
 

 

Tur- og møteprogram for BirdLife Østfold - 2023 
 

Utover de turer og møter som er oppført, kan det hende at ytterligere arrangementer kommer til i løpet 
av året. Både programfestede turer og tilleggsarrangementer vil bli forhåndsannonsert på 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/ostfold/ og i Facebookgruppen «Fugler i 
Østfold», samt at det blir sendt ut påminnelse pr. e-post til alle medlemmer med registrert e-postadresse, 
når arrangementet nærmer seg. Endringer og oppdateringer av programmet vil bli lagt ut på 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/ostfold/ , følg med der når turene nærmer seg. 

 

Alle kan være med på arrangementene som lokallagene arrangerer, men vi må ha forståelse for at 
lokallagene prioriterer sine egne medlemmer i den grad det skulle bli for mange deltakere. 

 

I tillegg finnes det muligheter for å besøke Akerøya Ornitologiske Stasjon (AOS), 
der det drives ringmerking i trekktidene, vår og høst.  
Vårsesongen starter gjerne i midten av mars, og varer til 31.mai.  
Høstsesongen starter i år 16.august, og varer til begynnelsen av november. 
Kontaktperson for AOS: Jan-Rune Asbjørnsen, tlf.: 41 21 85 83, e-post: janrune1974@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Gi gjerne beskjed til turleder/kontaktperson hvis du har tenkt å være med på en tur, selv om det ikke 
skulle være påmelding. 
 
Søndag 1. januar – Nyttårskryss i Oslo og Viken! 
Arrangør: BirdLife OA i samarbeid med BirdLife avd. Buskerud, BirdLife avd. Østfold 
Hvem ser/hører flest fuglearter i Oslo og Viken i løpet av 1. nyttårsdag? Ett sekund innpå det nye året 
drar vi i gang et krysserally uten like. Det er kun én regel som gjelder, og den er beinhard: 
– fuglelivet skal ikke forstyrres! 
 
Dine funn rapporteres på vanlig måte på www.artsobservasjoner.no. Bor du i Oslo og Akershus går det 
også bra å rapportere på oa.birdlife.no (det blir automatisk overført til Artsobs). 
 
Blant alle som har observert og rapportert minst 30 arter trekker vi et gavekort på 1000 kroner fra Natur 
og Fritid. De med flest arter i Buskerud, Oslo og Akershus eller Østfold får hver et krus med årets fugl 
2023. Rapporteringsfristen er 10. januar. 
 
Onsdag 11. januar kl.18:30 – Kurs i artsobservasjoner i Randulfstua på Askim museum. Vi har med oss 
Atle Haga og Anders Melland som er aktive brukere av artsobservasjoner i Indre Østfold, og Kristoffer 
Bøhn fra Sabima. Haldenvassdraget ble kartlagt i sommer; der ledet Kristoffer kartleggingsarbeidet inn 
på portalen. Vi inviterer også Botanisk forening til kvelden.  Målet er å få til at flere legger inn flere arter 
enn f.eks fugler.  
Vi ønsker påmelding til kurskvelden og har plass til 30 stk. Det koster kr 100 å delta. Påmelding til Berit 
Movik Lo, tlf. 99702658 eller mail til beritmoviklo@gmail.com . Ta med egen pc. Hvis du ikke har 
opprettet bruker fra før, så gjør det gjerne før kurset starter. Vi er der fra kl 18. Vi serverer kaffe, kringle 
og mineralvann i løpet av kvelden. 
 
Lørdag–søndag 28.–29.januar – Hagefugltelling! 
Bli med på Norges største fugletelling ved å registrere dine hagefugler denne helgen. 
Fuglene rapporteres inn via denne nettsiden: https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/ 
 
Lørdag-søndag 28.– 29. januar - Sjøfugltelling langs Østfold-kysten. 
Landsomfattende overvåkningsprosjekt, med faste tellere. Ansvarlig: Arild Hansen, arild@ryggefoto.no 
 
Tirsdag 7. februar kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
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Onsdag 8.februar kl.18:30 – Årsmøte for Indre Østfold lokallag i Bøndenes hus i Hærland, Ørjeveien 
619, 1878 Hærland. Vi får besøk av Øivind Lågbu, leder i BirdLife Østfold. Øivind vil vise bilder og ta opp 
aktuelle saker. Mer informasjon om årsmøtet kommer over nyttår. 
 
Søndag 12. februar kl. 10:00 - Ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden.  
Oppmøte ved parkeringen Berbyelva/Rødsvannet kl.10:00. Værforbehold. Turleder: Stein Bukholm, tlf: 
91335230 
 
Onsdag 15. februar kl.18:30 – TEMAKVELD om TÅRNSEILERE, Spydebergstua. Stasjonsgata 35, 1820 
Spydeberg. Tårnseiler er valgt til årets fugl i 2023, og vi får besøk av FRODE FALKENBERG som jobber i 
BirdLife Norge. 
 
Tirsdag 7.mars kl. 18:30 - Årsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
 
Tirsdag 7. mars kl.18:00– Årsmøte for Halden lokallag, Casko-salen (U.etg) i Skofabrikken. 
Etter de formelle årsmøtesaker og bevertning; foredrag om sandsvalehotell ved Sondre Krokeide.  
Egen innbydelse til alle medlemmer i Halden. 
 
Onsdag 15.mars kl. 18:30 - Årsmøte for BirdLife Østfold, Børndernes hus, Råde. Møtet blir holdt i 
Kjellerstua. 
 
Mandag 20.mars kl. 18:00: – Vi lytter etter ugler i Degernesfjella. Hivann. Frammøte ved Hjortsberg 

skole kl.18.00. Turleder: Kjell Hagen, tlf.: 90964071. Vær godt påkledd. Værforbehold! 

Torsdag 23. mars kl.18:00: - Medlemsmøte Halden lokallag. Knut Andre Tronsen orienterer om 

ringmerking ved Rokkevannet gjennom 10 år. Casko-salen (U.etg) i Skofabrikken. 

Tirsdag 11.april kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 

Lørdag 15. april kl.09:00 – Tur til Gjølsjøen. Lars Selbekk blir med og viser restaureringsarbeidet som 
pågår i Gjølsjøen. Lars er daglig leder i Vannområde Haldensvassdraget. Kontaktperson: Marit Haakaas, 
tlf.: 91320640 
 
Fredag 28. april–søndag 30. april – Helgetur for Halden lokallag til Akerøya ornitologiske stasjon. 

Påmelding til Tore Hoell, tlf.: 41627755. Plass til 10 deltagere. 

Tirsdag 2.mai kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 

Tirsdag 2. mai kl.19:00 - Vårvandring og lytting langs Iddefjorden. Frammøte parkeringen Halden vg 
skole, avd Risum kl.19:00. Samkjøring derfra. Turleder: Arnfred Antonsen tlf. 95181835 
 
Onsdag 10. mai kl.18:30 – "Globale miljøutfordringer og løsninger, med eksempler fra Afrika" ved 
Øystein Størkersen på Bøndernes hus, Råde. Kontaktperson: Øivind Lågbu: 99486430 
Nairobi er hovedkvarter for FNs miljøprogram og Størkersen følger FNs miljøarbeid som diplomat ved 
Norges ambassade. 
De globale krisene verden erfarer med hensyn på klima, biodiversitet og forurensning er i dag vel kjente. 
Målsettinger og løsninger er også i stor grad kjente, men for verdens land er det store ulikheter i vilje og 
evne til å kunne takle utfordringene og derfor mange ulike spenninger. Det afrikanske kontinent har 
imidlertid ekstra store utfordringer og muligheter, det gjelder blant annet innen infrastruktur, 
reguleringer og utdannelse. Størkersen vil gi oss et innblikk i noen av de globale miljøutfordringene, 
prosessene og løsningene. 
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Søndag 7.mai - Sjøfugltur til Ytre Hvaler.  
Hvalerfergen «Olava» er innleid og legger ut fra Skjærhalden kl. 09:00.  
Turen går til farvannet rundt Heia og Torbjørnskjær, og varer i ca. 3 timer. 
Kontaktperson: Øivind Lågbu. Påmelding innen 23.april, til laagbu@online.no 
 
Lørdag 13. mai kl.05.30.MORGENTUR til Østensjøvannet i Oslo med BirdLife Halden lokallag. 
Værforbehold. Turledere Tore Hoell/Audun Skrindo. Oppmøte ved Shellstasjonen på Svinesundparken 
kl.05:30 – Felleskjøring; kan ta opp deltagere langs E6 etter avtale. Dersom ønskelig og riktig vannstand, 
kan vi ta turen videre til østsiden av Nordre Øyeren Naturresevat (Svellet og Årnestangen) etter lunsj. 
Påmelding til Tore Hoell, tlf.: 41627755. 
 
Lørdag 27. mai kl.10:00–kl.14:00 – Fuglenes dag ved Rokkevannet. Parkering ved Rokke kirke. 
Kontaktperson Tore Hoell, Tlf. 41627755. Ringmerking ved Knut Tronsen. 
 
Torsdag 1. juni kl.22:30 - Vi lytter etter nattaktive fugler i Berg og Rokke. Frammøte ved Hjortsberg 
skole.  Påmelding Arnfred Antonsen, tlf. 95181835 
 
Tirsdag 6.juni kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
 
Rundt 7. juni – Nattravntur med Indre Østfold lokallag Tid og sted annonseres på 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/ostfold/ når turen nærmer seg. 
 
Torsdag 17. august kl.18:00 - Ekskursjon til Kurefjorden.  
Vi viser frem de mengder av gjess, ender og vadefugler som benytter dette området til rasteplass under 
trekket. Fremmøte ved Kureskjæret, Rygge. 
Kontaktperson: Øivind Lågbu, laagbu@online.no 
 
Søndag 20. august kl.09:00 – Ringmerkingsdag ved Vanem, Vansjø. Værforbehold. 
Lennart Fløseth og Sondre Krokeide ringmerker og viser fra fugl. Oppmøte ved Vanembukken nedenfor 
Skihytta i Mossemarka. 
Kontaktperson: Sondre Krokeide, tlf.: 97759417 
 
Søndag 27. august kl.10:00 - Ekskursjon til Skjebergkilen og Horneskilen. Frammøte ved Hjortsberg skole. 
Samkjøring derfra. Det betales kr 50 til sjåfør. Påmelding Arnfred Antonsen, tlf. 95181835 
 
Søndag 3.september kl. 09:00-13:00 - Ringmerkingsdag ved Rokkevannet. Parkering ved Rokke kirke. 
Kontaktperson Tore Hoell, Tlf. 41627755. Ringmerking ved Knut Tronsen. 
 
Tirsdag 5.september kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
 
Søndag 10. september kl.09:00 – Ringmerkingsdag ved Vanem, Vansjø. Værforbehold. 
Lennart Fløseth og Sondre Krokeide ringmerker og viser fra fugl. Oppmøte ved Vanembukken nedenfor 
Skihytta i Mossemarka. 
Kontaktperson: Sondre Krokeide, tlf.: 97759417 
 
Søndag 17.september - Sjøfugltur til Ytre Hvaler.  
Hvalerfergen «Olava» er innleid og legger ut fra Skjærhalden kl. 09:00.  
Turen går til farvannet rundt Heia og Torbjørnskjær, og varer i ca. 3 timer. 
Kontaktperson: Øivind Lågbu. Påmelding innen 3.september, til laagbu@online.no 
 
Tirsdag 10. oktober kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
 
Lørdag 14. oktober kl.08:30 – Fellestur til Øra med BirdLife OA. Oppmøte ved Circle K Østsiden. 
Kontaktperson: Øivind Lågbu, tlf.: 99486430 
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Onsdag 18.Oktober kl.18:00- Medlemsmøte for Halden lokallag. Øivind Lågbu leder i BirdLife Østfold 

snakker om fugl på Island og Grønland. Sted for møtet blir annonsert på 

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/ostfold/ 

Tirsdag 7.november kl. 18:30 - Lokallagsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
 
Tirsdag 21. november kl.18:00 - Medlemsmøte med servering. Kjell Hagen forteller om ugler i Østfold og 
Østerdalen. Sted for møtet blir annonsert på 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/ostfold/ 
 
Tirsdag 5.desember kl. 18:30 - Førjulsmøte for Moss og Omegn Lokallag. På Hoppern skole, Jeløy. 
Julestemning med kaker, kaffe og bildefremvisning. 
 
Torsdag 7. desember kl. 18:30 - BirdLife Østfolds tradisjonsrike førjulsmøte i Dunkejongården i 
Gamlebyen. 
 
 
Kontaktinformasjon for NOF avdeling Østfold  
og lokallagene i Fredrikstad, Moss, Indre Østfold og Halden 2022 

Styret (ved inngangen til 2022)    Telefon  E-post 

Øivind Lågbu   (Leder)   99 48 64 30 laagbu@online.no 

Sondre Krokeide  (Kasserer)  97 75 94 17 krokeidesondre@gmail.com 

Rebecca Benedicte Solhaug (Sekretær)  41 58 44 57 rebsol@getmail.no 

Ole Petter Skallebakke  (Styremedlem)  91 81 46 65 olps@fredrikstad.kommune.no 

Arild Hansen, Fredrikstad (Styremedlem)  45 43 66 45 arild@ryggefoto.no 

Håkon Vindenes, Moss  (Leder, Moss og omegn)95 08 68 42 sverke-v@online.no 

Berit Movik Lo, Indre Østfold (Leder, Indre Østfold) 99 70 26 58 beritmoviklo@gmail.com 

Tore Hoell, Halden  (Leder, Halden)  41 62 77 55 tore@hoell.no 

 

 

Øvrige henvendelser bes sendt til foreningens e-postadresse: ostfold@birdlife.no 
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