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Foreningen har hatt 3 styremøter og behandlet
29 saker.
Følgende turer/møter avholdt:
13. mars. Årsmøte. Foredrag om Norges kransalger
v/Anders Langangen. 14 til stede.
14. april. Dugnad på Tøyen med dataregistrering og
ommontering av Østfold-materiale. 8 deltagere.
12.-13. mai. Fellestur med ornitologene
og entomologene til Akerøya i Hvaler. 14
deltagere.
22. mai. Vårtur til Nes og Refsnes på Jeløy.
Turleder: JIB. 14 deltagere
3. juni. Sauholmen utenfor Utgårdskilen, Hvaler.
Turledere: Hans H. Utgård og JIB. 20 deltagere.
17. juni. Villblomstens dag med hovedturen til
Guttormsvauven på Vesterøy, Hvaler. Turleder:
SÅS. 6 deltagere.
27. juni - 1. juli. Kartleggingssamling i
Rømskog med innkvartering på Rømskog skole.
Arrangementskomité: Gunnar Engan, SVG og
BPL. 13 deltagere.

25. august. Skipstadkilen, Asmaløy med hovedvekt
på kransalger. Turledere: Anders Langangen, JIB
og BPL. 11 deltagere.
8. september. Kykkelsrud, Askim. Turledere:
SVG og BPL. 10 deltagere.
1. november. Åpent møte i Statens Hus, Moss
med Orkideer i Østfold som tema ved JIB. 12
tilhørere.
Foreningens 4. kartleggingssamling med
tanke på å kartlegge fylkets flora, ble avholdt i
Rømskog. Det ble samlet 414 planter, som alle
er overlevert Naturhistorisk museum, Oslo. Det
gjenstår å dataregistrere krysslistene fra innsatsen
i Rømskog.
Utenom kartleggingssamlingen ble det samlet
938 belegg av karplanter fra fylket. Flere har gjort
en god innsats med å presse planter samt å levere
datafiler til museet slik at materialet har blitt raskt
tilgjengelig via databasene ved Naturhistorisk
Museum, Oslo. Til sammen ble det samlet ca 360
nye artskommunefunn i 2007.
Det ble avholdt en offisiell dugnad på
Naturhistorisk Museum i Oslo, med ommontering
av mindre samlinger av bl.a. Svein Åstrøm og Nils
Klavestad, men flere har sittet i ledige stunder og
gjort unna en del tilsvarende arbeid. Vi (SVG og
JIB) har returnert ca 3000 belegg til Göteborg
etter dataregistrering og kontroll i Oslo, og vi har
nå igjen bare en tur til før alt norsk materiale som
oppbevares i Gøteborg er gjennomgått og på plass
der nede igjen.
Gode funn: Fra florakartleggingen i Rømskog:
Vårveronika - 4 lok., åkerkvein som førstefunn
i indre Østfold, solblom - mange nye lok.
dvergmaure, klubbestarr, sumphaukeskjegg
– 2 lok., enghaukeskjegg, skogmarihand – 2
lok.; smalmarihand - 3 lok. i Marker (Ingvar
Spikkeland), bittergrønn i Torsnes (SÅS),
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solnikkebrønsle i Gjølsjø, Marker (I.Spikkeland),
evjeslirekne i Vestvt., Sarpsborg (Egil Michaelsen
og Bård Haugsrud), dvergsmyle på Jeløya (BPL/
ØBF), vasspest ved Kykkelsrud (JIB/ØBF) som
det første funnet i Glommavassdraget ved siden av
Lysern, stormjølke fra ny lok. i Sarpsborg (Päivi.
Olsen), vårmarihand for første gang i Sarpsborg
(Solbjørg Thorbjørnsen), nøstepiggknopp for
første gang i Fredrikstad (Jørn Enger), vasskjeks
fra Guttormsvauven, Hvaler (SÅS), bakkesøte
fra Asmaløy, Hvaler (HKA/ØBF), bunkestarr
fra Molbekktjernet, Moss (JIB) buntsivaks fra
Nordre Boksjø, Halden (Roy Nordbakke & JIB),
grussnelle og elvemarigras, Trøgstad (SVG), en

del spennende funn av antropokorer fra særlig
Moss, Sarpsborg og Eidsberg (Tore Berg, Kåre
Arnstein Lye & JIB).
ØBF har per 1.1.2008: 49 A-, 40 B- og 9
C-medlemmer, og ett æresmedlem, dvs 99
medlemmer totalt. Dobbeltnummer av tidsskriftet
Natur i Østfold nr. 1-2/2006 ble satt ferdig og
tykket på slutten av året. Tidsskriftet ligger ca. 1
år etter utgivelsesplanen. Økonomien er OK.
Fredrikstad 11.02.2008
Bjørn Petter Løfall
nestleder

På turen til Skipstadkilen på Asmaløy i Hvaler var det primært kransalger som sto i fokus. Her
demonstrerer Anders Langangen et utvalg sammen med ivrige deltagere, 25.8.2007. Foto: J. I.
Båtvik.

131

