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Tidsskriftene:
Natur i Østfold:
Det har blitt utgitt 2 hefter for 1999.
Østfold-Natur:
Det ble ikke utgitt noen rapport i denne serien i 1999.
Foreningens representanter:
i NOFs landsstyre: Lennart Fløseth
i Naturfondet i Østfold: Morten Viker og Geir Hardeng
Lokallag:
Vi har i 1999 hatt ett fungerende lokallag i Moss. Men vi registrerer heldigvis
fremdeles litt aktiviteter også andre steder i fylket.
Ringmerking: Akerøya Ornitologiske Stasjon:
Østfold ringmerkingsgruppe ledes av Jan Ingar Båtvik og har hatt et aktivt år.
Det totale antallet ringmerkede fugler har nå kommet opp i 65 000 individer.
Fjoråret gav blant annet 312 merkede storskarv, 5 spurveugler, 140 trepiplerker
og 2185 grønnsisik. Noen andre arter som er verdt å nevne er båndkorsnebb og
konglebit. Økonomien for gruppen er god i øyeblikket.
Fuglevakta: Har som tidligere vært ledet av Jo Ranke. Det har vært ukentlige henvendelser fra
personer som har observert noe, eller som lurer på noe, for eksempel i forbindelse med
foring. Eller som har i sin forvaring fugler med ringer som de trenger hjelp til å lese av
og sende inn.
Det har vært en del fugler inne til pleie, og ca halvparten av dem kommer på vingene
igjen. Blant annet har det vært spurvehauk og diverse småugler som ikke har klart seg,
men også spurvehauk, alkekonge og ringdue som har blitt sluppet i fin form.
LRSK:
Har vært ledet av Per Arne Johansen (se http://home.sol.no/~zana)
Styrets arbeid: Styret har hatt 4 styremøter. Representanter for styret har i tillegg deltatt på 2 felles
møter med ØBF og ØEF. Representanter for styret: (lederen og undertegnede) var på
en landsstyremøtesamling i Sandefjord hvor vi møtte folk fra de andre fylkeslagene
rundt Oslofjorden. Det er et verdifullt tiltak der vi kan lufte våre egne og diskutere
andres problemstillinger.
Vi var ikke representert på landsmøtet i Lofoten i mai.
Uttalelser: Til den planlagte sivile lufthavnen på Rygge og reguleringsplan for området ved Thorbjørnsrød i Moss.
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Vi har ikke lagt så stor vekt på å besvare høringer i 1999, men har prioritert arbeidet
med å få tidsskriftsøkonomien på beina. Vi arbeider fremdeles med et infoskriv til
mulige sponsorer/ abonnenter/ givere.
Natur i Østfold:
Tidsskriftssamarbeidet med ØBF og ØEF bør kunne frigjøre litt av økonomien
vår. Årsmøtet skal behandle saken videre. Det økende samarbeidet med botanikerne og entomologene, hvor vi til å begynne med har et felles turprogram for
inneværende år. Ved neste årsmøte får vi vurdere hvordan det har gått.
Lokal Agenda 21: Vi søkte Fylkeskommunen/Fylkesmannen om midler fra Lokal Agenda 21 til et
spesielt temanummer om biologisk mangfold og bærekraftig utvikling, og fikk
40 000 kroner til det. Arbeidet med den utgaven er i gang. Det skal trykkes i
2000 eksemplarer og tilbys skolene i fylket. Emnet er som vi vet temmelig vidt
rekkende. Det ble også tildelt midler til en fellesbrosyre om biologisk mangfold
og våre samarbeidende foreninger.
Internett:
Vi er enige om at foreningen skal etablere seg på nettet, og vi har diskutert flere sider
ved det. De innvidde kjenner til at vi allerede er representert flere steder, for eksempel
på www.uio.no/~csteel/nof/.
Prosjekter: Vinterovervåking av sjøfugl er et årlig prosjekt som for vårt fylkes del ledes av Jo
Ranke. Det ble gjennomført 5. og 6. februar i år. Av spesielle arter kan vi nevne sang
lerke, stær, tårnfalk og 4 havørn.
Fossekallprosjektet: resultater fra ringmerking og observasjoner sendes til Cinclus som
sammenfatter det hele.
Hønsehaukprosjektet ble gjennomført etter at arten var årets fugl i 1998, og resultatene
er sendt NOF.
Salmonellaundersøkelsene på vill fugl ved foringsplass har også blitt gjennomført, og
det har vært færre tilfeller i året som har gått enn tidligere. Det er «Vilthelse-seksjonen» ved Veterinærinstituttet som oppfordrer folk til å sende inn prøver.
Hulrugerprosjektet pågår fremdeles i regi av MOOF, men jeg nevner det her allikevel.
Taksvaleprosjektet, som er omtalt i en artikkel i NiØ, fortsetter. Jo Ranke vil produsere
flere reirboller i leire som skal brennes for å få nødvendig styrke til å klare høstens og
vinterens påkjenninger. Vi har høstet verdifulle erfaringer allerede, og det har vært
vellykkede hekkinger hvert år. 1 1998 ble det minst to hekkinger av taksvale, i fjor en
med taksvale og en med pilfink.
VinterAtlasprosjektet skal etter planen være ferdigstilt når resultatene etter denne vinteren har kommet inn. I tillegg skal vi forsøke å hente inn manglende registreringer for
å komplettere det totale bildet for Østfolds del. Tanken om loggbokhøringer
er lagt fram av Morten Viker og støttes av meg. Vi vil forsøke å ha noen slike samlinger
for å fylle hullene i databasen. Jeg kommer ikke til å sende noe videre til prosjektledelsen før vi skriver april, så jeg avventer også de opplysningene som kommer inn som
ordinær post.
Medlemmene:
Så langt har 155 personer betalt sitt hovedmedlemskap for 1999. Mellom 50 og
60 personer har ikke betalt/fornyet medlemskapet ennå. Det er 45 abonnenter
og 45 bytteforbindelser.
Dan Bendixen, sekretær.
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