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Stort fugleseminar på Lillestrøm 10. mars 2018

I samarbeid med Avifauna vil NTL arrangere fugleseminar på Østlandet. Vi er så heldige å få besøk av en leven-
de legende i fuglemiljøet – Rosemary Low fra England. Hun er den mest produserende forfatter av bøker om 
papegøyer m.m., men også internasjonalt kjent som kurator i Loro Parque og på Palmitos Park i mange år og 
engasjement i bevarings-prosjekter for papegøyer i naturen.

Rosemary vil holde tre foredrag for oss:

1)   Feeding parrots and other exotic birds
2)   Parrot conservation
3)   Improving the quality of life of our birds

Dessuten kommer en av Norges største oppdrettere på store papegøyer – Stein Henning Olsen. 

Han vil fortelle om sine oppdrett.

Øystein Størkersen fra Miljødirektoratet vil holde to foredrag: 

Et om de nye Citesbestemmelsene i Norge og hva dette vil innebære. 

Dette er svært aktuelt – spesielt for papegøyeeiere. Dessuten vil han snakke om regler for innførsel av frem-
mede organismer og hva dette vil bety for oss.

Arrangementet blir på et flunkende nytt hotell – Scandic på Lillestrøm – kun 50 meter fra jernbanestasjonen. 
Ca. 10 min togtur fra Oslo lufthavn Gardermoen og fra Oslo sentralstasjon, så plasseringen er svært sentral 
både for tilreisende og Oslofolk.

Vi regner med at seminaret vil vare fra kl. 10:00 – 18:00 Det blir en dagpakkekostnad som blant annet innehol-
der litt å bite i på morgenen, lunsjbuffe og en liten matbit på ettermiddagen. For tiden jobbes det med sponso-
rer etc., så vi må komme tilbake med endelig dagpris litt senere. Denne vil bli vesentlig rimeligere for de som er 
med i en klubb tilsluttet NTL enn for uorganiserte!

For de som trenger overnatting, er prisene for enkeltrom kr. 1.090,- og dobbeltrom kr. 1.290,- pr. natt inkl. frok-
ost. Betales til hotellet, men påmelding skjer til NTL – påmeldingsfristen blir 31. januar. 

Hold av datoen – vi sender ut mer informasjon ganske snart!
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