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Husk - Høstmøte på Litteraturhuset, Fredrikstad. Tirsdag 17. nov kl 19:00
Fri adgang. Foredrag: Øyvind Lågbu (Påmelding, se side 3)

Medlemsblad for DNT Nedre Glomma

Corona-sommeren da vi alle måtte planlegge og gjennomføre våre
turer på egenhånd. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.
Mange brukte sesongen godt, til å kjøpe kart og å gå på oppdagelsesturer i eget eller andres område.
Foto: Morten Mikkelstrup
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PÅ TUR

STYRELEDERS KOMMENTAR
Store Tømmerøya, Vansjø

Tekst: Sigrun Svartedal

I skrivende stund er det fortsatt helt spesielle forhold for sosial
omgang. Selv om det er sluppet litt opp, er det fortsatt meter`n som
gjelder og det må vi antagelig bare innstille oss på i lang tid.
Noen synes nok vi har vært vel restriktive, men DNT Nedre Glomma skal ikke være med å ta sjanser på smittespredning, så nå er det
sagt.
Og vi som hadde så mye på programmet både for vår – sommer og
høst! Vi har ikke ønsket å ta noen sjanser verken for turdeltakere
eller turledere, og har derfor avlyst. Men, vi har fortsatt noe på
programmet når vi er i farta igjen.
Det har tross koronarestriksjoner vært stor aktivitet i medlemsmassen. Det kan vel tolkes som at folk er avhengige av bevegelse, og å
være ute i frisk luft. Noe jeg tror er med på å holde oss friske både i
kropp og i sinn.
Mange har funnet en eller flere turvenner, og facebook har flommet
over av fantastiske og flotte turbilder. Jeg vet at mange har funnet
noen nye naturperler i eget nærmiljø takket være «koronaen».
Østfold har et «hav» av bortgjemte og flotte turområder. Det er bare
å forsyne seg!
I DNTs strategiplan 2018-2023, skriver vi at vi ønsker en DNT-hytte
nær kysten. Vi har orientert oss litt, og vært i dialog med Fredrikstad kommune. To steder oppfattes som svært interessante. For
etableringen av en slik DNT-hytte er Pynten skole på Kråkerøy og en
husmannsplass under Elingård med i diskusjonene. Om noe av dette
lar seg realisere vet vi ikke. Dette er store saker som krever både
økonomi og dugnad. Som sagt vi er foreløpig kun i dialog……

Den skal tidlig krøkes..........
Foto: Morten Mikkelstrup
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Så er det aktivitetsløypa på Østtorp. Sparebankstiftelsen DNB har
bevilget 500.000 kroner til tiltaket. Utfordringen er at nødvendig
godkjenning for å etablere løypa skal behandles i flere offentlige
organer, og dette tar tid, men vi har tro på at en slik godkjenning
kan foreligge i høst. Hvis vi får en slik aktivitetsløype, vil turen til
Østtorphytta få en ny aktualitet for barn i alle aldre.
Nå starter vi så smått opp igjen og informasjon legges ut på DNT
Nedre Glommas hjemmeside. Viktig å følge med der
Våre samarbeidspartnere:

DNT NEDRE GLOMMA
MEDLEMSKAP

ØSTTORPHYTTA

Nettet: www.dnt.no
E-post: medlem@dnt.no
Tlf:
400 01 870

Overnatting
Medlem:
Ikke medlem:
Ungdomsmedlem:
Ungdom(ikke dlem)
Barn (medlem):
Barn (ikke medlem):

Alder og postnummer avgjør din medlemstype og tilknytning til lokalforening.
På vårt kontor, Torget 5 i Sarpsborg kan du
som medlem få kjøpt DNTs standard
hyttenøkkel (100kr).
Hovedmedlem		
Husstandsmedlem		
Familiemedlemskap		
Barnas Turlag (0-12 år)		
Skoleungdom (13-18 år)		
Ungdom (19-26 år)		
Honnørmedlem (67 år og over)

Dagsbesøk
Medlem:
Ikke Medlem:
Barn (medlem):
Barn (ikke medlem):

Reservering av plass: :
Tlf: 400 23 137 eller
www.nedreglomma@dnt.no

Kr 240,kr 350,kr 120,- (13-26 år) Betaling for hytteopphold:
Bank
1638 17 33088
kr 175,Vipps
78449
Kr Gratis (0-12 år)
kr 40,(Husk: Navn, dato, Østtorp)
kr 60,kr 75,Gratis
kr 40,-

kr 710,kr 390,kr 1275
kr 135,kr 220,- Husk du har ingen rettigheter på
kr 360,- hytta før du har skrevet deg inn i
kr 555,- hytteboka.

Østtorphytta leies ut hele høsten, frem til og med desember. Den kan kun leies i helgene –
fredag til søndag. Hytta bookes på e-post: nedreglomma@dnt.no. For mer informasjon, se
foreningens nettside, https://nedreglomma.dnt.no/
Det er svært viktig at man kan spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som bor på hytta.
Det er også begrensninger på hvor mange som kan besøke hytta samtidig. Derfor er booking
av hytta avgjørende. Det er ikke mulighet for drop-in eller dagsbesøk

Høstmøte på Litteraturhuset
Høstmøte 17. november på
Litteraturhuset i Fredrikstad kl.
19.00. Gratis adgang, åpent for alle
påmeldte. Foredragsholder: Øivind
Lågbu. Påmelding via nettsiden vår.
Se under turer og aktiviteter, finn
datoen for foredraget, og her finner
du påmelding.
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Den merkelige sommeren
Anna B Andersen
Denne våren var vår turaktivitet helt
hvilende fra mars til langt ut i juni.
En gjeng som kunne holde sin aktivitet i gang var dugnadsgjengene på
Østtorphytta og Kråkerøystien.
Hytta har blitt fulgt meget godt opp,
og på Kråkerøystien har stigruppa
oppgradert merkingen. Kartet over
Kråkerøystien har vært populært i
sommer, og har blitt etterspurt fra
flere som ønsker å gå tur.
Vi kan se at salget av kart har økt –
det er mange som ønsker å ha med
seg et lokalkart når de skal ut på tur.

En aktivitet hvor man ikke trengte
kart var Turbo-tur som barna kunne
delta på i sommer. 25 poster ble fordelt på våre tre medlemskommuner.
Vi fikk inn noen svar, og alle som
hadde levert inn svar fikk en premie.
Vi håper å kunne få til Turbo-tur
som en mer permanent løsning med
stolper.
Da den planlagte vårsesongen var
over, og flesteparten av turene avlyst,
inviterte vi våre turledere til et fysisk
treff, i to bolker. Det var viktig for oss
å møte alle de som jobber, og står på
for vårt turtilbud. De har savnet dere
like mye som dere kanskje har
savnet dem

Vi fikk gjennomført et digitalt
årsmøte, og når dette leses har vi
hatt et fysisk møte. Ekstraordinært
årsmøte den 16. september. Vi
ser også at vi har en liten økning i
medlemstallet. Det er hyggelig å se.
Takk for at du er med og støtter oss.
Vi er nå over 3700 medlemmer, og
har hatt en økning på 3,7% dette
rare året. Det tolker vi som at dere
syns vi gjør en god jobb. Vi inviterer
som vanlig til medlemsmøte i høst.
Tirsdag 17. november kl. 19.00 på
Litteraturhuset, Øivind Lågbu holder
foredrag. Påmelding finner du under
dato i tur og aktivitetskalenderen på
vår hjemmeside. Gratis inngang.

Ny materialforvalter
Tekst og foto: Nille Oven

DNT Nedre Glomma har et
lager med diverse forskjellig
turutstyr. Dette er et sted våre
turledere kan låne utstyr til bruk
på fellesturer. Arild Simonsen har
overtatt etter Pål Sandnes.
Hvordan er ditt forhold til
DNT?
Jeg har vært medlem i vel 10 år.
Liker å gå nærturer her i distriktet. Men har også vært med
på andre fine turer, f. eks syklet
Rallarveien.

4

Har du et favorittsted?
Det må bli Fjella (se Faktaboks)
Jeg jobber også som frivillig i
dugnadsgjengen på Østtorp, hvor
vi møtes på tirsdager.
Der jobber vi med vedlikehold,
istandsetting av låven og maling.
Gapahuk er bygget, trær og busker ryddes.

Ved er hugget og ligger klar til
bruk i gapahuk / bålpanne eller
peisen inne på hytta. Turløyper
ryddes og merkes. Alle kan delta,
vi trenger å være flere, det er bare
å møte opp på Østtorp, tirsdager
klokken 10.00
Ellers liker jeg å padle kajakk,
foretrekker stille vann som vi har
rikelig av her i distriktet, med
feks Vansjø og Haldenvassdraget
avslutter Arild.
Fjella.
Fjella er et stort, sammenhengende skogsområde i Viken. Det
omfatter Trømborgfjella i Indre
Østfold, Rakkestadfjella i Rakkestad og Vestfjella i Marker.
Området ligger mellom 150-300
meter over havet, og høyeste
punkt er Linnekleppen 325 moh.
helt i sør.

Fjella naturreservat er et skogs
-område i Marker og Rakkestad
kommuner som ble vernet i 2013.
Formålet med naturreservatet er
å bevare et større område med
eldre furu - og granskog med de
naturlig forekommende arter,
naturtyper og økologiske prosesser. Det finnes et godt turkart over
Fjella.

Matkurs på Østtorphytta
Tekst og foto: Cecilie E By
31. mars 2019 arrangerte Barnas Turlag matkurs for barn og foreldre, i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. OF bidro
med det meste av utstyr, oppskrifter og all mat. Barn og foreldre ble delt inn i grupper ute på tunet, og fikk hver sin
bålplass og oppskrift. Det ble en inspirerende dag, og det ble laget fantastiske matretter. Et slikt kurs frister til gjentagelse, da mange familier ønsker tips til ulike tureretter.
Her følger noen oppskrifter på retter vi lagde:

Grønnsakswok (ca 7-8 pers)

Epledessert:

½ pk gulerøtter
1 gul løk
2 brokkoli
1 blomkål
1 paprika
1 boks mais
1 pk sukkererter
Olje
Soya
Sweet chilisaus
1 lime
Salt og pepper

Epler (ca. ½ pr person)
Havregryn
Smør
Rosiner
Hasselnøtter
Sukker
Kanel

Fremgangsmåte: Skjær opp grønnsakene i passe biter. Tilsett olje på
stekehella og varm opp. Tilsett alt
som skal wokes. Det er viktig med
høy varme. Vend på grønnsakene
hele tiden. Smak til med krydder,
soya og sweet chilisaus. Klem limesaft over woken før servering.
Andre grønnsaker kan brukes etter
eget ønske, og ønsker man kjøtt
eller fisk så tilsetter man dette.

Kanelsnurrer på bål
(ca 12 stk)
Epler (ca. ½ pr person)
Havregryn
Smør
Rosiner
Hasselnøtter
Sukker
Kanel
Fremgangsmåte:
Kutt epler i båter. Hakk hasselnøttene. Varm en stekehelle og
stek eplene sammen i smør med
havregryn, rosiner og nøtter. Smak
til med sukker og kanel. Server
gjerne med vaniljekesam.

Fremgangsmåte:
Kutt epler i båter. Hakk hasselnøttene. Varm en stekehelle og
stek eplene sammen i smør med
havregryn, rosiner og nøtter. Smak
til med sukker og kanel.
Server gjerne med vaniljekesam.

Laksewrap:
I pk laksefilèt
1 salathode
4 tomater
1 paprila
1 agurk
1 boks mais
I pakke tortilla
Hvitløksdressing:
Hvitløk
Matlagingsyoghurt/lettrømme
Salt
Pepper
Fremgangsmåte:
Skjær laksen i terninger, pakk
den inn i folie med litt smør og
krydder etter ønske, stek på bålet.
Skjær opp grønnsakene og lag en
salat. Finhakk hvitløk og rør inn
i yoghurten, sammen med salt og
pepper. Varm en tortilla over bålet
(evt. i folie). Ha på litt salat, laks
og hvitløksdressing, rull sammen i
folien. Del hver wrap i to og server!
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Tomatsuppe (4 pers)
1 gul løk, finhakket
3 fedd hvitløk, finhakket
Ca. ½ rød chili, finhakket
2 ss tomatpurè
2 bokser hermetiske tomater
Ca. 1 liter grønnsaks- eller kyllingkraft
Litt sukker
Salt og pepper
Olje
Fremgangsmåte: Ha olivenolje i en gryte og fres
løken til den er blank og myk, men uten at den
tar farge. Mot slutten tilsetter du hvitløk og chili,
og lar det surre med. Tilsett tomatpurè og la det
surre med et par minutter. Tilsett de hermetiske
tomatene og gi suppen et oppkok. Tilsett deretter kraften og kok opp igjen. Har du ikke kraft
tilgjengelig kan du fint benytte buljongterninger
eller fond, utblandet i vann. Tilsett eventuelt litt
sukker hvis du ønsker litt sødme på suppen din.
La suppen småkoke til tomatene er møre og fine.
Det tar ca 10-15 min. Tilsett mer vann eller kraft
hvis du synes suppen blir for tykk. Smak til med
pepper og salt.
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Savner å være på tur med Turbo!
Tekst og foto: Live Bratlie

Vi har snakket litt med en familie
som ofte har vært med Barnas
Turlag på tur om hvordan «corona-tiden» har vært. Familien består
av foreldrene Christer og Marianne,
samt barna Nora Dorthea (8,5) og
Henrik (6,5).
Hvordan har dere som familie
opplevd «corona-tiden»? Hva
har vært positivt med denne
tiden, og hva har dere savnet?
“Det positive var at vi var mye
samlet, og fikk spise roligere middager sammen. Vi slapp hverdagsstresset med å rekke treninger.
Vi savnet selvfølgelig sosialt samvær med venner og familie, og de
spontane småturene med venner.
Det kan fort bli litt kortere lunte
når man går oppå hverandre hele
tiden.”
Hva har dere savnet fra det å
være på tur med Barnas Turlag?
“Vi har savnet å treffe andre
turglade familier i BT. Savnet
også flinke turledere og andre
i BT som lærer oss så mye om
naturen.

Vi setter pris på tematurer som
fisketur til dammene, info om
hva man kan spise i naturen osv.
Storesandturen hadde vi gledet
oss til etter fjorårets suksess.
Barna savner å være på tur med
Turbo «for det er så gøy!», sier
Henrik.”
Har dere vært mer eller mindre
på tur? Har det blitt annerledes
turer enn dere pleier? Hvor,
eventuelt hva slags turer har
dere hatt i denne perioden?
“Vi har nok vært like mye ute
som før, kanskje mer? Vi har
gått i Torsnes og grillet, badet på
Humlekjær, syklet Glommastien
med fergetur på Sellebakk og
Gamlebyen (fint sted å spise lunsj
ved vannet på Lisleby-siden), gått
i lysløypa på Øssia, gått i Bjørneløypa, gått langs kyststien på
Asmaløy (fra Åsebu til Brattestø
og tilbake) og gått til Isevannet.
Vi kjøpte også bålpanne til
hagen, siden vi plutselig var så
mye hjemme. Barna hadde dessuten kortreist telttur – inne!”

Har dere ett eller to favoritt-turområder for barnefamilier? Kan dere fortelle litt
om et slik område som du vil
anbefale til våre medlemmer?
“Bjørneløypa er jo en slager.
Ellers er Appelsintoppen bra, sier
barna. Kjøkøy fort står også høyt
på lista her. Da kan man grille på
grillplassen ved skolen der. Barna
synes det er spennende med de
gamle skyttergravene.”
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Hengekøyetur i Torsnes
Tekst og foto: Cecilie E By
Barnas Turlag skulle arrangere en
hengekøyetur i april, men Covid 19
satte en stopper for den, dessverre.
Som mange andre dro vi på egne turer
i denne perioden, og i mai fikk vi til en
hengekøyetur til Torsnes. 2 tiåringer
og deres mammaer pakket sekken,
og satte kursen mot Fredrikstad. Vi
parkerte ved Langvik, Thorsøveien i
Fredrikstad, (liten p-plass på høyre
side) og gikk de ca. 2,5 km inn til
Langvikstranda, med sekkene fulle av
utstyr. Løypa er merka, og du kan gå
den som en rundtur, eller gå samme
vei frem og tilbake.
Vi var kjempeheldige med været,
svabergene var varmet opp av sola
da vi kom frem, og kvelden ble
nydelig med den fineste solnedgang.
Hengekøyene ble hengt opp mellom
trærne, og stormkjøkkenet montert for
pannekakesteking. Da mørket senket
seg, og vi var ferdige med både fisking
og lek, satte vi oss rundt bålplassen på
stranda, og tente bål av drivved vi fant
langs stranda. Det er viktig å ta hensyn
til bålforbudet mellom 15. april og 15.
sept.

Det er likevel lov å tenne bål der det
åpenbart ikke kan begynne å brenne.
Vi valgte derfor en tilrettelagt bålplass
nede på stranda. Det ble et perfekt bål,
og vi koste oss til sent på kveld. Etter
en deilig natt i hengekøya, våknet vi til
nok en nydelig dag med sol og varme.
Vi spiste frokost, fisket og badet litt,
før vi pakket sekkene og gikk tilbake
til bilene.
Hengekøyeturer har blitt veldig
populært, og i disse koronatider har
salget av hengekøyer og turutstyr
eksplodert. Kanskje du også ønsker å
dra på hengekøyetur? I disse tider er
det viktig at alle følger helsedirektoratets anbefaling om å holde 1 meter
avstand!
Her kommer en utstyrsliste på hva
du trenger. Mangler du noe kan du ta
kontakt med Skattekammeret (i både
Sarpsborg og Fredrikstad) før du går
til innkjøp av dyre ting. De har masse
utstyr til låns for akkurat slike turer.

Du trenger:
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-Tursekk
-Hengekøye og opphengstau
-Liggeunderlag, holder på varmen mellom hengekøya
og soveposen
-Sovepose
-Myggnetting, kjekt på enkelte årstider
-Hodelykt, i tilfelle du må opp og tisse i mørket
-Ullundertøy og ullsokker,
-Lue på kalde dager for å ikke slippe ut all varmen
-Stormkjøkken, husk gass og fyrstikker.
Eller kanskje du bare tenner et bål?
-Mat, gjør det enkelt!
-Kopp, tallerken, bestikk...
-Vann til koking,
hvis det ikke er en bekk i nærheten som du kan
hente vann i.
Det er alltid godt med en kopp kaffe eller te i
hengekøya på morgenen.
-Førstehjelpsutsyr
-Dopapir og pose til papiret, og annet søppel.
Ta med deg all søppel hjem igjen, og plukk gjerne
opp etter andre også. Skal du til et vann,
ta med fiskestang!

Vår mann på Kråkerøy
Tekst: Nicolai M

Mette og Roald Terjesen kom i
2012 flyttende fra Lørenskog til
Kråkerøy som nybakte pensjonister. Spørsmålet ble da selvsagt
raskt hvordan de tenkte å benytte
sin nye tilværelse, på et nytt sted
som pensjonister. Valget falt
raskt på DNT, selv om ingen av
dem hadde eller hadde hatt noe
nært forhold til Turistforeningen.
Mette hadde noen fjellturer langt
tilbake i tid, mens Roald aldri
hadde hatt noe forhold verken til
DNT eller noe aktivt turliv.
Valget av DNT Nedre Glomma
ble et lykkelig valg både for
ekteparet og for foreningen vår.
Roald er en nevenyttig og svært
aktiv mann som hadde jobbet
med hendene gjennom hele sin
yrkeskarriere. I seniorgruppa fant
de seg svært godt til rette, følte
seg veldig godt mottatt, og fikk
umiddelbart mange nye turvenner.

Roald kom raskt inn i den eksisterende stigruppa for Kråkerøy
og Kjøkøy, og i 2016 overtok han
ledervervet i gruppa etter Finn
M Gørandson som han forteller
hadde gjort en fantastisk jobb
med det omfattende rutenettet.
Gruppa består i dag av 5 mann
pluss Mette som sekretær.
Dette passet den nybakte pensjonisten svært godt, han sier selv
han har en ubegrenset virketrang, og må holde på med noe
hele tida. Han forteller at hans
hovedoppgave er å vedlikeholde
og holde tilsyn med ca 60 km
merkede stier på Kråkerøy og
Kjøkøy. Dette inkluderer tilsyn
med alle skilt og oppslag, sjekke
og vedlikeholde all merking, og
fra tid til annen også renske opp
i all slags busker og ettervekst
langs de mange stiene.
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Roald har også bidratt sterkt til å
få opp alle de 14 rutekartene som
er plassert strategisk rundt på
Kråkerøy og Kjøkøy. To av disse
står på Kjøkøy, et ved parkings
-plassen ved Skams Klove og
et oppe ved militæranlegget på
toppen av øya. Han anbefaler
spesielt en tur langs kyststien
rundt hele øya, ca 5 km totalt.
(Godt rutekart over øyene med
alle severdigheter, rasteplasser,
utedoer og utsiktspunkter fås
ellers kjøpt på iSarpsborg-kontoret ved torvet i Sarpsborg.)
Ellers jobbes det for tiden med
å utbedre rutetraseen mellom
Enhuskilen og Glufsa på Langøya.
Roald forteller at gruppa her har
et forbilledlig samarbeid med
kommunen som grunneier, noe
som er en forutsetning i slike
saker. Han forteller også at de
prøver å ligge i forkant for å ta
vare på Værstestien, fra Værstebrua.
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langs elva ut i retning Langøya.
Han mener at en her må være
på banen før større utbygginger
starter i området.
Har Coronaepidemien og smittevernregler påvirket turlivet
på noen måte?
Roald forteller at hans mange
oppgaver på de to øyene fyller
dagene, og at han ikke med det
første blir fri for turideer og oppgaver. De sier imidlertid begge
at de savner Seniorgruppa, både
med fine turer og et spesielt godt
og sosialt fellesskap.
Turer på Kråkerøy
Roald anbefaler spesielt kyststien
rundt hele Kråkerøy. Den er godt
merket, og gir en flott nærhet
til Glommas østre og vestre løp.
Totalt er denne runden ca 30 km.
.Kyststien er merket med lys blåfarge, mens skogstiene er merket
med en mørkere blåfarge.
Også Kjøkøy rundt mener han
er et godt turalternativ. Selve
runden er ca 5 km, og øya har i
tillegg både Skams Klove og et
nedlagte militæranlegg for de
som er interessert i historie.
Dersom du er ukjent, men ønsker
å stifte et nærmere bekjentskap
med øyas mange og
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varierte ruter og rasteplasser
forteller han litt om strategiske
startpunkter for turer. Både ved
Værstebrua og
på Isegran, der byferja legger til,
finner du Roalds gode rutekart.
Ellers anbefaler han P-plassen
ved den nye gravlunden over
veien for Kråkerøy kirke. Her
henger også kart, og plassen er
utgangspunkt for flere blåmerkede ruter.
Et annet utgangspunkt kan være
speiderhuset rett øst for det store
naturreservatet Goenvad. Her er
ellers god P-plass, og også et godt
utgangspunkt for flere turer. Her
er bl a kort vei opp til utsiktspunktet Fløyberget, med god
utsikt over Kråkerøyskjærgården,
ytre Oslofjord og naturreservatet
Goenvad. Her er satt ut benker,
og der står ei etterlatt kran som
i sin tid ble brukt i steinbruddet
rett ved. Et annet godt utsiktspunkt er Lunderamsa, lenger sør
på øya. God P-plass ved 108-veien
over Kråkerøy. Også her er det
satt ut benker og utsikten er
imponerende og omfatter Hvaler-øyene, Onsøylandet, Struten,
Færder og Vestfold. Rett ved
utsiktspunktet ligger også ei
Brua over Tjeldholmsundet mellom
Randholmen og Tjeldholmen

bronsealder-gravrøys (ca 1750 –
500 f Kr). Når jeg spør ekteparet
om deres favoritt-områder på øya,
kommer svarene både raskt og
kontant. Turen over Randholmen
og Tjeldholmen hevder de begge
kanskje er det vakreste Kråkerøy
har å by på..

Som en god nummer to, og også
flittig brukt er Kaholmen, mellom Femdalsundet og Bjørnevågkilen. Nærheten til fjorden og
utsikten til den nærliggende
skjærgården er like vakker hver
gang vi kommer ut her.

Her er også tilrettelagt med god
parkering, og du tar av ved Lunde
og Joker-butikken, og følger veien
i retning Femdal-ødegården.
Flotte bruer tar deg over til Randholmen og Tjeldholmen, eller
du kan fortsette sørover retning
Kaholmen og Tjuvebukta og øya
Capri

Positivt samarbeid med Fredrikstad kommune
Tekst: Asbjørn Borge

DNT Nedre Glomma har utviklet
meget positivt samarbeid med
Fredrikstad kommune for vedlikehold av Kyststien på Kråkerøy
og Kjøkøy.
Kommunen har bevilget
kr.30.000 til vedlikeholdsarbeidet. Dette er midler som skal
brukes til merking, karttavler,
bygging av trapper og klopper
m.m.

Dette skal formaliseres i en
skriftlig samarbeidsavtale som
er under utarbeidelse. I avtalen
får bl.a. DNT ansvar for kontakt
med grunneierne for å bli enige
om løypetrase, mens Fredrikstad
kommune inngår den formelle
avtalen med grunneierne.
Flere steder ser vi på bedre
traseer for Kyststien som her ved
Enhuskilen.

Røds Brug - Kråkerøy
Tekst: Asbjørn Borge

Ved Kyststien på Kråkerøy ligger
et område som tidligere har vært
«ballastområde» for seilskutene
som kom til Fredrikstad for å
hente trelast. Dette foregikk på
slutten av 1800-tallet og starten
av 1900-tallet.
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Ballastplanten valurt fotografert ved
Røds Brug.

Norge var på denne tiden et
fattig land slik at det ble kjøpt
lite varer fra utlandet og seilskutene trengte ballast for stabilitet.
Ballasten besto av stein og jord
innblandet med plantefrø. Dette
kunne være planter som ikke
fantes i Norge, og slik har Røds
Brug en spennende og spesiell
flora. Røds Brug er den mest intakte lokalitet for ballastplanter i
Norge. Fortsatt kan vi finne 12-15
unike arter som ble brakt hit for
over 100 år siden.
Navnet Røds Brug kom seinere
når det var fylt opp så mye jord
og stein at det ble mulig byggeområde. Området innenfor
ballastområdet var i bruk som
trelastlager, og på begynnelsen av
1900-tallet ble det startet etablering av et seilskipsverk.

Første verdenskrig stanset dette,
og etter krigen var ikke seilskip
lenger etterspurt. Resten av de
lange slippene i form av betongklosser står der som de har gjort i
over 100 år.
Rester av det gamle seilskipsverket kan fortsatt
sees ved Rød Brug.

Redningsplan for Oslofjorden
Tekst: Nina Frydenlund

FNF – Forum for natur og friluftsliv, Østfold
Oslofjorden er syk og jeg har vært
med på å bidra til det. Fjorden må
reddes, men hvordan skal vi klare
det?
Oslofjorden er mitt barndomsparadis. Det startet med at
foreldrene mine tok meg med på
båtturer da jeg var baby, og siden
da har jeg elsket havet.
Oslofjorden ble dannet da isen
trakk seg tilbake for 10 000 år
siden, og strekker seg fra de
åpne havområdene i Skagerrak,
i nordlig retning inn Norges
hovedstad. Fra Færder til Oslo
er den 100 kilometer lang. Først
heter den Ytre Oslofjord, men
ved Hurumlandet deler den seg i
to og blir til Drammensfjorden og
Indre Oslofjord. Landets to mest
vannrike vassdrag, Glomma og
Drammenselva munner
Foto: Gunnhild Ristesund
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ut i Oslofjorden. Det har bodd
mennesker her siden siste istid,
8000 år f.kr. Over 150 boplasser
er kartlagt av arkeologer ved
Kulturhistorisk Museum i Oslo.
Funnene tyder på at fjorden har
sørget for et godt og stabilt liv for
dem som bosatte seg der.
Med årene har det blitt stadig
flere mennesker på fjorden. Jeg så
det ikke selv, men pappa mente
at mange båteiere hadde mer
penger enn vett. Nå tenker jeg
at han på mange måter hadde
rett. Vettet har det nok skortet på
hos flere av oss når vi ser hvilken
tilstand Oslofjorden er i. Det er
nesten ikke kysttorsk igjen. Det
er lite blåskjell. Ærfuglene
sulter og dør. Fredningsområder
for hummer og fisk har blitt
nødvendig. Det er forsøpling av
plast, tau, fiskeredskaper. Spøkelsesteiner fanger fisk og hummer
og drukner dem.

Det er mikroplast i fisken. Lista
er lang. Og jeg er redd for at jeg
har vært med å bidra.
Fjorden er syk
Området rundt Oslofjorden er
landets mest artsrike, og deler av
arealet både over og under vann
er vernet. Fjorden er også selve
livsgrunnlaget for mange. Men
nærheten til folk har også gjort at
Oslofjorden er syk. Even Moland
ved Havforskningsinstituttet sier
til NRK at høsting på flere nivåer
i næringskjeden har tømt lokale
fiskebestander. Bunntråling etter
reker ødelegger sårbare bunnhabitater, og gjør det umulig for
langlivete bunnfisk å etablere seg.
Dette foregår i hele Oslofjorden,
og diagnosen er nedslående.
Ubalansen i økosystemet skyldes i
stor grad menneskelig påvirkning
som avrenning fra landbruk,
overfiske og bit for bit nedbygging. En storstilt redningsplan

er på gang, i form av en helhetlig plan for Oslofjorden. Men
hvordan har vi havnet her? Og
framfor alt: vil vi lykkes med å få
fjorden i balanse igjen?

Det er et helt økosystem som
er i ubalanse, og dette krever
omfattende, helhetlige tiltak på
tvers av kommuner og fylker.
Symptomene på at noe er galt
med fjorden er mange, og de har
vært kjent en god stund.

Status i Ytre Fjord
Ytre Oslofjord er villere, bredere
og åpnere enn indre. Her finner
vi to store marine nasjonalparker.
Ytre Hvaler Nasjonalpark ble i
2009 opprettet som landets første
marine nasjonalpark, med vernet
areal både over og under vann.
Glattskurte svaberg, kystlynghei
og skrinn furuskog er noen av
naturtypene du kan ferdes med
varsomhet i på land. Under vann
finner vi landets største rev med
kaldtvannskoraller, i dypet finnes
tareskoger og i grunnere vann
enger med ålegras, som er viktige
oppvekstområder og yngleplasser
for fisk. Her har også hummeren sitt eget fredningsområde.
Nasjonalparken er et svært viktig
hekkeområde for fugl, og bare på
Akerøya fuglestasjon er det sett
over 260 arter. På andre siden av
fjorden finner vi Færder Nasjonalpark. Siste tilskudd av verneområder er Rauerfjorden, som
grenser til Ytre Hvaler Nasjonalpark. Men selv om store områder
nå er vernet, kan det se ut som
det ikke er nok. Oslofjorden har
problemer som ikke lar seg løse
av enkelte vernetiltak.

Forsøpling
Søppel havner altfor lett i sjøen.
Jeg vet, for jeg har gjort det selv.
En ølkork som har blitt liggende
etter middag. Det er så lett å
slenge den over bord. Ut i sjøen.
Den er jo så liten, og den blir jo
borte? Ute av syne, ute av sinn.
Problemet med marin forsøpling
ble for alvor kjent med «plasthvalen». Gåsnebbhvalen som i 2017
strandet på Sotra i Hordaland,
hadde over 40 plastposer i magen
da den ble avlivet og obdusert.
Nå er det svært mange aktører og
ikke minst frivillige som jobber
med å rydde strender, havner
og vassdrag for å få bort plasten.
Men man kan ikke utelukkende
belage seg på frivillig innsats for
å holde kystlinja ren og forhindre at dyr, fugler og fisk får i seg
plast. Identifisering av kildene,
gode pante- og returordninger
og fokus på konsekvensene av
mikroplast i organismer, er bare
noen områder vi ser forbedringer
på. Og selv om en del av søppelet
som skyller inn på strendene på
Hvaler har sin opprinnelse
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Søndre Lauer, ytterst i Oslofjorden

Foto: Margrete Wøien

utenfor Norge, kommer det aller
meste fra norske kilder. Heldigvis
er det mange som har fått øynene
opp for dette, og engasjementet
strekker seg fra nord til sør.
Stor nedgang i fiskebestandene
En del fiskebestander i
Oslofjorden er kraftig redusert.
Dette gjelder særlig lyr, sei,
hvitting og torsk. For å forsøke
å bedre på dette ble prosjektet
«Krafttak for kysttorsken» startet
i 2017. Dette er et samarbeidsprosjekt der Færder og Ytre
Hvaler nasjonalparker, Vestfold
og Østfold fylkeskommune,
Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og
fritidsfiskere og lokalsamfunn i
regionen. Håpet er at man kan
forstå bedre hva problemene skyldes, ved å øke kunnskapen om
økosystemet og fiskebestandene,
og deretter prøve ut tiltak for om
mulig å øke torskebestanden i
fjorden. Årsakene til nedgangen i
bestandene er sammensatt, men
fellesnevneren er menneskelig
påvirkning. Fiske, avrenning fra
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landbruk og avløp, forsøpling og
ødeleggelse av gyte- og oppvekstområder er noen av årsakene.
I et forsøk på å få torskebestanden opp igjen er det nå
innført forbud mot alt fiske
av torsk innenfor grunnlinja i
Oslofjorden, fra svenskegrensa
til Telemark. Forbudet gjelder
hele året og for både fritids- og
yrkesfiskere.
Bit for bit-nedbygging
Hyttebygging truer norsk natur.
Er det virkelig sant? Hvert år bygges det 6000 nye hytter i Norge,
og mange av dem i sårbar natur.
Det er kommunene som regulerer hyttebyggingen gjennom
sine areal- og reguleringsplaner.
Dette er saker som er på allmenn
høring, for at sakene skal bli best
mulig opplyst og beslutningene
tas på rett grunnlag. I jobben
min ser jeg på alle typer arealendringer, og gir innspill på vegne
av de frivillige organisasjonene
som er tilsluttet forumet. På den
måten samler vi flere typer naturog friluftsinteresser og spiller
inn til kommuner og til fylket.
Medlemsbladet til Naturvernforbundet, Natur og Miljø,

skriver (1/2020) at i perioden
2014-2018 ga kommunene i
landet dispensasjon i 88 % av
søknadene om nybygg i strandsonen. En dispensasjon er et avvik
fra en plan og kommer ikke på
normal høring hos interesseorganisasjoner og andre.
Men bygging i strandsonen er
ikke bare en trussel mot allmenn
ferdsel. Fiskeyngel, krepsdyr
og andre marine organismer er
avhengige av vegetasjonen som
finnes i umiddelbar kontakt med
strandsonen.
Områder med tang- og tarebelter
og ålegrasenger er viktige som
gyte- og oppvekstområder for
forskjellige typer fisk. Næringsbygg, leiligheter, fritidsanlegg,
marinaer og private brygger i
strandsonen forårsaker skade og
ofte forringelse av disse viktige
yngel- og oppvekstområdene. Og
det er summen av alle tiltak og
negative endringer som teller.
Finnes det en kur?
Det er ingen tvil om at
Oslofjorden står foran omfattende utfordringer,

og bare noen av dem er skissert
her. Så hvilken kur må vi ty til
for å få fjorden frisk igjen? Kan vi
forvalte fram en balanse i økosystemet, eller blir summen av alle
påvirkninger, bruk og tiltak langs
og i fjorden for vanskelige å gjøre
noe med?
En helhetlig plan for Oslofjorden
kan bli et bidrag til løsningen.
Helhetlig plan for Oslofjorden
Stortinget har bedt Regjeringen
legge fram en helhetlig plan
for Oslofjorden med mål om å
fremme et aktivt friluftsliv og
å oppnå en god miljøtilstand i
fjorden. Disse myndighetene har
vært med å skrive planen: Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet,
Landbruksdirektoratet, Statens
vegvesen, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Riksantikvaren, Forsvarsbygg, Kulturdepartementet,
samt fylkesmenn og fylkeskommuner rundt fjorden. Klima- og
miljødepartementet har bearbeidet forslaget fra Miljødirektoratet, og planen blir gjort offentlig
i august 2020. Planen må følges
opp med konkrete tiltak fra statlige sektorer, og kommuner og
fylkeskommune. For å nå målene
kreves et utstrakt samarbeid på
tvers av kommuner og sektorer.

.
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Sydspissen av Tjeldholmen ved Kråkerøy

Danmark ved Larkollen
Tekst og foto: Nille Oven

Turfakta:

3km, lettgått.

Adkomst:
Kjør Larkollveien (fv 119) fra
Rygge, og følg skilt mot Larkollen
Camping. Kjør forbi campingen
og båthavna, og parker på den
store P-plassen i enden av veien.
Fin, idyllisk tur på sti gjennom
skog, over sandstrand og rullestein tar deg til øya Danmark
ved lavvann , via en morenerygg
fra land.
Neset strand er en flott, sydvendt
sandstrand rett sør for Larkollen
Camping.
Dette er et populært sted for
bading og kiting.
Øya Danmark.
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Når det er lavvann, dukker det
opp en naturlig morenerygg, som
fører deg over sundet til øya.
Det er naturen som har laget
«broforbindelsen» mellom Neset
og Danmark.
Før i tiden ble slike broer kalt
jutulbroer. Folk trodde det var
trollene, eller jutulene som hadde
laget dem. Nå vet vi at det var
isen som “har vært i sving”.
Denne morenebroen ble dannet
av løsmasser som den store breen
førte med seg for 11 000 år siden.
Så har havet og vinden gjort resten av jobben. Gjennom lang tid
har bølger og sjøis skjøvet opp og
dannet en voll. Det er grunnen til
at den buer innover. Ved lavvann
kan man vandre tørrskodd over
den 300 meter lange naturbroen.
Danmark har nok fått navnet
fordi den har mye til felles med
Danmark. Vegetasjonen, den
grønne bakken og mangel på fjell
og topper.

Danmark er en moreneøy, og en
del av raet som vi finner igjen i
Onsøy og mot Borge. Det er ikke
fast fjell her, bare sand, grus og
stein.
Bølgene har vasket steinene langs
stranden til rullesteiner.
Vegetasjonen er frodig her ute. På
nordsiden vokser trærne nesten
ned til vannkanten, innover på
øya er det tett strandkratt. Lenger
ut består skogen av furutrær
og barnålsdekkende skogbunn.
Midt på øya har naturen laget en
kraterformasjon, bakken heller
innover mot midten av øya.
Mellom stranda og «broa» over
til fastlandet er det en gressbakke
med noen spredte einerbusker. Her vokser: Strandrug og
Ryllik, Jomfru Maria gullsko,
og Tangsmelle vokser mellom
steinene. Strandnellik, Strandkål
og Blodstorkenebb finner vi også.
Nypebusken Rosa Rugosa brer
seg også utover i landskapet.
Mot nordøst kan vi se innover til
Oven. Mot øst til Saltnes og Lervik og i sørvest til Sletterøyene.
Surferne på fjorden, noen seilbåter som glir forbi og bølgeslagene mot rullesteinene er
karakteristiske kjennetegn for
Larkollen og Danmark.
“Man kan nesten kjenne lukten
av saltvann og tang.”

.

Dugnader i DNT
Tekst og foto: Ole Jørgen Hommeren

I nedre Glomma DNT er dugnader turledelse, stimerking,
arrangementer og vedlikehold av
Østtorphytta. DNT vedlikeholder som alle vet stisystemer. Det
vardes og merkes med røde T`er
over hele landet. DNT har mere
enn 550 hytter. Disse vedlikeholdes også mye med dugnad. DNT
Oslo eier svært mange hytter i
fjellheimen. Hvert år sendes det
ut oversikt over hva som skal
vedlikeholdes. Det kan være alt
fra maling, snekring, bygging av
plattinger enklere murarbeid osv.
Har du meldt deg på i dugnadsgruppa til DNT Oslo, kommer
det ved påsketider oversikt over
aktuelle dugnader for sommeren.
Og så er det bare å melde seg på
og håpe en kommer med.

Taket i spisesal skulle males fra
gråblått til hvitt. En ganske omfattende jobb. Liomseter er en
ganske stor hytte. Lift ble hentet
på Gjøvik ca 10 mil unna. HMS
er viktig og ble godt ivaretatt selv
om det på Liomseter ble nødvendig å bevege seg litt på taket.
Været er viktig når en skal male
og vi var heldige. Sol, sol og atter
sol, over 20 grader varmt og nest

en vindstille i 950 meters høyde
ble værfasit for hele uka.
Vi var 5 stykker som koste oss
med kostene fra morgen til kveld.
Vertskapet trakterte «heltene
med mat og drikke». Langsomt
og sikkert endret hytta farge.
Slitsomt, javel, men trivelig og
hyggelig. En lærte å kjenne andre
som er engasjert i DNT. Erfaringer fra hverandres lokale DNT
forening ble utvekslet.

.
.

I år deltok jeg på Liomseter ei
hytte som ligger sørøst i Langsua,
tidligere Huldreheimen eller
Gausdal vestfjell. Det skulle
males, skifte farge fra dyp burgunder til mørk brun/svart og fra
korngult til grått rundt inngangspartiet.
.
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Fortsatt medlemsvekst

Endring på facebook

I denne coronatiden, en vanskelig tid for alle DNT-foreningene,
fortsetter DNT Nedre Glomma
sin positive medlemsutvikling.
Mens svært mange lokale foreninger i denne perioden opplever
en nedgang i medlemsmassen,
har vår forening en økning på
nesten 5% fra samme tid i 2019.
Vi har nå passert 3500 medlemmer. Gledelige tall i en vanskelig
tid.

Mange facebook-brukere vil
ha lagt merke til at foreningen
har foretatt en navne-endring
på en av facebook-sidene våre.
Det oppsto en del forvirring
mht turer som ble lagt ut på
facebook-siden som nå heter:
DNT-Nedre Glommas venner.
Mange lurte på om disse turene
var offisielle DNT-turer, og lurte
på hvordan man kunne melde seg
på til disse turene. Ovennevnte
facebook-side brukes av privatpersoner som ønsker å synliggjøre interessante turer,

turforslag og turområder, og har
blitt svært populær som sådan.
Dette er en åpen gruppe.
Offisielle nettsider er:
DNT Nedre Glomma og
Barnas Turlag Nedre Glomma Dette er en åpen gruppe for alle
som har lyst til Barnas Turlag
på tur. Her kommer det info om
turer og kanskje bilder fra turene
etterpå.
Barnas Turlag er en undergruppe
av Turistforeningen, og er åpen
for alle som vil være med. Turene
passer for regel for alle barn opp
til 12-13 år.

Milliongave til kystsatsing
Tekst: DNT foto: Marius Dalseg

Interessen for kystfriluftsliv øker.
Nå får DNT 21,7 millioner kroner
til utvikling av et friluftstilbud for
alle ved Oslofjorden.
-Vi ønsker å sikre tilgang til
fjorden for alle, og ta den i bruk
som et viktig friluftsområde.
Dette er et viktig skritt i arbeidet
med å rekruttere nye generasjoner og nye grupper til kystnære friluftsopplevelser, sier daglig leder
i DNT Oslo og omegn, Henning
Wikborg.
Enorm etterspørsel
DNTs tilbud er veldig mye mer
enn bare hytter på fjellet og i skogen. Du kan overnatte på hytter
og fyr fra Oslofjorden til kysten
av Bodø, og disse blir stadig mer
kjent.

.
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- Særlig i sommer har etterspørselen etter kysthytter og fyr
eksplodert. Både overnattingstilbudet og kajakkurs - og turer er
veldig populære.

fjorden, sier Henning Wikborg i
DNT Oslo og Omegn.

Når nye grupper
Bare i Oslo er det de siste årene
bygget opp et stort tilbud, der Friluftshuset på Sørenga er etablert
som landets største kajakksenter,
og Breivoll gård ved sjøkanten
i Ås har utviklet seg til å bli et
populært utfartssted og friluftsområde for lokalbefolkningen.
- Disse stedene har vist oss at vi
kan treffe grupper vi ikke har
nådd ut til tidligere, og da særlig
de yngre. Målet er å skape nye og
inkluderende arenaer for friluftsliv og frivillighet langs hele

En friluftsarena midt i byen
Pengegaven fra Sparebankstiftelsen skal brukes i tett samarbeid
med aktører som Padleforbundet,
Oslofjorden Friluftsråd og berørte
kommuner for å sikre best mulig
utnyttelse for flest mulig innbyggere. DNT Oslo og Omegn har
blant annet startet arbeidet med
å restaurere og skape et aktivitetssted på Gressholmen, med
kajakkanlegg og robåter.
- Oslofjorden er en fantastisk
friluftsarena midt i det tettest
befolkede området i Norge. Derfor er det viktig å åpne den opp
og tilgjengeliggjøre den for enda
flere, sier Henning Wikborg.

.

.

DNT får 30 millioner fra Norsk
Tipping i år.
For DNT har spillemidlene vært
uvurderlige for at vi skal kunne
tilby aktiviteter og bygge og rehabilitere hytte- og rutenettet vårt.
– Bidragene fra Norsk Tipping
er vesentlige for å sikre vårt aller
viktigste formål: Å legge til rette
for enkel ferdsel i naturen, og å
skape gode natur- og turopplevelser, sier Dag Terje Klarp Solvang,
generalsekretær i DNT.

Bidrar til hytteløft
DNT eier og driver mer enn
550 hytter over hele landet, og
spillemidlene har bidratt til alt
fra rehabilitering av tak til bygg
av madrasslager og oppgradering av varmeanlegg. DNT har i
år fått over 30 millioner kroner
av Norsk Tippings overskudd,
og midlene brukes ikke bare til
rehabilitering av hyttene, men
også bygging av nye hytter og
etablering av vandreruter. Hele
53 DNT-prosjekt fikk spillemiddelstøtte i 2020.

Gode samfunnsformål
Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og
attraktivt spilltilbud, der overskuddet går tilbake til samfunnet.
Det har de gjort siden oppstarten
i 1948, og i løpet av disse årene
har de bidratt med over 135 milliarder kroner til gode samfunnsformål.
Spillemidler er overskudd fra
Norsk Tipping som fordeles til
idrett, kultur, friluftsliv, humanitære- og frivillige organisasjoner,
og DNT har de siste fem årene
mottatt over 100 millioner totalt
til hytte- og løypetiltakene.

Skattkammeret
Vi benytter anledningen til å gjenta
oppfordringen om å ta kontakt med
Skattkammeret i Sarpsborg eller
Fredrikstad for lån av frilufts- og
turutstyr.
Fra 1. oktober er gjeldende åpningstider:
Mandag & Tirsdag: 0900 – 1300
Onsdag, Torsdag & Fredag:
1500 – 1800

Turbotur i sommer
Ellen H Kokkim
Tursommeren i år ble annerledes
enn slik vi vanligvis kjenner den.
På grunn av koronapandemien ble
alle arrangementer i regi av Barnas
Turlag avlyst. Vi fikk tilbakemeldinger fra mange som savnet å være med
oss på tur.
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Også turlederne og deres familier
savnet det sosiale ved å være på tur
sammen. I et forsøk på å bidra til
å få folk ut på tur på egenhånd, på
kjente og ukjente steder, la vi ned
en god del arbeid for å gjennomføre
Turbotur. Denne besto av 25 turmål
i Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg.
På hvert turmål var det hengt opp en
plakat med en bokstav for registrering. Opplegget har krevd en god del
hjelp til å følge opp postene rundt i
de tre kommunene, gjennom hele
sommeren.

Telefon i åpningstiden: 		
940 12 074
Mail: amir.mrakovic@bymisjon.no
Takk til dere som hjalp oss med
dette! Vi har ingen oversikt over
hvor mange som har vært på jakt
etter Turboturpostene, men det var
ikke mange som sendte inn postene
for registering innen fristen.
Det ble derfor fine premier til absolutt alle! Capser og matbokser er delt
ut. Da det virker som vi må leve med
restriksjoner en god stund framover,
så var tanken at dette var noe vi ville
fortsette med. Den dårlige responsen
gjør oss imidlertid litt usikre på om
dette er verdt jobben. Gi oss gjerne
tilbakemeldinger og innspill på type
aktiviteter vi kan tilrettelegge for slik
at det skal motivere dere og barna til
å komme dere ut på tur. Vi gleder oss
til verden blir normal igjen, og vi kan
dra på tur i små og store grupper slik
vi er vant til!!

Vetle (3 år) og Håkon (6 år) Andresen i Bjørneløypa
Foto: Ellen H Kokkim

Den store Pelletjakten
Tekst: Nille Oven

Nå kan du være med på å gjøre en
innsats for Oslofjorden ved å rydde
plastpellet og samtidig være med
i trekningen av pengepremier. Er
du med og rydder, gjør du en stor
innsats for fjorden samtidig som du
kan vinne 10.000 kroner!!
23. februar i år kom skipet MV
Trans Carrier opp i kraftig uvær
på vei fra Rotterdam til Tananger
i Norge. Noe av lasten forskjøv
seg, og det ble slått hull på en
container som inneholdt plastpellet. Over 13 tonn plastkuler
havnet i havet.

Siden den gang har det pågått
en omfattende statlig opprydingsaksjon for å fjerne pellet
fra strandsonene. Den store pelletjakten er en del av rederiets tiltak
for å rydde opp.

Plastpellet benyttes som råstoff til
produksjon av en rekke plastprodukter. Pga pellet sin størrelse,
havner de lett på avveie, og ender
gjerne opp i sjøen og på strendene
våre. Pellet er ofte klar i fargen,
og kan se ut som fiskeegg eller
andre små dyr. Dette gjør at pellet
lett kan bli forvekslet med mat av
sjøfugl, fisk og andre sjødyr.

Hvordan delta?
1. Finn en strand med pellet.
2. Fyll en flaske med minimum
10% pellet. Finner du småsøppel på stranda, putt også dette i
flasken.
3. Skriv navn og mobilnummer
på flasken med sprittusj.
4. Bli med i trekningen av flotte
premier. Hovedpremie 10.000 kr
Finn en tønne
Foreløpig er det plassert ut mottakstønner her:
Moss: Fiskestranda, Reierbukta,
Alby, Engholmbukta.
Råde: Husebystranda, Storesand
på Oven.
Fredrikstad: Solviken (Engelsvikøya), Foten, Mærrapanna,
Hankø (kiosken), Furuholmen
(fergeleiet), Djupeklo, Buvikstranda (Slevikkilen), Tangen
(Kråkerøy), Elv og hav (Trippeveien 2)

.
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På grunn av den pågående pandemien
har det denne sesongen dukket opp flere
små, private turgrupper. Det har vært
understreket at dette skjer i privat regi,
og det er også tilfellet med turen på dette
bildet. Denne turen gikk på Oven, langs
en sti ned til Ovensund. Som bildet viser
var det høysesong for strandnellik som vi
bare måtte fotografere. Da vi nærmet oss
Husebystranda/Akselstranda traff vi på
Sten Helberg som er mannen bak Kystlotteriet. Sammen med ham var en gruppe
fra Oslofjordens Friluftsråd. De var i full
gang med å samle opp plastikk-pellets
som det var rikelig av på stranda. De
hadde laget en stor sold hvor de siktet og
samlet opp pelletsene. Dette satt oss på
tanken om at dette måtte være en god
sak for medlemsbladet vårt. Så nå er
stafettpinnen overlevert.

Returadresse:
DNT Nedre Glomma
PB 246
1702 Sarpsborg

Mandagsturer
Foto: Liv Simensen Tekst: Erik Leister

«kjært barn har mange navn»,
også: UT I NATUREN I SAKTE
FART
Vi fortsetter med turene våre,
og er å treffe hver mandag, på
P-plassen ved Stjernehallen i
Fredrikstad (Trara) – klokken
1100. Turen varer gjerne to og en
halvtime.
Møt opp med matpakke og noe
på termosen, og godt fottøy –
været er ingen hindring.
Staver og krykker er et fornuftig
hjelpemiddel på turen, vi går ikke
i for vanskelig og ulendt terreng,
det er mange gode stier og veier i
Fredrikstad-marka.
Føler du at du vil ha med en
støttekontakt, så er jo det helt i
orden.
.
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Rullator eller rullestol blir
dog for vanskelig å benytte på
mandagsturene. Fra tid til annet
har vi med en fysioterapeut som
veileder, en som også kan ta
oss et «tak» med bøy og strekk
underveis! Turene er ca. 3 – 4
km. Turleder stopper flere ganger
underveis for å høre hvorvidt vi
skal gå en noe lenger strekning.
Det er utallige muligheter i marka. Om noen synes det blir for
anstrengende, så er det bare å si
ifra, og gå tilbake til start.

Turområdet befinner seg innenfor et begrenset område – som
dere skjønner.
Det ble en laaang hvilepause for
hele gruppa i denne epidemi-til
værelsen, men vi var raskt ute da
vi fikk klarsignal for å starte opp
igjen.
Turleder må notere navn og
telefonnummer på samtlige som
skal være med på tur. Erik Leister
har en fast gruppe på inntil 20
deltakere på sine mandagsturer.
.

