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Årsrapport 2012
Styret 2012:
Kasserer/styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant

Haslum 02.09.2013

Bård Kyrkjedelen
Simon Rye (*)
Johnny R. Pedersen (**)
Rune Zakariassen
Knut Arne Nygård
Terje Bøhler (***)

(*) Simon Rye var styremedlem og leder frem til sommeren 2012 (skal deretter jobbe som leder av NOFs sentralstyre).
(**) Johnny R. Pedersen trekker seg som styremedlem og går derved ut av styret etter mange år.
(***) Terje Bøhler trekker seg som vararepresentant og går derved ut av styret etter mange år som leder og styremedlem.
Johnny og Terje trekker seg ut av styret etter mange års trofast innsats for å gjøre plass til nye krefter.

NOF-AB’s aktiviteter i 2012
I. Prosjekt ”Sjeldne arter i Bærum - Nattravn”
•
•

Terje Bøhler har ledet prosjektet.
Resultatet av prosjektet er presentert i egen rapport og kan lastes ned fra våre nettsider:
http://nofoa.no/~lag-ab/sjeldne_arter_nattravn.pdf

II. Gjennomførte aktiviteter, turer og arrangementer
•
•
•
•
•
•
•

Vi har bidratt på NaKuHels årlige arrangement "Semiaden"
Terje Bøhler har fra høsten 2012 vært NOFs representant i styringsgruppa for Lilløyplassen Naturhus (lilloyplassen.no)
Johnny Pedersen deltok på befaring 20/12 sammen med John Sandøy og Prosjekt for rehabilitering av oljeskadd vilt
(naturvenforbundet i Østfold) for å vurdere tiltak etter oljeutslippet i Akerselva.
Vi har lagd en elektronisk versjon av KEF-rapporten (Komite for Etterbruk av Fornebu) fra 1998: http://nofoa.no/7227
Vi har lagd en egen web-side for historikken om beplantningen av Storøya på Fornebu: http://nofoa.no/~lagab/fornebu.html
Vi har fått gehør av Bærum Viltmend for å holde råken i boblehavna ved Rigmorkaia i Sandvikselva åpen i perioder med
streng kulde.
Link til turrapporter fra turer arrangert i NOF/AB’s regi er gjengitt i vedlegg 1.

Årsmøte avholdt 14. mars 2012 på NaKuHels lokaler ved Semsvann, Asker. I tilknytning til årsmøtet holdt Atle Quale et
spennende foredrag med ord og bilder om Svalbard. 13 medlemmer deltok.
Vi har gjennomgått noen mindre reguleringssaker uten kommentarer.
Med vennlig hilsen
NOF/Asker og Bærum lokallag
Styret – ved Terje Bøhler og Rune Zakariassen (sekretær)

Vedlegg 1: Rapport fra ekskursjoner 2012
Mandag 9. april
Fornebu
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-04&category=1&id=503#503

Søndag 22. april
Ringmerking på Fornebu
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-04&category=1&id=516#516
Lørdag 28. april
Skogstur i spettenes rike
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-04&category=1&id=517#517

Onsdag 2. mai
Maionsdag til Dælivann 1. kveld: Barskogsfugler
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-05&category=1&id=508#508

Onsdag 9. mai
Maionsdag til Dælivann 2. kveld: Blandingskogsfugler I
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-05&category=1&id=509#509

Onsdag 16. mai
Maionsdag til Dælivann 3. kveld: Blandingskogsfugler II
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-05&category=1&id=510#510

Onsdag 23. mai
Maionsdag til Dælivann 4. kveld: Kulturmarkfugler I
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-05&category=1&id=511#511

Onsdag 30. mai
Maionsdag til Dælivann 5. kveld: Kulturmarkfugler II
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-05&category=1&id=512#512

Lørdag 2. juni
Fuglenes dag på Fornebu
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-06&category=1&id=537#537
Onsdag 6. juni
Konglungen
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-06&category=1&id=519#519

Tirsdag 12. juni
Semsvannet i Asker
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-06&category=1&id=521#521

Søndag 9. september
Ringmerking og tur på Fornebu
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-09&category=1&id=526#526

Søndag 14. oktober
Høstens vakreste Rigmor-tur
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-10&category=1&id=529#529

Søndag 16. oktober
Skogens vinterfugler og –lyder, Garlaushøgda
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2012-11&category=1&id=533#533

