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Ved et tidsskille
"Å ja, jeg dro til Den Hvite Mann's
skoler. Jeg lærte å lese fra skolebøker,
aviser og Bibelen. Men etter en tid fant
jeg ut at disse ikke var nok. Siviliserte
mennesker stoler for mye på men·
neskelagde trykte sider. Jeg vender
meg til Den Store Åndens bok som er
hele hans skapelse. Du kan lese en stor
del av denne boken hvis du studerer
naturen. Du vet, hvis du tar alle dine
bøker, legger dem ut under solen, og
lar snøen og regnet og insektene ar·
beide på dem en stund; da vil det bli
ingenting tilbake. Men Den Store
Ånden har utstyrt deg og meg med en
mulighet til å studere i naturens universitet, skogene, elvene, fjellene og
dyrene som inkluderer oss selv."
Dette skrev Tatanga Mani, en
Stoney indianer, en gang. (Fra Mc
Luhans bok "Touch the earth" .) Si·
tatet burde også lære vår tids men·
nesker noe, i en tid hvor det er de.øko·
nomiske kalkylene som har størst be·
tydning for hva mennesket gjør med
naturen. Den økologiske tankegang var
gammelt nytt hos indianere og andre
folkeslag som europeerne kalte primi·
tive da de "oppdaget" dem. Når vi ser
hvordan naturen behandles i dagens
vestlige samfunn, også her i Norge, blir
det klarere hvem som var primitive. De
ideene som fremdeles dominerer i vår
sivilisasjon stammer i stor utstrekning
fra Den Industrielle Revolusjon . An·
tropologen Gregory Bateson nevner

noen grunnleggende forhold som fikk
stor betydning for naturødeleggelsene:
· Det er oss mot miljøet. Det er oss
mot andre mennesker. Det er individet
(eller det individuelle firmaet eller na·
sjonen) som betyr noe. Vi kan ha en·
sidig kontroll over miljøet og må kjem·
pe for denne kontrollen. Vi lever innen
en økende "utviklingsfront". For alle
er det selvklart fornuftig at økonomien
bestemmer alt. Teknologien vil klare
det fo r oss. · Bateson mener imidlertid
at vi nå bør innrømme at disse ideene
er bevist å være gale ved den store,
men til sist ødeleggende utvikling av
vår teknologi i de siste 150 år. Sam·
tid ig synes de å være gale etter mo·
derne økologisk teori. Skapningen som
vinner over miljøet ødelegger seg selv.
Noen økologer vil ha det til at men·
nesket bare må regnes som en dyreart i
et system med hundretusener av arter.
Men mennesket kan ikke settes inn i
økosystemet på denne måten. Men·
nesket er den eneste dyreart som kan
omforme naturen gradvis etter sine be·
hov, og for å klare dette har det ut·
viklet et mangfold av kulturelle til·
pasninger. Noen ytre kriser tilpasser
det seg ved å endre teknologien, og
folkegrupper med svakere utviklet teknologi slik som indianere, kan da drives tilbake eller utryddes. Men ingen
folkegrupper har hatt en like ødeleggende effekt som europeerne i de siste
hundreårene. I dag klarer ikke tekno·
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logien som råder å løse økokrisen, det
må dyptgripende forandringer til om
balansen med naturen skal rettes i alle
falle noe opp igjen. Det er imidlertid
ikke bare teknologien som må endres,
hvis man skal få noen bedring må de
religiøse, filosofiske og kulturelle forhold som har forårsaket krisen tas opp.
Og det vil bli en smertefull prosess for
oss og for de generasjoner som følger
etter, hvis de får sjansen.
Rel igionsforskeren S.H. Nasr sier
det slik: "Få er villige til å se virkeligheten i øynene og akseptere faktumet
at det er ikke mulig å ha fred i det
menneskelige samfunnet så lenge som
holdningen mot naturen og hele det
naturl ige miljøet er basert på aggresjon
og krig. Videre, vil kanskje ikke alle
forstå at for å oppnå denne fred med
naturen må det være fred med den
åndelige ordning." Nasr mener også at
den protestantiske kristendom ikke
har noe godt naturetisk syn, i katolisismen og østlige religioner finnes
bedre byggegrunn.
Hvis et menneskelagd system skal
være i stor grad av likevekt med naturen omkring trenger det i tillegg til
religiøse og filosofiske syn også visse
politiske og økonomiske forhold. Sentralt står en samfunnsoppbygning med
små enheter. Også i naturens økosystem spres energien over et større område, store sentra kan skape ubalanse i
systemet og gi avfallsproblemer. I
dagens vestlige mediadebatt forsømmes de filosofiske og religiøse
aspektene mest. Økologen William
Clarke sier det derfor slik: " . . . det
første skritt har å gjøre med vårt sinn
heller enn med en manipulering med
den ytre verden, for det finnes ingen
teknisk løsning. Anvendelsen av mer
teknologi vil ikke hjelpe. En ny verden
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må begynne med et nytt sinn, hvis
forestillingen er sterk nok, vil våre
etterkommere arbeide ut detaljene på
veien." .. .
I dag arbeider tiden mot de som vil
forandre dagens utvikling, og rette opp
feilene ved katastrofen som alt er over
oss. Før eller siden må imidlertid den
industrielle levemåten nå sin slutt, og
det innenfor levealderen til alle mennesker fød t i dag. Den kan gjøre det på
en av to måter slik redaksjonen bak
bladet "The Ecologist" ser det: enten
mot vår vilje, i en rekkefølge av
hungersnøder, epidemier, sosiale kriser
og kriger eller på den måten vi ønsker
den skal gjøre fordi vi ønsker å skape
et samfunn som vil unngå undertrykkelse og grusomhet overfor våre barn i
en rekke av tankefulle, menneskelige
og meningsfulle forandringer.
Ved overgangen til et hvert nytt år
bør man vel være optimistisk, men jeg
våger ikke her å komme med noen
gode framtidsutsikter. Vi er allerede
kommet så langt i vår vanvittige naturog menneskeødeleggelse at det bli r
svært vanskelig å redde seg ut av uføret, og legge om samfunnet. Men
skal vi enkeltmennesker komme noe
videre må vi gjennomskue vår egen tid
med større klarhet og forandre våre
egne handlinger slik at de står mer i
samsvar med våre ideer.
Jeg skal avslutte med et avsnitt av
en som hadde et natursyn som jeg
skulle ønske mange hadde noe av i dag,
Henry David Thoreau fra boken
Walden (norsk: Livet i skogene) :
- Vårens første sangere! Året som
begynner med et yngre håp enn noensinne! De svake sølvtrillene fra blåstrupen, jernspurven og rødvingen hørt
over delvis snebare og oppbløtte marker, som om den siste tynne glassveg-

gen som ennå stenger for våren klirrende gikk i stykker i det samme! Hva
betyr vel historie, kronologier, tradi·
sjoner og alle skriftlige overleveringer
i en slik stund? Bekkene synger lovsanger og lystige viser til vårens pris.
Myrhauken seiler lavt over tuene og
speider alt efter det første slimete livet
som våkner.
Lykke til!
Øivind Lågbu
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FORMANNEN HAR ORDET
Foreningen har hatt 10-års jubileum
siden sist, og den fullsatte biblioteksaulaen på åpningsmøtet i november
-71 begynner vel å bli fjerne for de
fleste. Båret oppe av Øra-saken og den
tiltagende grønne bØlgen, høstet foreningen og dens likesinnede adskillige
seire i tida som fulgte. Fredn ingen av
Kurefjorden og Arekilen, sjøfuglreservatene, myrreservatene og sist, men
ikke minst, opprettelsen av Øra naturreservat gav oss troen på at det nyttet.
Men medgang gjør sjelden sterk . Når
kampsakene forsvinner, forsvinner
også engasjementet, og selv om foreningsdrifta går t ilfredsstillende i dag
savner vi sårt saker som kan oppildne
medlemsmassene slik som f .eks. Kurefjorden - og Ørasakene kunne.
Men lovverk og ord er en ting -. realiteter og praksis noe annet. Hvilende
på våre laurbær ser vi ikke lenger (el ler

er vi ikke lenger villige t il å se) hva som
skjer i flere av reservatene . - Diker
graves, jakt- og ferdseisrestriksjoner
undergraves, bit for bit forsvinner respekten og forståelsen for fredn ingsbestemmelsene, og oppsynet uteblir i
stor grad. Mangelfull informasjon om
vernebestemmelser (skilting etc.) bidrar ytte ri igere til at verdien av reservatene reduseres. Nå må vi kjempe for
at lover og intensjoner vedrørende
reservatene blir fulgt opp bedre enn
tilfellet er i dag . Bevilgninger til regel mess ig oppsyn og registreringer må
kunne kreves, og vi må ha grunn til å
forvente at skjøtselsplanene for de
respektive reservater gis økonomiske
muligheter til å praktiseres .
Men situasjonen er langt fra helsvart. Folk forstår i stadig stØrre grad
betvdningen av naturfredninger, og det
er påfallende hvor positive de fleste nå
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er til reservatbestemmelser og restriksjoner. Som oppsynsmann i Øra naturreservat høsten .ao fikk jeg et godt bevis for at årelangt informasjonsarbeid
har gitt resultater. Det var ikke så mye
folks holdninger som deres manglende
viten om grenser og regler som resulterte i overtredelser. Etter en kort informasjon var responsen nesten al Itid
positiv. og det er klart at det er på
fylkeskommunalt og statlig hold skoen
trykker i dag. Deres manglende ressurser og vilje til å ta ansvar gjør folk
usikre på bestemmelsene, og uholdbare

forhold som vi har kunnet registrere i
flere reservater i år blir mulige. Nå må
vi kreve en holdningsendring også i det
offentlige. 10 - 15 års kamp for å frede
enkeltområder må ikke skusles bort av
byråkrater. Og som om dette ikke er
nok, etter 20 år kan normalt reservatbestemmelser tas opp til ny vurdering
dersom "tungtveiende samfunnsmessige grunner" tilsier det. - Og hva kan
vel ikke det være. Derfor, la ikke oppnådde naturvernseire bli en sovepute,
men en spire til ny innsats.
ARILD

GRATULERER MED DE Tl!
Det er utrolig hvor fort tiden går. For
meg som har vært med helt fra starten,
er det gledelig å kunne konstatere at
medlemstallet er større enn noensinne.
Tydeligvis er fugletitting fremdeles en
hobby som fenger både gamle og unge
østfoldinger.
Vi har i løpet av disse ti åra nådd to
viktige mål, nemlig vern av Øra og
Kurefjorden. Likeledes kan vi konstatere at sjøfuglreservatene er blitt en
realitet, og at "Østfold-Ornitologen"
og "Østfold-Natur" er blitt anerkjent
som kvalitetspublikasjoner over hele
landet. Pr. i dag er Østfoldavdelingen
blant de største fylkesavdelinger av
NOF: Vi er blitt en respektabel institusjon som nå uoppfordret blir tatt
med på råd i mange naturvernsaker.
Det er kun hard og seriøs innsats som
har bragt foreningen i den posisjonen.
Vi kan ikke være annet enn opti-
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mistiske for fremtiden.
Et område er blitt noe forsømt de
siste åra. Vi har ikke vært flinke nok
til å opprettholde et godt samhold
mellom fuglefolk i fylket. Vi må satse
på å komme sammen uten å ha alvorligere hensikter enn å prate om - og å
se på fugl. Det er gjennom et godt
fugletittermiljØ en kan rekruttere folk
til ytterligere innsats for fugl og natur.
Selv om vi har oppnådd mye, er ennå
meget ugjort. - Vår formålsparagraf er
klar, og vi må stevne fram som før.
Mitt ønske for fremtiden er at
foreningen kommer i et nærere samarbeid med andre natur- og naturvernorganisasjoner uten å miste sin identitet som "fugletitterforening". La oss
håpe at det fremdeles vil være mange
østfoldinger som liker å traske rundt
med kikkert på magen.
Roar Eilertsen

SJØFUGLREGISTRERINGENE I
ØSTFOLD VINTEREN 1980/81
Effekten på den lokale overvintringsbestanden
etter oljeutslippet i Skagerak ved årsskiftet 1980/81
Meddelelse nr. 32 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon
Geir Stenmark
Det ble vinteren 1980/81 utført 3 sjøfuglregistreringer i Østfold, henholdsvis 30/11-80, 11/1-81 og 15/3-81. I
tillegg ble 4 lokaliteter i den ytterste
delen av skjærgården undersøkt 22/2·
81. Dekningen må sies å ha vært god,
især gjelder dette midtvintertellingen i
januar. Antall besøkte lokaliteter har
vekslet mellom 49 og 66 (Tab. 1). Lik·
som vinteren 1979/80 har registreringene blitt foretatt ved hjelp av kik·
kert og teleskop fra et nett av observasjonspunkter langs land. Båt har blitt
benyttet for å nå farvannet omkring
Tisler, Heia og Torbjørnskjær. Mer enn
29 personer har deltatt i tellingene
denne vinteren. En stor takk til alle
disse!
Vær og isforhold.
Med middeltemperaturer omkring det
normale var denne vinteren mfldere
enn den forrige. Likevel satte isleggingen for alvor inn like før januartel·
lingen, og i tidsrommet primo januar
til medio mars var det meste av innskjærgården tilfrosset. Gode rasteområder for ender som Øra, Singlefjorden
og indre Kurefjord var i det vesent·
ligste isdekket. Når det gjelder ferskvannslokaliteter frøs de fleste allerede i
annen halvdel av november, og gjennom vinteren var det stort sett bare de
strieste strekningene av Glomma som
holdt seg åpne.

Resu !tater vinteren 1980/81.
På grunnlag av registreringene de to
siste årene kan en gå ut fra at følgende
8 arter normalt overvintrer i noe antall
( > 50 ind) langs.Østfoldkysten: storskarv, knoppsvane, sangsvane, stokkand, ærfugl, kvinand, siland og laksand
(måker ikke inkludert) . Andre arter
opptrer enten tilfeldig (væravhengig)
eller i lite antall. Resultatene fra tel·
lingene går fram av totaloversikten i
tabell 1. ( 1 sothøne 11/1 og 1 gråhegre 15/3 ikke inkludert.) For de
vanligste artene er det også tatt med
et bestandsestimat gjeldende medio
januar 1981. Dette er basert på registreringen 11/1-81, som altså ble utført etter at isleggingen for alvor satte
inn. Det må presiseres at estimatet kun
kan betraktes som veiledende, og at
overvintringsbestanden av de ulike
artene sannsynligvis vil variere sterkt
fra år til år, etter som vær- og isforhold skifter.
Med en bestand på anslagsvis 1100 ·
1300 ind . var det stokkanda som do·
minerte denne vinteren også. De andre
artene forekom i langt mindre antall.
Verd å merke seg er hvordan antallet
sangsvaner sank fra 195 ind. registrert
i november til bare 16 ind. i mars,
mens knoppsvanebestanden holdt seg
relativt konstant gjennom vinteren.
Det kan synes som om sangsvanene
valgte å trekke videre da elvene og den
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Tabell 1.

Totaloversikt over sjøfugl registrert ved tellingene 1980/81

Ant. lokaliteter
Lom sp.
Dvergdykker
Storskarv
Toppskarv
Canadagås
Knoppsvane
Sangsvane
Svane sp.
Gravand
Stokkand
Krikkand
Stjertand
Taffeland
Ærfugl
Svartand
Havelle
Kvinand
Siland
Laksand
And sp.
Alke
Lomvi
Alke/Lomvi
Teist
Sum

*
30/11-80
57

3
**
45 (118)

***
****
11 / 1-81 22/2·81 15/ 3-81
4
66
49

1
4
122

142

11
223
195
4

8
195
47
5

720

1057

31

1
98
15

136

**
67 (148)

103
22
22

77

**
1492 (1646)

136
63
138
13
3
7
8

1921

2

1
162
1
162
16
47
27
975
1
1

Estimert
medio jan.Bl

140 .

160

220. 250
60. 80

1100. 1300

1135
6

150 . 200

1
73
37
2
5

392
115
114
4

150. 200
80. 110
160. 200

24

21

453

3180

2100. 2600

*

Tisler og Akerøya dekket, men ikke Heia og Torbjørnskjær ·influerer på an·
tall registrerte storskarv og ærfugl.

**

Oppjustert for områdene mellom Heia og Torbjørnskjær. Beregnet ut fra det
normale forholdet:
Akerøya • Tisler
Akerøya · Tisler · Heia · Torbjørnskjær

***

Kun lokalitetene Akerøya, Tisler, Heia og Torbjørnskjær.

**** Storskarv, gravand, krikkand, ærfugl, svartand og teist registrert først 29/3·
81 da Akerøya, Tisler, Heia og Torbjørnskjær ble dekket (1svartand15/ 3).
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Siland er en av de artene som overvintrer i større antall langs Østfold-kysten. Foto:
Pål Bugge.
vinterbestanden av disse artene var
særlig redusert etter oljeutslippet. Tel·
lingen 11/1-81 skjedde så kort tid etter
ulykken at større avvik burde forventes å være merkbare.
I løpet av den første uken av januar
1981 ble ca. 5000 sjøfugler avlivet i
Østfold. Det meste av dette var lomvi,
men også alkekonge og alke var vanlige. Av de 5 nevnte artene som regulært overvintrer i de ytterste kyst·
strøkene i fylket er det bare ærfuglen
som utgjorde noen vesentlig del av an·
tall rammede fugler.
Ved Zoologisk museum i Oslo ble
det undersøkt ca. 800 sjøfugler inn·
samlet på Hvaler, og av disse utgjorde
ærfuglen 4,7 % (Anker-Nilssen & Rø·
stad 1981) . Dersom dette materialet er
representativt for det som ble avlivet
betyr det at minst 240 ærfugl drev
iland i Østfold. Dette er mer enn det
som overvintrer i fylket. Når det fra
30/11-80 til 11/1 -8 1 bare ble regi·
innerste delen av skjærgården trøs til,

mens knoppsvanene bare lot seg for·
trenge utover i skjærgården. (For en
mer detaljert beskrivelse av antall og
utbredelse av de forskjellige artene, se
Stenmark 1981.)
Oljeutslippets effekt på den lokale
overvintringsbestanden.
Etter utslippet i Skagerak ved års·
skiftet 1980/81 drev mindre mengder
olje iland langs eksponerte strekninger
av Østfoldkysten, især på Hvaler. Trolig hadde dette liten effekt på den
overvintrende sjøfuglbestanden i om·
rådet. Registreringene tyder på at
følgende 5 arter teoretisk ville være ut·
satt for tilsøling, idet de normalt befin·
ner seg i det området som oljen drev
iland: storskarv, ærfugl, kvinand, sil·
and og teist. Ved å sammenligne regi·
streringsresultatene fra 30/11-80 (før
ulykken), med resultatene fra 11/1 ·
81 og 22/2-81 (etter ulykken), og også
tallene fra forrige vinter (Stenmark
1980), er det Iite som tyder på at
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strert en nedgang på ca. 50 ind. i ærfuglbestanden, noe som også kan
skyldes trekkforhold, tyder dette på at
en god del ærfugl kom i kontakt med
oljen i andre områder, og kom drivende til Østfold.
Langs kysten av Bohus Lån, der
overvintringsbestanden av ærfugl er
langt større enn i Østfold (Nilsson
1975), ble denne arten hardere rammet. 3478 ærfugl ble her avlivet,
hvilket utgjør 12,3 % av all tilsølt sjøfugl som ble registrert i området
(Anker-Nilssen & Røstad 1981). Anslagsvis 90 % av Østfolds hekkende ærfuglbestand (ca. 700 par iflg. Hanssen
1979) forlater fylket om vinteren, og
selv om det finnes få data over hvor
disse overvintrer er det ikke usannsynlig at en vesentlig del streifer nedover
den svenske vestkysten. I så fall er det
fare for at ærfuglbestanden i Oslofjorden kan ha fått en alvorlig knekk.
Et indisium på dette er at mens ca. 65
ærfuglreir ble registrert på Akerøya i
1980 (Hanssen pers. medd.) ble under
40 reir registrert i 1981.
Med tanke på den truede hekkebestanden av teist i Oslofjorden er det på
det lokale plan også grunn til å være
bekymret for de 3 - 4 teistene som ble
avlivet etter ulykken - dersom disse
skulle være hjemmehørende i Østfold.
11/1, 22/2 og 15/3 ble henholdsvis 0,
24 og 21 ind. registrert omkring den
viktigste kolonien. Denne omfatter 8 10 bebodde reir og ca. 35 ind. (Hanssen 1980). Tallene fra februar og mars
kan tyde på at bestanden nå er noe
mindre, men at kolonien tross alt har
klart seg bedre enn fryktet.
Når det gjelder de andre alkefuglene
er disse pelagiske, og opptrer fåtallig
langs Østfoldkysten under perioder
med sørvestlige vinder. Selv om det
hersket sterk sørvestlig vind i dagene
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omkring utslippet, ville en svært liten
del av de ca. 5000 ilanddrevne (alke)fuglene normalt ha oppholdt seg
innenfor territorialgrensen. Tilsølingen
har utvilsomt skjedd lenger ute i Skagerak, og det er trolig svært få alkefugler som har kommet i kontakt med
oljen først ved Østfoldkysten. Ved
registreringen 11/1-81, omlag to uker
etter utslippet, ble bare 18 levende
alke eller lomvi observert. Ved de
andre tellingene ble det ikke registrert
andre alkefugler enn teist. Ifølge
lokale fiskere var det imidlertid periodevis uvanlig mye "alke" å se i fjorden høsten 1980.
Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk takkes for en velvillig støtte på
kr. 3.000.- til tellingene vinteren 80/

81.
Litteratur

Anker-Nilssen, T. & Røstad, 0. W.
1981. Undersøkelser av oljeskadde
sjøfugler i forbindelse med oljekatastrofen i Skagerak desember 1980/
januar 1981. Rapport Zool. Mus.
Hanssen, 0. J. 1979. Hekkebestanden
av ærfugl Somateria mollissima i
Østfold. Fauna 32: 14 - 18.
Hanssen, 0. J. 1980. Bestandforholdene hos noen skjærgårdsfugler i
Østfold, 1977 - 1978. Fauna 33:

56-63.
Nilsson, L. 1975. Midwinterdistribution and numbers of Swedish
Anatidae. Ornis Scand 6: 83 - 107.
Stenmark, G. 1980. Sjøfuglregistreringer i Østfold - Resultater vinteren
1979/80. Østfold-Ornitologen 7:

102 - 109.
Stenmark, G. 1981 . Rapport fra vinte rregistreringene av sjøfugl i Østfold 1980/81. Stensilrapport til
Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk. 26 s.

UTVIKLING EN FOR
GRÅHEGRE N (ARDEA CINEREA)
I RYGG E OG RÅDE SIDEN 1974
Øivind Lågbu

I begynnelsen av syttiårene etablerte
de første gråhegreparene seg i Østfold.
I dag har arten blitt et vanlig innslag i
fylkets fuglefauna. I Rygge og Råde
har det med sikkerhet hekket gråhegre
siden 1974. Da ble det funnet fem reir
i en høyvokst granskog i Råde. Året
etter ble en koloni funnet i Rygge.
Gjennom årene har jeg besøkt disse
koloniene ofte. Noen grundige undersøkelser har jeg ikke foretatt, men
opptellinger av koloniene har vært ført
hvert år. Jeg skal her gi et bilde av
hovedutviklingen siden koloniene ble
etablert og ta leserne med på en kortfattet årssyklus for gråhegren .
ETABLERING
Den første hekking av gråhegre -i Østfold fant sannsynligvis sted ved Lekumevja i Båstad ca. 1970. (A. Haga
pers.medd.) I 1974 hekket det gråhegrer flere steder i Østfold, ved Hersætersjøen og i Skiptvedt (A. Haga), i
Borge (T. Hunn 1974) og i Råde (samme koloni nevnt av H. Eek 1974) .
Hvordan det har gått med alle disse
koloniene siden er usikk ert. Borgekolonien ble flyttet til Skjeberg (T.
Hunn 1975). I Indre Østfold har gråhegren hekket flere steder siden, men
disse er ikke opptalt de senere år (A .

Haga) . Om lag to kilometer fra Rådekolonien ble det året etter funnet en
kolon i i Rygge. Om denne kolonien
har vært i bruk også tidligere vet jeg
ikke. Disse koloniene har vært i bruk
fra starten, og antallet hekkende par
har vært relativt konstant, varierende
fra tilsammen 11 til 17 par siden 1975.
Den menneskelige forstyrrelse hadde nok en negativ innflytelse for hekkingen i Rådekolonien de første årene.
Det var stadig mennesker ved kolonien, som da var delt i to. I den mest
besøkte del av kolonien ble det bl.a .
oppsatt en granbarhytte av fotografer,
og året etter var denne kolonien borte.
I den andre delen av kolonien økte antallet par fra 3 til 5. Denne kolonien er
i dag utsatt for forstyrrelser fra hogst.
Vinteren 1979/80 hogget man bare ca .
20 meter fra kolonien. I tillegg blir
kolonien utsatt for støy fra byggeaktivitet. I Rygge-kolonien har gråhegrene
fått være mer i fred. Under vinterstormen i januar 1976 blåste en del av
reirtrærne ned. Antallet hekkende pa r
gikk dermed ned, men det har tatt seg
noe opp igjen.
BESTANDSUTVI KLING
I tabell 1 er det ført en oversikt over
antallet hekkende par siden koloniene
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Tabell 1.
Koloniutvikling for grlhegre.
Antall par hekkende 1974 • 1981
Ar
1974

Ride

Rygge

5

5

1975

5

Tilsammen

12

17

1976

6

1977

5

7
8 (?)

1978

4

7

11

1979

7

12

1980

5
5

6

11

1981

4

9

13

13
13 {?)

Tabell 2.
Antall unger 1v grlhegre i Ridekoloni
1975 • 4 par 1v 5 opptalt 19. • 20. juni
Par nr.: 1 2
Antall: 3* 3

3
4

4
2

Tils. Gj.sn.
12
3

• Opptalt ultimo mai.

1981 ·Alle par opptalt 15. juni
Par nr.: 1
Antall: 3

2
2

3 4
1•• 2

Tils. Gj.sn.
8
2

•• 2 unger er funnet døde under dette
redet. Den 12.06 var det snøvær og
sterk vind, og ungene var nok falt ned
da.
Parnumrene har ingenting med hverandre å gjøre.

ble kjent. Det har vært en del intern
flytting innen koloniene. I Rådekolonien er det nå for eksempel bare
ett reirtre som har vært i bruk siden
starten. Det har også i flere tilfeller
hekket to par i samme tre.
Som reirtre har gråhegrene brukt
gran, bare i ett tilfelle har fuglene hekket i furu. Furua ble brukt som reirtre
i 1977, men etter at reiret blåste ned
på høsten ble det ikke oppbygd igjen.
Reirene har blitt lokalisert etter ekskrementene på bakken. Mange av
reirene har ligget godt skjult i trekronene og har derfor vært vanskelige
å oppdage. Tidlig i hekketiden kan det
være svært vanskelig å finne reirene.

oftest vært fra 2 til 4 flygedyktige
unger. På grunn av den store aldersforskjellen mellom hegreungene må antallet unger telles opp sent i reirperioden,
dvs. i midten av juni. Ungedødeligheten er stor hos gråhegre. Noen få
ganger har jeg funnet døde unger på
bakken, og det kan se ut som om de
fleste unger som dør blir oppspist av
sine søsken i reiret. I tabell 2 er det
ført en oversikt over tellinger av noen
av de reirene som har vært lettest å
studere i Rådekolonien.

UNGEANTALL
Gråhegrene hekker i disse koloniene
relativt høyt oppe i trærne, ca. 12 15 meter. Jeg har aldri vært opp i disse
trærne, alle observasjoner har vært
foretatt fra bakken. I de reir som best
kunne studeres fra bakken har det

FISKEPLASSER
Helge Eek skrev i 1974 at han trodde
gråhegrene brukte både Kurefjorden
og Vansjø som fiskeplass. Kurefjorden
er en viktig fiskeplass for fuglene fra
koloniene spesielt i mars/ april ved isløsing, og fra august og fram til vin·
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teren. Ved iskanten i mars kan det
samles gråhegrer i flokker på 10 - 20
individer. Fra august og fram til isen
legger seg kan det være flokker, noen
ganger på mer enn 30 individer i fjorden (Ø . Lågbu & A. Rosnes 1980).
Vintrene 1974/75 og 1975/76 var
så milde at mange gråhegrer overvintret. Av større antall kan nevnes
30 ind. 19. jan ., 34. ind. 16. feb ., 30
ind. 16. mars, alle 1975, og 32 ind . 1.
febr. 1976. Disse fuglene kom også
høyst sannsynlig fra Rygge- og Rådekolon iene. Fra april og til ut på høsten
er Vansjø den viktigste fiskeplassen
for fuglene fra kolon iene. Selv har jeg
sett flest gråhegrer i den vestlige del av
innsjøen, den korteste avstanden fra
kolonien er her ca. 4 km. Noen få individer fisker også i Kurefjorden i sommerhalvåret. De første 2 - 3 årene
fisket noen ind . innerst i Krogstadfjorden . Jeg tror disse fuglene kom fra
den delen av Rådekolonien som ble
flyttet 1976/77.
VÅR
Gråhegrene kommer regelmessig tilbake til koloniene ca. 15. mars. Det
kan da ligge snø i området. Det ser ut
som om det er isforholdene i .Oslofjorden som avgjør om kolonien kan
tas tidlig eller sent i bruk. I 1978 var
det så vanskelige isforhold i fjorden at
gråhegrene ikke etablerte seg før i slutten av måneden. Mange fugler samler
seg ofte på en gang ved koloniene, og
fuglene går nesten straks i gang med å
bygge på reirene. De reir som ikke har
blåst ned blir tatt først i bruk. Ofte
blåser mange av reirene ned i løpet av
vinteren. Det ser imidlertid ikke ut til
at gråhegrene bygger opp disse spesielt. Det er stor forskjell i tid mellom

Ung gråhegre. Foto: Øivind Lågbu.
egglegging for de første og siste parene
i kolonien. Noen unger kan være flyvedyktige fra ca. 15. juni , mens de siste
flyr så sent som ca. 20. juli i enkelte
år. Nye reir blir bygget opp i klynger
rundt de tidligere reir. I Ryggekolonien kan reir også bygges utenfor
hovedklyngene, men disse parene kommer oftest sist i gang med eggleggingen.
SOMMER

Eggleggingen hos gråhegrene i Rygge
og Råde finner sted i de fleste år i
slutten av mars. Etter 3 ukers ruging
klekkes eggene, og ungene blir i redet
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oftest fra ca. 15. april fram t il ca. 20.
juni for de aller første ungene. Ca. 10.
juli har de fleste blitt flyvedyktige og
forlatt reiret. I denne perioden er det
et hektisk liv i koloniene. Gråhegrene
fisker også ofte sammen i små grupper,
og fuglene kommer da sammen inn
med mat til ungene. I kolonien i Råde
er det også typisk at de voksne fuglene
kommer tilbake til kolonien med mat
med regelmessige mellomrom. I denne
kolonien er aktiviteten størst i morgen·
og formiddagstimene og om ettermid·
dagen. Midt på dagen er det ofte stille
i kolonien.

HØST
Etter at de unge fuglene har blitt flyve·
dyktige sprer fuglene seg i distriktet.
Mange ungfugler sees i juli i Vansjø. I
august samler fuglene seg ofte i Kure·
fjorden . Her sitter de oftest ved Kure·
åa eller Heiabekken innerst i fjorden
eller på et fast skjær ved Nordre Oven·
bukt.
BEVARING
Grunneieren til skogen hvor Rygge·
kolonien ligger har vist positivt hensyn
til gråhegrene. Denne kolonien ser ut
til å klare seg godt. Rådekolonien blir
imidlertid stadig mer utsatt for foran·
dringer nær ved. Skogshogst forekom·
mer som regel nær kolonien i etabler·
ingstiden for gråhegrene i mars måned.
Hogstfeltet ligger også svært nær reir·
trærne. Etter min mening bør denne
skogen vernes ved en ordning mellom
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naturvernmyndighetene i Østfold og
grunneieren for å unngå avvirkni ng av
reirtrærne og den nære skogen rundt.
I tillegg bør det ikke forekomme hogst
i etableringstiden for gråhegrene. I et
presset område med stor byggeakti·
vitet og utvidede bosetningsområder
vil det være vanskelig for disse grå·
hegreparene å finne andre egnede hek·
kemuligheter i nærheten.
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Forfatterens adresse:
Øivind Lågbu
Ryggev. 450
1580 Rygge

SHETLANDSØYENE 1981
Pål Bugge
Noe av det artigste jeg vet er sjøfugl·
kolonier. Jo større de er, jo bedre.
Her i Sør-Norge er det som vi alle vet
bare ett stort fuglefjell, nemlig Runde.
Etter å ha vært der et par ganger fant
jeg ut at Shetland måtte kanskje være
enda et hakk bedre. Kanskje også
bedre enn Røst i Nord-Norge? Nå har
jeg aldri vært på Røst, men etter
andres beretninger om stedet tror jeg
faktisk Shetlandsøyene er noe av det
helt beste i Europa. Jeg verdsetter
faktisk Shet landsturen min nesten like
høyt som Afrika-turen for et par år
siden. Og det sier ikke så lite for meg,
når jeg i over 10 århardrømtoglengtet
etter å se Øst-Afrikas fugle- og dyreliv.
Å beskrive opplevelsen av å være
tett innpå for eksempel en havsule·
koloni på flere tusen par for en som
aldri har vært i en sjøfuglkoloni, er
nesten umulig. For de som har opplevd
Lunde-ura og skarvekolonien på Runde, så kan jeg bare betegne det som
lett oppvarming i forhold til det over·
veidende inntrykket en får i en· havsulekoloni. Det er en helt enorm opp·
levelse!
Men la oss begynne ved begynne!·
sen. En tur på 14 dager til Shetland
koster rundt 4000 kroner hvis man tar
fly og det bør man. Ellers blir det en
samlet reisetid tur-retur på bortimot
en uke . Via Stavanger og Aberdeen an·
kom jeg Sumburgh flyplass syd på
Shetlandsøyene. Allerede her kan
moroa begynne for den som ikke kan
styre seg. Like i nærheten av flyplassen
er det en forholdsvis stor sjøfuglkoloni

fastklamret til de loddrette klippene
som stuper rett i havet.
Å prøve å få med seg alle ornito·
logiske godbiter på disse spredte øyene
er håpløst.
Både fordi man er begrenset av
tiden, kommunikasjonene og ikke
minst av været. Været er nemlig så
ustabilt som det overhodet kan bli.
Lokalbefolkningen som ikke driver
med fiske hører sjelden eller aldri på
værvarselet. Det har sim pelthen ingen
hensikt. Som en av lokalbefolkningen
sa til meg med et humoristisk glimt i
øyet: "Shetlandsøyene er det eneste
sted hvor du får tykk havtåke som
fyker forbi deg i 80 km i timen!"
Derfor lønner deg seg ikke å basere
ferien på at det skal bli solskinn og
vindstille fjorten hele dager til ende.
Men når været klarner opp, så er det
helt herlig. Etterhvert som tåka opp·
løser seg, aner du konturene av et
grønt bølgende landskap. De avrundete formene av lyngheier og gress·
bakker blir bare avbrutt av lange steingjerder og bondegårder, eller ruiner
etter gamle bosetninger. Byer og større
landsbye r er det lite av på Shetland, og
takk for det! Øyenes eneste større tett·
sted er hovedstaden Lerwick, en liten
hyggelig handelsby og en sentral fiske·
havn. Med Lerwick som utgangspunkt
bør man legge opp en slagplan for å
utnytte tiden maksimalt.
Det første stedet man bør besøke
er øya Noss, rett utenfor Lerwick . På
Noss er det i motsetning til mange
andre steder, e n oppsynsmann som
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Alker. Foto : Erik Sandersen.

driver registrering og sørger for å få
besøkende helskinnet til og fra øya i
en gummibåt.
Noss inneholder på mange måter
det aller viktigste Shetlandsøyene har
å by på. En kombinasjon av et d ra·
matisk klippelandskap inneholdende
alle de vanl ige sjøfuglene, og frodige,
bølgende lyngheier inneholdende enorme storjo-kolonier.
En ting blir man klar over ved å besøke sjøfuglkolonier på de britiske
øyer er at mange arter har hatt en
eksplosjonsartet
populasjonsøkning.
Havsula har øket og har spredd seg
gjennom hele dette hundreåret og
økningen fortsetter jevnt. Havhest·
bestanden er nå så stor på Shetland at
artens status gjerne kan sammenliknes
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med vår etterhvert så plagsomt store
stærebestand. Du vil finne havhester
hekkende overalt, i steingjerder, ru iner, på klipper og i skråninger midt
ute på lyngheiene .
Storjoens bestandsøkning er et
kapittel for seg selv. I begynnelsen av
dette århundre var de siste parene i
ferd med å bli utryddet av jegere, som
ville ha skinn til museumssamlingene.
Nå, derimot, er den vanlig over hele
Shetland, og hekker i store åpne kolo·
nier i nærheten av sjøfuglkoloniene. I
fjo r hekket det også et par på Runde
for første gang. At disse fuglene kan ha
kommet fra Shetland er ganske trolig,
sett på bakgrunn av populasjons·
økningen på disse øyene.
Storjokoloniene likne r mye på den

gråmåkekolonien en finner på Sletter i
Oslofjorden. På flatene innenfor klip·
pene med sjøfugl, har hvert par et
ganske stort revir. Avstanden mellom
reirplassene er fra 30 til 100 meter.
Når de først har fått ut ungene er de
minst like agressive og nærgående som
terner, bare det at de er på størrelsen
med en svartbak.
Det sier seg selv at det kan bli litt
av en krevende spissrotgang, når man
må passere gjennom et par hundre
storjoer, på vei til sjøfuglkoloniene.
For meg var inntrykket av storjokolo·
niene, og ikke minst havsulekoloniene
på Hermaness, det som ga mest ornito·
logisk. De fleste av oss har vel sett hav·
suler enten her i Oslofjorden eller på
lang avstand på Runde eller Røst. Men
det å sitte tett inntil (20 m) en hav·
sulekoloni er virkelig moro!
Det er alltid noe interessant som
foregår rundt en. Noen fugler tar av fra
kolonien for å dra på fiskefeltene,
mens andre kommer inn med nytt
byggemateriale for å pynte på reiret.
Alt foregår med en hel del skrik og
skrål, nebbkakking mellom naboer,
hilsningsseremonier, og snubling og
kaving i landingsøyeblikket. Å komme
inn for landing og møte partneren på
redekanten er naturl igvis stor ·stas.
Begge sulene strekker hals, sprer
vingene og slår nebbene mot hver·
andre. Derimot er det ikke alltid så lett
for de som bor midt inne i kolonien å
få luft under vingene. Man må jo bakse
og løpe opp litt fart, før en får vingene
til å bære. Det skjer alltid via hodene
og kroppene til naboene, som indig·
nert protesterer med velrettete hugg,
før endelig stakkaren får kommet seg
på vingene.
Langsmed hele Hermaness'nordspiss
var det også godt med alkefugl. Tett i

tett på smale berghyller kunne en se
polarlomvi, lomvi og alker. Som vanlig
holdt krykkja til på de mest utilgjenge1ige berghyllene helt nede mot sjøen.
Og krykkjas verste fiende er uten tvil
storjoen. Tiltross for at krykkja er en
utmerket rask flyger klarer et par stor·
joer ofte å drepe den, selv om krykkja
er i en utmerket fysisk stand.
Jeg har nevnt det imponerende klip·
pelandskapet på Noss, men på Herma·
ness er det enda mer dramatisk og
strekker seg over større områder.
På platået på toppen av Hermaness
er det noen ferskvannsdammer som
blir brukt som badeplass for storjoene,
og som hekkeplass for smålom. Smålommen må karakteriseres som meget
vanlig på Shetland. Nær sagt alle fersk·
vannsdammer, tjern og innsjøer har et
par hekkende. Av andre kuriositeter
kan nevnes snøugler, som dessverre
ikke har hekket på grunn av mangel på
hanner.
På tampen må jeg vel også nevne
Fair Isle, den berømte ringmerkings·
stasjonen syd for Shetland. Et besøk
her fikk jeg ikke t id til. Det får bli et
annet år, fortrinnsvis i september,
oktober når ornitologiske sjeldenheter
for oss østfoldinger, plutselig blir dag·
ligdags engrosvare på Fair Isle.
Bortsett fra det ornitologiske utbyt·
tet gir Shetlandsopplevelsen en god del
mer på kjøpet.
Det å kunne ferdes i berømte natur·
reservater uten å bli " antastet" av en
pengegrisk lokalbefolkning var for meg
prikken over i'en.
Forfatterens adresse:
Pål Bugge
Storveien 29
1620 Gressvik.
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Referat fra seminaret

"Hvor går
naturvernet i Østfold"
på Arisholmen 28. -30. august 1981

Seminaret, som ble arrangert av ØOF
var ment som et utspill i samarbeidsbestrebelsene mellom ØOF og Østfold
Naturvern (ØN) . Flere representanter
fra de to foreningene ble innbudt, og
disse møtte:
Fra ØOF:
Arild Bjørnstad
Pål Bugge
Geir Hardeng
Hermod Karlsen
Øivind Lågbu
Erik Sandersen
Fra ØN:
Jørgen Johansen
Morten Viker
Arild Ådnem
Andre som deltok var :
Ingar Iversen
Torunn Bjørnstad Iversen
Asgeir Rosnes
Odd Stabbetorp
Vi hadde en hyggelig, konstruktiv helg
med lange samtaler, innlegg og diskusjoner, og en rekke forslag og synspunkter vedrørende drift og samarbeid
ble fremmet. Det glimrende været
satte på mange vis en heldig ramme
rundt arrangementet slik at det hele
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ble et seminar vi alle ser tilbake på
med positive minner.
Nedenfor vil jeg ta for meg de råd
og konkrete forslag seminaret kom
fram til. Særlig var det emnene "For·
eningstidsskriftet", "Godtgjørelse til
sekretærarbeid", "I nformasjonsarbei det", "Økonomi" og "Rekruttering til
styret" som ble inngående bearbeidet
og som danner basis for dette referatet. Til slutt er tatt med et avsnitt
med personlige kommentarer til seminaret og litt om foreningsdrifta i alminnelighet.

FORENINGENS TIDSSKRIFT
For å lette stofftilgangen og økonomien, og for å nå ut til flere lesere, ble
det foreslått å innføre et tidsskriftsamarbeid med Ø N. Målet er da å gi ut 4
nr. pr. år med stoff som dekker både
ornitologi og naturvern fra fylket. ØO
forutsettes da å opphøre . På sikt tenkes også andre foreninger trukket inn i
dette samarbeidet slik at det nye tidsskriftet som kunne kalles "tidsskriftet
Østfold · Natur", " Natur i Østfold" e .
I., kunne bli et talerør for, og bindeledd mellom, naturinteresserte i Østfold . Tidsskriftet bør ta mål av seg til

å dekke alt fra faglige artikler innen
aktuelle biologiske emner (popularisert
for vanlige folk) til klassisk landskapsvern. Det er ønskelig at tidsskriftet
inneholder mer aktuelt og lokalt stoff,
intervjuer, personportretter, debattstoff, presentasjoner av foreninger,
institusjoner og politiske organer mm.
av interesse for naturinteresserte i fylket. Likeledes bør informasjonen til og
mellom medlemmer i de aktuelle
foreninger kunne formidles i egne
spalter. Selv om det var et sterkt ønske
om et layout-messig bedre tidsskrift
enn ØO er idag (format, headinger,
bildekvalitet etc.). ble det også full
enighet om at vi nok måtte ta utgangspunkt i hva vi hadde av økonomiske og arbeidsmessige ressurser, før noen
opptrapping av kvalitet og format
kunne komme på tale.
En redaksjon på 4 - 5 medlemmer
(ca. 2 fra hver forening) skal dele ansvaret for utgivelsen, og i praksis vil da
redaktøransvaret ambulere innen redaksjonen. Hvis foreningene finner å
kunne gå inn for det skisserte opplegg
til tidsskriftssamarbeid, forventes dette
å starte opp fra årsskiftet 81 /82.
GODTGJØRELSE TIL SEKRETÆRARBEID
.
Et samarbeid mellom ØN og ØO om
en felles sekretær ble også diskutert.
Begge foreninger lider av manglende
krefter til åta seg av den stadig økende
saksbehandling og korrespondanse. En
delvis lønnet sekretær sees nå som den
eneste løsning for å få bedre flyt på
denne siden av foreningsarbeidet. Sekretæren forutsettes å fungere som en
slags koordinator for foreningens arbeid, og vil kunne trekke inn ulik ekspertise for uttalelser og konsultasjoner
i de aktuelle saker. På den måten blir
det lettere å markere seg utad, og vi

vil kunne påta oss nye arbeidsoppgaver. Det var i samme forbindelse et
sterkt ønske om at denne sekretærposten ble knyttet til et "felleskontor"
for foreningene sl ik at arbeidet ble lettere å administrere for sekretæren. I
tillegg til dekning av telefonutgifter
(fordelt på hver forening etter antatt
prosentvis brukertid), ble det enstemmig foreslått å tilgodese denne stillingen med et visst (ennå ikke fastsatt)
honorar. Et beløp på kr . 12.000.- pr.
år ble nevnt. Utgiftsfordel ingen mellom foreningene forutsettes fordelt
etter samme prinsipper som telefonregningene.
INFORMASJONSARBEIDET
Mulighetene for å nå ut med opplysning og informasjon er store. Av aktuelle tiltak ble framhevet utstillinger,
pressemeldinger, utsendelse av informasjonsmateriell (foldere mm. til spesielle målgrupper), bruk av aviser og
tidsskrifter til å omtale arbeidet (reportasjer, artikler mm.), foredragsvirksomhet, debattmøter mm. - Lysbildekåserier med teksthefter o.l. ti l bruk i
undervisningssammenheng, utdeling av
materie II i postkasser, lokale underskriftsaksjoner med inndeling av områdene i roder med dør-til-dør-aksjoner
osv. Interessen for å gjenoppta standsvirksomheten var også påtagelig, og det
er klart at dette er arbeidsformer som
vil kunne gi resultater - spesielt i
enkeltsaker som appellerer til folk
flest .
ØKONOMI/REKRUTTERING
Generelt ble det framhevet betydningen av et høyt aktivitetsnivå. Så
lenge kun en håndfull "foreningspamper" jobber aktivt, vil økonomien
alltid være vanskelig. Tiltak som engasjerer "massene" vil det normalt være
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lett å motta støtte til. I annen omgang
vil slike former for aktivitetsstøtte
rettferdiggjøre større faste grunnstøttebeløp, noe som vil komme den daglige
foreningsdriften til gode. Vårt problem
er følgende : Foren ingens arbeid administreres i dag av et fåtall personer,
og disse trofaste tjenere driver en utstrakt kontorvirksomhet som i liten
grad akti viserer det van I ige medlem.
Et bedre arbeid på grunnplanet med
satsing på de yngre årsklassenes entusiasme vil legge grunnlaget for økt medlemstall og bedre økonomi. Men mye
av debatten ble sentrert om hvordan
økonomien kunne bedres uten at
driftsformen ble lagt om for mye . Her
ble tiltak som optimal annonsedekning
i ØO nevnt, likeledes påpasselighet
med å søke støtteordninger fra ulike
bevilgende fonds, råd og nemnder, heving av medlemskontingenten, bedre
samordning av arbeidet med ØN - både
hva søknader om støtte, annonsering,
arbeidsdeling og finansiering angår.
Det var et klart ønske om at foreningen (-ene) skaffet seg en økonomisk
konsulent som hjalp oss å oppsøke
potensielle økonomiske kilder, og som
holdt foreningen orientert om lover
og regelverk innenfor økonomi og forvaltning.
SAMMENDRAG/ DISKUSJON
Følgende konkrete samarbeidsforslag
ble fremmet:
1. Starte opp et fei lestidsskrift med
ØN.
2. Opprette et felleskonto r sammen
mf!dØN.
3. Engasjere en felles sekretær/saksbehandler på deltid (etter økonomien)
som da også blir å betrakte som
"kontorsjef" på foreningskontoret.
4. Skaffe oss en felles økonomisk kon sulent, i første rekke til bruk for

68

fellessekretæren I saksbehandleren,
men også for de enkelte styrer.
Det finnes nok av ugjorte oppgaver og
tiltak å ta fatt på. Foreningen vil kunne styrkes på flere av dem, både hva
medlemstall og holdningsendringer
blant publikum og politikere angår.
Men det er også klart at ornitologi og
spesielt naturvern ikke lenger nærer
det samme engasjement blant vanlige
folk. En liten gruppe av bevisste naturvernere har små muligheter til å tvinge
gjennom sitt syn dersom folkeopinionen og myndighetene alt har tatt sine
bestemmelser (jfr. Alta). Våre muligheter er først og fremst av preventiv
art, og vi må være flinkere til å snuse
opp potensielle saker og påvirke saksbehandlingen og opinionen på et så
tidlig tidspunkt at fordommer, prestisjehensyn og kortsiktige økonomiske interesser ikke vinner fram.
I ei tid med avtagende samfunnsengasjement blant vanlige folk, med
økende bruk av nytelses- og andre
fluktmidler, er det vanskelig å nå fram
med alternative synspunkter. Vandreutstillingen var første skritt på veien.
Nå er det opp til deg å videreføre
"brikkeflyttingen" slik at målet om
et samfunn der bevisstheten om verneverdi, livskvalitet og økologiske prinsipper manifisteres i lov og handling.
ETTERORD
Det er bygd mange luftslott i foreningens historie. Mangel på villige arbeidere kan også kullkaste dette seminarets råd og resultater. Derfor håper
vi alle som innehar verv og ansvar i
foreningen yter sitt beste for å fremme
det de selv tror på. Ord og trykksverte
kan aldri bli noen handlende kraft.
Derfor t re nger vi idealistisk kampglød
og nye visjoner i arbeidet. - Lykke til!
Arild

HVOR GÅR
NATURVERNET I ØSTFOLD?
Denne tittel var grunnlaget for et seminar som ØOF/ØN holdt på Arisholmen
i august. Man skulle tro dette tema
også skulle gi mulighet for en ideologisk diskusjon for naturvernets framtid i Østfold. Både seminaret og Arilds
referat viser at denne debatt ikke ble
ført, og man konsentrerte seg kun om
konkrete praktiske saker. Referatet gir
inntrykk av stor enighet, men det var
også en divergens fra et absolutt mindretall som ikke blir nevnt.
I en årrekke har ØOF og ØN hatt
problemer med selve driften av foreningene, og den ideologiske debatt har
etter vår mening i altfor liten grad blitt
ført. Vi mener at foreningens politikk
ikke står i samsvar med økokrisen og
det rådende politiske miljø.
Arild sier i sitt referat at ord og
trykksverte aldri kan bli noen handlende kraft. I midlertid må man først
være enige om målene for arbeidet før
man konsentrerer seg om sakene. ØOF
prøver nå å konsentre re seg sterkere
om saker i miljødebatten og støtter seg
til Naturvernforbundets syn. Det er
imidlertid forskjell på arbeid innen ornitologi og naturregistreringer, et område hvor man har god kjennskap, og
innen natur- og miljøvernarbeidet hvor
det kan være forskjellige syn på løsninger.
Vi var selv med å starte og drive
Moss lokallag av NOF. Dengang prøvde
vi å drive et mer generelt naturvernarbeide. Seminaret viste oss at ØOF
ikke er noe organ for å ta seg av miljøsaker generelt.
Selv om man på tidsskriftsbasis vil
ha et samarbeid mellom ØOF/ØN så

gir dette allikevel ikke noe større bidrag til en helhetlig naturforståelse.
Man kan etter vår mening gjerne utvide
tidsskriftet, men ØOF bør etter vår
mening først og fremst arbeide med
ornitologi, det området hvor foreningen har størst kompetanse.
Miljødebatten av i dag griper dypt
inn i filosofiske og samfunnsmessige
syn. Vi mener at Naturvernforbundet
av i dag ikke har noen helhetlig forståelse. Dagens økonomiske system
bygger på vekst. Innenfor dette apparat bør man ikke nære noen forhåpninger om å tale naturens sak i annet
enn ubetydelige småsaker. Det hevdes
ofte at 70-årene var et godt ti-år for
naturvernet. Vi er imidlertid sterkt
uenige i dette, da det i dette tiår ble
gjort større økologiske ødeleggelser
enn i noe tiår overhodet i Østfold.
Naturfredningene har på ingen måte
kunnet demme opp for dette. Reservatene viser seg å være av liten verdi,
og i enkelte tilfelle har de også virket
mot sin hensikt. Dette har f.eks. vært
tilfelle i Kurefjorden . Vi kan ikke bare
nøye oss med å verne små "biologiske
øyer", da disse stadig utsettes for angrep fra et teknologisk storsamfunn.
Naturvernbevegelsen og ØOF bør nå
gå i dybden for å analysere hva det er
i samfunnet som gjør økokrisen mu lig.
På seminaret ble det snakket om den
"norske mammonisering". Det som
imidlertid burde blitt diskutert var
denne "mammoniserings" årsaker.
Hvis ØOF ikke gjør det, er det bedre at
foreningen består som ornitologisk
forum, ikke som et organ for samfunnsomveltning.
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Vi mener at ØOF/Naturvernforbundet nå burde innse at det ikke har
noen hensikt å flytte posisjoner innen
et økonomisk system som bygger på
naturødeleggelse og undertrykkelse av
den 3. verden og sikres ved krig. l stedet burde man delta i debatten for å
skape en alternativ økonomi, andre
måter å organisere samfunnet på og i
den filosofiske debatt for å finne andre
livsanskuelser enn den vestlig · materialistiske.
De gamle kreftene i ØOF har gjen·
nom de siste årene prøvd å fjerne seg
fra den rene ornitologi, som i dag føres
f.eks. på Akerøya Ornitologiske Stasjon. Vi har selv hatt det syn at man
bør ha en mer helhetlig naturforståelse. Den ideologiske diskusjon og den
erkjennelse som gamle naturvern-

satsere gjør i det politiske arbeid blir
det imidlertid ikke tatt hensyn til i
ØOF og ØN. Dette resulterer i at
foreningene blir stående i status quo
og gjør at disse menneskene føler at
de ikke har noe å gi innenfor dette
apparat. Det bør på ingen måte være
snakk om mennesker som mister sin
idealisme for naturvernarbeide, men
om personer som i stedet får andre syn
på mennesket og dets plass i naturen .
Vi mener derfor nå at ØOF helst
bør drive med ornitologi og følge etter
i Ake røya Orn. Stasjons arbeide for å
styrke vår viten om naturen og påvise
økologiske ødeleggelser.
Bygstad i Sunnfjord 31.10.1981
Asgeir Rosnes
Øivind Lågbu

"GULLKORN" OM VÅTMARK PÅ SANDØY
Salta syd på Søndre Sandøy er en av
mange små våtmarksområder på Hvalerøyene som har lokal verdi, og en del
av dem bør forskånes mot inngrep som
vesentlig endrer de økologiske forholdene.
En skulle tro at vår tids på mange
måter opplyste mennesker, hadde en
viss innsikt og forståelse for de mange
små lokale perlene vår buktete granittkyst huser, men slik er det ikke alltid.
På Salta har lokale krefter tatt til
orde for en båthavn med plass til 200 250 båter, og en kanal skal graves mellom Nedgårdsbukta i nord og Pølen i
sør. Gjennomstrømningen vil "bedres"
og badevannet blir sikkert renere.
Formannen i Nedgården Båt- og
Bryggeforening, uttaler til Fredriksstad
Blad 1. juli 1981 s. 5:
"I denne saken må flere forhold leg-
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ges på vektskålen, og vi er oppmerk·
somme på at det dreier seg om et våtmarksområde som benyttes som hekkeområde og lekeplass" (må gjelde pullus og juvenile Homo sapiens!) "Det er
ikke snakk om å ødelegge dette, men
å gjøre området enda bedre."
En planlegger et bra vedlikehold på
begge sider av kanalen, slik at både
lekeplassen og våtmarksområdet kan
beholdes. "Jeg tror ikke at våtmarksområdet blir nevneverdig ødelagt av
kanalen," sier formannen som under·
streker at det er påtenkt en bro for
traktor og liknende over den. Skal en
få plass til alle båtene, bør kanalen bli
ca. 30 m bred.
- Det må være dette fremsynte planleggere kaller flerbruksplanlegging!
Geir Hardeng

FOKSTUMYRA
En fem-dagers naturopplevelse i begynnelsen av juli
Tor Strøm
Litt om beliggenhet og historikk
Fokstumyra ligger på Dovrefjell ca. 20
minutters bilkjøring fra Dombås. Myra
er omtrent 10 km lang og på det
bredeste 3 - 4 km. Fokstumyra ble
fredet ved lov i 1923, og frednings·
feltet er 7 ,5 km2.
Ornitologer har besøkt myra siden
1816. Først i 1832 begynte norske
naturforskere virkelig å interessere seg
for Fokstumyra. De første naturforskerne var L.M. Esmark og H.H.
Rasch . Senere besøkte R. Collett og
J.B. Barth myra . Østfoldingen J.A.
Thome var ofte på Fokstumyra ved
århundreskiftet.
Det var konservator H.T .L. Schaaning's rapport fra 1917 som satte fart
på fredningsplanen for dette særpregede og verdifulle myrområdet.
Han hadde samlet opplysninger om
myra i 24 år, og dermed sett utviklingen . Hans største bekymring var
byggingen av Dovrebanen i 1916 - 17,
og hvilke konsekvenser den !<unne
medføre Fokstumyras fugleliv.
Etter fredningen har myra vært besøkt hvert år av ornitologer fra hele
Europa. I dag kan man med sikkerhet
si at ingen fugl har passert over myra
uten at den er blitt notert ned.

Fuglelivet på Fokstumyra
I tiden fra 1816 til i dag er det blitt
observert nærmere etthundre arter på
my ra, og av disse har 54 arter hekket
på myra innenfor fredningsområdet.
I løpet av de fem dagene jeg var på

Fokstumyra "plottet" jeg inn 4 7 fuglearter og 3 pattedyr, som forøvrig var
elg, lemen og røyskatt. Alle observasjonene er gjort inne i fredningsområdet fra stien som går gjennom myra,
og fra E-6 har det blitt observert noe.
Ettersom det var bra med lemen i
fjellet i år, førte dette til gunstige vilkår for rovfugl. Jordugle og myrhauk
hekket hver med tre par. Myrhauken
hadde plassert reiret ved gangstien der
det strøk forbi en tredve "fågelskådare" daglig. Disse to ovennevnte
artene ble observert dag I ig over myra.
Annen rovfugl som ble sett var fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk. Disse ble
sett et par ganger i flukt over myra.
Vadefugl var det mye av på "myra".
Det ble i alt notert tretten arter. De
vanligste vadefuglene var brushane,
rød- og grønnstilk, svømmesnipe og
småspove. Andefugl var dårlig repre·
sentert, da jeg kun så stokkand og
krikkand. Andre interessante observasjoner var trane , som antageligvis hekket med to par, og elgen da han sprang
nedover myra

Observasjonsliste Fokstumyra
1.7-5.7.1981
Storlom
Hegre
Stokkand
Krikkand
Fjellvåk
Myrhauk
Dvergfalk

Tårnfalk
Lirype
Trane
Heilo
Temmincksnipe
Brushane
Rødstilk
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Gluttsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Storspove
Småspove
Enkeltbekkasin
Svømmesnipe
Fiskemåke
Ringdue
Gjøk
Jordugle
Tårnseiler
Låvesvale

Taksvale
Heipiplerke
Gulerle
M.f. thunbergi
Linerle
Stær
Skjære
Kråke
Ravn
Fossekall
Løvsanger
Steinskvett
Blåstrupe

Gråtrost
Ringtrost
Rødvingetrost
Måltrost
Bjørkefink
Gråsisik
Sivspurv

Lappspurv
Andre:
Elg
Lemen
Røyskatt

TRUER.SVANENE
LIVSGRUNNLAGET I GJØLSJØEN!?
Det er en kjent sak at antall hekkende par knoppsvaner har øket her i
Østfold de senere år. I Gjølsjøen har sinnene virkelig kommet i kok, skal
vi tro Indre Smaalenenes avis rett. Se bare hva avisen slår opp på første
siden den 10.6. 1981 :
Gjølsjø-svanene for glupske?
Grunneierne "med finger'n på avtrekker'n,"
Grunneierne ved fugleeldoradoet Gjølsjøen i Marker h<!r ikke på langt nær samme
glede av de utallige svaner på stedet som andre interessegrupper har - i første rekke
naturvernfolket og ornitologer kanskje. Tvert i mot. Svanene har blitt et alvorlig
problem for gårdsbrukene som omkranser Gjølsjøen. De store vakre fuglene truer
selve livsgrunnlaget ved å gi seg på åker og eng. Det blir ikke for igjen til gårdsdyrene! Nå "lurer" en søknad rett til avskyting "i vannskorpa", og grunneierne Ønsker
å krumme finger'n om avtrekker'n. Svanene er totalfredet, og det hele kan trekke
opp til "krig" mellom de · forskjellige interesser: Naturvern eller gårdsdrift? Skal
svanene i Gjølsjøen bli et nytt "bjørnen-i-Trysil"?
Svanehistorien fortsetter inne i bladet
hvor det bl.a. heter: ... En av grunn·
eierne ved Gjølsjøen, Rolf Krosby, be·
krefter de oppståtte problemer overfor
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lndres Ørje.kontor. Han regner med at
grunneierlaget i området kommer til å
sende inn formell søknad om rett til
avskytning. Ødeleggelsene av beiter

Knoppsvane. Foto: Hermod Karlsen.

gjelder de fleste grunneierne rundt
"svanesjøen".
- Foreløpig må jeg finne meg i å
jage svanene vekk fra beitet, og det har
jo sin virkning, men de kommer tilbake. Det er fra 5-6 til 15-16 svaner
som er å finne på beitemark om
gangen. De tok til å forsyne seg av
graset så fort det kom opp, og da vi
skulle slippe ut dyra, så det ut som de
skulle ha beitet rent på disse områdene
allerede! Det ble ingen beiteplass for
gårdens dyr, og det går også ut over
åkeren, forteller Rolf Krosby.
- Det er ekstra mye svaner i Gjøt-

sjøen i år? - Ja, det har aldri vært så
mange noen gang. Akkurat hos meg er
det en flokk på 18 · 20 svaner, men
problemene finnes like meget hos
andre grunneiere. De svanene som ikke
hekker, ser ut til å gå i graset "for å
ha andre ting å ta seg til" . . .
Hvordan det gikk for grunneierne i
Gjølsjøen vet vi i ØO's redaksjon ikke.
Det er jo interessant å se at svanene
ikke har annet å bedrive tiden med enn
å gresse ned beitene. Vi får følge opp
saken senere for å se om det var naturvernet eller gårdsdriften som vant
slaget i Gjølsjøen.
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ATLAS - PROSJEKTET I ØSTFOLD
Meddelelse nr. 7
Morten Brandsnes
Nye lokalkontakter for Østfold
Det har det siste året skjedd store for·
andringer i organiseringen av Atlasprosjektet i Østfold. Tellef Kjellesvig
som har hatt ansvaret for prosjektet
fra starten, høsten 1977, overlot i april
i år ansvaret til en komite bestående av
tre personer. Vi tre: Arild Bjørnstad,
Geir Stenmark og undertegnede vil
etter beste evne fortsette samarbeidet
med de lokale ornitologer fram til
prosjektets avslutning.
Det var trist at Tellef, av private
årsaker, fant å måtte trekke seg fra
prosjektet. Det var et betydelig en·
mannsarbeide han hadde nedlagt og et
meget velordnet materiale han leverte
ifra seg. Vi vil få takke Tellef for dette
arbeidet, og håper han kommer tilbake
for å ta del i framtidige ornitologiske
p rosjekter i Østfold.

klaget fra sentralt hold, og forglemmelsen er lovet rettet opp igjen ved en
senere anledning.
Her presenteres imidlertid de aktuelle artenes foreløp ige utbredelse i Øst·
fold, basert på de innkomne observa·
sjoner pr. 1. 7 .81. For knoppsvanens
vedkommende, er denne også presentert tidligere ( Kjellesvig 1980). men
den tas med for å vise den fine framgangen i prosjektet.

Tegnforklaring :
•

e
•

mulig hekk ing
(8-observasjon)
sannsynlig hekking
(C-observasjon)
konstatert hekking
(D-observasjon)

Foreløpige utbredelseskart

Litteratur:

I en meddelelse fra den se ntrale Atlaskomiteen i "Vår Fuglefauna" (Mehlum
1981) ble det presentert foreløpige utbrede.lseskart for 5 arter. På disse
kartene var det, som sikkert den observante ornitolog har registrert, skjedd
en beklagelig feil . Alle opplysninger
fra Østfold var av en eller annen grunn
uteblitt. Dette forholdet er senere be-

Kjellesvig, T. 1980. Atlas-prosjektet,
Meddelelse nr. 6. Østfold-Ornito·
logen, 7: 32 · 35.
Mehlum, F. 1981 . Atlas-prosjektet,
Meddelelse nr. 6. Vår Fulgefauna,
4 : 64 . 66.
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Fig. 1 Toppdykker

Fig. 3 Sivhøne

Fig. 2 Knoppsvane

Fig. 4 Sothøne
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EKSKURSJONER
For å øke interessen for våre ekskur·
sjoner vil vi heretter gi dem en kort
omtale i ØO. Dermed håper vi turdel·
tagerne får en frisk gjenoppleving av
ekskursjonene og at hjemmesitterne
oppmuntres til å stille opp neste gang.
Vi vil her presentere skøyteturen i ytre
Oslofjord den 26.4 og RundØ·turen
27.6. 5 .7.

SKØYTETUREN:
Vi var elleve mann samt styrmann og
skipper som la fra land denne søndags·
morgen og dunket ut Vesterelva.
Været var glimrende, sikten god og
stemningen var på topp da vi passerte
Strømtangen fyr. Ved Søsterøyene lå
store ærfuglflokker, og da vi stakk fra
Søndre Søster i retning Torbjørnskjær
noterte vi med tilfredshet 1 alke og 7
teister før vi fikk opp kikkertene for å
følge med skarveflokkene som trakk ut
og inn fjorden. På strekningen Tor·
bjørnskjær · Heia ble det mere skarv,
og totalt noterte vi 180 storskarv og
2 toppskarv denne dagen . Cirka 20
teist holdt stand ved Heia trass i
vinterens oljesøl, og her ble også 3
storlom behørig studert. På skjæra
rundt Tisler lå 10 · 15 steinkobber og
solte seg, og på øyene i Tislerøygruppen telte vi totalt 4 krikkand, 6 kvin·
and, 5 siland, 13 gravand samt nok et
par teister. Hjemover la vi turen om
Akerøya der vi fikk med . oss et par
gravender og noen kvinender til. En
del ærfugl lå som vanlig rundt øya, og
totalt for turen kom vi opp i 5 · 600.
Foruten en etterlengtet ornitologisk
injeksjon fikk vi en flott sjøtur og mye
godt kameratskap om bord. · En varm
takk dessuten til Tellef og Ivar som
med utmerket sjømannsskap gjorde
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denne søndagen til en av vårens store
høydepunkter.

RUNDØ -TUREN:
Til Rundø dro 6 innbitte feltsatsere
for å tyne maksimalt ut av en ferieuke.
Disse var Tor Strøm og Ragnar Hov fra
Ha lden, Runar Larsen fra Sarpsborg,
samt Roar Eilertsen, Morten Viker og
Arild Bjørnstad fra Fredrikstad-distriktet. Vi var heldige med været, og i tidsrommet 27 .6 · 2.7 fikk vi gjort mye
feltarbeid og så vel det meste av det en
kunne forvente på denne tiden av året.
Gledelig var det å konstatere den vel·
lykkede hekkingen for fuglefjellsfug·
lene i år. Fete, fine unger var rap·
porten vi fikk fra ringmerkerne her ute
for alle alkefuglenes vedkommene, og
havhesten og havsulene så også ut til å
klare seg bra. - Sulekolonien teller nå
5 · 600 par, mens toppskarvene har
gått veldig tilbake i antall, og teller nå
kun ca. 1500 par (mot 5 • 6000 for få
år siden). Svært hyggelig er det å kon·
statere at storjoen ser ut til å få fot·
feste på øya etterhvert, og vi telte 7
forskjellige individer. Ett eller to par
tyvjo var derimot noe skuffende. To·
talt observerte vi 40 arter på disse
dagene, og fra artslista kan nevnes
storspove, stokkand, ringtrost, dobbeltbekkasin og havørn. Gravand,
tjeld, hegre og bergirisk var svært vanlige her ute, og satte absolutt sitt preg
på øya t rass i fuglefjellene. En del
fotografering for å komplettere ar·
kivene ble det også, og det var en for·
nøyd gjeng som satte kursen hjemover
igjen. · En verdig avslutning på vårsesongen.
Arild Bjørnstad

Informasjons- og rekrutteringsarbeidet i ØOF for 1980-årene
Pål Bugge
Høsten 1981 ble det holdt et seminar
på Arisholmen v/ Fredrikstad, med
ØN's og ØOF's tillitsmenn som deltakere .
Her ble det framtidige naturvernarbeidet tatt opp på bred basis, og vi
kom fram til en del tiltak for å bedre
blant annet rekrutteringsarbeidet og
informasjonsarbeidet.
Ettersom dette har vært mitt ansvarsområde i sesongen -81, og med
stor sannsynlighet vil bli det i årene
som kommer, vil jeg ta for meg en del
konkrete tiltak jeg synes vi må legge
vekt på:
Generelt om informasjons- og rekrutteringsarbeidet.
Først av alt trenger vi minst en person
i tillegg til undertegnede som er villig
til å konsentrere seg om informasjonsarbeidet.
Informasjonsarbeidet er helt avgjørende hvis vi skal påvirke forvaltning av
naturområdene i Østfold. Derfor må
det til en omlegging av foreningsdriften for å yde mer på dette området.
Informasjon er i høyeste grad en viktig
del av den utadvendte holdning en
naturvernforening må ha for å bli
akseptert og respektert som en faglig
pressgruppe.
Vi må faktisk "markedsføre" ØOF,
og presentere de forskje lli ge positive
tilbud vi har, parallelt med vårt kritiske engasjement i den negative samfunnsutvikling vi er inne i.
Vi må med andre ord ri på to

hester. På den ene side må vi vise en
tiltrekkende utadvendt holdning og
presentere et godt fritids-tilbud, dette
for å øke rekrutteringen til medlemsmassen såvel som til styrene. På den
annen side må vi vise klørne utad for
å påpeke negative tiltak med alvorlige
følger for fuglefaunaen og de verne·
verdige områdene.
Sannsynligvis vil den førstnevnte
delen av informasjonsarbeidet lide
under side-effektene av den sistnevnte.
Aktivt naturvernarbeid vil alltid
være i konfrontasjon og i opposisjon
med det bestående i samfunnet.
Dette er fordi holdninger basert på
økologi, naturvern, fornuftig ressursforvaltning osv. inneholder en altfor
radikal ideologi for det nåværende
samfunn.
Dette vil igjen gi oss naturvernere
et negativt stempel i mange konfliktfylte saker.
Ikke rart at mange vil fortvile over
det ovennevnte perspektivet og føle
avmakt.
Å føle avmakt en gang iblant er normalt, men det er et "helt ubrukelig og
unyttig fenomen" innenfor naturvernarbeidet. Vårt arbeid har et evighetsperspektiv over seg, fordi Naturvernerens arbeid aldri vil ta slutt.
Å tro at man kan få løst alle miljøproblemer gjennom en 5 - 10 års hardt
arbeid ville være naivt. Ergo er det
nødvendig at naturvernengasjementet
hos de aktive i foreningen er basert på
en personlig sterk overbevisning og
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troen på at det nytter å arbeide for
saken. Man må føle at det er en samvittighetsplikt å gjøre noe, og naturvernengasjementet og overbevisningen,
må faktisk nærme seg en form for
religion.
Vår begrensete arbeidskapasitet og
dårlige økonomi tillater oss ikke å følge opp de ovennevnte store visjoner i
den grad det er ønskelig. Jeg vil derfor
avslutte denne artikkelen med en jordnær prioriterings! iste over informasjons- og rekrutteringsarbeidet for 80årene:
Rekrutteringsarbeidet
Vervekampanjer.

1. Vi har fått tillatelse av ØN's styre
til å drive verving av ØN 's medlemmer.
I den anledning vil vi sende en informasjonsfolder og innbetalingsblankett
i forbindelse med ØN's årsmøteinnkallelse. ØN har 1200 medlemmer, og vi
håper å verve 100 - 150 av disse. Med
andre ord 10 % positiv respons .
2. Verveaksjonen gjennom ØOF 's aktive medlemmer vil fortsette i 1982.
Appeller til medlemsverving gjennom
oppslag i ØO vi l fortsette . I tillegg vil
undertegnede foreta et visst antall henvendelser til aktive og skikkelig naturvernbevisste folk i ØOF, for å få disse
ti l å verve et visst antall nye med lem mer.
3. I forbindelse med informasjonsarbeidet spesielt myntet på utvalgte
målgrupper, vil vi også oppfordre disse
til innmelding i ØOF (se pk't . 7).
Vårt mål er å nå 500 medlemme r
innen utgangen av 1984. Det klarer vi
med din hjelp !
Informasjonsarbeidet.

1. Produksjon og distribusjon av en
"pressemappe" som sendes til masse-
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media i Østfold.
Denne vil inneholde en del utvalgte
aktivitetsbilder av områder, natur- og
fugleb iIder.
I tillegg vil mappen inneholde informasjonsbrosjyre, Østfold-Ornitologen og
et brev med en kontaktmanns-liste.
2. Trykking av plakater til bruk i
forbindelse med møter, appeller, underskriftskampanjer osv .
3. Produksjon av en diasserie om
ØOF og foreningens aktiviteter. Diasserien vil bli kopiert i et begrenset antall for hovedstyrets medlemmer og
lokallagsstyrene, og vil bli brukt til
foredragsvirksomhet.
4. Produksjon i samarbeid med Østfolds massemedia av stoff som kan
fremme ØOF 's og naturvernets sak.
Portrettintervjuer, aktuelle reportasjer,
radioprogrammer osv.
5. Utsendelse av pressemeldinger fra
foreningen i forbindelse med møter,
aktuelle saker, uttalelser osv.
6. Foredragsv irksomhet i andre for en inger (se pkt. 3 og 7).
7. Utsendelse av informasjonsmateriell til spesielle målgrupper/foreninger
som har interessefelt tett opptil vårt
eget. For eks.: Jeger og fiskerforeninger, 4 H-organisasjonen, speiderbevegelsen, Østfolds viltnemnder, osv.
8 . Underskriftskampanjer i forbindelse med spesielle kontroversielle
saker.
9. Debattmøter med utvalgte emner
som fenger publikum og massemedias
interesse.
10. Standsvirksomheten bør igjen taes
opp. Spesielt med tanke på store
arrangementer hvor vi når mye folk,
f .eks. på Distriktets dag, messer og
lignende.
11. Vandreutstillinger om ØOF og
naturvern generelt. V i har på nåvær-

ende tidspunkt en utstilling på gang
som vandrer fra by til by, og den har
blitt meget godt mottatt. Den neste utstillingen vil handle utelukkende om
ØOF og foreningens virksomhet.
Tilslutt, vil alle personer som måtte ha
interesse av å realisere disse planene
være så snille å kontakte styret.
Vi må stole på egne krefter innen

naturvernsektoren, men det er måte på
hvor mye fem styremedlemmer kan utrette!
Du bØr ikke være smekk fu li av erfaring og kunnskap innenfor naturvernsektoren for å gjøre en god jobb.
Så derfor, kom ut av apatien og likegyldigheten. ØOF trenger din arbeidskapasitet!

OM "SIAMESISKE"
SMÅFUGL -TVILLINGER
Hjalmar Munthe-Kaas Lund
Det forekommer heldigvis svært sjelden blant virveldyr, at to ind ivider/
tvillinger kommer til verden i mer eller
mindre sammenvokst tilstand, eller
med unormalt antall lemmer. Fenomenet er velkjent blant mennesker og
flere husdyrarter, f.eks. hos kveg og
tamhøns. I samlingene på Zoologisk
museum i Oslo var det f.eks. flere
eksemplarer av kyllinger med 4 fqitte r.
Blant ville dyr forekommer nok
også iblant den slags unormale individer, men de fleste dør vel i meget
ung alder. Et småfugl-eksempel omtales i brev til meg av 25.3.1980 fra
Helge Veiden, 1713 Grålum: "Sommeren 1978 opplevde vi at det i et tre
på hyttetomten vår i Skjeberg, en
nabokommune til Sarpsborg, satt et
fuglepar med sine siamesiske tvillinger.
De to hadde vokst sammen i kroppen,
men de hadde fire ben, to hoder og to
vinger. Vi syntes at det var et trist syn

å se fugleparet mate de siamesiske
tvillingene. Tvillingene hadde meget
vanskelig for å forflytte seg. Fugleparet var mye likt fluesnapperen , en
liten brungrå fugl med noe langt nebb.
Den beveget seg raskt og fløy lavt og
holdt til mye inne i mørke kratt.
Fugleparet hadde to unger til, men de
var helt iorden. Vi så på de stakkars
tvillingene en time, vi skulle selvfølgelig tatt bilde, men hadde ikke noe slikt
for hånden."
Høyst sannsynlig ble disse sammenvokste fugleungene nokså snart tatt av
skjære, kråke eller rovdyr.
Et annet eksempel er omtalt i
"Hujon" (Oppland avd. NOF) nr. 1
1980 s. 40 av J.E. Nordrum . Dette var
en granmeis med to hoder, som i henhold til Oppland Arbeiderblad 31.1.
1980 ble sett i Snertingdal ved et
fuglebrett.
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STYRE NYTT
Åtte styremøter er avholdt i perioden.
De viktigste sakene som har vært oppe
til behandling er følgende :

skilting i våre naturreservater er man·
gelfull. Spesielt er Øra trukket fram
som eksempel på at uklok skilting har
funnet sted .

Foreningslokale
Vi måtte før sommerferien ut av
NRK-bygningen i Gamlebyen. Nytt
lokale til en akseptabel leie har ikke
vært til å oppdrive. Derfor er våre
effekter nå lagret hos styrets medlemmer.

Økonomi-komite
For å få mer penger inn i kassa, er det
blitt nedsatt en komite med Arild
Bjørnstad, Tor Sørli og Pål Bugge til
å se på dette spørsmålet.

Lotteri
Det arrangeres et internt forenings·
lotteri. Hvert medlem har fått tilsendt
10 lodder a kr. 5,-. Premiesummen er
satt til 1500 kroner.

Økholmen
ØOF har sendt inn protest til Hvaler
bygningsråd mot bygging av marina på
Økholmen på Vesterøy. Saken er også
innanket for Fylkesmannen, uten at
anken er tatt til følge. Saken er imidlertid langt ifra avgjort.

Skjøtselsplan, Øra
Styret er konsultert i arbeidet med utformingen av en skjøtseisplan for Øra.

Seminar
Representanter fra styrene i ØOF og
Østfold Naturvern var siste helg i
august samlet til samarbeidsseminar på
Arisholmen . Blant annet ble samar·
beide om tidsskriftet tatt opp. Hoved·
temaet for seminaret var: "Hvor gå r
naturvernet i Østfold?" Fullstendig
referat fra seminaret finner du på side

66.

Bok om Østfold-naturen
En egen komite, med to representanter
fra ØOF og to fra ØN arbeider med ut·
givelse av bok om naturperler i Øst·
fold . En tar sikte på at boka blir klar
til salg i begynnelsen av 1983.

Uttalelser
Vi har uttalt oss om NOU-rapporten
" Fritidsbåten" og forslag til ny jaktlov.

Fugletårn i Gjølsjøen
Kurefjorden' skjøtselspian
Foreningen har uttalt seg om utkast til
skjøtselsplan for Kurefjorden.

Naturreservater
Vi har gjort naturvern- og friluftskonsulent Isak Selenius oppmerksom på at
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Saken er nå overlatt Halden lokallag.
Forslag til tegninger av tårnet fore·
ligger. Åstedsbefaring er også holdt.
Nå skal vi begynne å søke om byggetil·
latelse.
Erik Sandersen

KONKURRANSEFUGLEN
Det var tydeligvis ikke så vanskelig å
finne ut hvilken art vi avbildet i forrige
nummer. Det hvite kinnet og strupen i
tillegg til det relativt korte nebbet
førte alle de fire innsenderne fram til
korrekt svar, nemlig lappfiskand hunn.
Ved loddtrekning var det Lars-Morten
Nilsen, Johs. Øbys vei 6 i Fredrikstad
som var så heldig å vinne en bok.
Denne gang har vi funnet fram et
bilde som sikkert vil volde en del besvær, også for de erfarne fugletitterne,
tror vi. Bildet er tatt av Pål Bugge'.
Det hadde vært ønskelig med en

langt større deltakelse enn det vi har
hatt hittil. Det lønner seg så absolutt
å sende inn svar, for p.g.a. den lave
eltakelsen, er sjansene for å vinne
svært gode. Det er heller ingen grunn
til å la være å delta selv om man ikke
er helt sikker på svaret. Det er heller
ingen grunn til å være redd for å dumme seg ut, dersom man svarer feil, for
selv de som sitter i styret ha~ ofte
problemer med å se hvilken art det er.
Vinneren får som vanlig en bokpremie, og svarfristen er 15. mars.
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OBSERVASJONER INNKOMMET
TIL LRSK, 1978 og 1979
Vi har valgt å ta med oversikter over innkomne data til LASK i 1978 og 1979 i
dette nummer. Registreringer for 1980 kommer forhåpentligvis med i neste num·
mer. LASK har gitt liten lyd fra seg i de siste årene. Derfor tror vi at mange ikke har
sendt inn sine observasjoner. Vi får håpe at nå som LASK har kommet på beina
igjen at de opplysninger folk sitter inne med vil bli sendt inn slik at listene blir mer
fu Utallige senere.
Red.

Tegnforklaring:
I* : Godkjent med bevis, f.eks. bilder,
lydopptak, fjær o. I.
11°: Godkjent uten bevis, på grunn·
lag av beskrivelser.

1978
DVERGDYKKER (Tachybaptus rufi·
collis)
2 par hekket i Rygge.
Obs. Åsmund Fjellbakk
HAVHEST (Fulmarus glacialis)
111 ex. 17 /9 Akerøya, Hvaler.
Obs. Akerøya ornitologiske stasjon.
HAVSULE (Sula bassana)
54 ex . 17/ 9 Akerøya, Hvaler.
Obs. Akerøya ornitologiske stasjon.

NNSK godkjent 11°.
Obs. Ru ne G. Bosy, Magne Kristiansen
SNADDERAND (Anas strepera)
2 ex. 20/9 Kurefjorden, Råde/Rygge.
LRSK godkjent 11°.
Obs. Rune Botnemyr.
LAPPFISKAND (Mergus albellus)
1 hunn 30/3 Krogstadfjorden, Råde.
LASK god kjent 11°.
Obs. Ulf Lucasen.
MUSVÅK (Buteo buteo)
1 ex . 26/11 Dramstadbukta, Vannsjø.
Obs. Rune Botnemyr.
BOL TIT (Charadruis morinellus)
1 ex. 26/ 8 Akerøya, Hvaler.
Obs. Rune Botnemyr.

EGRETTHEGRE (Egretta alba)
1 ex . 16/4 Akerøya, Hvaler. NNSK
godkjent 11°.
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy.

KVARTBEKKASIN
(Lymnocryptes
minimus)
1 ex. 25/8 Ørafyllinga, Fredrikstad.
LASK godkjent 11°.
Obs. Tore Hunn, Ole Jørgen Hanssen.

STORK (Ciconia ciconia)
1 ex. 21/5 Kalnes, Tune.
Obs. Hallstein Rosnes m.fl.
1 ex. 26/5 Sarpsborgveien, Borge.

SPLITTERNE (Sterna sandvicensis)
1 ex. 15/8 Nygaardsmoa, Kråkerøy.
LASK godkjent 11°.
Obs. Ole Jørgen Hanssen.
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ALKEKONGE (Alle alle)
5 ex. 18/9 Akerøya, Hvaler.
Obs. Rune Botnemyr, Rune G. Bosy.
HÆRFUGL (Upupa epops)
1 ex. 14/5 Larkollen, Rygge. LRSK
godkjent 11°.
Obs. Åsmund Fjellbakk.
GRÅSPETT (Picus canus)
Hekking atlasrute E-8, Trømborg. Ob·
servert i flere år. LRSK godkjent 11°.
Obs. Atle Haga.
FJELLER KE (Eremophila alpestris)
2 ex. 26/11 Kurefjorden, Råde/Rygge.
Obs. Arne Thelin, Øyvind Lågbu.
VINTERERLE (Motacilla cinerea)
Hekket trolig (antagelig årviss), voksen
fugl med mat for unge. Ørje sluser.
Obs. Eirik Jacobsen.
SVARTRØDSTJE RT
(Phoenicurus
ochruros)
1 hann 17/6 Skovly, Råde. LRSK god·
kjent 11°.
Obs. Ulf Lucasen .
1 · 2 individer sang våren -78 på Saugbruksforeningens område i Halden.
Obs. M. Olsen.
MYRSANGER (Achrocephalus palustris)
1 ex. sang. Holtet, Enningdal, Halden.
Obs. Ole Jørgen Hanssen, Tone Røed.
NØTTEKRÅKE (Nucifraga caryocatactes)
1 ex. 30/ 9 Jeløy, Moss.
1 ex. ?? Jeløy, Moss.
1 ex. 20/11 Jeløy, Moss.
1 ex. 16/12Jeløy, Moss.
Alle er LRSK godkjent 11°.
Obs. Rune Botnemyr.

1979
DVERGDYKKER (Tachybaptus rufi·
collis)
1 ex. 28/10 Skinnerflo, Onsøy/Råde.
LRSK godkjent 11°.
1 ex. 3/11 Skinnerflo, Onsøy/Råde.
LRSK godkjent 11°.
Obs. Geir Stenmark.
(Podiceps
GRÅSTRUPEDYKKER
grisegena)
1 ex. 3/4 og 4/4 Akerøya, Hvaler.
Obs. Geir Hardeng og Ole Jørgen
Hanssen.
HORNDYKKER (Podiceps auritusl
1 ex. 11/5 Landfastbukta, Asmaløy,
Hvaler. LRSK godkjent 11°.
Obs. Richard og Morten Viker.
HAVLIRE (Puffinus puffinus)
2 ex. 3/8 Akerøya, Hvaler. NNSK god·
kjent 11°.
Obs. Ole Jørgen Hanssen.
SKJESTORK (Platalea leucorodia)
1 ad. 7/11 Øra, Fredrikstad. NNSK
godkjent 11°.
Obs. Theodor Broch Unger.
HVITKINNGÅS (Branta leucopsis)
1 ex. Åvensand, Råde, 6/6. LRSK godkjent 11°.
Obs. Ulf Lucasen.
RINGGÅS (Branta bernicla)
1 ex . vestlig rase 28/5 Øra, Fredrikstad
LRSK godkjent 11°.
Obs. Ole Jørgen Hanssen .
KNEKKAND (Anas querquedula)
1 hann 11/4 Nygaardsmoa, Kråkerøy
Obs. Richard og Morten Viker Rune
·
'
Torgersen.
1 hann 28/5 Øra, Fredrikstad. LASK
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godkjent 11°.
Obs. Ole Jørgen Hanssen.
SVARTAND (Melanitta nigra)
100 ex. 21/1 Singlefjorden, Hvaler
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy, Tone
Røed og Ole Jørgen Hanssen.
GLENTE (Milvus milvus)
1 ex. 21/4 Rygge. NNSK godkjent I* .
Obs. Eivind Ansmo, Bjørn R. Eri ksen .
SIVHAU K (Circus aeruginosus)
1 hunn 26/4 Seutelven, Onsøy/Fredrikstad .
Obs. H . Frantzen.
1 hunn 19/5 Skinnerflo, Onsøy/Råde
Obs. Geir Stenmark.
KONGEØRN (Aquila chrysaetos)
1 ex. 16/4 Skinnerflo, Onsøy/Råde
LRSK godkjent 11°.
Obs. Geir Stenmark.
VANDREFALK (Falco peregrinus)
1 juv. 31/ 3 Øra, Fredrikstad. LRSK
godkjent 11°.
Obs. Theodor Broch Unger.
JERPE (Bonasa bonasia)
2 ex. 6/1 Berbyvassdraget, Halden.
Obs. Ole Jørgen Hanssen.
VANNRIKSE (Rallus aquaticus)
2 ex. 8/6 Seutelva v/ Ørmen, Onsøy .
Obs. Arne Thelin.
BOL TIT (Charadius morinellus)
1 ex. 29/9 Skipstadkilen, Hvaler.
Obs. Morten Viker.
HEILO (Pluvialis apricaria)
2 ex. 30/5 Sommerobservasjon! Øra,
Fredrikstad.
Obs. Theodor Broch Unger.
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TUNDRASNIPE (Calidris ferruginea)
3 ex . 12/8 Ørafyllinga, Fredrikstad.
LRSK godkjent 11°.
Obs. Arve Oyresen, H. Frantzen.
MYRSNIPE (Calidris alpina)
1ex.Spillende!28/5 Øra, Fredrikstad
Obs. Ole Jørgen Hanssen .
FJELLMYRLØPER (Limicola falcinellus)
1 ex. 28/5 Øra, Fredrikstad . LRSK
godkjent li 0 .
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy.
ENKELTBEKKASIN (Gallinago gal linago)
5-6 ex. 4/11 Ørafyllinga , Fredrikstad
Obs. Arve Oyresen.
SVARTHALESPOVE (Limosa limosa)
1 ex. 8/4 Øra, Fredrikstad.
Obs. Arve Dyresen, H. Frantzen.
1ex.Spillende!28/5Øra,Fredrikstad
Obs. Ole Jørgen Hanssen .
SVØMMESNIPE (Pholaropuslobatus)
1 hunn 28/5 Øra, Fredrikstad . LRSK
godkjent 11°.
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy.
FJELLJO (Sterorarius longicalldus)
1 ad . 14/7 Vikerk ilen , Hvaler. LRSK
godkjent 11°.
Obs. Rune G. Bosy.
STORJO (Stercorarius skua)
1 ad. 4/8 Akerøya, Hvaler. LRSK
godkjent 11°.
Obs. Rune G. Bosy .
DVERGMÅKE (Larus minutus)
1 juv. (vinterdrakt) 29/ 4 Kjennetjernet, Onsøy. LRSK godkjent 11°.

Obs. Arve Dyresen.
SABINEMÅKE (Larus sabini)
1 ex. 1 K. 22/9 Akerøya, Hvaler.
NNSK godkjent I*.
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy m.fl.
POLARMÅKE (Larus hyperboreus)
1 ex. (vinterdrakt) 10/11 Øra, Fred·
rikstad. LASK godkjent 11°.
Obs. Roar Olen, Rune G. Bosy.
SPLITTERNE (Sterna sandvicensis)
2 ex . 4/ 6 Akerøya, Hvaler. LASK
godkjent 11°.
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy.
GRÅSPETT (Picus canus)
1 hann 3/11 Skinnerflo, Onsøy/Råde
Obs. Geir Stenmark.
SIDENSVANS (Bombycilla garrulus)
130-150 ex. 12/11 Lisleby, Fredrik·
stad.
Obs. Arve Dyresen, H. Frantzen
NATTERGAL (Luscinia luscinia)
1ex. 13/ 6 Råde stasjon, Råde. LRSK
godkjent 11°.
Obs. Arve Dyresen
1 ex. 15-16/6. Råde stasjon, Råde
Obs. Arne Thelin
GRESSHOPPESANGER (Locustella
naevia)
1 ex. 27/5 Torsø, Borge. LRSK godkjent 11°.
Obs. Helge Kvam

SVARTHVIT FLUESNAPPER (Ficedula hypoleuca)
1 hann 1/11 Oredalen, Fredrikstad
Obs. H. Frantzen
1 ex. 1/8 Moss. Fullstendig albino
(hvit m/røde øyne). Fjærdrakten
frisk, bein svake og myke. Nebb og
bein kjøttfarget. Fanget, ringmerket,
fotografert og sluppet. Godkjent I*.
Obs. Eivind Ansmo, Rune Botnemyr
RØDHODEVARSLER (Lanius senator)
1 hann ringmerket 13/6 Akerøya,
Hvaler. NNSK godkjent I*.
Obs. Morten Nilsen
GRANKORSNEBB (Loxia curvirostra)
Reir m/4 unger 8/ 4 Torsnes, Borge
Obs. H. Frantzen, A. Dyresen
ROSEN FINK (Carpodacus erythrinus)
1 utfarget hann. 10/6 Arekilen, Hvaler. LRSK godkjent 11°.
Obs. Roar Olsen, Rune G. Bosy
LAPPSPURV (Calcarius lapponicus)
6 ex. 5/4 Akerøya, Hvaler. LASK
godkjent 11°.
1 ex. 23/5 Nygaardsmoa, Kråkerøy.
LASK godkjent 11°.
Obs. Ole Jørgen Hanssen .

MYRSANGER (Achrocephalus palustris)
1 par hekket juni i Seutelva, Fredrik·
stad/Onsøy. NNSK godkjent 11°.
Obs. Geir Stenmark
1 ex. 15-16/6 Råde stasjon, Råde
Obs. Arve Dyresen, H. Frantzen
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OPPROP OM STRIPEGÅS
OG SNØGÅS
Det foreligger svært få nyere oversiktsartikler over de mer sjeldne fuglearter i
norsk fauna. I denne forbindelse vil jeg
gjerne lage en oversikt over to av våre
sjeldneste gåsearter, stripegås Anser
indicus og snøgås Anser caerulescens.
Alle observasjoner er av interesse,
Iikeså klipp fra dags- og ukepresse om
disse artenes opptreden . Da det ved
observasjoner av disse artene kan dreie
seg om individer som er rømt fra fangenskap er det viktig også å få opplysninger om lokaliteter der de er blitt
holdt tamme eller halvtamme.

En må dessuten være på vakt mot
albine gjess av andre arter. På grunn av
disse vanskeligheter bes observatørene
sende så nøyaktige beskrivelser som
mulig, men alle observasjoner av
"hvite" eller "blå" gjess er av verdi,
selvom nøyaktigere beskrivelse er
vanskelig å gjøre.
Bidragsytere vil få særtrykk når
materialet foreligger ferdig publisert.
Asbjørn Sollien
Kirkely
1925 Blaker

Naturbøker i stort utvalg, f. eks:
Grøndahl's Store Bok om ville dyr Kr. 24s
Sverre Fjelstad: Ville dyr Kr. 178
Arne Beskow: Se Norge ! Kr. 198
Alta-Kautokeino-vassdraget Kr.161
Verdens Dyreliv Kr. 198
Sørensen/Bøhmer Olsen: Finnskogene Kr.198

Sverre '}-ohnsen
"Bok- & J)apirliandtl
1600 Fredrikstad
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rREKNING AV STORT MEDLEMSLOTT ERI
Vi takker alle som kjøpte lodd i medlemslotteriet vårt og på den
nåten støttet opp om foreningens økonomi. De som har vunnet vil
11i tilskrevet. Trekningen ga følgende resultat:
. premie:
8 X 40.
Klara Fosshaug
Værlegaten 10
1500 Moss

~ikkert,

•
..I premie:
)vergsvaner over havet, innramnet fargebilde av Keith Schac:elton.
Klara Karlsen
Berg 9, Torsnes
1600 Fredrikstad

I. premie:
;vein Haftorns store bok: "Nores fugler".
Kristin Tendal
Ryenveien 5
1600 Fredrikstad

·. premie:
2 Kodakfilmer
Kari Omberg
Storveien 75
1662 Rolvsøy
'· - 10. premie:
>iverse bokpremier.

5. premie:
Tord Ramstad
Sjøgløtt, Idd
1750 Halden
6. premie:
Helge Rosbach
Hulderveien 17
1700 Sarpsborg
7. premie:
Per Otto Suther
1890 Rakkestad
8. premie:
Andreas Glemminge
Stræbsomhet 25
1600 Fredrikstad
9. premie:
Bjørn Søhberg
Refsnesalleen 89
1500 Moss

10. premie:
Jo Ranke
Skomakerbakken 1d
1500 Moss

Støtt våre annonsører!
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• Rimelig automatisk kamera for hele familien .
• Utskiftbare objekter fra vidvinkel ti.I
tele- og zoomobjekter.
• Lett og bruke. Liten ng kllmpaki .

FAESHOS:

PARK

0

Nygaardsg 1. 17,
1600 Fredriks•ad
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Eget fargelaboratorium
Fremkalling av Kodak film på 6 timer
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Stor&t. 12 - 1600 Fredrikstad - Tlf. 032/11 921 - 13 318

Båndopptagere for
opptak av fuglesang?
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ER STEDET MED DET
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Suveren nykonstruert pose bl en
rekke bruksområder. Blå nylon
utvendig, orange rayon innvendig.
Ingen gjennomsydde sømm er og
derfor spesie lt god isolasjon sevne.
Passer fo r personer opptil 195 cm
og veier ca. 1.800 g med vanntett
transporttrekk. Kan vaskes.

#arfvig L~ørenJen
SPESIALFORRETNING I:
ARBEIDSTØY- REGNTØY

ex:; HERREEKVIPERING
VERNE- ex:; GUMMIFOTTØY
ARBEIDSHANSKER

1600 FREDRIKSTAD
TLF. 032/12084-16414

Se vårt store utvalg i
NATUR·· og FRILUFTSBØKER samt KARTER

•~• ROlf MARTINSf N
BOKHAN D EL -

PAP IRFO RRET NING

NYGAARDSGT. 16 -

1600 FREDR I KSTAD -

Tlf. 13 680

FARMANNS GT
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING
AVDELING ØSTFOLD
Postboks 1145, 1601 Fredrikstad Ø.
INNHOLD
Side
Ved et tidsskille
51
Formannen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Gratulerer med de ti! ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Geir Stenmark: Sjøfug_lregistreringene i Østfold vinteren 1980/81 . . . . . . . . . 55
Øivind Lågbu : Utviklingen for gråhegren (Ardea cinerea)
i Rygge og Råde siden 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pål Bugge : Shetlandsøyene 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Referat fra seminaret "Hvor går naturvernet i Østfold". . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Hvor går naturvernet i Østfold? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gullkorn om våtmark på Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tor Strøm : Fokstumyra. En fem-dagers naturopplevelse i begynnelsen av juli . . 71
Truer svanene livsgrunnlaget i Gjølsjøen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Morten Brandsnes: Atlas-prosjektet i Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ekskursjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pål Bugge : Informasjons· og rekrutteringsarbeidet i ØOF fo r 1980-årene . . . . . 77
Hjalmar Munthe-Kaas Lund : Om "siamesiske" småfugl-tvillinger . . . . . . . . . . 79
Styrenytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Konkurransefuglen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Observasjoner innkommet til LRSK, 1978 og 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Opprop om stripegås og snøgås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

