ÅRSMELDING 2016

NATURVERNFORBUNDET I HALDEN
Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2016
 Etablere natursti og merke stier i kommuneskogen Ulveholtet.
 Tilby aktiviteter for barn og ungdom på Ulveholtet.

Organisatorisk
Årsmøte.
Årsmøtet ble holdt på Porsnes v.g. skole den 16.mars 2016
Tilstede på møtet var 10 medlemmer. Årsmøtet ble ledet av Magne Staal
med Jan-Erik Bjerkeli som referent. Innkalling og dagsorden godkjent.
Årsmeldingen lest av sekretær og godkjent. Forslaget til aktivitetsplan ble
godkjent. Regnskap og budsjett gjennomgått av revisor. Årsregnskapet ble
godkjent. Fremlagt budsjett ble vedtatt.
Styret
Styret har hatt 4 styremøter i 2016 og har bestått av:
Leder:
Tore Hoell
416 27 755
tore@hoell.no

Nestleder:
Magne Staal
913 77 621
mstaal@halden.net

Sekretær:
Jan-Erik Bjerkeli
954 92 667
jabje@halden.net

Styremedlem:
Bjørn Helge Jensen
916 89 850
bjorn.jensen@halden.net

Varamedlem:
Gro Granfeldt
476 37 282
gro-gran@online.no

Varamedlem:
Lorentz Kvammen
901 60 377
lorkva@ostfoldfk.no

Kasserer:
Vibeke.julsrud
928 60 482
vibeke.julsrud@gmail.com

Medlemmer:
Naturvernforbundet i Halden hadde pr 31.1.2017 167 medlemmer, hvorav 3 er
bosatt i Aremark. Dette er økning på 6 medlemmer i forhold til 2015. Lokallagets
vervemål for 2016 var 170.
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Temagrupper:
Vi har hatt følgende temagrupper:
Lokal rovdyrpolitikk:
Vindkraftutbygging:
Brekke stenbrudd:
El-sykkel og sykkelplanen:
Natursti og stimerking
i Ulveholtet:
Kjøreskader i skog:

Tore Hoell og Magne Staal
Jan-Erik Bjerkeli
Magne Staal og Morten Olsen (fra Velforeningen)
Tore Hoell, Bjørn H.Jensen og Jan-Erik Bjerkeli
Tore Hoell og Jan-Erik Bjerkeli
Magne Staal og Jan-Erik Bjerkeli

Miljøpolitisk arbeid
31.mars
E-brev sendt til utvalgsleder for plan, teknisk, landbruk og miljø hvor det
etterlyses handlingsplan mot brunsnegler. Saken er aktualisert fordi
mottaksstedet for hageavfall nå er stengt.
Henvises til e-postdialog fra august 2015 da HK skulle behandle
bekjempelsestiltak mot brunsnegler.
30.september.
Sendt ut invitasjon til politikerne i Halden til foredrag den 2.november med
tittelen Overgang til lavutslippskommune – hvordan? av Hege Westskog, Cicero.
2.november.
Arrangert foredrag i Kommunestyresalen med forsker Hege Westskog fra Cicero.
Hun tok utgangspunkt i rapporten «Overgang til lavutslippskommune –
hvordan?», en rapport til KS som hun har vært med på å utarbeide.
24 tilhørere, hvorav 6 politikere, 3 fra De grønne, 1 fra AP samt ordfører fra H og
varaordfører fra SP.
I stedet for et referat fra møtet skrev Tore en «Visjon om nullutslipp - tilbakeblikk
År 2030» som ble distribuert til samtlige kommunestyrerepresentanter.

2016 Arrangementer/Aktiviteter
14.januar
Sendt søknad til Østfold Fylkeskommune/Gjensidigestiftelsen om kr. 43500 til
merking og skilting av stiene i Ulveholtet kommuneskog. Arbeidet med dette skal
gjøres på dugnad og er verdsatt til kr. 45600.
29.januar
Sendt søknad om tilskudd til friluftsaktiviteter til Østfold fylkeskommune til å
sette opp en natursti ved Ulveholtet og ha aktiviteter for familier der.
2.Mars
Bålkveld ved Gyldenløve. 6 personer møtte opp i et forrykende snøvær. Etter at
en fremmøtt journalist fra HA hadde fått sine bilder og litt stoff,
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dro vi hjem til Tore og fortsatte diskusjonen rundt jernbane/samferdsel der.
4.Mars
Mottatt brev fra Østfold Fylkeskommune med tilsagn om kr. 43500 til merking og
skilting av stiene i Ulveholtet kommuneskog.
15.mars
Mottatt kr16000 fra Østfold Fylkeskommune som tilskudd til friluftsaktiviteter på
Ulveholtet.
16.april
Naturvernforbundet i Halden og Norsk Ornitologisk Forening avdeling
Halden arrangerte tur med fuglekassesnekring på Ulveholtet. Barnas Turlag
Tistedal var medarrangør.
10.mai
Vi startet arbeidet med skilting av stiene i og oppsetting av stolper for naturstien
i Ulveholtetskogen. Det var 5 mann som deltok.
2.september.
Flaggermuskveld på Fredriksten festning. Vi leide auditoriet på Brådland til
foredraget som Mette Klann fra Norsk Zoologisk forening holdt. Et interessant og
godt foredrag for voksne og barn. Etter foredraget gikk vi ut for å se etter aktive
flaggermus i festningen. Foredragsholderen hadde med seg en transponder som
gjorde at vi kunne høre flaggermusens ultralydsignaler. 11 personer var med på
foredraget og turen etterpå. Flere flaggermus ble både hørt og sett. Det var så få
deltakere at vi nok ikke vil arrangere tilsvarende kveld neste år.

Møter/seminarer vi har deltatt i:
7.Juni.
Lederen deltok i «Brobyggardag» i Lommeland, Strømstad. Hensikten med dagen
var å skape mulighet for skogseiere i Sverige og Norge og
Naturskyddsforeningen/Naturvernforbundet til å diskutere synet på skogs- og
naturbruk.

Mediaoppslagene/leserbrevene vi har hatt
Mars
Innlegg på vår hjemmeside: Tog til Halden - eller gjennom Halden?
Det er kommet utredning fra Jernbaneverket om trasevalg for jernbanen
gjennom Østfold-byene, til Halden og over grensen. Mange spørsmål dukker opp;
- skal man fastholde InterCity planene eller skal man vurdere "rettlinje"alternativet? Samferdselsminister Solvik Olsen er åpen for nye innspill, men
dette forsinker kanskje fremdriften?
19.april
Fyldig referat med bilde fra fuglekassesnekring og opphenging i skogen rundt
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Ulveholtet. Barnas Turlag og Haldenavdelingen av Norsk Ornitologisk forening
var med på arrangementet som samlet 30 deltakere.
29.August
Lagt ut orientering om flaggermusnatt i Halden - fredag 2. september kl 20:30
på Fredriksten festning på vår hjemmeside. Mette Klann fra Norsk Zoologisk
forening, flaggermusgruppa skal holde foredrag om flaggermus.
1.september
Fyldig omtale og bilde i HA som annonserer for flaggermusnatten i festningen.
26.september.
Stor omtale, med hele 1.siden og 2 sider inne i HA, av Ulveholtet og den jobben
som Naturvernforbundet i Halden har gjort med både stimerking og naturstien i
Ulveholtskogen.
1.november.
Forhåndsomtale i HA av foredraget som Hege Westskog fra Cicero skal holde i
kommunestyresalen den 2.november. I flere dager har det også stått påminnelse
under «Hva skjer» i HA.

Brev og høringsuttalelser lokallaget har sendt
12.februar
Sendt uttalelsen «Trenger vi Rygge sivile flyplass» til medlemmer av
Samferdselskomiteen på Stortinget.
23.mars.
Sendt uttalelse til Halden Kommune angående søknad fra Halden Viltforening om
adgang til utvidet elgjakt til ut november. NiH går imot at det gis tillatelse til
utvidelse av jakten.
29.april.
Levert høringsuttalelse om endring i reguleringsplan for Veden, Halden
kommune. Naturvernforbundet i Halden ønsker ingen «bit-for-bit-utbygging» av
Vedenskogen, og vi går imot den endringen av reguleringsplanen som er
foreslått.
6.desember.
Oversendt uttalelse til «Detaljregulering for Rishaughøgda” – nasjonal plan-ID:
G-695 til Halden Kommune.
Vår konklusjon var at det i nevnte område ikke er foretatt skikkelige
undersøkelser etter biomangfoldlovens bestemmelser. Vi påpekte at det må
gjøres en grundig undersøkelse sommeren 2017, og at vedtak om utbygging av
området utsettes til det foreligger en rapport om det biologiske mangfoldet.
Halden 8.mars 2017
Jan-Erik Bjerkeli
sekretær
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