Årsberetning for NOF avdeling Østfold for styreåret 2006

Styret har bestått av:

Prosjektet må karakteriseres som en suksess, og
en stor del av de innsamlede oljeskadde fuglene
kunne slippes ut etter rehabilitering.

Leder: Øivind Lågbu
Kasserer: Tor Sørlie
Sekretær: Knut Erik Wedahl (1.3. – 1.8. 2006),
ellers har leder fungert i vervet.
Styremedlem: Inger Marie Eriksen
Styremedlem: Åge Sten Fredriksen (for Fredrikstad
fugleforening)
Styremedlem: Jo Ranke (For Moss lokallag)
Varamedlem: Birger Alfred Andersen
Varamedlem: Jan-Rune Asbjørnsen

Knut Tronsen deltok på vegne av foreningen på
Sarpsborg kommunes friluftsdag i september
2006. Øivind Lågbu har uttalt seg som DNs
foreslåtte jakttider og om forslagene til veneplaner
for Østfoldkysten og for sjøfuglreservater.
Prosjekter:
Vinterovervåkning av sjøfugl ledes av jo Ranke.
Igjen var det telling en søndag i februar, med god
deltagelse. Resultater sendes Direktoratet for
Naturforvaltning og inngår i den nasjonale telling
av sjøfugler.
Koordinator for hekkefugltakseringen har vært
Nicholas Clarke. Det er få deltakere fra Østfold
i den nasjonale hekkefugltakseringen. Det er en
målsetting for kommende år å øke deltagelsen.

Revisor: Kai Hermansen
Valgkomité: Kai Hermansen og Arve Dyresen
Foreningens representanter til NOFs landsstyre
har vært Øivind Lågbu og sekretær (ubesatt etter
1.8.06).

Tidsskrifter:
Natur i Østfold: Redaktør har vært Ola Wergeland
Krog. Det har kommet ett dobbeltnummer for
2005, i fullfarge (som de siste utgavene).

Foreningen har ca. 200 medlemmer og 28
abonnenter.
Styremøter:
Styret har hatt 7 møter og har behandlet ca. 20
saker.
Den største hendelsen i året som gikk var
ettervirkningene etter Borregaards oljeutslipp i
mars 2006. Fredrikstad lokallag ved Åge Sten
Fredriksen ledet redningsarbeidet for oljeskadet
sjøfugl sammen ved Naturvernforbundet ved Pål
Bugge. Flere av foreningens medlemmer deltok
i registrering, innsamling/fangst og vasking/
rehabilitering av oljeskadet sjøfugl.

Østfold-Natur. Redaktør har vært Geir Hardeng.
Ekskursjoner:
Fredag 17. mars: Uglelytting på Alby, ved Moss
lokallag.
Lørdag 6. mai – søndag 7. mai: Tur til Akerøya
i regi av ØOF
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Lørdag 17. juni: Nattsangerlytting ved Arve
Dyresen, i regi av ØOF.
Lørdag 4. september: Ekskursjon til
Kurefjorden.
Søndag 24. september: Familiedag på Øra i regi
av Fredrikstad Fugleforening.
Fredag 6. oktober – søndag 8. oktober: Tur til
Akerøya i regi av ØOF.
Vi fikk 14. 000 kroner i støtte til ekskursjoner og
turer innrettet mot allmennheten.
Alle disse ekskursjoner og turer ble gjennomført
som planlagt.
Den planlagte sjøfuglturen i Hvaler-skjærgården
ble innstilt på grunn av få påmeldte.
Mars 2007
Øivind Lågbu
Leder ØOF

Flere av foreningens medlemmer deltok i fôring
og fangst av oljeskadde sjøfugl etter oljeutslippet
i Glomma i mars 2006. Foto: Rune Aae.
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