
NOF avd. Aust- Agder. Årsberetning kalenderåret 2007 

 

Foreningen har i 2007 hatt 158 betalende medlemmer (154 i 2006), fordelt på Arendal og 

omegn lokallag 107 (102) og Setesdal lokallag 51 (52). Aktiviteten i NOF avd. Aust-Agder i 

2007 har vært brukbart god, med utgivelse av to nummer av tidsskriftet samt god aktivitet 

knyttet til Arendal og omegn lokallag.  

 

Fuglevernarbeid 

 Gjennomføring av ny totaltelling av sjøfugl i Aust-Agder i 2007 (planlegging har pågått 

siden 2003).  

 Påklaging av vedtak om fellingstillatelse på ærfugl som gjør skade på blåskjellanlegg 

(delvis tatt til følge). 

 Påklaging av vedtak om konsesjon til Vassfossen kraftverk (ikke tatt til følge). 

 Leserinnlegg i Agderposten om konflikt mellom storskarv og kysttorsk. NOF mener at en 

bør legge til grunn at kunnskapen omkring ”problemstillingen” må tas opp.  

 Vår leder informerte ca. 30 studenter fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap ved Ås 

om NOFs rolle i norsk naturforvaltning på Såda 4. mai.  

 

Høringsuttalelser etc.  

Foreningen har uttalt seg i forbindelse med: 

 Fennefoss kraftverk. 

 Forslag til vern av 3 barskogsområder. 

 Forslag til reguleringsplan for Fossbekk, Lillesand. 

 Konsesjonssøknad Kilandsfoss kraftstasjon, Froland (ankesak og ny høringsrunde).  

 Melding om utvidelse av Fennefoss kraftverk, Evje og Hornnes.  

 Fiskemåkekolonien og nettingen i fjellveggen i Barbu, Arendal (tiltakshaver er Statens 

vegvesen).  

 Kommunedelplan for småbåthavner i Lillesand kommune. 

 Norwegian Grand Prix og forholdet til fuglelivet. 

 Søknad om konsesjon for bygging av Skripelandsfossen kraftverk, Froland kommune. 

 Evaluering av forsøksordning 2002-2007 med sjøfugljakt på kommunale og statlige 

eiendommer. 

Organisasjon 

 Foreningen søkte viltfondsmidler til grågåstellinger og til totaltelling av sjøfugl (kr 60 

000,-: forutsetningen for grågåssøknaden var at den utgikk dersom det ble tilslag på 

midler til totaltellingen). 

 De fem kystkommunene i fylket er tilskrevet (generell søknad) om stønad til totaltelling 

av sjøfugl. Det ble positivt svar fra Risør og Tvedestrand, negativt fra Arendal (som 

henviste til viltkartlegging i kommunen som er på trappene i kommunen i 2008). 

 Resultater fra prosjekt ilanddrevne sjøfugl 2006-2007 er sendt til Fylkesmannen. 

 Redegjørelse for bruk av viltfondsmidler i 2006 er sendt til Fylkesmannen.  

 Rapport til SNO med redegjørelse for bruk av sjøfugltellingsmidler er sendt.  



 Oppsummering av vårt feltarbeid i forbindelse med offshore VM i 2001 er sendt til 

arrangøren.  

 Foreningen har mottatt spørsmål om å produsere reklamemateriell til bruk på 

”sommerfuglhuset” på Hove. Dette vil sannsynligvis skje i 2008.  

 Ny LRSK-komite er utnevnt og har levert sin første rapport i 2007.  

 Planlegging av flytting av arkivet på Rysstad i Valle (til Valle sentrum). Flytting vinteren 

2008.  

 Styret har, i samarbeid med Arendal og omegn lokallag, arbeidet med planer om eventuell 

sammenslåing av fylkesavdelingen og lokallagene i fylket. Setesdal lokallag har også blitt 

kontaktet i sakens anledning.  

 Det har vært arbeidet med en fellestur med NOF-Telemark. 

 Rekrutteringssituasjonen har vært en gjenganger på alle møter, uten at dette har munnet ut 

i spesielle opplegg eller tiltak.  

 Foreningens hjemmeside på internett er videreført og videreutviklet.  

 

Fugler i Aust-Agder (FiAA) 

Det var i 2007 131 abonnenter på FiAA, en betydelig økning siden 2006 (110). FiAA har 

utkommet med to nummer: 

 Nr. 1 (side 1-45), redaksjonen avsluttet 12.04.2007. 

 Nr. 2 (side 46-89), redaksjonen avsluttet 20.11.2007.  

 

Begge er trykt med fargetrykk, av Grenland Reklame. Det har kommet mange positive 

tilbakemeldinger på bladets layout, trykkekvalitet og innhold.  

 

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2007 bestått av følgende personer: 
 

Leder:    Jan Helge Kjøstvedt, Høvåg 

Kasserer:  Lederen har ivaretatt denne funksjonen 

Sekretær:  Arne Heggland, Tromøy 

Styremedlem:  Erik Hult, Holmesund 

Styremedlem:  Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:  Geir André Homme, Arendal 

Varamedlem:  Inger Berggren, Arendal 

Varamedlem:  Rune Skåland, Arendal 

Landsstyrerepr:  Arne Heggland, Tromøy 

 

Styret har hatt 2 styremøter i 2007; 28. mars og 29. november, begge på Såda, Tromøy.  

 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2007 var ferdig ført 3. februar 2008 og viser et overskudd på kr. 11966,- 

(minus kr 12925,- i 2006). Inntektene var på kr 47500,- (kr 33600 i 2006, kr 30500 i 2005) og 

utgiftene på kr 35500,- (kr 46500,- i 2006, kr 18000,- i 2005).  

 



Aktiviteter 

Årsmøtet i 2007 ble avholdt 21. april på Såda. 12 personer møtte fram. Kvelden ble avsluttet 

med pizza og diskusjon vedrørende rekruttering og bruken av Såda. Årsmøteekskursjonen ble 

avlyst på grunn av laber oppslutning og dårlig vær. 

 

Salve Håkedal fra Birkenes har fortsatt arbeidet med NOF avdeling Aust-Agders nettsider, 

som fortsatt ligger på www.agderfugl.net. 

 

Ingen fra NOF avd. Aust-Agders styre var representert på jubileumslandsmøtet på Jæren, men 

Terje Lislevand representerte fylket. Jan Helge Kjøstvedt (vara) møtte på landsstyremøtet i 

Stjørdal 27. oktober  2007.  

 

Såda har fortsatt fungert som møtepunkt for medlemmer i Arendal og omegn lokallag og 

fylkeslaget. Fylkeslaget har, som tidligere år, gitt sin tilslutning til lokallagets aktiviteter på 

Såda. I perioden februar-april ble det forsøkt en ordning med ”åpent hus” hver søndag, med 

salg av kaffe, vafler etc. Evalueringen viser at det er et noe blandet syn på om dette var 

vellykket.  

 

Det har igjen vært arbeidet med planlegging av fugletårn i Aust-Agder, men et prosjekt har 

heller ikke dette året nærmet seg realisering. Det har vært jobbet mest med planer om tårn ved 

Temse (en ferskvannslokalitet langs gamle E18).  

 

Lokallag 

Arendal og omegn lokallag har igjen hatt høy aktivitet gjennom året, med gjennomføring av 

”åpent hus” søndagene våren 2007 og andre arrangementer med varierende, tidvis godt 

oppmøte.  

 

I Setesdal lokallag har det vært minimal aktivitet i 2007. Ingen nye lokallag har kommet til i 

løpet av året. 

 

Komitéer 

Valgkomité: 
Knut Høgevold (leder) 

Kurt Johan Dalen (forespurt av styret etter årsmøtet) 

 

LRSK- komité talte 5 stk:  
 

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Rolf Jørn Fjærbu, Arendal (sekretær) 

Tollef Helleren Risør  

Geir Andre Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

 

Komitéen behandlet sakene fra 2007 på et møte 3. januar 2008. 

 

Fugler i Aust-Agder: 
Lars Erik Johannessen redaktør  

Inge Selås  redaksjonsmedlem 

Roald Bengtson   redaksjonsmedlem 

Christian Steel   redaksjonsmedlem 



Terje Lislevand  redaksjonsmedlem 

(se eget punkt for detaljer angående utgivelser etc.). 

 

Revisor: 

Pål Repstad, Grimstad 

 

Prosjekter  

Foreningen har i 2007 hatt følgende prosjekter i gang: 

 

Totaltelling av sjøfugl    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Referansetelling av sjøfugl    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Telling i sjøfuglreservatene    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt grågåstellinger    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt ilanddrevne sjøfugler   v/ Arendal og omegn lokallag 

Prosjekt 1995 – 2004 (datafangst avsluttet)  v/ Roald Bengtson 

Prosjekt Atlas Vår og Høst (datafangst avsluttet) v/ Roald Bengtson 

 

Diverse  

Vi vil rette en ekstra takk til følgende personer: 

 Lars Erik Johannessen, som har gjort en meget god jobb som redaktør for Fugler i Aust-

Agder. 

 Salve Håkedal, som har hatt ansvaret for hjemmesiden vår.  

 Pål Repstad, som har tatt på seg oppgaven å være revisor for oss. 

 Takkes bør også de som flittig bidrar med stoff og annonser til bladet. Dere gjør arbeidet 

vesentlig lettere for redaktøren/redaksjonen. 

 

…og så vår gjenganger… 

 David Steel, som i nok et år har vist stor velvilje ved å videresende posten vår. 

 

 

Arne Heggland    Jan Helge Kjøstvedt 

    -sekretær-      -leder- 

       (Sign.)      (Sign.) 

 

 


