Viggo Ree.
Viggo har i alle sine år arbeidet
planmessig for å komme fram til det
som hele tiden har vært hans drøm,
nemlig å kunne leve av å tegne og
male. Meget hardt arbeid har gitt
frukter, og i dag har han det privilegie
få er forunt, nemlig å kunne sitte og
jobbe med det han vil, å tegne dyr.
Han har i dag fått ordnet seg et
arbeidssted øverst i Maridalen utenfor
Oslo. I et lite idyllisk hus med natur·
skjønne omgivelser som minner om
noe helt annet enn Oslo. · Du har for·
latt Jeløy, Viggo. Er det jobben som
10

har tvunget deg til å flytte nærmere
hoved staden?
- Egentlig ikke. Jeg flyttet til Oslo på
grunn av skolegang og jobb ved Zoologisk Museum på Tøyen. Ganske tidlig ble det klart for meg, at det ville
være nødvendig å lære dyrene å kjenne
hvis jeg senere skulle kunne tegne dem
naturlig og riktig ned på papiret. I
1966 startet jeg derfor opp med orni·
tologisk virksomhet for å lære fuglene
inngående å kjenne. Så ble det militæret en tid, og jeg var nær ved å gå
inn for zoologi-studiet på Blindern.
Men jeg fant det lite tilfredsstillende,
og satset hel ler på naturvern, ornito·
logi og jobben på Zoologisk Museum
i Oslo.
I en periode reiste jeg land og
strand rundt for å lære mer om na·
turen og fuglelivet. Blant annet var jeg
ett år i det velkjente "Marismas" i SydSpania. Mens dette sto på håpet jeg
innerst inne på å få en frilansjobb som
feltornitolog, forteller Viggo.
Riktignok hadde han et latent anlegg for tegnekunsten, Viggo, men han
savnet det grunnleggende innen den
kunstneriske sektor. Derfor besluttet
han seg for å starte på Kunst- og håndverkskolen våren 1976.
- Skolen har gitt meg mye. Riktignok
avhenger det mye av dem som går der,
men vil en noe, er vel de fleste tjent
med en slik innlæringsperiode, sier
Viggo.
- Og nå sitter du trygt og godt i arbeidsstua i Maridalen?
- Jeg skal ikke k lage. Jeg greier meg.
Så vidt jeg vet er det ikke så mange i
Norge som satser på å leve som dyre-

tegner.
Mine oppdragsgivere er i første
rekke norske, og blant annet forlagene
har jeg gjort en del for. Egentlig har jeg
jo delvis livnært meg som tegner helt i
fra 1973, men det er først nå jeg
virkelig har begynt å satse som dyre-

tegner. Norge er jo et lite land i så
mange ·henseende, så også når det
gjelder dyretegnere. I England, hvor
det virkelig satses, har en i dag cirka
80 dyretegnere, og konkurransen er
knivhard. Men bevares vel, det engelske markedet er jo ikke alfa og omega,
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framhever Viggo.
Viggo har i alle sine år også vært
svært opptatt av naturvernarbeid. Vi
tar vel ikke hardt i når vi regner ham
som en av opphavsmennene til Kurefjorden naturreservat. - Det har etterhvert blitt altfor hardt å drive med
naturvern i Østfold, og jeg har ingen
planer om å komme tilbake for å fortsette det arbe idet jeg slapp i det fylket.
Interessen for naturvern blant fylkesmyndighetene er altfor liten.
- Så du vil bruke tegnekunsten som
et middel til å vekke folks øyne for
natur- og miljøvern?
- Ja, så absolutt . Det må en holdningsendring till Min interesse fornaturvern er vel en hovedårsak til at jeg
har spesialisert meg på grafisk tegning.
Denne metoden er nemlig en veldig fin
måte å uttrykke naturalisme på. Jeg
tror det betyr mye for opplysningen
om natur- og m iljøvern at det henger
et fuglebilde rundt om i hjemmene og
at det gis ut frimerker med slike
motiver. Det er bedrøvelig å registrere at folk i dag bare har en verd i-

måler, nemlig den økonomiske, sier
Viggo. - Når du har fått hobby som
jobb, har du kanskje også utviklet et
syn henimot idealtilværelsen for deg ?
- Jeg er fornøyd med å være m in
egen arbeidsherre. Økonomi betyr ikke
så veld ig mye. En må tro det går godt
og bygge på egen selvtillit. Når du først
bringer fram spørsmålet om idealtil værelsen, så må jeg nok innrømme at
det ville virke befriende å slippe noen
verv her og der slik at jeg kunne få
satt meg ned og jobbe med motiver fra
naturen som jeg selv setter pris på.
Samtidig har en jo alltid følelsen av at
en kunne gjort et arbeid bedre, men
det er vel kanskje den følelsen som
driver verket videre også, slutter Viggo,
som nylig har rundet 30 år. For leserne
kan vi nevne at Viggo Ree tidligere har
deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstill ingen, Vårutstillingen , vært med
i kollektivut still ing og hatt en separatutstill ing i Tønsberg. Han er medlem
av Unge Kunstneres Samfunn og
Norske Grafiske Designere.

Virksomheten ved Akerøya
Ornitologiske Stasjon 1980
Meddelelse nummer 28 fra Akerøya Orn itologiske Stasj on
Geir Stenmark
Tot alt var Akerøya Ornitologiske
Stasjon bemannet i 72 d øgn i 1980.
Dette er mindre en n hva som har væ rt
tilfelle de sist e årene . Fordelingen av
fe It dager kommer fram av fig . 1. Som
vanlig har arbe idet vesentlig vært konsentrert o m ringmerking og observa-
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sjonsvirksomhet . 140 ulike arter b le
reg istrert i løpet av året, og ialt ble
4272 fugler ringmerket. Ingen arter er
nye for stasjonen, men grønnstilk ble
merket for første gang.
Vårsesongen ble godt dekket i det
stasjonen var mer el ler mindre konti -

30

20

10

j fmamj j asond
Fig . 1.
Fordel ing av feltdager ved
Akerøya Om .Stasjon i 1980
nuerlig bemannet fra 28/ 3 til 30/5.
På høsten ble det dessverre mer sporadisk besøk, bare 17 døgn tilsammen.
Materialet fra 1980 bærer preg av
denne skjeve forde lingen . De fleste
observasjonene er fra våren , og mangel·
full dekning på høsten medføre r at
enkelte arter er registrert i mindre antall enn normalt. Konkret viser dette
seg i at ringmerkingstal lene for blant
annet gjerdesmett, trost, finker og
buskspurver i gjennomsnitt ligger på
ca. 1 / 3 av fjorårets. Høsttrekket av
vadere ble omtrent ikke dekket.
For å gjøre det så oversiktlig og
kortfattet som mulig følger her en
systematisk gjennomgåelse av de mer
interessante observasjonene som ble
gjort. For en grund igere beskrivelse av
både observasjonsvirksomheten og
driften forøvrig henvises til et kommende nummer av rapportserien "Øst·
fold-Natur".

OBSERVASJONER
Storlom • I alt 49 ex ble registrert fra
5/ 4 til 24/5, hvorav 42 på direkte
trekk. Trekkintensiteten var størst fra
15/5 til 24/5 da 37 ex passerte.

Smålom - 10 ex ble til sammen registrert fra 19/ 4 til 24/5 , hvorav 7 på
direkte trekk. 5 ex ble sett 15/ 5 og 3
ex. 18/5.
I ti llegg til de som ble artsbestemt
ble det observert en rekke ubestemte
lommer, slik at det i løpet av våren ble
registrert tot alt 97 beste mte og ubestemte storlom/smålom, hvorav 68 på
direkte t rekk. Maksimum fant sted
18/5 da en kunne notere hele 42 ex,
enten rast ende eller på direkte trekk .
Både i 1979 og i 1980 har det ved
stasjonen blitt registrert langt mer lom
under vårtrekket enn tidligere år. Trolig skyldes dette sterkere observasjonsinnsats når det gje lder direkte trek kende sjøfugl.
Havsule • 2 ex ble observert 28/5. Når
det ble gjort betraktelig flere havsuleobservasjoner de to foregående år kan
det antagelig ti lskrives vindsituasjonen
i bemann ingsperioden.
Storskarv - 635 ex ble sett på direkte
trekk i løpet av våren. Dette tilsvarer
tallene fra 1979 da 687 ex passerte i
samme t idsrom. Opptil 150 ex kunne
raste i området omkring øya . Flest
storskarv ble notert i midten av april
og i annen halvdel av mai. Se fig . 2.
Den samme to -toppede opptreden ble
forøvrig også registrert i 1979. På
høsten b le storskarv bare notert i
mind re antal l.
Skjeand · 2 ex ble sett 12/ 5 og 17 /5,
og 1 ex 24/8 . Arten er trolig en fast
trekkgjest om våren, om enn i lite antall.
Taffeland · 2 ex trakk forbi 6/ 4.
Bergand - 3 ex rastet ved øya 13/5, og
5 ex passerte på trekk 18/5 .
Ærfugl - 400 - 500 ex holdt seg rundt
øya fra 2. uke av april til 2 . uke av
mai. I løpet av mai sank antallet t il ca.
150. I begynnelsen av august lå over
600 ex omkring øya. Ærfuglen har
tidligere år ikke pleid å opptre i så
13
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Fig. 2.
Max . dagsantal I av observerte
storskarv pr. 5 døgns periode.

stort antall på sen-sommeren og t idlig
på høsten. Hekkebestanden er fortsatt
i framgang, og har øket fra ca. 55 par i
1978 til ca. 65 par i 1980.
Svartand · Observert på våren, med
188 ex 7 /5 som maksimum. Flest ex
ble sett i tidsrommet fra 7/5 til 24/5,
da det i tillegg til rastende fugler ble
notert 469 ex på direkte trekk. Se fig.
3. Dette er mer enn normalt ved sta·
sjonen.
Sjøorre · 6 observasjoner på våren,
med 42 ex 5/4 som det meste. Sjelden
å se i så stort antall i området.
Havelle · Enkeltindivider registrert fra
6/1 til 16/5.
Vepsevåk · Er en meget sjelden gjest så
langt ute som ved Akerøya, men 2 - 3
ex passerte under vårtrekket 24/5.
Myrhauk - 1 ex ble sett på direkte
trekk henholdsvis 22/9 og 26/9.
Sivhauk · 1 ex ble sett på direkte trekk
16/5 og 18/5.
Orrfugl - Også i 1980 kunne en lytte til
orrespill på øya. En enslig hann ble
observert fra mars ti I oktober.
G luttsnipe - En ekstremt tidlig vårobservasjon ble notert 30/3. Haftorn
(1971) nevner 19/4 som første obser·
14
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Fig. 3.
Max. dagsantal I av observerte
svartand pr. 5 døgns periode.

vasjon.
Splitterne · For tredje år på rad ble
splitterne observert på sommeren, i det
1 ex ble sett 30/6.
Nattravn · 1 ex var på øya 10/8. 1 · 2
nattravner pleier å være innom hvert
år.
Fjellerke · 1 ex ble observert 3/4. Det
er flere år mel lom hver gang denne
arten blir registrert ved øya.
Trelerke · 1 ex ble observert på høsten,
28/9, i motsetning til i 1978 og 1979
da enkeltindivider ble registrert i begynnelsen av april.
Heipiplerke · Særdeles konsentrert
høsttrekk omkring 20/9. Over 6000 ex
passerte 20/9, og over 800 ex 22/9. Så
store dagstall som 6000 ex registreres
meget sjelden ved Akerøya.
Kornkråke - 2 ex rastet på øya 14/4.
Gjerdesmett · Liksom i 1979 bie det
registrert lite gjerdesmett både vår og
høst. Største dagsantall var 5 ex, og tilsammen ble det bare ringmerket 17 ex
i løpet av året, hvilket er det laveste
siden 1975. Dette må imidlertid tildels
tilskrives den dårlige bemanningen på
høsten.
Rørsanger • Opptrådte vanligere enn

57 blåstruper ble ringmerket på A kerøya i 1980. Foto : Øivind Lågbu.
normalt. Mer enn 10 ex ble observert
29/ 5, og i alt ble hele 13 ex ringmerket. Dette er ett ex mer enn det som
totalt ble merket i tiårsperioden 1970 ·

79.

Løvsanger · 1703 ex ble ringmerket i
løpet av 1980, hvilket er mer enn noe
tidligere år. Løvsangeren utgjorde ca.
15
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Tabell 1 : Gjenfunn og kontroller utenfor Skandinavia innrapportert i 1980.
Alder
ved
merking
Sand lo
Linerle
Hagesanger
Tornsanger
Løvsanger
Rødstrupe
))
))

Svarttrost
))

Rødvingetrost
Måltrost
Tornirisk

Tegnforklaring :

2k+
2k+
2k+
1k
2k+
2k+
2k+
1k
2k
2k
2k+
1k
2k+

1k :
2k :
2k+:
F:
M:

X:

Kjønn

X
F

X
F

X
X
X
X
M
M

X
X
M

Merkedato

Gjenfunnsted

05.08.1979
05.08.1979
23.05.1979
19.08.1978
12.05.1978
24.04.1979
28.04.1979
04.10.1980
26.04.1979
09.04.1979
17.10.1979
14.10.1979
09.04.1980

Somme, Frankrike
Haifa, Israel
Magdeburg, Øst -Tysk!.
Brno, Tsjekkoslov.
Helgoland, Vest-Tysk I.
Binche, Belgia
Stanford Bridge , Engl.
Humberside, Engl.
Aberdeen, Skottland
Riistavesi, Finland
Chambois, Frankrike
Pyrenees-Atl " Frankrike
Maastricht, Nederland

i første kalenderår
i annet kalenderår
i annet kalenderår eller eldre
hunn
hann
kjønn ukjent

Gjenfunndato

28.08.1979
nov. 1979
26.08.1979
24 .11.1979
27.08.1979
28.10.1979
22.11.1979
18.10.1980
20.02.1980
16.08.1980
09 .12.1979
24.12.1979
30.10.1980

Avstand og ret ni ng til gjenfunnssted
1080 km SW
3420 km SE
800 km S
1160 km SSE
590 km SSW
1080 km SSW
930 km SW
890 km SW
790 km WSW
1020 km ENE
1580 km SSW
1920 km SSW
970 km SSW

GJENFUNN
OG KONTROLLER

40
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april
mai
Fig. 4.
Max. dagsantal I av observe rt e
b/Astrupe pr. 5 døgns periode.

40 % av det totale antall merkede fug·
ler i 1980.
Svartrødstjert · 11 ex ble observert henholdsvis 5/4 og 15/5. Arten opptrer nå
nærmest årlig under trekket.
BIAstrupe • Under vårtrekket langt mer
tallrik enn tidligere. Observert hver dag
i tidsrommet 11/5 til 24/5, med hele
40 ex 16/5. Tilsammen ble 57 ex ring·
merket, hvilket er like mye som ble
merket ved stasjonen i perioden 1970
til 1978. Se fig. 4.
Duetrost · 2 ex ble registrert 7/ 4, hvorav 1 ex ringmerket. 1 ex ble. dessuten
sett 15/5. Siden 1970 er bare 3 due·
trost merket ved stasjonen.
Bjørkefink · Mer enn 1500 ex passerte
på di rekte trekk 23/9 .
Rosenfink • 1 ex ble ringmerket 29/5 ,
hvilket er den femte som har blitt
fanget ved stasjonen. Rosenfinken
synes nå å være en årlig trekkgjest på
øya.
Hortulan · Så mye som 8 ex ble notert
8/5 . I tillegg ble 2 · 3 ex sett 11/5 og
1 ex 12/5. Dette er gledelig, særlig
med tanke på at det ble gjort flere ob·
servasjoner av hortulan også i 1979.

Det ble i 1980 innrapportert flere
gjenfunn og kontroller enn noe tid·
tigere år, tilsammen 20. 13 fugler
merket ved stasjonen ble registrert
utenfor Skandinavia, og disse er ført
opp i tabellen nedenfor. Gjenfunnene
bekrefter stort sett det som fra før er
kjent om disse artenes trekkforhold.
Linerla som ble funnet i Haifa i
Israel, 3420 km unna, må likevel nevnes som en liten kuriositet. To fugler
merket andre steder ble kontrollert
ved stasjonen, det ene en møller fra
Ottenby, og det andre en 3 1/2 år gam·
mel løvsanger fra Vest-Tyskland.
Ærfuglundersøkelsene som har på·
gått på Akerøya i flere år ble ført
videre i 1980. I stasjonens regi ble det
også innledet regelmessige vinterregi·
streringer av sjøfugl langs hele Østfold·
kysten. Begge disse prosjektene vil
fortsette i 1981.
Når det gjelder selve stasjonsbyg·
ningen har flere av rommene i annen
etasje blitt pusset opp i året som gikk.
Nytt panel på veggene har gjort det
riktig pent. I stuen har det blitt instal·
lert en ny vedovn slik at faren for
"røykforgiftning" har blitt betraktelig
redusert. Dessverre kom ubudne gjes·
ter på besøk i løpet av høsten. Tyver
brøt seg inn i huset, og tok blant annet
med seg mobiltelefonen. Denne var
he ldigvis forsikret , og stasjonen har
fått en ny t elefon med oppkallingsnummer 27 33 91 . Anropstid er som
før i tid srommet 11 .00 - 11 .30 og
17.00 -17.30.
En ny sesong står for døren, og alle
fugleinteresserte er hjertelig velkomne
til åta del i driften iår også.
Adresse: Geir Stenmark
Brekkefaret 34
1620 Gressvik
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NATURENS RENOVASJONSVESEN
Jørn Bøhmer Olsen
En ungelg trakk sitt siste sukk mellom småbjørk og pistret røsslyng. Den
døde ikke nytteløst - det gjør intet
vesen ute i naturen. Ravn og hauk og
mange andre korn til og levde høyt på
den som hadde bukket under. Slik er
naturens uskrevne lov, og det eldgamle
ordtaket "den enes brød, den andres
død", gjeld~r i høyeste grad .
Av gammel vane følger jeg myrdraget innover, gjennom knortet furuskog, forbi tørre fjellrabber . Og turen
legger jeg om et gammelt brannfelt, for
det er ofte orrfugl å se der oppe.
Bjørkeknopper er nemlig viktig beite
nå om vinteren.
Med ett blir jeg var noen hese skrik
som ikke kan komme fra annet enn en
ravnestrupe. Det kommer flere skrik
fra samme retning, og jeg legger kursen
dit. Fuglene holder et svare leven, og
jeg nærmer meg skogkanten med varsomhet. Men likevel får fuglene øye på
meg og letter - en hel sverm av svartglinsende åtselfugler - naturens egne
renholdsarbeidere.
Hva er det som ligger der borte tro?
Da jeg er halvveis dit, letter nok en
fugl, så svær at det virker som et flak
av selve skogbunnen drar avgårde. Et
par hvite vingeflekker og en hvit halerot lyser mellom furuleggene før
sværingen blir borte. Selv en ung
kongeørn har funnet veien hit. Det er
ikke et vanlig syn, selv om en og annen
kongeørn ganske sikkert streifer om
her i Østfold hver vinter.

sitt liv til glede for andre. Synet av den
blodige dyrekropp gir stoff til ettertanke: Ingen dør forgjeves, og ingenting går til spille i naturens store husholdning. Flere rovdyr blir med rette
beskyldt for å drepe mer enn de selv
kan spise opp. Nettopp slik skal det
være. Ikke bare sikrer de sin egen arts
eksistens, men også en rekke andre
livsformer, som er direkte avhengige av
at andre dreper for dem. Artene imellom er det et nøye ti Ipasset samarbeid,
og avhengighetsforholdene er framtredende.
Selv har jeg ved en tidligere anled ning sett hvordan en håndfull nøtteskriker slet med et nyoppdaget rådyrkadaver. Fuglene hadde for svake nebb
til å hakke seg gjennom bak ved endetarmen . Så kom ravnen til, og med sitt
store nebb løste den fort det problemet. Skrikene hadde bare å vente
på tur.
Det blir også hevdet at fjellrevstammen blir direkte skadelidende etter at
ulven nesten ble utryddet. Det blir
mindre åtsler, og dermed mistet reven
noe av sitt næringsgrunnlag.
Det er tydelig at det har vært fest
på denne elgen her, en fest som jeg
gjerne skulle vært tilskuer til. Kanskje
kan jeg ennå bli det ... To timer senere står kamuflasjen ferdig. Nå gjenstår
det bare å se om fuglene vil godta
fremmedelementet som stikker opp
tyve meter fra dyreskrotten.

Vinterlig ravnekurtise.
Noen dreper for flere.
Straks etter finner jeg det som trekker åtselfuglene som en magnet · et
dyrekadaver. En ungelg har avsluttet
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To dager senere
En lysende stripe
forteller at nok en
Like før grålyset

... .. .
på himmelen i øst
ny dag er i anmarsj.
tar overhånd over

Ravner på elgkadaver. Foto: Jørn Bøhmer Olsen.
skyggene, smetter jeg svett og andpusten inn i kamuflasjen. Det holdt
akkurat. For skal jeg ha noe håp om å
få se åtselfuglene, må alt være stille før
sola brenner over åsene langt borte.
Det lyder skrik i det fjerne. Snart
etter tegner en hel flokk av sagafuglene
seg som kullsvarte kors mot den rødmende himmelen. Flokken kretser noen
ganger over, før en etter en dumper
ned. Mistenksomme og stramme i halsen sitter de og kikker seg omkring.
Jeg har på følelsen at fuglene ser gjennom alt, og det er bare så vidt jeg tør å
puste. Uoverveide bevegelser er ikke
tillatt nå!
En av ravnene begynner så smått å
hakke i slintrene. Signalet er gitt, og
samtlige gyver på, tomme i magen

etter timevis på nattekvisten.
Ravnen er ti Ipasset et liv i sosialt
samhold. Det hevdes endog at makene
holder sammen livet igjennom. Om det
virkelig er slik, tør jeg ikke uttale meg
om. Men det jeg nå ser, får meg til å
sperre øynene opp ... . . .
Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg
trodd det var vår. Den ene av ravnene
inntar en snodig still ing - strupefjærene
stritter, og halsen er tykk og oppblåst.
Den kikker som besatt på sin partner,
og gang på gang lyder et merkelig trestavet klikk, som om det er noe den
vil. Partneren på sin side, virker
nærmest uberørt av disse tilnærmelsene. Men med ett retter den halsen,
og de to møtes nebb mot nebb. Begge
gir de fra seg en svak jamrelyd, og som
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avslutning på det rare skuespillet
gulper den ene opp en liten kjøttbit
som forsiktig overrekkes den andre.
Så flyr de sammen bort .....

Maktkonfrontasjon på kadaveret.
En stund er det stille. Jeg blir liggende i en slags halvdøs, som varer
helt t il blafrende vinger rykker meg
inn i virkeligheten. Og den er så men
overraskende nok: En stor hønsehaukhunn har funnet veien hit. Nå sitter
hun der i lyngen og skotter omkring
seg. Som alle rovfugler gjør før et måltid, gjør også hun. Vagger hodet fra
side til side, og plutselig, med et nikk,
spyr hun opp en bolle med ufordøyde
rester fra et tidligere måltid. Så går
hun løs på elgkadaveret med stor iver.
Stri elgbust fyker omkring. Men det
nytter lite selv om nebbet både er
krumt og skarpt. Så tar hun fornuften
fangen og flytter seg bort til elgens
bukparti, som er et gapende hull som
glinser rødt, en skjelvende masse av
kjøtt og innvoller som på hauken
virker som den beste borddekning.
Imens har også noen ravner kommet til. Men neimen om de våger seg
nedpå, er det i respekt for den gråbrune rovfuglen t ro? Hauken lar seg
tilsynelatende
ikke
merke
med
ravnene. Bare når de bli r for nærgående st irrer hun på dem. Og liksom for
å markere eiendomsretten brer hun
vingene beskyttende over kadaveret.
Det illevarslende blikket hennes forteller tydelig nok: Dette er mitt· hold
dere vekk. Ravnene er nok dristige,
men hauke n trekker likevel det lengste
strået i denne tause maktkonfronta sjonen .
Med ett mister hun all interesse for
kadaveret. Men i horisonten er det noe
som har fanget hennes blikk. På et
blunk er hun på vingene, på typisk
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haukevis. Med korte, kjappe vingetak,
avbrutt av glideflukt, jager hun avgårde
mot det der borte. Langt borte tegner
hun seg som en prikk. Nei, det er to
prikker - to hauker som sammen seiler
lavt over furuskogen og blir borte.

Naturens eget jaktpoliti.
Rovfuglene har en viktig oppgave
ute i naturen. Men opp gjennom tidene
har disse jaktfuglene vært hardt strebet
etter livet, fordi menneskene har ansett dem for konkurrenter i matfatet.
Egentlig fungerer rovfuglene som et
slags jaktpoliti som tar seg av svake og
syke individer. Og hvorfor? Ja, det sier
seg selv: Et avkreftet dyr er betraktelig
lettere å få bukt med. Det kreves et
minimum at anstrengelse og følgelig
redusert energiforbruk. Naturligvis kan
det ikke fornektes at rovfuglene også
kniper seg det vi mennesker anser som
matnyttig vilt. Det har ført , og fører
fremdeles til harme blant enkelte. Vær
da klar over at rovfuglene også tar for
seg av småviltets andre fiender. Det er
kjent at nøtte·skrika setter stor pris på
skogsfuglegg. Men også nøtteskrika har
sitt å slite med: den står ofte på
haukens meny.
Selv har jeg vært ved noen hekkeplasser fo r hønsehauk og kikket etter
byttedyrrester. Det viste seg at hauken
var svært så allsidig i sitt næringsvalg.
Alt fra musvåk, ugler, skogsf ugl, trost,
heire, kråke, måke og helt ned til så
små byttedyr som markmus utgjorde
kosten. Men de andre artene som det
er mest av, og de som er lettest tilgjengelig blir helst foret rukket. Hekker
et haukepar i nærheten av en innsjø
med mye fiskemåker, er det sannsynlig
at omgivelsene rundt redet etterhvert
blir preget av hvite fjær.
I et område jeg av og til ferdes, er
skogsfuglbestanden overraskende god.

Det interessante er at i samme området
finnes det både hønsehauk og hubro.
Antall haner på spillplassene er hvert
år omtrent det samme, også rovfuglene
får unger på vingene. Slike oppdagelser
viser at samspillet artene imellom er
meget nøye tilpasset .. . .. .

Adresse: Jørn Bøhmer Olsen
V idarsvei 15
1750 Halden

OPPROP:
Slaguglas forekomst
og habitatbruk
i Sørørst-Norge
Slagugla karakteriseres av de fleste
som sjelden i Norge. Dette kommer av
at den har sin vestgrense i de østlige
deler av landet. Det er imidlertid mye
_som kan tyde på at arten opptrer van1igere enn tidligere antatt, og også
finnes på flere steder utenom de som
er kjent i litteraturen.
Undertegnede er derfor i ferd med å
samle inn opplysninger om slaguglas
utbredelse i Sørøst-Norge for å få en
bedre oversikt over artens habitatbruk
og hva som begrenser dens utbredelse.
Jeg er derfor interessert i alle gamle og
nye opplysninger om slagugle fra
fylkene sør for Sør-Trøndelag. Jeg er
også takknemlig dersom usikre observasjoner blir rapportert, bare det angis
at artsbestemme Isen ikke er 100 %
sikker.
Rundt om på skoler og hos privat-

personer sitter nokså mange gamle utstoppede slagugler. Opplysninger om
hvor disse er skutt/funnet er av stor
interesse, da de ofte kan være eneste
sikre funn av arten i et område hvor
den ellers ikke er registrert.
Resultatene av undersøkelsen vil bli
publisert i artikkelform. men på en slik
måte at enkeltlokaliteter ikke kan
spores opp.
På forhånd takk
Roar Solheim
Zool. Inst. Postboks 1050
Universitetet i Oslo
Blindern, Oslo 3
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MILJØGIFTENE OG
VÅRE SJØFUGLER
Norvald Fimreite
Bestanden av flere av våre sjøfuglarter har vist tilbakegang de siste par
årtier. Årsakene til dette kan være
mange, men siden de mest utbredte
miljøgiftene konsentreres i marine
næringskjeder der sjøfuglene befinner
seg på toppen, fryktet man at slike
gifter kunne ha vært en medvirkende
årsak til tilbakegangen. Universitetet i
Tromsø har derfor i samarbeid med
Veterinæ rhøgskolen og Veterinærinstituttet utført en rek ke undersøkelser de
siste årene for å få fastslått nivået av
miljøgifter i sjøfugl.
Undersøkelsene, som startet i 1972,
bygger på materiale innsamlet fra
lokal iteter langs norskekysten, fra
Lyngør i sør til Hornøy i Aust-Finnmark. Hittil har en konsentrert seg om
DDT, PCB og kvikksølv fordi disse
miljøgiftene er meget utbredt i naturen
og har skapt problemer mange andre
steder på kloden.

DDT og PCB
DDT er et insektmiddel som inntil
for få år siden ble meget benyttet i
landbruket. Det er nå forbudt i de
fleste land, deriblant Norge, men p.g.a.
at det brytes så langsomt ned i naturen , finner en fortsatt store restmengder av det i utsatte dyrearter. Hos
fugl omdannes DDT til et nærbeslektet
stoff som kalles DDE. DDE er lite
giftig for pattedyr, men hos fugl har
det vist seg at det virker inn på kalsiumomsetningen på en måte som gjør
at tykkelsen og dermed styrken på
eggskallet reduseres, i verste fall så
mye at egget knuses under rugingen.
En regner med nedsatt eggskall22

styrke når tykkelsen reduseres med
15 prosent eller mer. De mengdene av
DDE som skal til for å få redusert eggskalltykkelsen så mye, varierer fra art
til art. Blant sjøfuglene er havsula og
alkefuglene særlig følsomme mens
måkene hører til de mest robuste.
Restkonsentrasjonene av DDE i de
innsamlede eggene lå heldigvis godt
under den grense som er funnet å være
assosiert med en signifikant reduksjon
av eggeskalltykkelsen . Dette stemmer
godt med det som er fun net i sjøfuglegg fra enge lske og skotske lokaliteter.
I Sverige derimot har en funnet betydelig større konsentrasjoner i slike
egg og 12 prosent reduksjon i skalltykkelsen når en sammenliknet nylig innsamlete egg med egg samlet inn før
DDT ble tatt i bruk (ca. 1948). Her lå
nivåene altså nær opp til faregrensen .
Når det gjelder PCB, var konsentrasjonene noe høyere, men også for
denne miljøgifts vedkommende lå
verdiene under den antatte faregrense
i vårt materiale. PCB (polyklorerte
bifenyler) er en industriell miljøgift
som er kjemisk beslektet med DDT og
spres på samme nåte i naturen, noe
som viste seg i våre undersøkelser ved
at konsentrasjonen av disse to giftene
var høyt korrelert. En regner PCB å
være noe mindre giftig enn DDT, men
virkemåten er ikke helt klarlagt.
Selv om konsentrasjonene av PCB
og DDE ikke kan sies å være alarmerende, så er de likevel såpass høye at de
fortjener oppmerksomhet. Undersøkelsene har vist at selv oppe i det høye
nord, i Finnmark for eks., milevis fra
steder der disse stoffene er brukt, er

-
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Havsuler fra den undersøkte kolonien på Nordmjele utenfor An døya. Foto: Norvald
Fimreite.
konsentrasjonene omtrent like høye
som i materiale samlet inn langs den
sterkere industrialiserte og befolkede
kysten av Storbritannia. Ja, rekorden
innehar en måke skutt på Bjørnøya for
noen år siden.
Et spørsmål som naturlig reiser seg
er dette: hvorledes transporteres miljØgiftene hit opp over så lange distanser.
Er det med luft- og havstrømmer eller
er det med levende organismer som
plankton eller vandrende fisk og fugl?
En har også forsøkt å klarlegge dette
blant annet ved å undersøke restkonsentrasjonene i ikke flygedyktig ung-

fugl som har hatt to muligheter for å
få i seg disse giftene, enten via maten
som stammer fra den lokalitet der de
er utruget eller fra moren via egget. En
kom til at praktisk talt alt som fantes
av DDE og PCB i de undersøkte ungfuglene måtte stamme fra eggene og at
en egentlig ikke hadde noen lokal forurensning av disse giftene i det nordlige Norge som sistnevnte materiale
var innsamlet fra.
Dette henger sammen med at begge
disse giftstoffene er det en kaller lipofile som betyr at de binder seg til fettstoffene i kroppen. Under over-
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vintringen, som for de fleste arter foregår i sørlige og mer forurensede trakter, bygges opp et fettlager, et reservelager av energi, som mobiliseres under
eggleggingen. Samtidig mobiliseres de
lagrede giftstoffene.

Kvikksølv
I motsetning til DDT og PCB er
kvikksølv et naturlig forekommende
stoff. Men kvikksølv brukes i mange
industrielle prosesser, i landbruk og
helsestel I, noe som medfører at kvikk·
sølv, som er svært giftig, enkelte steder
konsentreres til nivåer som er skadelige
for levende organismer. I naturen omdannes metallisk og uorganisk kvikksølv til metyllkvikksølv som foruten å
være den mest giftige form også utskilles seint fra dyrekroppen og konsentreres i næringskjeden på samme måte
som DDT.
.
Metyllkvikksølv har mange steder
skapt store problemer for visse fuglearter (rovfugler, akvatiske arter og
hønsefugler) p.g.a. dets ødeleggende
virkning på klekkeevnen. Særlig har en
hatt slike problemer å stri med i
Sverige og Nord-Amerika. I Norge har
en bare sporadisk kommet over tilfeller av kvikksølvforgiftning av fugl.
Kvikksølvkonsentrasjonene i vårt
sjøfuglmateriale var jevnt over lave
med unntak for havsule. Her nådde de
opp til det nivå som eksperimentelt
har ført til nedsatt reproduksjonsevne
hos fasaner. Disse forholdsvis høye
konsentrasjonene
reflekterer
nok
kvikksølvforurenset føde fra overvintringslokaliteter i Nordsjøområdene.
Likevel ser det ut som havsulene
formerer seg normalt. Det kan skyldes at de er relativt tolerante overfor kvikksølv eller at eventuelle virkninger er for svake til å bli registrert.
En skylder å legge til at vårt materiale
har vært relativt begrenset og at even-
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tuelle variasjoner mellom hekkelokalitetene ikke er undersøkt.

Konklusjon
Fra ovennevnte undersøkelser må
en kunne slutte at miljøgiftene i
norske sjøfugler jevnt over ligger under
faregrensen, i alle fall om en betrakter
de hver for seg. En slik betraktningsmåte er naturligvis noe ufullstendig da
mange miljøgifter opptrer samtidig, og
som vi har sett for DDE og PCB, er
mengdene av disse ofte korrelerte slik
at mye av et giftstoff også betyr mye
av et annet. Når to eller flere giftstoffer opptrer samtidig adderer oftest
virkningene seg, men det hender at
totalvirkningen er mer enn additiv
el ler synergistisk som er faguttrykk
for dette. For de miljøgifter vi her har
omtalt må vi regne med additivt samspill, og vi har ingen holdepunkter for
å si at de har medvirket til desimering
av vår sjøfuglbestand selv om vi har
funnet noen urovekkende verdier, spesielt når det gjelder kvikksølv. Men
stadig tas i bruk nye kjemikalier i
industri og landbruk, og det i et tempo
som ser ut til å være akselererende. De
aller fleste av disse rriå vi tro er harmløse, men vi kan ikke utelukke at det
også heretter vil dukke opp stoffer,
som p.g.a. spesielle biologiske virk·
ninger og evne til å anrikes i næringskjeder, og som i tillegg til de miljøgifter vi allerede har, kan utgjøre en
trusel mot vår fuglefauna . Det synes
derfor påkrevende å få bygget ut et
overvåkningssystem som gjør det mulig
å oppdage potensielle miljøgifter og
treffe nødvendige tiltak før skadevirkningene er blitt for omfattende.
Adresse:
Norvald Fimreite
Telemark distriktshøgskole
3800 Bø

Grimsey på Island: --~6 MENNESKER
HOLDER UT PÅ ØYA I ISHAVET
Øivind Lågbu
Bortsett fra de ubebodde skjærene
ved Kolbeinsey, er Grimsey det nordligste sted på Island. Denne omlag 3x4
kilometer store øya ligger på polarsirkelen og har et unikt fugleliv å vise
fram. Vintrene kan være svært harde
og i den mørke årstiden går postbåten
Drangur bare en gang i måneden i all
slags vær. Drivisen kan legge seg· helt
inn til øya og med den kan isbjørnen
komme fra Grønland som ligger rett
vest. Vinteren 1977178 måtte man gå
til det skritt å skyte to isbjørner ved
øyas skole.

AKUREYRI - GRIMSEY
Utgangspunktet for reisen t il Grimsey er Nord-Islands "hovedstad" Akureyri. Byen med 12.000 innbyggere er
en moderne industri- og fiskeby. Her
viser det seg· raskt hvor avhengig islendingene er av bilen. Vi finner
"drive-in" kiosker i beste amerikanske
stil. Byen er også preget av turismen
som brer om seg på sagaøya med
eksplosiv fart. Fra Akureyri kan man
komme med buss eller fly til de kjente
vulkaner og fosser på Nord-Island.
Størst er nok utfarten til Myvatn·
området. Til Grimsey går det både båt
og fl y. Båten Drangur ha r tre avganger
i uka i turistsesongen. De syv milene ut
til øya går unna på 4 timer.
Man følger under turen Islands
lengste fjord, Eyafjordur. Da isbreene
trak k seg tilbake fra Island, ble lite
sand og leire avsatt og fjorden er derfor dyp. På veien ut passerer man det
lille fiskersamfunnet på Hisey. Fram
og tilbake til Grimsey må man betale

ca. 100 norske kroner, dvs. rundt
5.000 islandske kroner.

19 FISKEBÅTER
Selv om stad ig flere turister besøker
Grimsey er det svært få som blir flere
dager. De aller fleste følger båten tilbake etter 3 timer på øya. Sommeren
1979 b le vi, fire østfoldinger, på øya i
5 dager for å studere fuglelivet her ute.
Vi var de eneste · utlendinger på øya.
Mennesker i slike utkantstrøk har vi
inntrykk av er lette å komme i kontakt
med. Vi fikk bruke øyas skole som
innkvartering. Skandinaver er blant de
folk som blir best mottatt på Island.
Dette kommer nok av at de nordiske
broderfolk ydet pengebid rag for å bygge opp Vestmannaøyene. Dessuten har
svært mange islandske fiskere besøkt
Norge. Etter få timer på øya traff vi
gårdbrukeren og fiskeren Finnur Jonsson. Han hadde tidligere besøkt
Danmark og Norge og snakket en del
skandinavisk. De 96 innbyggerne på
Grimsey bor alle på sørsiden av øya. I
de grønne bakkene går sau og islandshester og gresser, Her fin nes ingen
biler, men noen traktorer brukes i
høyonna. Selv om dyreholdet kan bety
mye her ute, er det allikevel fisket som
er viktigst. · I alt finnes det 19 fiskebåter her. Områdene rundt øya er
svært fiskerike, det kunne vi da også se
av de store torskefangstene som b le
håvet opp ved kaia.

RIKT LIV I HAVET
Grimsey ligger i det islendingene
kaller for Nordur-ishaf. Mange tenker
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seg at i disse kalde farvann er produksjonen i havet liten. Det viser seg·
imidlertid at Ishavet er like rikt som
havområdene i tropene . Det er mengdene med fytoplankton som avgjør
produksjonen . Om sommeren blom·
strer disse opp i et enormt antall. I
den korte tiden algeproduksjonen er
på topp fråtser dyreplankton i mengdene av disse og danner videre grunn·
laget for krepsdyr og fiskeyngel. Om
høsten synker det kalde overflatevannet til bunnen og tar med seg·
planktonet som råtner der. Om våren
stiger vanntemperaturen og nærings·
stoffer fra de råtnede alger stiger opp
og gir voksevilkår for fytoplankton.
Fiske· og fuglemengdene her oppe er
derfor store.

52 KILOS LAKS
Finnur Jonsson kunne fortelle at
laksen bare sjelden går så langt ut som
til Grimsey. En gang fanget man en
laks i garn som veide hele 52 kilo.
Visstnok er dette den største som er
fanget i verden. Grimsey er en relativt
lav øy. Bortsett fra i området ved
havna er det stupbratte fuglefjell
rundt hele øya. Her hekker alkefugl
og krykkje i store antall.
Vi har sjelden opplevd så tillitsfull
fugl. Krykkjer og lunde holder til kloss
opp til stien, og flyr ikke vekk før vi er
innpå halvmeteren unna. Som på Vest·
mannaeyjar drives lundefangst, men i
liten skala. I de bratte fjellene står
fangerne med store håver og fanger
lunden når den kommer inn til reirene
i ura. Den sterke guano lukta og krykkjenes monotone låt: kitti-vaik gir den
rette fuglefjellstemning. På hyller i de
mest stupbratte fjellsidene sitter alker,
lomvi og polarlomvi. Polarlomvien
hekker få steder i Norge. Her oppe kan
arten på noen hyller være like tallrik
26

som lomvien. Fuglen ligger og ruger
på det ene egget sitt. Den hvite streken
over nebbet gjør at man raskt skiller
den fra lomvien.

JAKTFALK OG ALKEKONGE
I begynnelsen av august hadde flere
vadefugler kommet over fra Grønland
for mellomlanding. Steinvender, fjæreplytt, polarsnipe og svømmesniper
holdt til i dammer og langs strendene.
Der hvor fuglefjellene var høyest på
øya, ca. 70 · 80 m, så vi ved to anledninger jaktfalken jakte i fjellsidene.
Den islandske rasen er betydelig lysere
enn vår norske. Vitenskapsmenn fant i
begynnelsen av 70-åra alkekongen hek·
kende her oppe. Bare en 4 • 5 par hek·
ket, og denne populasjonen var den
sødigste som fantes. Selv om vi studerte hekkeplassene i timevis fra langt
hold var det ikke mulig å oppdage
fuglene. Om fuglen, som islendingene
kaller hafstirill ikke finnes her lenger,
betyr det lite for den samlede bestand.
Alkekongen hekker i milliontall på
Grønland og Svalbard. Naturvernmyndighetene i Island har totalfredet arten
og det var forbudt å fotografere ved
hekke plassen.

GRIMSEY - ANTARKTIS
Når det gjelder fuglelivet er det en
art vi spesielt husker fra Grimsey, rødnebbternen. Over den sørlige del av
øya hekket fuglen i tusentall. Vi ble
stadig vekk stupbombardert av illsinte
terner som voktet sine da store unger.
Her holder de til 3 · 4 måneder i året.
Om høsten og vinteren kan de trekke
så langt sør som til Antarktis. Terna
får dermed med seg· to somre i året.
Over øya så vi flere ganger tyvjo og
dens større slektning, storjoen. Ute på
havet passerte havsuler, men arten
hekker ikke så langt nord på Island.

På Grimsey fanges lunden i hekketiden med håv, dette kalles f leyging av lokalbefo lkningen . I dag tas få individer på denne måten på øya. Tidl igere ga nok denne
fangsten et viktig bidrag til kosten for øyboerne. Fot o: Øivind Lågbu.

Øyas beliggenhet er no k årsa ken t il
at vi ikke fant søppel i større grad i
fjæra. På strendene lå mye drivtømmer og sauegjerdene var bygd av
tømmeret som sikkert kom fra de
store russiske elvene.

TURISMEN
Det er vesentlig amerikanere, tysk-·
ere, franskmenn og svensker som har
oppdaget Grimsey som et turistmål.
Fly går av og til ned på øyas flyplass, ·
for at turistene skal bese øya under e n
time. Båten Drangur går i et såkalt
Midn ight Sun Cruise i!n gang i uka.
Klokka elleve om natta er man oppe

på øya, og alt i ett-tiden begi r man seg·
t ilbake til Akureyri.
Noe særlig komfortabelt cruise. kun~
ne dette utvilsomt heller ikke være. På
veien hjem fra øya begynte noen
franskmenn å koke suppe på dekk. Det
var bare brødskiver og cola å få kjøpt.
Vårt opphold på Grimsey gjorde et
dypt innhogg i øyas matforretning.
Det var slutt på melk, brød og knekkebrød. Det var derfor tydelig at man var
lite vant til at folk b le over der ute.

Adresse: Øivind Lågbu
Ryggeveien 450
1580 Rygge
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( ____a_k_tu_e_ll_d_eb_a_tt_________________,1)
80 - årenes drakamp om skogsverdiene
Pål Bugge
Det er jo ingen stor nyhet at vi
miljøvernere mange ganger føler at
våre folkevalgte har en utrolig dårlig
evne til å se inn i fremtiden. Deres
evne til å forutsi konkrete resultater av
de vedtak de fatter er dessverre skremmende snevre og kan naturligvis bare
måles i kroner og ører.
Som en kronisk fortsettelse i følgetongen "De økonomiske interessers
konfrontasjon med miljøverdiene"
aner vi at en av de neste store valplassene i 80-årene vil bli landets skogområder. Med stø·t te fra de økonomiske
interessentene innen skogsdriften har
Stortinget klart definert retningslinjene for skogpolitikken i årene som
kommer. Bruttotilveksten i de norske
skogene er nå 13 - 14 millioner kubikkmeter. Som det heter i skogselskapets hefte "Plantevern - Skogvern"
kan og bør denne tilveksten bortimot
fordobles. Dette på bakgrunn av den
ventede manglen på trevirke på ver·
densbasis. For å nå dette målet er man
etter alt å dømme villig til å bruke alle
de midler som er tilgjengelige. "Fandens forlengede arm" innen skogbrukskretser er naturligvis de "produksjonshemmende faktorer" så som treborende insekter, sjenerende ugress og løvskog. I løpet av de kommende årene vil
vel muligens vi miljøvernere også komme på denne listen. Dette på bakgrunn
av den gedigne konfrontasjon vi må
vente oss når debatten setter skikkelig
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fart.
Det politiske presset skogdriftinteressene øver, med holdepunkt i hva ar·
beidsplassene og den økonomiske gevinsten betyr for det norske samfunnet, er formidabel. Når debatten en
gang skal summeres opp vil vi nok
komme frem til enda et klassisk
eksempel på diskusjonen om hvilke
verdinormer samfunnet skal bygges på.
Nå er det jo gjerne irrgrønne naturvernere som meg som blir kalt usaklige. Men enkelte ganger kan man få
oppleve a~ motparten slår til for fullt.
I skogselskapets hefte "Plantevern Skogvern" får man servert floskler som
at en sunn skog er en vakker skog. På
bakgrunn av hva skogselskapet representerer er dette uttrykk for at ensformige høyproduktive skogområder uten
"produksjons-hemmende faktorer" er
det samme som en sunn skog og derfor
naturligvis også en vakker skog. Skogbruksinteressenes definisjoner av hva
en vakker skog er, vil naturligvis bare
bli vurdert i forhold til antall produserte kubikkmeter langfibret trevirke.
Hva gjøres det da konkret for å
oppnå en "vakker skog" sett med
deres øyne? Jo, en øket bruk av de
allerede tvilsomme sprøytemidlene er
planlagt. Større trevirkeproduksjon må
naturligvis medføre øket bruk av biocider. Biocider er altså et uttrykk fagfolkene bruker på plantevernmidler.
Direkte oversatt betyr det livsødeleg-

gere. Det sier jo i et nøtteskall hva vi
egentlig står overfor. Disse biocider
blir i dag brukt mot skadeinsektene og
mot "skadelig" vegetasjon. I Norge i
dag sprøytes riktignok et relativt lite
areal av det totale skogarealet ( 15 % i
løpet av 60 - 100 år). Men area let er
altså planlagt å utøkes. Ettersom
forskningen når det gjelder sprøytemidlenes innvirkning på dyre-, fugleog plantelivet er intensivert og forbedret i de siste årene er miljøhensynet
på frammarsj. Men arbeidet blir sterkt
hemmet av for små bevilgninger på
dette området.
Enkelte har også hevdet at sammensetningen i de rådgivende komiteer når
det gjelder å gi tillatelse til bruk av
sprøytemidler er i disfavør for miljø·
vernet generelt. Sprøytemidlene blir i
dag "grundig" utprøvd og undersøkt
ved Statens plantevern, Statens frøkontroll , Norsk institutt for skogforskning og flere institutter ved
Norges landbrukshøyskole. Disse· er så
rådgivende organer for den godkjennende myndighet som er Landbruksdepartementets giftnemd. Denne har
medlemmer som representerer hvert
sitt fagområde.
Det er helt klart at hvert enkelt
medlems prinsippielle holdning til
naturvern og bru k av sprøytemidler vil
avgjøre hvilke konklusjoner man trek·
ker av fo.rskningsrapporten, og utformingen av anbefalingene av bruk av
nye sprøytemidler. Det er stor grunn
til å tro at hver gang de bestemmende
myndigheter blir konfrontert med
dilemmaet økonomi , arbeidsplasser og
miljøvern vil det som vanlig bli det
sistnevnte som blir feid til side .
Nå dreier problemet seg· ved moderne skogsdrift ikke bare om sprøyte·
middel. Det er sammensetningen av
mange forskjellige negative faktorer

som til sammen er i ferd med å forrykke den økologiske balansen i skogen.
Men bruken av sprøytemiddel er det
folk flest reagerer sterkest på. Miljø·
vernere er jo sterkt opptatt av alternative middel til å holde skadeinsektene i
sjakk. For eksempel biologiske hjelpemiddel som parasitter, 'rovinsekter og
ikke minst fuglebestanden. Et paradoks i skogbrukernes holdninger er at
også de påpeker at våre "småfugler" er
en av de bedre skadedyrbekjemperne.
Men samtidig gjør de alt hva de kan
for å desimere denne fuglebestanden
ved å ødelegge den økologiske likevekten i skogen. Dette skjer og har
skjedd ved hjelp av flere aktiviteter.
Sprøytingen med glyfosat dreper løv·
skoginnslaget og trivia liserer skogmil·
jøet. Sammen med utstrakt satsing på
store arealer med ensidig beplantet
barskog bidrar dette til at mangfoldet
i naturen i slike skogproduksjonsom·
råder reduseres drastisk. Uten et slikt
mangfold vil livsgrunnlaget for de
fleste fuglearter forsvinne. Det er anslått at i slike såkalte monokulturer vil
anta II evertebrater (insekter, tusenbein, edderkopper osv. ) gå ned fra ca.
8000 til 20001 De siste halvt hundre
årene med overgang fra naturskog uten
bruk av sprøytemiddel til kulturskog
med utstrakt bruk av forskjellige bio·
eider er i ferd med å ødelegge den øko·
logiske balansen. Den moderne skogsdriften er i ferd med å tvinge seg selv
inn i en ond sirkel hvor produksjonshemmende skjevheter i skogsmiljøet
lappes på ved hjelp av økende kjemikaliebruk. Denne onde sirkelen vil det
bli verre og verre å komme ut av som
årene går, og produktiviteten i skogbruket skal økes.
Det mest kjente av miljøgiftene som
brukes i skogbruket er vel DDT. På
tross av advarsler fra mange hold om
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bruken av dette middelet har ikke
skogsdriften funnet det økonmisk
forsvar! ig å fjerne det fra markedet.
Dette er blitt gjort i Sverige til glede
for miljøvernere, men også til fortvilelse for skogeierne. Man har tatt i bruk
andre mindre farlige stoff for å bekjempe gransnutebillens herjinger i
plantefeltene, men med dår ligere resultat enn med DDT. Likevel bør det nå
bli et forbud mot DDT også i Norge.
Spesielt når man tenker på hva DDT
har utrettet i rovfuglbestanden med
hensyn til det dårlige hekkeresultatet
i de siste tiår. Man synes det er nok
med tilførsel av DDT som det er, når
man tar i betraktning at de forurensete
luftstrømmene fra kontinentet også
fører med seg anslagsvis ca. 5 - 6 tonn
i året. Det norske forbruket er i øyeblikket på 1500 kg i året. Dette synes
da ikke forholdsvis å være så mye når
man sammenlikner med det som blir
innført via luftveien. Men betingelsen
for .å få til et internasjonalt samarbeide
med å begrense forurensingen over
landegrensene bør jo være at man selv
først rydder foran egen dør.
Er det så mulig å fjerne sprøytemidlene fra skogsdriften? Skogseierne sier
nei på bakgrunn av den ventede lavere
lønnsomhet. Helikoptersprøyting for å
rydde løvskog koster i dag halvparten
av det det koster å rydde skogen manuelt. Likeledes vil en dårlig effektivitet ved å unnlate å bruke DDT i plantefelt få alvorlige konsekvenser for tilveksten i de norske skoger. Mange påpeker også skadene som oppstår ved
bruk av tungt maskinelt utstyr i
skogene. Dette hevdes å gi treborende
skadeinsekter ytterligere ynglemuligheter ettersom stammer og røtter blir
skadet.
Det er i dag utenkelig for skogbruket å gå vekk fra tungt maskinelt

30

utstyr. Heller det motsatte for å øke
lønnsomheten. Problemkomplekset ser
ut til å være uoverkommelig. Miljøhensynet og effektiv skogsdrift synes å
være uforenlig. Man får inntrykket at
det eneste som nytter, er å regelrett gå
til så drastiske miljøverntiltak at lønnsomheten i skogbruket nærmest forsvinner. Uansett hvilken løsning man
kommer fram til kan den umulig bli et
kompromiss med tanke på den planlagte økningen i skogdriften i de nær·
meste ti år. For skogsmiljøets skyld må
vi naturvernere nå stå på for å få en
helomvending i trenden innen skogdriften. For å få dette til er vi avhengig
av minst de 3 følgende faktorer:
1. Større representasjon av miljøverninteressene både i de rådgivende organ såvel som i den godkjennende
myndighet når det gjelder innføring
av plantevernmidler.
2. Økte midler til forskning på biocidenes innvirkning på dyre-, fugleog planteliv. Økt forskning av
effektene av moderne skogsdrift i
skogsmiljøet generelt.
3. Økt arbeid fra naturvernorganisasjonene for å opplyse publikum om
farene med dagens utvikling innen
skogbruket og opparbeiding av en
solid opinion.
De forskjellige skogsinteressene er altså
ved en skillevei i 80-årene. Bærplukkere, miljøvernere, jegere, friluftsfolk,
ornitologer på den ene side og skogsdriftens interesser på den andre siden.
Det er mange arbeidsplasser og store
økonomiske interesser som står på
spill, men hensynet til miljøet bør og
må prioriteres!

Adresse: Pål Bugge
Storveien 29
1620 Gressvik

VALG AV
KIKKERTER OG TELESKOP
Noen gode råd ved Pål Bugge
For de fleste ornitologer er det en
selvmotsigelse å gå en tur i skogen uten
en skikkelig kikkert. Og mange igjen
føler seg direkte "nakne" uten et tele·
skop, når de går langs stranda, eller
langs et vidstrakt våtmarksområde.
Man må ha utstyret i orden enten man
skal drive seriøst registreringsarbeid,
eller bare gå å kikke og kose seg.
Derfor er det viktig ved anskaffelse
av utstyret å kunne velge den rette
kvaliteten i forhold til prisen, og de
behov man har.
Som på så mange andre utstyrsom·
råder er det heller ikke lett å velge
rett når det gjelder kikkerter og tele·
skop. For å få et lettere valg bør man
finne ut hvilken kategori av fuglekik·
kere man tilhører: nybegynnere,
viderekomne eller de fullstendig hel·
frelste?

Håndkikkerter.
For en nybegynner uten store ambi·
sjoner, som bare trenger en kikkert i
ny og ne, er valget relativt lett. Kjøp
den billigste kikkerten du selv er til·
freds med. Det er ingen grunn til å
bruke mer enn ca. 300 · 400 kroner på
en kikkert man bruker 30 · 40 ganger i
året.
For de viderekomne som har ambi·
sjoner og er ivrige fuglekikkere, blir
problemene større. En prisklasse fra
7 · 800 kroner opp til 1600 · 1700
kroner er normalt.
For de helfrelste er det kort sagt
ingen grenser, alt fra 16 -1700 kroner
opp til 3 · 4000 kro ner.
Når så valget på prisklassen er falt,
må man tinne ut om kikkerten skal

brukes i skogsterreng/blandingsterreng
eller hovedsaklig langs store våtmarksområder og langs kysten.
For den førstnevnte kategorien vil
en kikkert med åtte gangers forstør·
reise være tilstrekkelig, men til bruk på
lange avstander vil nok 10 gangers for·
størrelse være på sin plass. Noen har
dessverre skjelvende hender, som gjør
at de ikke klarer å holde en 10 gangers
kikkert rolig. Da er det bare til å slå
seg til ro med en 8 gangers kikkert.
Det finnes også zoomkikkerter med
variabel forstørrelse, men disse· har
foreløpig så dårlig optisk kvalitet at
det ikke har noe for seg· å kjøpe slike
kikkerter.
I den billige klassen er "den rus·
siske" kikkert best. Dette gjelder alle
kvalitetskrav: skarphet, kontrast, oppløsningsevne, fargegjengivelse, meka·
nisk kvalitet, samt liten vekt og stør·
reise. En 8x30 koster ca. 400 kroner,
og en 12x40 koster ca. 600 kroner.
For de viderekomne er det nettopp på
de ovenstående faktorene flisespik·
keriet begynner. Uten erfaring og
kritisk sans, vil forskjellen fra de bil·
ligste kikkertene til de mellom-dyre
være forsvinnende liten. Men det er en
tommelfingerregel som en bør gå etter:
løft kikkerten mot lyset og se inn i
okularet (d.v.s. hold kikkerten bak
fram) på en 20 · 30 cm avstand. I mid·
ten av okularet vil det avtegne seg en
lys klar sirkel og en grå mørkere ytre
ring. Hvis denne "ringen" viser seg å ha
formen av en firkant i stedenfor å være
sirkelformet, kan man uten videre slå
fast at konstruksjonen ikke kan være
påkostet eller avansert. Prismene i kik·
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kerten er kort og godt for dårlig.
Den optiske kvalitetsforskjellen for
en normalt kritisk person kan som sagt
være liten, men den mekaniske kvalitetsforskjell mellom billige og dyre
kikkerter kan være enormt stor. Glass- ·
elementer og prismer er i billige kik·
kerter limt fast på en lite tilfredsstillende måte, som ikke tåler harde støt.
For "onkel Odd" som bare tar ut kikkerten av hjørneskapet to ganger hver
sommer for å se på Hankø regattaen,
spiller mekanisk kvalitet svært liten
rolle. Men for en ornitolog ute i alt
slags vær og kronglete terreng, vil dette
være minst fike viktig som den optiske
kvaliteten. Og det er dette sammen
med den optiske kvaliteten som gjør
det til en god investering å kjøpe en
kikkert i høy prisklasse, En brukbar
kikkert i mellomklassen er Mirador
som "nesten alle" ornitologer for noen
år siden brukte over hele Norge. Men i
og med at prisen har gått opp en del,
til 840 kroner for en 8x30 og 850 kroner for 10x40, er den ikke så aktuell
lenger. Den optiske kvaliteten er god,
men den mekaniske kvaliteten er svak.
Støv og kondens slipper altfor lett inn
i kikkerten og støt tåler den heller ikke
spesielt godt. Gå da heller opp et hakk,
og få det jeg vil karakterisere som
markedets beste kjøp i forhold til
prisen : Kowa 7x35 til kr. 1350,-, 9x35
til kr. 1450,-.
Den optiske kvalitetsforskjellen mellom en Carl Zeiss Dialyt 10x40 B og
9x35 Kowa må bli en smaksak, det til
tross for at Zeiss-k ikkerten koster
drøye 2000 kroner mer. Mekanisk er
dog Zeiss-konstruksjonen bedre.
Vil man gå enda et hakk høyere
uten å måtte bruke over 3000 kroner,
er Swarowski-kikkertene til drøye
2000 kroner et godt alternativ. De er
vanntette, støvtette og støtsikre med
topp optisk kvalitet. Kompromissløs
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kvalitet finnes kun i Zeiss-ki kkertene,
hvor man får en kikkert for resten av
livet. Den har 30 års fabrikasjonsgaranti 1I

Teleskop.
Valg av teleskop er lettere i og med
at det finnes kun 4 typer på markedet
som kan brukes til ornitologiske studier. I den lavere prisklassen er det
Kowa og Mirador som konkurrerer.
Kowa har høyere oppløsningsevne
(detaljgjengivelse), men er lengre og
litt tyngre enn Mirador. Miradoren har
i tillegg gummiert beskyttelse mot støt
og slag. Prisforskjellen er ikke stor,
begge ligger på rundt 1000 kroner, og
avgjørelsen mellom disse vil gå ut på
hvilken man synes er lettest å bruke.
I den øvre prisklasse befinner seg
Swarowski til rundt 3000 kroner, og
Celestrou i samme priskategori. Swarowski's langkikkert er gummiert med
fast okular på 30 gangers forstørrelse.
Celestrou er opprinnelig bygd som
stjernekikkert og er bygd som vanlig
speilteler til speilreflekskameraer. Begge er av topp kvalitet, men er i for høy
prisklasse til å være virkelig interessante.
For mange er også valget av forstørrelsegraden på okularet ganske
vanskelig. Mange synes å foretrekke
zoom-okularet med 16 - 30 gangers
forstørrelse. Dette gir god oversikt
ved minste forstørrelse, og mulighet til
å zoome inn og plukke ut enkelte
fugler for nærmere identifikasjon. Men
den optiske kvaliteten er meget dårlig
ved høy forstørrelse. Selv fant jeg ut,
at til mitt behov, som er basert mer
på fuglekikking enn fugleregistrering,
var et 22x vidvinkelokular ideelt.
Teleskopet gir meg altå litt over dobbelt forstørrelse av håndkikkertens
forstørrelse. I og med den lave forstørrelsen blir gjengivelsen god, og opp-

levelsene større.
Et råd til slutt, kjøp fra den butik·
ken som har det beste utvalget i alle
prisklasser, hvor de kan garantere deg
god service, også etter at kikkerten og
teleskopet er kjøpt.

Lykke til med fugletittingen.
Adresse :
Pål Bugge
Storveien 29
1620 Gressvik

SAMMENSLÅING AV LANDSKAPSVERN
OG ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
Årsmøtet i 1980 ga det nåværende
styret mandat til å utrede mulighetene
for sammenslåing av de to forenings·
heftene for ØOF og ØN.
Et komitemøte ble holdt hvor ØO's
framtid ble diskutert gjenerelt. En
enstemmig kom ite konkluderte med at
i tråd med det Økte samarbeid mellom
de to naturvernforeningene vil det
være naturlig å slå sammen foreningsheftene. Forusetningen for dette var
og er naturligvis at begge foreningers
medlemmer får et kvalitativt bedre
hefte. Det gjelder både såvel teknisk
kvalitet som bedre og mer variert
innhold.
Styret i ØOF har tatt opp saken og
har kommet til at sammenslåingen
er positiv for å bedre samarbeidet,
effektivisere naturvernarbeidet i fylket
generelt og gi alle medlemmene et
bedre hefte.
En positiv holdning til sammenslåingen av heftene fra Østfold Natur·
vern's styre har også hele tiden vært
klar. Nå når utredningene er klare, er
styret naturligvis interessert i medlemmenes mening. Antall dobbelt·
medlemmer sett fra ØOF's side er kun
10%. At disse forsetter med sitt med·

lemsskap i begge foreningene til tross
for kun et hefte tar vi for gitt. Grun·
nen til det er at 95% av alle .dobbelt·
medlemmene hører med til det vi
gjerne kaller "grunnfjellet" i foren·
ingen. Så derfor alle medlemmer : Send
inn deres mening av sammenslåingen
av foreningsheftene for "ØN" og
"ØOF". Den endelige avgjørelse vil bli
tatt på årsmøtet til høsten.
Pål Bugge

P. S.
Det har i den siste tiden vært en del
snakk om å danne en botanisk fo ren·
ing i Østfold. Dersom dette skulle skje,
kunne det kanskje være aktuelt å
ta med denne foreningen i et tidsskrift·
samarbeid. Bladet vil i så fall også få
en del stoff om planter. Vi er interessert i å høre hva dere mener om
dette også, og ta gjerne med et forslag
til hva et eventuelt felles tidsskrift skal
hete. (" Østfold-Natur" er opptatt av
rapportserien.)
Hermod Karlsen.
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EN VELLYKKET JAKT
Pål Bugge
April fører alltid med seg et stort
duetrekk. De store flokkene som trekker nordover består av ringduer, men
iblant kan man også se den mindre
skogdua.
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I de nylig snefrie stubbåkrene langs
skogkanten beiter de ivrig på spillkorn
som ligger igjen fra i høst. Trekket er
slitsomt og krever mye energi, derfor
er også all oppmerksomhet rettet mot

matsøkingen. Og dette er en ønskesituasjon for hønsehøken. Etter å ha
drevet litt rekognosering velger den ut
den mest gunstige angrepsruten. Med
høy hastighet feier den lavt over bakken, bak busker og ujevnheter i terrenget for så å brått slå ned blant de
overraskete duene. I vill panikk flykter

duene, mens høken fornøyd sitter
igjen med sitt bytte. Deretter bærer
det avsted til hønsehøkens favorittplass. Et sted hvor den både hviler og
fortærer sitt bytte. Gjerne et spesielt
tre eller som på tegningen, en stor
stubbe.

Halden
lokallags ekskursjon
til
-- ·
Breidmosen 23. og 24. mai 1981
--··

Myrene og deres betydning for flora
og fauna har våren '81 vært temaene
for Halden lokallag. 6 . mai på lokallagsmøte fikk vi et innblikk i de forskjellige myrtypene. Senere, 23.-24.
mai, hadde lokallaget ekskursjon til
Breidmosen syd for Gjølsjøen for å ta
en myr under en grundig undersøkelse.
På denne turen deltok 9 NOF-medlemmer fra Østfold, nærmere bestemt fra
Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.
Både lokallagsmøtet og på myrekskursjonen var det Geir Hardeng som
øste av seg med sine myrkunnskaper.
Breidmosen inngår som en av myrene i myrreservatene i Østfold. Ornitologisk sett er myren interessant og
ved registreringer i hekketiden 1971,
73, 76 og 78 er det observert stokkand,
krikkand, kvinand, orrfugl, vipe, rødstilk, grønnstilk, storspove, sanglerke,
trepiplerke, heipiplerke, buskskvett
og en hel del andre fugler.
Ekskursjonen var lagt opp med ob·
servasjonsrunder på myra og for å lære
litt om floraen. Tre nye fuglearter for
myra ble registrert. Dette var sivspurv,
sothøne og heilo, som ble sett i oppflukt fra myra. Andre fugler som ble

observert var hei- og trepiplerke, enkeltbekkasin, storspove, rugde, fiske·
måke og noen flere arter. Som tidligere
nevnt skulle vi lære litt om floraen,
og noen typiske myrarter som rundsoldogg, molte og tra~bær fikk vi se.
Hvitlyng var det flust opp med over
hele myra. Andre interessa nte ting
utenom flora og fugl var stor og liten
myredderkopp, spissnutet frosk, padde
og firfisle.
'
Etter å ha forlatt Breidmosen ved
middagstider dro vi en tur oppom
Gjølsjøen. Her var mye fugl å se og
flere av turdeltakerne observerte nye
arter. Knoppsvane hekker trolig med
ca. 20 par i år. Toppdykker, taffeland,
toppand, sothøne, sivsanger, rørsanger
og mange flere ble observert. ~tter en
lang dags "fågelskåding" med mange
interessante opplevelser tok vi en prat
med Søbygutta på Søby gård ved Gjølsjøen, for å høre fuglenytt fra sjøen,
for å avslutte dagen.
Halden lokallag takker Geir Hardeng for alle tiders myrlære både på
·
møte og i felt.
Tor Strøm
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KONKURRANSEFUGLEN
Konkurransefuglen i forrige nummer var en vadefugl. Så. langt kom vel
de fleste umiddelbart. Neste skritt i
artsbestemmelsen måtte da bli å se
på størrelse, tegninger i fjærdrakten og
kroppsformen (proporsjoner).
- Størrelsen er nærmest umulig å fastslå av fotografiet.
- Bildet er tatt i motlys, men en ser
likevel at dette er en vadefugl uten
særlig markerte tegninger i drakten.
Det en ser, er lyse fjærbremmer på
oversiden og en svak lys stripe over
øyet.
- Vadefuglen virker kraftig (solid),
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nebbet er kort, rett og like solid som
resten av fuglen. Dette må være en
småvader, men likevel en ganske stor
fugl.
Riktig løsning blir derfor Polarsnipe.
Fuglen er for øvrig i vinterdrakt, slik
vi oftest ser den her i Østfold. Bildet
var tatt av Helge Eek. Riktig svar fikk
vi fra Harald Frantzen, Fredrikstad.
Han var for øvrig eneste innsender.
Bildet denne gangen er tatt av Ole
Jørgen Hanssen. Svar må vi ha senest
1. september. Det blir som vanlig en
bokpremie.

STYREN YTT
For perioden 1. januar - 1. april
Fem styremøter er holdt i perioden,
og vi skal kort se på innholdet i de
viktigste.
Etter flere møter og diverse brevveksling mellom ØOF og styret for
Akerøya ornitologiske stasjon, har en
funnet det riktig å skille stasjonen fra
foreningen. Dette innebærer at stasjonen for framtiden vil drive etter
selvstendige opptrukne regler og må
selv stå for finansieringen av driften.
Muligheten for foreningen til å
arrangere årlige feltkurs på stasjonen
vil imidlertid fortsatt være til stede.
Tellef Kjellesvig, som har vært
sjefen for foreningens Atlas-prosjekt,
har trukket seg fra sitt verv. Morten
Brandsnes og Arild Bjørnstad vil erstatte Tellef for framtiden.
Våre lokallag har til nå gjort en
meget god innsats med å verve nye
medlemmer. Etter henstilling fra Halden lokallag, har styret gått inn for at
lokallagene fra i år av skal få hele medlemsavgiften for førstegangsmedlem·
mer. En håper at tiltaket vil fremme
ytterligere innsats på vervefronten hos
lokallagene våre.
I mange år har en arbeidet for å
sette opp et fugletårn ved Gjølsjøen i
Marker kommune. Halden lokallag har
presset på, og styret har nå henvendt
seg til de nødvendige innstanser for å
få opplegg for et tårn godkjent. Tårnet
skal reises på dugnad.
Styret vil satse ·sterkt på informa·
sjon i tiden som kommer. I samarbeid

med Østfold Naturvern, vil det bli
kjøpt inn utstillingsmateriale for hele
5.000 kroner. Utstyret er transporta·
belt og kan derfor flyttes rundt om på
aktuelle visningssteder. Pål Bugge står
for utformingen av den første vandreutstiU ingen.
Olje/sjøfuglproblematikken fikk ny
oppsving rundt nyttårsskiftet. Flere av
foreningens medlemmer var ute i
skjærgården for å se på elendigheten.
For å samle inntrykk og erfaringer har
vi søkt Miljøverndepartementet om
penger til å gi ut en egen trykksak om
nettopp olje/sjøfugl.
Simonetta Saenger fra Kråkerøy har
kommet med forespørsel ·til styret om
vi er villige ti I "å låne ut" navnet vårt
til fordel for et eget fond for oppret·
telse av en egen vaskestasjon for oljeskadede fugler. Foreningen har sagt ja
til det, under forutsetning at vi ikke
selv vil få økonomiske forpliktelser
med fondet.
For å bedre vår økonomiske situasjon vil styret satse på å holde en medlemsutlodning på tidlig-høsten. Målet
er at alle medlemmer selger en lodd·
bok på 10 lodder hver. Det bør vi vel
klare? Vi kan ihvertfall love fine
premier!
Foreningen jubilerer jo i år. I den
anledning vil vi i løpet av høsten
arrangere en større sammenkomst for
våre med lemmer.
Erik Sandersen
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Innhold i 1980
Andersen, Ingar:
Hekkende hauksanger i Fredrikstad-distriktet
Bjørgan, Arne :
Rapport fra Fredrikstad Lokallag
Bosy, Rune Gunther :
Sabinemåke, larus sabini, observert for første gang i Østfold
Brandsnes, Morten :
Nygaardsmoa høsten 1979
Bugge, Pål :
Safari i Kenya
Haga, Atle og Hardeng, Geir :
Ferskvannsøyer i Østfold med ornitologisk verneverdi
Hanssen, Ole Jørgen :
Guide for fuglek ikking i Østfold fylke
Mule/Stangeskjær. En verdifull hekkelokal itet på Kråkerøy-kysten
Status for sjøfuglreservatene i Østfold 1980
Hekkefunn av grågås på Østfold-kysten
Hva mener medlemmene om foreningsdriften? Resultatene fra
innsendte spørreskjemaer
Ankomstdato for noen trekkfugler i Østfold våren 1980
Hardeng, Geir :
Fra 100 til 400 fuglearter i Norge og om utviklingen i Østfold
Hardeng, Geir og Haga, Atle:
Tiltak for å beskytte smålom og trane som hekkefugler i SØ-Norge
Iversen, Ingar:
Kvikksølvundersøkelser i blåskjell og egg fra gråmåke og ærfugl
Enkelte noteringer fra Akerøya Ornitologiske stasjon høsten 1979
Kjellesvig, Tellef :
Atlas-prosjektet. Meddelelse nr. 6
lunde, Øivind, Hardeng, Geir og Pettersen, Jan-Christian:
Taffeland (Aythya ferina) hekkende i Norge
Rosnes, Asgeir og lågbu, Øivind:
Vis varsomhet i vårskogen
Sandersen, Erik:
Øra Naturreservat
Aksjon Rovfugl
Stenmark, Geir:
Hekkende myrsanger i Seutelva
Sjøfuglregistreringer i Østfold. Resultater vinteren 1979/80
Sørensen, Rolf:
Midtvinter
Bokanmeldelse
Brev til bladet
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94
71
14
112
96
85
6
11
51
61
69
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Formannen har ordet
Innhold 1979
Konkurransefuglen
"Notat"
Nødrop fra en "fugleformann"
Redaksjonelt
Regnskap for NOF avd. Østfold 1.1.1979 · 21.12.1979
Styrenytt
Tilleggsopplysninger til artikkel om taffeland

3,47,83
40
38,73,113
50
4
3,47,83
75

36
84

Hefte nr. 1 utgjør side 1 · 44, nr. 2 side 45 · 80 og nr. 3 · 4 side 81 · 120.

RETTELSE
Vi minner om at artikkelen "Kvikksølvundersøkelser i blåskjell og egg fra gråmåke
og ærfugl" i nr. 1, 1980 ikke er skrevet av Ingar Andersen, men av lngarlversen.

-I

Støtt våre annonsører!

Naturbøker i stort utvalg, f. eks:
Grøndahl's Store Bok om ville dyr
Alta -bilder Kr. 129
Arne Beskow: Se Norge ! Kr. 19a
Alta-Kautokeino-vassdraget Kr.161
Verdens Dyreliv Kr. 198
Jon Østeng Hov: Rovfugl Kr. 148

Kr. 24s

Sverre 'g-ohnsen
Bok- fJ' ])apirhandel
1600 Fredrikstad
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REGNSKAP FOR NOF, AVD. ØSTFOLD
1. 1. - 31. 12. 1980
Utgifter
Egenkapital pr. 1.1.1980
Kasse
Glommen Sparebank
Postgiro
Lån til Akerøya

kr. 305,00
kr. 131,49
kr. 592,90
kr. 4.536,20

kr. 5.565,59
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Renter
Kontingent
Annonser·
Østfold-Natur
Materialsalg
Offentlig støtte
Vinterfugltelling
Diverse inntekter
Materialutgifter
Porto
Annonser
Østfold-Ornitologen
Østfold-Natur
Møteutgifter
Atlasprosjekt
Kontorutgifter
Vinterfugltell ing
Fuglekasseprosjekt
Moss Lokallag, tilskudd
Fredrikstad Lokallag, tilskudd
Reiseutgifter
Diverse utgifter
Egenkapital pr. 1.1.1981
Glommen Sparebank
Postgiro
Lån Akerøya

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

kr. 161,40
kr. 710,48
kr. 3.300,00
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29,91
8.560,10
2.700,00
2.298,10
379,94
6.802,00
1.500,00
1.049,20

87,45
2.880,25
2,842,80
8 .747,28
359,52
2.273,50
1.234,70
1.988,46
1.060,00
541,00
500,00
500,00
932,00
650,00

kr. 4.071,88
kr. 28.884,84

Kasserer : Tone Røed {sign.)

Inntekter

kr. 28.884,84

Revidert : Tor Sørlie (sign.)

Den siste offisielle norske fuglenavnlisten er kommet!

Norsk Ornitologisk Forenings og
Norsk Zoologisk Forenings felles
komite, Norsk navnekomite for
fugl (NNKF),
har lagt f ram en
større rapport om sin virksomhet.
Rapporten inneholder følgende
avsnitt:
1. Kort oversikt over fuglenavnkomiteens historie fram til oktober 1979.
2. Det nye reglementet for NNKF.
3. Sammensetningen av NNKF etter
1.1.1979.
4. Arbeidet med norske navn på utenlandske fugler.
5. Arbeidet med de norske navnene på
den nye bokmålslisten.
6. Arbeidet med den første nynorsklisten.
7. Arbeidet med den første samiske
fuglenavnlisten.
8. Liste over norske navn på slekter.
9. Definisjonen av norsk område - utvidelse av innrapporteringsområdet i
norske farvann.
10. Underart - ikke rase. Oppfølging av
nomenklaturreglene.
11. Systematikk.
12. Fuglenavnlisten - forklaring til de
forskjellige kategoriene I-IV.

I det siste avsnittet presenteres
den siste offisielle fuglenavnlisten
på både bokmål og nynorsk.
Denne listen ble først offentliggjort av Norsk Zoologisk Forening
i sin liste over norske virveldyr
i 1961, og i 1976 kom den ut
for annen gang. Ny systematikk,
enkelte navnejusteringer og en
rekke tillegg er blant årsakene til
at fuglenavnlisten nå er offentliggjort separat, og bare 5 år etter
at den siste virveldyrlisten kom ut.
Listen har vært forelagt både
Norsk språkråd og Norsk målførearkiv.
Det var planlagt at NNKF's rapport skulle trykkes i Vår Fuglefauna, men av forskjellige årsaker
er den nå kommet ut som et
supplement til tidsskriftet Toppdykker 'n. Rapporten kan bestilles
fra: Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Oslo og Akershus, Zoologisk
Institutt, Postboks 1050, Blindern,
Oslo 3 ved å betale kr. 11,80
{kr. 10,- + kr. 1,80 i porto) pr.
stk. over postgirokonto 3705043.

FUGLEFOTOGRAFER !
Vi trenger mange svart/hvitt bilder til
Østfold-Ornitologen, også av vanlige arter !
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VERV ET MEDLEM!

I 1980-årene må vi naturvernere
styrke vår stilling i samfunnet. De
store arbeidskrevende oppgavene som
ligger foran oss vil bety at vi må sørge
for større slagkraft for vårt miljøvernbudskap. Det nye styret vil arbeide
sterkt for å oppnå dette, men vi klarer
det ikke uten din hjelp.
For å få større slagkraft er vi derfor
avhengig av din innsats i verveaksjonen
1981 .
Det vi ber deg om er å verve 1 · ett ·
medlem. Hvis alle klarer dette beskjedne målet vi vi altså fordoble medlemsantallet. Vi vil plutselig ha blitt
600 medlemmer i fylket.
Dette vil først og fremst medføre
følgende :
- Økte kontingentinntekter ved nye
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medlemsskap
Økende bevilgninger fra det offent·
lige
Vi vil være flere som står bak
kravene til samfunnet om å ta stør·
re hensyn til naturmiljøet
Uansett om vi er passive støttemedlemmer eller hyperaktive m iljøvernere så
er vi alle interessert i å fremme natur·
vernsaken .
Alle · uten unntak · vet om en per·
son blant familie, slekt eller venner
som kan tenke seg å støtte ØOF's
miljøarbeid.
Om vi skal lykkes å verve 300 nye
medlemmer avhenger av om du vil
bruke 10 · 15 minutter av din tid til å
verve ett · 1 ·medlem.

Send inn navn og adresse på den/de
som vil bli medlem på et postkort eller
i et brev. Vi vil så sende Østfold-Ornitologen, informasjonsbrosjyre og innbetalingskort til vedkommende.
Husk å oppgi ditt eget navn og
adresse også, slik at du kan være med
i trekningen om en vervepremie.
Kontingentsatsene er kr 25,- for
hovedmedlem og kr 5,- for familiemedlemmer (dvs. uten tidsskrift).

1971:

VERVEPREMIE
Alle som verver ett eller flere nye
medlemmer blir med i en loddtrekning. Ved trekningen får du ett lodd
for hvert nytt medlem du har vervet,
så sjansene for å vinne blir større jo
flere du verver. Som premie har vi
valgt " Fuglene og deres adferd". Boka
er i stort format og inneholder mange
flotte fargebilder. Loddtrekningen blir
foretatt til nyttår.

- Over 10 000 ringmerkede fugl
- Over 100 000 fink på en dag
- Frank linmåke, sitronerle, ostsanger

Lyst til å lese mer om dette?
ÅRSRAPPORT 1979 FRA HØLEN BESTILLES VEDA
SENDE KR.18,- OVER BANKGIRO 7166.20.27531
PA FØLGENDE ADRESSE:

MØLEN ORN. STASJON
p.b. 220, 3201 Sandefjord

-IJarfvig (_Sørent:Jen a.J
SPESIALFORRETNING I:
ARBEIDSTØY- REGNTØY
OG HERREEKVIPERING
VERNE- OG GUMMIFOTTØY
ARBEIDSHANSKER

1600 FREORI KSTAD
TLF. 032/12084-16414
43

1601 Fredrikstad
Tlf. (032) 90 222

F. L. PETTERSEN A.s
Skotøyforretning
Telefon 13 254
STORTORVET 1 • FREDRIKSTAD

Eget fargelaboratorium
Fremkalling av Ektachrome film på 1 dag

·~iS:OTO
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Storgt. 12 - 1600 Fredrikstad - Tlf. 032/11 921 - 13 318
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Økonomisk førstehjelp
til utdanning
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 tid 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-

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 sludrer.
Velkommen inn til et av våre 121 ekspedisjonssteder for nærmere opplysninger!

li KR.EDITl<ASSEN
-nærbanken for folk flest
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Båndopptagere for
opptak av fuglesang ?

.'~~1t.fon(0Jl)12Sl96
I.I~~ ST~~~E M~~V:;
ER

Se vårt store utvalg i
NATUR·· og FRILUFTS·
BØKER samt KARTER

•©•

ROlf MARTINSf N

en Sentralbokhande1

B0 K H ANDEL

--· PA P I R F 0 R RE T N I N G

NYGAARDSGT. 16 -

1600 F REDR IKSTAD -

TLF. 13680

FARMANNS GT. 2 -

1600 FREDRIKSTAD -

TLF. 12 530

ajungilak. IGLOO
Suveren nykonstruert pose til en
rekke bruksområder. Blå nylon
utvendig, orange rayon innvendig.
Ingen gJennomsydde sømmer og
derfor spesielt god isolasjonsevne.
Passer for personer opptil 195 cm
og veier ca. 1.800 g med vanntett
transporttrekk. Kan vaskes.

• Rimelig automatisk kamera for hele familien .
• Utskiftbare objekter fra vidvinkel til
tele- og zoomobjekter.
• Lett og bruke . Liten og k<>mpak t .

FAESHOS:

PARK

Ny~aardS\:l i .

17.
1600 Fredriks•ad

NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
Innhold
Redaksjonelt
Formannen har ordet
Ann Norderhaug: Landskapsforandringer og dyrelivet
Arild Bjørnstad: "Prosjekt skogsfugl"
Erik Sandersen: Viggo - dyretegner på heltid
Geir Stenmark: Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1980
Jørn Bøhmer Olsen: Naturens renovasjonsvesen
Norvald Fimreite : Miljøgiftene og våre sjøfugler
Øivind Lågbu: Grimsey på Island: 96 mennesker holder ut på øya i ishavet
Aktuell debatt: Pål Bugge: BO-årenes drakamp om skogsverdiene
Pål Bugge: Valg av kikkerter og teleskop
Sammenslåing av Landskapsvern og Østfold-Ornitologen
Pål Bugge: En vellykket jakt
Halden lokallags ekskursjon til Breidamosen 23. og 24. mai 1981
Konkurransefuglen
Styrenytt
Innhold 1980
Regnskap
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