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Skallebakke
Foreningen har hatt 2 styremøter og behandlet
11 saker.
ØBF har hatt 10 ekskursjoner i året som gikk. To
av dem var fellestur for Østfold Botaniske
Forening, NOF avd. Østfold, Østfold
Entomologiske Forening og Fredrikstad
Soppforening.
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Søndre Jeløy, Moss søndag 28. mai.
Fellestur. Leder: Bjørn Petter Løfall. 50
deltagere.
Nordre Sandøy, Hvaler lørdag 3. juni.
Leder: Gunnar Engan. 12 deltagere.
Kastdalen, Askim søndag 18. juni. Leder: Solveig Vatne Gustavsen. 5 deltagere.
Trøgstad Fort, Trøgstad onsdag 21.
juni. Leder: Nils Orderud. 3 deltagere.
Svartedal, Skiptvet onsdag 28. juni.
Leder: Bjørn Petter Løfall. 12 deltagere.
Ferskvannstur langs Vestvannets sørøstre deler, Sarpsborg 25. august. Leder: Jan Ingar I.Båtvik.
9 deltagere.
Lavtur til Bjørnland, Sarpsborg lørdag
26. august. Leder: Bjørn Petter Løfall. 4
deltagere.
Myrekskursjon til Rødenes i Marker 27.
august. Ledere: Kåre Homble og Geir
Hardeng. 12 deltagere.
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Fellestur til kystlandskapet på Thorsø
søndag 3. september. Leder: Svein
Åstrøm. 70 deltagere.
Damtur i Onsøy 10. september. Leder:
Jan Ingar I.Båtvik. 2 deltagere.

Foreningens medlemmer har utvist stor aktivitet.
Medlemmene har samlet ca. 1000 kollekter av
karplanter.
Alt
ikke
dataregistrert
karplantemateriale fra Østfold ved herbariet i
Botanisk museum, Oslo ble plukket ut av 6 av
foreningens
medlemmer
og
ferdig
dataregistrering av museumsprosjektet.
Foreningen har engasjert J. Ingar I. Båtvik til å
dataregistrere Østfold-materiale belagt i
Vitenskapsmuseet, Trondheim. 3 av foreningens
medlemmer har assistert i dette arbeidet. Bjørn
Petter Løfall samlet ca. 1200 kollekter av lav og
skrevet drøye 120 kryssliter. 5 makrolaver er nye
for fylket. 3 av foreningens medlemmer har deltatt
i Statens vegvesen sitt veikantprosjekt.
Særlig gode funn er: To funn av
dvergmarinøkkel Botrychium simplex av Gunnar
Engan og Jan Wesenberg, vasskjeks Berula erecta
av J. Ingar I. Båtvik. Hermod Karlsen fant
fuglerede Neottia nidus-avis, orkidé nr. 21 på
Hvaler. Urskogskjuke Perenniporia subacida ble
funnet ny for Østfold av Øystein Røsok. I tillegg
ble det gjort mange andre gode funn av karplanter.
ØBF har 30 A-, 46 B- og 6 C-medlemmer,
samt ett livsvarig og ett æresmedlem. Fra 2000
gikk vi inn i et formelt tidsskriftsamarbeid med
NOF avd. Østfold som innebærer bl.a. at
tidsskriftet er obligatorisk i medlemsskapet
(forhøyet kontingent). Økonomien er OK.
Svein Åstrøm
Sekretær

Tornes 07.02.2001
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En prat i skauen
Han gamle gubben helt innerst i dal“n - han er av en sjelden sort.
Han rusler så rolig langs stier og fár – vi jogger så lettvint og fort.
En gammel jeger- en skoggangsmann med skogens lover i sjelen,
med visdom fra frostrøyk og morgendis og nying med kaffekjelen.
”Jeg så ei elgku med kalv i stad.” Jeg peker på ferske spor.
”Ja, ho holder til oppi åsen her, ho hadde to kalver i fjor.”
En rovfugl skriker bak trærne i nord. Han lytter, den gamle gubbe.
”Ja, musvåken er her i år som i fjor.” Han setter seg ned på en stubbe.
”Men ser du no rev”, spør jeg gubben så. Han kjenner visst disse dyra.
”Jeg vet om èn borti skauen her, på andre sida av myra.”
Han ser over skogen, usynlige tegn,
han nikker mot øst: ” Se, i kveld blir det regn.”
Han reiser seg sakte. Han rusler mot nord.
Jeg trasker mot sør, men er fylt av hans ord.

*
Vi som tror at vi kjenner naturen, vi med kunnskap fra skjerm og fra bok,
nå trenger vi san“lig å innse: Det er gubben i dal“n som er klok.

Torunn Båtvik
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