Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2005.
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 Birger Alfred Andersen
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.
Styremøter:
Styret har hatt 4 møter. Blant de behandlede sakene var en midlertidig fravik av manøvreringsreglementet
for Vansjø og høringsuttalelser om verneplanen for Østfoldkysten og om Rygge ﬂyplass. Mulige
rekrutteringstiltak og planer om en lokalitetsguide for Østfold ble også tatt opp til diskusjon.
Landsmøtet:
Vi var vert til NOFs landsmøte på 5.-8. mai. Møtet blir holdt i Gamle Fredrikstad, med turer lagt til
Kurefjorden, Øra og Akerøya.
Prosjekter:
Vinterovervåking av sjøfugl ledes av Jo Ranke. I fjor var det 13. februar.
Koordinator for hekkefugletakseringen har vært Nicholas Clarke. Det er nå ﬁre som deltar i prosjektet,
som er en del av det nasjonale prosjektet ledet av Magne Husby.
Tidsskrifter
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola M. Wergeland Krog og redaksjonen er den samme som tidligere.
Et dobbeltnummer kom ut i 2005 og et nytt dobbeltnummer har nylig kommet. NiØ nr 1-2/2005 vil
komme ut nå på vårparten, også denne gangen i fullfarge.
Østfold-Natur: Redaktør har vært Geir Hardeng. I rapportserien Østfold-Natur er det i 2005 utgitt
2 nr.:
Nr. 40. Fugleobservasjoner i Østfold, fra Den lokale rapport- og sjeldenhetskomitèn (LRSK)
i Østfold, 1972-2002. 229s.
Nr. 41. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 2000-2002. 52 s.
Rapportserien har kr. ca kr. 9.500 på sin konto.
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Naturfondet i Østfold:
Flg. søknader ble støttet i 2005:
- Kartlegging av ferskvannsmuslinger i Østfold.
- ØOF`s nye lokale på Øra
- Akerøya Orn. Stasjon
- Botanisk kartlegging v/ Østfold Bot. Forening
Fondet mottok en gave på 40.000- fra Nordre Østfold Naturvern.
Beholdning 31.12.05: Kr. 449.304Ekskursjoner: Vi har holdt de følgende ekskursjoner:
Januar
9.
29.

Kongeørntur til Berby, Halden
Havørnskåding, Øra

Mars
12.-13.Lista
April
10.
16.
24.

Funneshultssjö, Bohuslän
Fuglesangtur, Alby
Tur med Naturvernforbundet til Bjørnevågen

Mai
21.-22. Akerøya
September
3.
Kurefjorden
24.
Sjøfuglturen

Vi ﬁkk 10.000 kr i støtte fra Fylkesmannen til turene.
Moss og Omegn lokallag
Laget har hatt åtte medlemsmøte i Naturhuset på Alby, Moss. Det var uglelytting på Søndre Jeløy 18.
mars. Noe av medlemmene har ledet aktiviteter for barn innom Blekkulfs miljødetektiver. En fellestur
ble ordnet til Nordens Ark. Leieavtalen som fylkesmannen hadde med kommunen har opphørt, og
møtelokalet er nå Bytårnet skole (Naturfagavdelingen).
Fredrikstad lokallag
Det har i løpet av 2005 vært avholdt 2 styremøter. Vi startet opp med dugnadsarbeid i januar, hvor
elektrisk materiale ble innkjøpt for penger gitt av sponsorer. Innstallasjonsarbeidet ble utført av
yrkesskolen i Fredrikstad sammen med Storm Elektro, som også stod ansvarlig for arbeidet. Etter dette
ble dugnadsånden heller laber fram til nå, hvor klubbhuset innvendig praktisk talt er gjort ferdig. Den
30. juni kom den triste meldingen om at fugletårnet på Øra var påtent, og ble totalskadet av brann.
Tapet av tårnet ble et stort savn, og førte til at høstens Øradag ikke ble arrangert.
Kommune og forsikringsselskap har nå kommet på banen, og en gjenoppbygging er under arbeid.
Solsikkesalget som startet opp på høsten ble en stor suksess. Dette salget innbrakte sårt tiltrengte kroner.
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Noe av pengene ble brukt
til innkjøp av stoler til
lokalet. Vi har fått en brukt
PC av SG Arkitekter.
Fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling har vi
fått skap, bord og stoler,
hentet fra Naturhuset
Jeløya de nå har ﬂyttet
ut fra.
Det ble Julemøte
i Donkejongården,
Fredrikstad den 6.
desember.
LRSK har vært ledet av
Per-Arne Johansen.

Akerøya
Ornitologiske
stasjon

Konsetrert fugletelling i Kurefjorden den 3. september 2005.
Foto: Nicholas Clarke.

AOS har vært ledet av Christer Jakobsen. Det er et fåtall personer som holder liv i stasjonen, men det
resulterte i en ganske god vårsesong med drøyt 1200 merkede fugler. Vi har hjulpet lege Gunnar Hasle
med et doktorgradsprosjekt, hvor vi har sjekket alle fangede fugler for ﬂått, og samlet inn og registrert
ﬂåtten for ham. Dette for å ﬁnne ut i hvilken grad fugler er bærere av ﬂått med smittsomme sykdommer.
Siden vi har fått god økonomisk kompensasjon for dette, er økonomien for tiden meget bra.
På høsten var det dessverre heller dårlig satsing. Det er sterkt ønskelig å kunne få ﬂere inn i miljøet,
og forhåpentligvis kan en oppblomstring rundt miljøet på Øra slå positivt ut også for AOS.
Fuglemessig så var jo øyas første vannpiplerke på plass fra årsskiftet til midten av mars. Ellers,
fjellerke, kjernebiter, svartrødstjert, toppskarv, varsler, vendehals, øyas første enghauk og fjerde
aftenfalk, splitterne, lerkefalk, øyas første stripegås, dobbeltbekkasin, hauksanger, fjelljo, dvergdykker,
sædgås, kvartbekkasin for å nevne noen av de mest interessante artene.
Østfold Ringmerkegruppe har vært ledet av Jan Ingar I. Båtvik.
Fuglevakta har som tidligere vært ledet av Jo Ranke.
Andre aktiviteter
Nicholas Clarke representerte foreningen på familiedagen i Mossemarka, som ble arrangert av
Studieforbundet natur og miljø.
NICHOLAS CLARKE (SEKRETÆR)

(med innspill fra Jo Ranke, Christer Jakobsen, Åge Sten Fredriksen, Geir Hardeng, Ola M. Wergeland
Krog og Anne Rising)
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