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Årsmelding for NOF avd. Østfold (ØOF) 2019 

 
Styrets sammensetning har vært som følger: 

 

Leder:    Øivind Lågbu 

Kasserer:   Harald Mørken 

Sekretær:   Tommy Fredriksen 

Styremedlem:   Ole Petter Skallebakke 

Styremedlem:   Arild Hansen 

Styremedlem:  Rebecca B. Solhaug 

Styremedlem:  Håkon Vindenes (for Moss og Omegn lokallag) 

Styremedlem:   Åge Sten Fredriksen (for Fredrikstad Fugleforening) 

Styremedlem:  Kjell Roger Engh (for Halden lokallag) 

Styremedlem:  Berit Movik Lo (for Indre Østfold lokallag) 
Varamedlem:   Knut Tronsen 

Varamedlem:   Birger Olsen  

 

Revisor: Kai Hermansen 

 

Valgkomite: Eivind Sørnes og Stein Bukholm 

 

Redaktører: 

"Natur i Østfold": Rune Aae  

Rapportserien "Østfold-Natur": Geir Hardeng 

  

Representanter med møte- og talerett i styret fra:  

Akerøya Ornitologiske Stasjon (AOS): Bjørn Frostad 

Østfold Ringmerkingsgruppe (ØRG): Jan Ingar Iversen Båtvik 

Lokal Rapport- og Sjeldenhetskomité (LRSK): Knut Erik Vedahl 

                             

LRSK: Knut Erik Vedahl (sekretær) 

Rune Botnermyr, Per-Arne Johansen, Peter Sjolte Ranke (vurderingsmedlemmer) 

 

Ved utgangen av 2019 hadde 492 av NOFs medlemmer postadresse i Østfold. 

Av disse var 180 kvinner og 302 menn, herav 16 medlemmer under 18 år. 

 

Tidsskriftet "Natur i Østfold": 

 

To innholdsrike og interessante hefter ble utgitt i 2019: 

 

2017 (Årgang 36 Hefte 1-2/2017) 

 

2018 (Årgang 37 Hefte 1-2/2018) 

 

Det tas sikte på å gjøre serien à jour ved å utgi årgangene 2011–2013 i ett samlet hefte med 

utgivelse i 2020. Deretter planlegges årlige utgivelser, som starter med at 2019 utgis i 2020. 
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Rapportserien "Østfold-Natur":  

 

Én ny utgivelse i 2019:  

”Hekkeregistreringer av makrellterne og rødnebbterne på Østfoldkysten, 2017 og 2018” 

 

Serien teller nå 55 rapporter. Økonomien er ok, da Fylkeskommunen og Fylkesmannen bidrar 

til trykking av enkelte rapporter. Ca. 50 abonnenter. 

 

Den Lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) 
Komiteen behandler sjeldenhetsbeskrivelser fortløpende, og er à jour i dette arbeidet. 

Nåværende sekretær har ansvar for kvalitetssikring og publisering av observasjoner f.o.m. 

2015; rapporten for 2016 er nå klargjort for publisering i NiØ. 

 

Styrets beretning om virksomheten 

Etter styrets mening har foreningen samlet sett god aktivitet, og lokallagene i Moss, 

Fredrikstad og Halden, Østfold Ringmerkingsgruppe, Akerøya Ornitologiske Stasjon samt 

diverse lokale grupper og enkeltpersoner bidrar godt til dette. 

 

En rekke av foreningens medlemmer bidrar aktivt med innrapportering til Artsdatabankens 

rapportsystem "Artsobservasjoner.no" 

 

Styret har i årsmøteperioden hatt 5 styremøter og behandlet 50 saker. 

 

I tillegg til interne foreningssaker, har foreningen gitt innspill i en rekke høringssaker 

vedrørende etablering av nye verneområder, forvaltningsplaner, utbyggingssaker mv. 

 

ØOF var representert ved Ole Petter Skallebakke og Rebecca Solhaug på NOF's årsmøte 

14. april i Bodø. Begge disse var også deltakere på høstens naturvernseminar i regi av NOF. 

 

 

Av store og små prosjekter kan nevnes: 

 

- Flere av foreningens medlemmer med lokalkunnskap om vandrefalken i fylket har 

deltatt i et meget interessant kartleggingsprosjekt. Det har vært avholdt to møter for 

deltakerne i prosjektet i 2019, og det er en glede at prosjektet har avdekket en solid 

bestand i Østfold. Prosjektet har også kartlagt fiskeørn og andre rovfuglarter. 

Prosjektet er glimrende ledet av Odd Frydenlund Steen, med assistanse fra Atle Haga. 

 

- Vinterovervåkning av sjøfugl har blitt ledet av Arild Hansen, og 2. februar ble 

sjøfugltellingen gjennomført av en stor gruppe frivillige tellere. 

 

- Opprusting av Rokkevannet, med bedre adkomst, sikring mot høyvann med videre. 

Prosjektet er gjennomført av Halden lokallag med Kjell-Roger Engh som fremste 

ildsjel, og har fått støtte fra fylkeskommunen, fylkesmannen og Sparebank1Stiftelsen. 

 

- Det er søkt om byggetillatelse for et observasjonsskjul på Brentetangen i Rygge. 

 

- Foreningsmedlemmer har vært aktive i arbeidet med blant annet observasjonsplattform 

og fugletårn i Arekilen på Kirkøy. 
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- Foreningen deltar i prosjektet for opprustning av tilgangen til naturopplevelser i Øra-

reservatet. Prosjektet skulle vært ferdigstilt til jubileet i september 2019, men er utsatt 

til våren 2020. Over 7 millioner kroner er sikret i finansiering til tiltakene. 

 

- Boken om Østfolds fugleliv. Det er arbeidet godt med det meget ambisiøse prosjektet i 

løpet av året. Hovedkomiteen har hatt to møter i hhv mars og august, med å sluttføre 

artsbeskrivelser, innsamle foto, tegninger av arter der foto mangler, layout mm. 

Redaksjonskomitéen, bestående av Morten Viker, Per-Arne Johansen, Atle Haga og 

Lasse Rasmussen, har hatt 15 møter og gjennomgått samtlige merknader til 

artsomtalene som også er ajourført med ny kunnskap. Geir Hardeng og Bjørn Aksel 

Bjerke var med på tre av møtene, der tema var bestandsstørrelser. 

 

På siste møte i redaksjonskomiteen i desember deltok Tomas Aarvak, som setter av tid 

i januar/februar 2020 til å lage ferdig oppsett med artsomtaler, kart, foto mm i nær 

dialog med redaksjonskomiteen. 

 

 

Møter og ekskursjoner:  

 

Følgende møter og ekskursjoner er gjennomført i regi av ØOF (i tillegg har lokalavdelingene 

sine faste lokallagsmøter). 
 

Søndag 10. februar kl. 10:00 – Ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden. 17 deltakere. 
 

Torsdag 14.mars kl. 18:30 – Årsmøte for NOF Østfold, Bøndernes Hus, Råde. 38 deltakere. 
 

Torsdag 21.mars kl. 18:00: – Lytting etter ugler i Degernes. 37 deltakere. 
 

Lørdag 30. mars – Søppelryddeaksjon i vollgravene i Gamlebyen. 8 deltakere. 
 

Lørdag 6.april – Dagstur til Hornborgasjön i Sverige, fellestur med DNT Nedre Glomma. 
50 deltakere, hvorav 22 fra ØOF. 

 
Søndag 5. mai – Sjøfugltur i Ytre Oslofjord med 48 deltakere, samt 30 på venteliste! 

 
Søndag 26. mai – Fuglenes dag, i tre fugletårn. Rokkevannet: 5 personer, Øra: 15 personer, 
Kjennetjernet: 7 personer. Dårlig vær og lite fugl. 

 
Torsdag 6. juni – Nattsangertur i Halden. 5 deltakere. 
Åkerrikse, vaktel, nattravn, nattergal og myrsanger. 

 
Lørdag 8. juni – Nattsangertur i Råde og Rygge. 5 deltagere. Dårlig vær. 

 
Torsdag 15. august – Tur til Kurefjorden. 11 deltakere. 

 
Søndag 8. september – Tur med Olava i ytre Oslofjord. 45 deltakere. Stor interesse. 

 
Fredag 12. oktober – Jubileumsarrangement Øra. 38 deltagere hadde en fin markering av 
40-årsdagen for reservatet. 
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Tirsdag 22. oktober – Fylkesordfører Ole Haabeth åpnet det opprustede Rokkevannstårnet: 
 

 
 
 
Tirsdag 3. desember – Tradisjonelt julemøte i Moss lokallag. 
 
Onsdag 4. desember – Fylkesavdelingens julemøte i Dunkejongården, med 36 deltakere. 
Tradisjonell servering av grøt, kaffe og kaker, ble etterfulgt av et flott bildeforedrag av Bjørn 
Aksel Bjerke.  

 
 

Bidrag til foreningen: 

 

ØOF fikk kr. 15 000.- fra Østfold fylkeskommune til ekskursjoner og turer innrettet mot 

allmennheten for 2019. 

 

14. januar 2020 

For ØOF 

 
Øivind Lågbu/leder 


