Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2003
Styret har bestått av:
Leder/kasserer: Rune Aae
Sekretær: Nicholas Clarke
Styremedlem: Jo Ranke
Styremedlem: Inger Marie Eriksen
Varamedlem: Tina Norman
Varamedlem: Åge Sten Fredriksen
Revisor: Tor Sørlie
Valgkomité: Øyvind Lågbu og Kai Hermansen
Foreningens representanter til NOFs landsstyre har vært Rune Aae og Nicholas Clarke. Vår representant
på landsmøtet i Rindal var Nicholas Clarke.
Vi har 200 medlemmer og 28 abonnenter.
Styremøter:
Styret har hatt 2 møter. Blant sakene kan vi nevne det planlagte heftet om fugler og fuglelokaler i
Østfold. Arbeidet med heftet er i gang.
Vi sendte en høringsuttalelse angående utvidelse av Knutvika båthavn.
Et forslag til informasjonsfolder fra Bjørn Frostad ble entusiastisk mottatt.
Prosjekter:
Vinterovervåking av sjøfugl ledes av Jo Ranke. Det ble gjennomført 9. februar 2003. Tallene er ikke
helt klare ennå.
Koordinator på gråspurvprosjektet har vært Nicholas Clarke. Vi fikk inn flere interessante
hekkingsobservasjoner på gråspurv.
Koordinator for hekkefugletakseringen har vært Nicholas Clarke. På riksbasis er Magne Husby
koordinator. Det er bare tre som deltar i dette prosjekt og som takserer hver sin rute; det er bra om vi
kan få med ﬂere.
Fossekallprosjektet er ledet av Jo Ranke. Ingen fossekall ble ringmerket under året.
Tidsskrifter
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola M. Wergeland Krog. Et dobbeltnummer for 2002 har akkurat
kommet. Et nummer for 2003 er i gang.
Østfold-Natur: Redaktør har vært Geir Hardeng. Ingen nr. er utgitt i 2003.
Naturfondet i Østfold
Foreningens representanter har vært Morten Viker og Geir Hardeng. Pr. 31.12.03 var fondet på 418.000
kr. Rentemidler på i alt 15.000 kr ble i 2003 fordelt til:
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Nicholas Clarke

•
•
•
•

Akerøya Ornitologiske Stasjon (5.000)
Rune Aae (stolpesko til ringmerking 3.121)
Thor Jan Olsen (insekter 2.200)
Jørn Bøhmer Olsen (naturbok når denne er ferdig trykket 4.679)

Ekskursjoner
Vi har holdt følgende ekskursjoner:
•
Hæra 29. mars
•
Akerøya 3. mai
•
Eløya 24. mai
•
Nattsangertur 14. juni
•
Kurefjorden 6. september
•
Sjøfugltur i Hvalerskjærgården 25. oktober
Alle disse turer ble gjennomført som planlagt, med unntak av turen til Akerøya. Den 3. mai var været
for dårlig for å kunne ta seg ut til Akerøya med båt.
Vi ﬁkk kr 10.000 i støtte fra Fylkesmannen til drift og annonsering av turene.
Moss og Omegn lokallag har hatt 9 medlemsmøte i Naturhuset på Alby, Moss. Foreningens 25årsjubileum ble feiret i desember. Det var uglelytting på Søndre Jeløy 14. mars, med 17 deltakere.
Fredrikstad
Et ’nytt’ lokallag (Fredrikstad Fugleforening) er dannet i Fredrikstad, med Åge Sten Fredriksen
som leder, Per Arne Johansen som sekretær, Kai Hermansen som kasserer og Morten Viker som
styremedlem.
Fugletårnet på Øra ble innviet den 29.10.2004. Vi ﬁkk kr 25.000 i støtte fra fylkeskommunen til innkjøp
av to brakker. Disse vil kunne brukes som et samlingssted for naturinteresserte, og ved for eksempel
undervisning av skoleelever i tilknytning til fugleobservasjoner. Brakkene er nå på plass.
Fredrikstad Ugle- og Rovfuglgruppe ﬁkk tillatelse til oppføring av to reirplattformer i trær på Nes-Ramsø
og utlegging av fôr til havørn i Øra naturreservat. Koordinator for prosjektet er Ole-Jørgen Hanssen.
Åge Sten Fredriksen og Inger Marie Eriksen ble spurt av Frevar om å være med på ”Rusken-uka” (uke
19, 8.-10. mai), hvor det skulle være en utstilling på Frevar som handlet om forbrenning av søppel.
I denne forbindelse skulle fugleforeningen bidra med en liten utstilling, og informasjon om Øra
naturreservat. Det ble et kjempebra opplegg, med mye fokus på storskarv.
Ett besøk til Marikova for og se på skarvekoloniene, ble dessverre avlyst grunnet dårlig fremmøte.
Julemøtet i Donkejongården i gamlebyen ble godt besøkt.
I Halden har Fuglegruppa begynt med ringmerking ved Rokkevannet.
LRSK har vært ledet av Per-Arne Johansen.
Akerøya Ornitologiske Stasjon
Det er bare 4-6 personer som besøker øya noenlunde jevnlig, og det er ønskelig med ﬂere besøkere. Det
har vært to hendelser med tyveri, den første av båten mens den lå på Brattestø på slutten av sommeren,
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og i november ble motoren stjålet mens den var fastlåst til den nye båten. En ny motor (9,9 hk) trengs
fremdeles. Einerryddingsprosjektet, som får økonomisk støtte fra Oslofjorden Friluftsråd, fortsetter.
Med 2-3 dugnadshelger fram til sommeren kan prosjektet bli sluttført.
Ornitologisk var fjorårets desiderte høydepunkt en rødstrupesanger (Øens og Østfolds 2.) som dessverre
bare to personer ﬁkk sett. Det ble ringmerket 654 fugler i fjor.
Østfold ringmerkingsgruppe
Styret har bestått av J.Ingar I. Båtvik som leder, primærkontakt med sentralen, ring- og skjemadistributør.
Kasserer er Rune Aae. Gjenfunnsansvarlig er Peter Ranke. Gruppa består, per 31.12.03, av 34 personer,
men alle har ikke betalt medlemsavgiften (kr. 100 per år). Noen har ﬂyttet fra fylket uten at det er gitt
endelig signaler om de ønsker medlemskap eller ei. Hver ringmerker arbeider selvstendig med områder,
ringforvaltning, skjemaføring og årsoppgjør. I år er det 19 som har levert eget oppgjør. Hver enkelt
har fått personlig tilbakemelding av leder på feil eller spørsmålstegn ved oppgjøret før alle skjemaene
sendes samlet til sentralen i Stavanger. Vi har totalt ringmerket 26153 fugler, hvorav 3701 pulli og
22452 adulte, som er en solid ny rekord for gruppa.
Fuglevakta
Fuglevakta har som tidligere vært ledet av Jo Ranke. Han har fått henvendelser når fugler ﬂyr i
vindusruta. Fem eller seks av disse hadde ring. Grønnﬁnk, gråsisiker, ﬂaggspett og spurveugle overlevde
og ble ringmerket. Jo har fått henvendelser fra hele landet om artsbestemmelser. Han ble også tilkalt
for å avlive skadde fugler, men bad dem kontakte lokale viltnemnder.
Andre aktiviteter
Ole Petter Skallebakke representerte oss på årsmøtet i Forum for Natur- og Friluftsliv i Østfold den
7. april.
Kraftlinjesaken: Dessverre (men ikke overraskende) gikk Olje- og energidepartementet med på bygging
av nye kraftlinjer over Mosseelva øst for E6. Men det lønner seg å klage: Østnett ble pålagt å montere
fugleavvisere på den del av ledningen som passerer Mosseelva.
Rune Aae var med på Friluftslivets uke i Sarpsborg. Det ble en stor suksess med stand sammen med
botanisk forening ved J. Ingar I. Båtvik. De hadde med utstoppede fugler, nett, CD-spiller, insektkasser
og vervemateriell. Dette er noe vi kommer til å være med på i år også.
Nicholas Clarke
sekretær
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