
NOF avd. Aust- Agder. Årsberetning kalenderåret 2008 

 

Foreningen hadde per 31.12.2008 124 medlemmer, inkludert 33 familiemedlemmer og 2 

juniormedlemmer). Dette er en positiv tendens i forhold til året før når vi ser på tidligere 

Arendal og omegn lokallag. I 2007 (før sammenslåingen) hadde lokallaget 107 medlemmer. 

Setesdal lokallag står, som i 2007, oppført med 51 medlemmer, men medlemslisten der er 

ikke oppdatert på flere år.  

 

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Foreningen ba NOF sentralt om å uttale seg til høringen omkring Offshore-VM på 

prinsipielt grunnlag. 

 Foreningen har sendt høringsuttalelse i forbindelse med Norwegian Grand Prix 2008 

og forholdet til fuglelivet. Traséen er mer eller mindre uendret fra 2007.  

 Innspill til oppstart av arbeid med Forvaltningsplan for Ruakerkilen/Hasseltangen er 

sendt. 

 Foreningen har sendt et brev angående planer om utvidelse av Sørlandsparken inn i et 

eikeskogsområde med naturverdier (bl.a. leveområde for hvitryggspett).  

 Foreningen har sendt innspill i forbindelse med oppstarten av rullering av kommune-

planen i Birkenes. Foreningen etterlyser en grundig konsekvensutredning av planen. 

 I samarbeid med Zoologisk forening i fylket har foreningen uttalt seg til oppstarten av 

verneprosessen i 6 skogreservater i fylket.  

 

Organisasjon 

 Foreningen har søkt NOF om støtte til sluttføring av hekkeatlaset, prosjekt 1995-2004. 

 NOF har søkt Fylkesmannen om viltfondsmidler, med følgende respons: 

o Fugletårn ved Temse – kr 19.000,-  

o Sjøfugltellingene – kr 27.500,-  

o Grågåstellinger – kr 5.000,- 

o Registrering av vannrikse på én lokalitet i Lillesand – kr 5.000,-  

 Det har vært kontakt med Røde kors i Grimstad. RK har kommet med forespørsel om 

NOF ville sette opp fuglekasser rundt leirområdet deres (inkludert fuglekassesnekring 

for medlemmer).  

 NOF har samarbeidet med Hovefestivalen, og stilt Såda til disposisjon mot en 

godtgjørelse. Oppgjøret lot vente på seg p.g.a. festivalens økonomiske problemer. I 

kjølvannet av at festivalen ble begjært konkurs kom det tilbud om frivillig akkord til 

alle kreditorer. NOF godtok denne akkorden.  

 NOFs pressemelding ang. årets fugl (hubro) er sendt til Agderposten og 

Fædrelandsvennen. Paul Mjaaland (AP) omarbeidet den og publiserte den i 

natursidene i Agderposten 6. mars.  

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

nettsider, som fortsatt ligger på www.agderfugl.net. Største forandringen som har 

skjedd i løpet av året er at foreningens observasjonsside er ”lagt ned”, og erstattet av 

en oppsummeringsside som ”speiler” det siste fra fylket på den nasjonale 

innleggelsessiden www.artsobservasjoner.no (aktiv fra 5. mai 2008). Foreningen har 

m.a.o. tilsluttet seg bruken av www.artsobservasjoner.no som offisiell portal for 

innleggelse av fugleobservasjoner. Det er et mål at alle observasjoner som ligger på 
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den gamle observasjonssiden flyttes til www.artsobservasjoner.no. Det har f.ø. vært 

noen justeringer av hjemmesidens layout, oppbygning og innhold.  

 Såda har også i 2008 fungert som klubblokale, hovedsakelig som ”varmestue”, til 

møtevirksomhet og ved tilfeldige besøk.  

 Arbeidet med fugletårn har endelig gitt frukter, med planlegging av tårn ved Temse. I 

løpet av våren 2008 ble det gjort avklaringer med fylkesmannen (økonomisk støtte), 

Grimstad kommune (søknad) og naboer. Prosjektet har mottatt 19 000 kr. i støtte, noe 

som langt på vei holder til materialer. Planleggingen har vært utført av Rune Skåland 

m.fl. Plasseringen har vært diskutert, men en har landet på en plassering tett ved 

riksvegen (gamle E18). (Arbeidet startet opp i april 2009). 

 Planene om tilrettelegging (informasjon og tårn/observasjonsplattformer) ved flere 

lokaliteter har vært diskutert. Lokaliteter som er nevnt er Reddalsvannet, Ruakerkilen, 

Løddesøl og Bjellandstrand. Dette krever samarbeid mellom NOF, forvaltnings-

myndighet/kommune og grunneier.  

 NOF (hovedforeningen) avholdt ikke landsmøte i 2008, men arrangerte fagseminar om 

sjøfugl.  

 Arbeidet med foreningsfolder og plakat over fuglelivet på Tromøy startet seinhøstes 

2008 (fullført våren 2009).  

 

Arbeid i forbindelse med sammenslåing/reorganisering 

Det meste av styremøte nr. 2-2008 ble viet ”årsplan” og fordelingen av arbeidsoppgaver på de 

ulike styremedlemmene i den nye organisasjonen. En del av dette kan ha generell verdi for 

framtidige styrer, og refereres her:  

– Foreningen bør ha minimum 2-3 styremøter per år. Saksliste lages av leder i 

samarbeid med øvrige styremedlemmer. Innkallelse skjer per e-post. 

– Utsendelse av innkalling til årsmøter etc.: Leder i samarbeid med styret lager 

årsmøteinnkallelsen (gjerne i forbindelse med siste styremøte året før, senest første 

styremøte). Innkallelse sendes ut sammen med vårprogrammet. Ansvarlig: Leder og 

den vedkommende delegerer det til.  

– Oppdatering av medlemsregister og abonnementsregister: Ett av styremedlemmene 

har ansvar. Vedkommende purrer medlemmene ved manglende innbetaling. 

Adresseendringer som kommer inn skal meddeles denne personen. Abonnentene 

purres av denne eller den personen denne delegerer det til.  

– Skrive ut giroer og adresselapper: Ett styremedlem med tilgang til skriver etc. har 

ansvaret for denne jobben.  

– Utsending av medlemspakke/velkomstbrev: Innmeldinger via nettsidene meddeles fra 

nettsideredaktør/ansvarlig til ett styremedlem som sitter på ”velkomstmateriell” som 

sendes ut. 

– Tidsskriftet planlegges med to nr. årlig, fortrinnsvis i januar og juni. Utsendelse av 

tidsskriftet: Januarutsendelse er en del av ”hovedutsendelse” (se neste punkt). 

Utsendelse av bladet som kommer i juni gjøres separat. Pakking må gjøres som en 

dugnad, fortrinnsvis i forbindelse med et styremøte. 

– Hovedutsendelse: Det er gunstig med en hovedutsendelse så snart som mulig på nyåret 

med tidsskrift, årsprogram og årsmøteinnkallelse. E-post-utsendelser er kun til 

påminnelser. 

– Program/aktiviteter: Settes opp på styremøtene, deadline nyttår for programmet fram 

til august/september, samt et nytt program som sendes ut ca august. Et av 

styremedlemmene har et overordnet ansvar for at programmet blir satt opp. 

http://www.artsobservasjoner.no/


Sannsynligvis er det logisk å prøve å sette opp ett helt program for hele året. 

Utsendelse; se forrige punkt.  

– Tømme postboksen: Ett styremedlem har hovedansvar for dette. I tillegg må 

ytterligere 1-2 styremedlemmer ha nøkkel.   

– Høringssaker etc. – distribusjon fra post-tømmer og ansvar for å følge opp. Ett 

styremedlem er ”høringsansvarlig”.  

– Propaganda: Ett styremedlem (eller leder) bør kunne frontes som foreningens ”ansikt 

utad”.  

– Sjøfugltellinger 

o Ilanddrevne; En person som styret utpeker har et overordnet ansvar 

o Reservattellingene: En person som styret utpeker har et overordnet ansvar 

– Årsmelding og styremøtereferater; sekretær er normalt ansvarlig for å utarbeide dette. 

 

Fugler i Aust-Agder (FiAA) 

Det var i 2008 136 abonnenter på FiAA, en liten økning siden 2007 (131), og trolig det 

høyeste tallet i foreningens historie (110 i 2006). FiAA har utkommet med to nummer (nr. 2 

dog utsendt på nyåret): 

 Nr. 1 (side 1-45), redaksjonen avsluttet 15.04.2008. Bladet mottatt fra trykkeriet 24. 

april, og delt ut til de første på årsmøtet (de siste mottok det i månedsskiftet mai/juni).  

 Nr. 2 (side 46-86), redaksjonen avsluttet 12.01.2009.  

 

Begge er trykt med fargetrykk av Grenland Reklame (Skien). Det har (i likhet med 2007-

årgangen) kommet mange positive tilbakemeldinger på bladets layout, trykkekvalitet og 

innhold.  

 

Styret 

Hele det gamle styret var på valg, ekstraordinært p.g.a. sammenslåingen. Styret har etter 

årsmøtet i 2008 bestått av følgende personer: 
 

Leder:    Rune Skåland, Arendal 

Kasserer:  Inger Berggren, Arendal 

Sekretær:  Arne Heggland, Tromøy 

Styremedlem  Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand 

Styremedlem:  Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:  Viggo Aasheim, Iveland 

Varamedlem:  Syvert Unander, Lillesand 

Landsstyrerepresentant: Rune Skåland, Arendal 

 

Styret har hatt 4 styremøter i 2008; 6. mars (Såda, Tromøy), 16. juni (Såda), 20. august (Såda, 

Tromøy) og 26. november (hos Inger Berggren på Nesheia, Arendal). Konstituering og 

fordeling av verv skjedde på første styremøte for det nye styret (d.v.s. st.m. 2-2008). 

 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2008 var ferdig ført 16.03.2009 og viser et driftsresultat på 26 516,62 kr 

(overskudd på kr. 11 966,- for 2007). Inntektene var på 60839,61 kr (47500,- i 2007) og 

utgiftene på 32 322,99,- (35500,- i 2007).  

 



Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2008 (årsmøte for kalenderåret 2007) ble avholdt 26. april på Såda. 13 personer 

møtte fram, hvorav 12 stemmeberettigede, og én observatør. Hovedsak på årsmøtet var 

sammenslåingen av fylkeslaget og Arendal og omegn lokallag. Årsmøtet sluttet seg 

enstemmig til forslaget. Kvelden ble avsluttet med pizza. Årsmøteekskursjonen dagen etter 

var annonsert som et ”fuglerace”. For øvrig har foreningen avholdt eller deltatt på følgende 

arrangementer:  

 

 1. mai-helga: tur til Jomfruland 

 6. Mai: Fuglesangtur med AOT på Gjervollsøy. Ca. 25 deltakere. Jan H. Kjøstvedt og 

Geir Homme representerte NOF.  

 12. mai: Tromlingene (minst 7 deltagere fra NOF Aust-Agder, samt en mengde andre) 

 24. mai: Dagstur til Jomfruland (8 deltagere fra Aust-Agder).  

 25. mai: foreningen var representert med stand på ”Naturens dag” på Bjørnebo gård i 

Arendal 

 27. mai: Sangertur og fuglekassesjekking. Noen få frammøtte. 

 6. juni: Grilling på Såda med nattsangertur etterpå. Ca 10 deltagere.  

 13. juni: Nattsangertur i Grimstad-området (7-8 fremmøtte).  

 9. september: Tirsdagstur sammen med Arendal og omegn turistforening på Hove.  

 16. september: Rovfuglsafari på Løddesøl (5 deltagere) 

 26.-28. september: Tur til Lista.  

 3. oktober: Frivillighetsdagen i Arendal, hvor foreningen hadde en stand og vant 

prisen for beste Stand på kr. 5000 i konkurranse med 70 andre!  

 14. oktober: ”kosekveld” på Såda. 

 18. november: Foredrag om polarsnipe ved Peter Prokosch 

 12. desember: Julemøte (23 frammøtte) 

 

I tillegg har det vært gjennomført tellinger etter ilanddrevne sjøfugler på Tromøya én gang i 

måneden i vinterhalvåret.  

 

Flere av disse aktivitetene har vært annonsert i Naturlosen. Aktivitetsnivået i felten blant 

medlemmene er for øvrig økende. Mange møtes i felten etter av jungeltelegrafen/bombe-

varsleren har varslet om spennende observasjoner.  

 

Lokallag 

Arendal og omegn lokallag ble vedtatt oppløst (slått sammen med NOF Aust-Agder) på 

vårparten. Dette skjedde på årsmøtet i lokallaget, og etter at årsmøtet i fylkeslaget enstemmig 

hadde bifalt at fylkesforeningen tar over ”boet” etter lokallaget.  

 

I Setesdal lokallag har det vært noe mer aktivitet enn tidligere år. Kontakten mot NOF Aust-

Agder har vært bedre enn foregående år, da en representant fra lokallaget sitter i styret for 

fylkeslaget. Lokallaget bestemte seg for å ikke oppløse seg og ”gå inn i” fylkesforeningen 

selv om Arendal og omegn lokallag løste seg opp. Det er usikkert hvor mange medlemmer 

som er i Setesdal lokallag. 

 

Komitéer 

Valgkomité: 



Kurt Johan Dalen (leder) 

Tore Gryting Andersen 

 

LRSK- komité (totalt 5, én erstatning foretatt i løpet av året):  
 

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Rolf Jørn Fjærbu, Arendal (sekretær) 

Tollef Helleren, Risør (var med på januarmøtet) 

Leif Gunleifsen, Grimstad (erstattet Tollef etter hans død). 

Geir Andre Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

 

Komitéen hadde møte 3 januar 2008 (behandling av 2007-saker), og sakene fra 2008 ble 

behandlet på et møte tidlig i 2009 (15. januar). Innrapporteringslista oppdateres jevnlig, men 

det har heller ikke i 2008 vært gjennomført en helhetlig revisjon.  

 

Fugler i Aust-Agder: 
Lars Erik Johannessen redaktør  

Inge Selås  redaksjonsmedlem 

Roald Bengtson   redaksjonsmedlem 

Christian Steel   redaksjonsmedlem 

Terje Lislevand  redaksjonsmedlem 

Jan Helge Kjøstvedt redaksjonsmedlem (nr. 2) 

 

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

 

Revisor: 

Pål Repstad, Grimstad 

 

Prosjekter 

Foreningen har i 2008 hatt følgende prosjekter i gang: 

 

Referansetelling av sjøfugl    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Telling i sjøfuglreservatene    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt grågåstellinger    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt ilanddrevne sjøfugler   v/ Styret 

Prosjekt vannrikse     v/Sven Rislaa 

 

Atlasprosjektet (som ble ledet av Roald Bengtson) er tildelt penger fra NOF-sentralt for jobb i 

forbindelse med avslutningen. I løpet av et års tid skal hele Atlas-basen være overført til det 

sentrale atlasprosjektet.  

 

Diverse 

Vi vil rette en ekstra takk til følgende personer: 

 Lars Erik Johannessen, som har gjort en meget god jobb som redaktører 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. 



 

 

 

Arne Heggland    Rune Skåland 

-sekretær-      -leder- 

 

 

 


