Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2004
Styret har bestått av:
Leder: Øivind Lågbu
Kasserer: Rune Aae
Sekretær: Nicholas Clarke
Styremedlem: Jo Ranke
Styremedlem: Inger Marie Eriksen
Styremedlem: Åge Sten Fredriksen
Varamedlem: Peter Sjolte Ranke
Varamedlem: Jan-Rune Asbjørnsen
Revisor: Tor Sørlie
Valgkomité: Kai Hermansen og Arve Dyresen
Foreningens representanter til NOFs landsstyre har vært Rune Aae og Nicholas Clarke.
Vi har omtrent 200 medlemmer og 28 abonnenter.
Styremøter:
Styret har hatt 5 møter og har behandlet 21 saker. Blant annet ble det klaget på tillatelse gitt til
Rygge ﬂystasjon for utslipp til Kurefjorden. Rune Aae skrev et innspill til Sarpsborg kommune om
arbeidet på en kystsoneplan og kyststi. Øivind Lågbu sendte et innspill om en båtrace i Oslofjorden,
og skrev en høringsuttalelse om et regionalt miljøprogram for jordbruk i Østfold. Nicholas Clarke
skrev en høringsuttalelse om forslag til naturreservat på Svartvannet og utvidelse av naturreservatet
på Brattås.
Prosjekter:
•
•
•

Vinterovervåking av sjøfugl ledes av Jo Ranke. I fjor var det 8. februar og i år 13. februar.
Koordinator for hekkefugletakseringen har vært Nicholas Clarke. Det er fremdeles bare tre
som deltar i dette prosjekt; det er bra om vi kan få med ﬂere.
Fossekallprosjektet, der Jo Ranke har vært leder, er avsluttet.

Tidsskrifter
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola M. Wergeland Krog. To dobbeltnummer er utgitt i 2004 (for
2002 og 2003). Et nummer for 2004 er på gang. De siste numrene har kommet i fullfarge, og det er
planlagt å trykke neste nummer også i fullfarge.
Østfold-Natur: Redaktør har vært Geir Hardeng. Ingen nr. er utgitt i 2004.
På konto 11.586,Nr. planlagt i 2005: -LRSK-obs. 1972-2002, -Akerøya Orn Stasjon, rapport 2000-2002
Naturfondet i Østfold:
Renter for 2003 var 27.347, hvorav 24.500 i 2004 fordelt til:
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-Østfold Bot. Forening: 5.000
-Ringmerking Rokkevann, Halden: 1.500
-Øra-området, brakke for ØOF: 10.000
-Akerøya Orn. Stasjon: 8.000
Naturfondet er pr. 1.1.05: 421.459- kr.
Ekskursjoner: Vi har holdt de følgende ekskursjoner:
• Hæra 3. april
• Fuglesangturer, Alby 17. april og Solli 24. april
• Akerøya 8. mai
• Fugletur for blinde og svaksynte på Tomb 15. mai
• Fellestur med ØBF og ØEF til Eldøya 5. juni
• Nattsangertur 12. juni
• Kurefjorden 4. september
• Havørnskåding ved Øra 29. januar 2005
Alle disse turer ble gjennomført som planlagt. En sjøfugletur i Hvalerskjærgården 18. september ble
innstilt på grunn av storm.
Vi ﬁkk 10.000 i støtte fra Fylkesmannen til turene.
Moss og Omegn lokallag har hatt sju medlemsmøte i Naturhuset på Alby, Moss. Det var uglelytting på
Søndre Jeløy 12. mars og kassesjekking i mai. Det ble også en overnattingstur til Udden nære Mellerud
i Dalsland 30.04.-01.05. Lennart Fløseth og Jo Ranke driver et lokalt prosjekt om hulrugere.
Fredrikstad
Fredrikstad lokallag har kommet i gang igjen etter å ha ligget nede i over 10 år. Konstituerende møte
ble holdt på Øra 21.02.04 og et styre på ﬁre personer ble valgt. En uke tidligere, 14.02.04 ankom to
arbeidsbrakker som ØOF hadde gått til innkjøp av for bruk til klubbhus (møtelokale).
Stort sett hele våren, sommer og høst har gått med til dugnadsarbeid for å gjøre i stand brakkene
til en enhet som til slutt har blitt et ﬂott klubbhus på en ﬁn tomt som kan bli et samlingspunkt for
fugleinteresserte i mange år fremover.
Øradagen ble avviklet søndag 26.09.04 og ble svært så vellykket med over 200 besøkende i fugletårnet
og ved klubbhuset. FFF (Fredrikstad Fugleforening) gjorde et bra overskudd på salg av vaﬂer, boller,
saft og kaffe. Øradagen ble så vellykket at vi kommer tilbake med tilsvarende opplegg også neste år.
Da pengene til strøm og inventar tok slutt ut på høsten kom vi dessverre ikke i gang med klubbkvelder
som vi mest optimistiske hadde håpet på.
Det ble Julemøte i Donkejongården, Fredrikstad den 7. desember.
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LRSK har vært ledet av Per-Arne Johansen.
Akerøya Ornitologiske Stasjon
AOS har vært ledet av Christer Jakobsen. Stasjonen ﬁkk ny motor til båten. 1297 fugler ble merket,
hvor tretåspett var ny merkeart (2. funn for øya). Det har vært et ﬂåttinnsamlingsprosjekt som det har
blitt noe inntekter av. Einerryddingsprosjektet fortsetter, og forhåpentligvis blir det ferdig i 2005. En
ny art for øya ble oppdaget 08.12. - vannpiplerke.
Bemanningen er fortsatt for lav og rekrutteringen går dårlig, så det er ønskelig at ﬂere kommer og
besøker øya, og bidrar til stasjonsarbeidet.
Østfold ringmerkingsgruppe har vært ledet av Jan Ingar I. Båtvik. Årsmøtet i fjor var 25. februar.
Fuglevakta har som tidligere vært ledet av Jo Ranke. Han har fått omtrent et par henvendelser i uka
pr telefon. Disse kan gjelde arter, eller en skadet fugl, eller en fugl med ring.
Landsmøte 2005
Vi skal være vert for NOFs landsmøte i 2005. Møtet er fra 5.-8. mai og skal holdes i Fredrikstad.
Forberedelsene er i gang.
Andre aktiviteter
•

Det ble et arrangement på palmesøndag på Skihytta i Fredrikstad, der Øivind Lågbu deltok.

•
•

Birger Andersen orienterte om foreningen ved Kvernhuset ungdomsskole.
Knut Andre Trondsen viste ringmerking av fugler på Sandbakken barneskole. NRK Østfold
var tilstede.
Rune Aae snakket med Lions Club i Råde i oktober.
En informasjonsbrosjyre om foreningen er laget og ble entusiastisk mottatt av styret.
Foreningen har en ny postadresse: Pb. 495, 1502 Moss.

•
•
•

Nicholas Clarke
sekretær
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