
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2009 

  

Foreningen hadde per 31.12.2009 122 medlemmer. Dette inkluderer 30 familiemedlemskap (som 

utgjør 60 medlemmer) og ett æresmedlem, og er en ørliten nedgang fra 2008. I tillegg hadde 

Setesdal lokallag 22 medlemmer. Årsberetningen for 2008 viste 124 medlemmer (inkludert 33 

familiemedlemskap) i NOF avd. Aust-Agder og i tillegg 51 medlemmer i Setesdal lokallag. I begge 

foreningene er det gjennomført en grundig gjennomgang/opprydding i medlemslistene, og 

medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2009 er strøket.  

  

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Foreningen har rapportert om aktiviteten i grågåsprosjektet (2008), prosjekt ilanddrevne 

sjøfugler (2007/2008), vannrikseprosjektet (2008) og bruk av midler til totaltellingen av 

sjøfugl (2008).  

 Enkelte NOF-medlemmer fulgte opp med registreringer og avisinnlegg/intervju i forbindelse 

med grunnstøtingen av ”Full City” i Langesund.  

 En kommentar med prinsipielt innhold ble sendt angående kommuneplanen i Birkenes.  

 Ferdigstillelsen av hekkefuglatlasdatabasen ble omtalt i Agderposten 21. januar 2009, og det 

avsluttede prosjektet ble omtalt i flere lokalaviser i forbindelse med trykkingen av rapporten 

og publiseringen av selve hekkeatlaset på hjemmesiden på internet senere på våren.  

  

Organisasjon 

 NOF har søkt Fylkesmannen om viltfondsmidler, med følgende respons:  

 Ilanddrevne sjøfugl: 5000,-  

 Sjøfugltelling i referanseområdet/sjøfuglreservatene: 21500,-  

 Hvitkinngås, genetisk undersøkelse: 5.000,-  

  

På noen prosjekter står det inne en del midler som er overført fra tidligere års bevilgninger.  

  

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

som fortsatt ligger på www.agderfugl.net.  

 Styret har jobbet med redaktørsituasjonen i Fugler i Aust-Agder med tanke på å få tak i en 

person som kan bekle vervet permanent en periode. Layoutansvarlig får en liten 

kompensasjon for sitt arbeide med bladet.  

 Såda har også i 2009 fungert som klubblokale, hovedsakelig som ”varmestue”, til 

møtevirksomhet og ved tilfeldige besøk. Den ble dessuten utleid i forbindelse med Hove-

festivalen.  

 Vi godtok foreslått akkord etter utleie av Såda til Hovefestivalen i 2008, men det endte med 

null økonomisk uttelling på grunn av konkursen. 

 Planlegging av Vadehavet-turen i 2009 i samarbeid med Peter Prokosch.  

http://www.agderfugl.net/


 Arbeidet med fugletårn ved Temse startet opp i april 2009, og tårnet ble (nesten) ferdigstilt 

høsten 2009. Oppsettingen har skjedd som dugnadsarbeid, hvor noen få ildsjeler med Rune 

Skåland i spissen gjorde brorparten av jobben i begynnelsen. Utgiftene har overskredet 

tilskuddet. ”Offisiell åpning” skjedde 9. mai 2010.  

 Konkretisering av tidligere innspill om bygging av fugletårn i Ruakerkilen i forbindelse med 

arbeidet med forvaltningsplanen for verneområdet. Fylkesmannen frarådet foreningen å gå 

videre med forslaget siden det ville krevd dispensasjon fra bygging i 100-metersbeltet langs 

sjøen. Flere fugletårn har vært foreslått og diskutert. Siden et opplegg med dugnadsinnsats 

lett vil belaste enkeltpersoner svært mye og kan bety at byggingen trekkes ut over lang tid, 

bør vi kanskje spille ballen over til andre aktører som Fylkesmannen og Sno. 

 NOF (hovedforeningen) avholdt årsmøte, hvor ingen stilte for Aust-Agder.  

 Rune Skåland stilte på ett landsstyremøte. NOFs Landsstyre ble vedtatt lagt ned i 2009.   

 Arbeidet med foreningsfolder og plakat over fuglelivet på Tromøy ble fullført våren 2009. 

Senere er det også laget plakat om fuglelivet i Aust-Agder. Plakater og foldere er trykt opp.  

  

  

Fugler i Aust-Agder (FiAA) 

83 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 60 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall abonnenter er m.a.o. 143. Sammenliknet med 2008 utgjør det en liten 

økning i antall betalende abonnenter fra 136. Det er 29 ”gratisabonnenter” (andre foreninger, skoler 

m.m.).  

  

FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 

 Nr. 1 (sidene 1-89), redaksjonen avsluttet 02.06.2009.  

 Nr. 2 (sidene 90-132), redaksjonen avsluttet 14.12.2009.  

  

Begge er trykt med fargetrykk av Grenland Reklame (Skien).  

  

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2009 bestått av følgende personer: 

  

Leder:                     Rune Skåland, Arendal 

Kasserer:                   Inger Berggren, Arendal 

Sekretær:                 Arne Heggland, Tromøy 

Styremedlem:          Jan Helge Kjøstvedt, Høvåg 

Styremedlem:        Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:             Viggo Aasheim, Iveland 

Varamedlem:                   Syvert Unander, Lillesand 

Landsstyrerepresentant:  Rune Skåland, Arendal 

  



Styret har hatt to styremøter i 2009; 21. januar (hos Inger Berggren på Nesheia, Arendal) og 20. 

august (Såda, Tromøy). Konstituering og fordeling av verv skjedde på første styremøte for det nye 

styret (d.v.s. styremøte 2-2009). 

  

Økonomi 

Årsregnskapet for 2009 var ferdig revidert og godkjent 10.04.2010 og viser et driftsresultat på 

minus 175,73 (26 516,62 kr i 2008). Inntektene var på 69 869,32 kr (60 839,61 kr i 2008) og 

utgiftene på 70 045,05 kr (32 322,99 kr i 2008).  

  

Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2009 (årsmøte for kalenderåret 2008) ble avholdt 9. mai på Såda. 15 personer møtte 

fram. Kvelden ble avsluttet med pizza og lysbilder. Noen få medlemmer deltok på en ekskursjon før 

årsmøtet. Årsmøteekskursjonen dagen etter ble lagt til Skottjern og Saulekilen. For øvrig har 

foreningen avholdt eller deltatt på følgende arrangementer:  

  

 Månedsskiftet april/mai: Tur til Vadehavet (6 medlemmer deltok inkludert turleder Peter 

Prokosch).  

 23. mai: Naturens dag, Bjørnebo (Arendal). 

 5. juni: Nattsangertur fra Landvik (ca. 10 deltakere). 

 6. september: Tur til Tromlingene. 

 11.-13. september: Listatur (13 deltakere). 

 16. september: Rovfugltur på Løddesøl (4-5 deltakere). 

 14. oktober: Kosekveld på Såda (bilder m.m.). 

 11. november: Foredrag om Mykland-brannen ved Roar Solheim og Arne Flor, og deretter 

diskusjon rundt offentliggjøring av rødlistearters hekkelokaliteter med to av AT-skogs 

skogbruksrådgivere til stede (ca. 30 fremmøtte).  

 11. desember: Julemøte kl. 19:00 på Kroverten (ca. 20 deltakere).  

  

Fire representanter fra foreningen stilte som ”fugleguider” på to av turistforeningens turer, 

henholdsvis 5. mai (Rolf Jørn Fjærbu og Arne Heggland) og 12. mai 2009 (Rune Skåland og Jan 

Helge Kjøstvedt).  

  

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

i vinterhalvåret.  

  

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

for øvrig høyt. Mange møtes i felten etter at jungeltelegrafen/bombevarsleren har informert om 

spennende observasjoner.  

  



Lokallag 

Etter at Arendal og omegn lokallag ble oppløst og slått sammen med fylkesforeningen på forrige 

årsmøte, er det kun ett lokallag igjen i fylket (Setesdal). Kontakten mellom Setesdal lokallag og 

NOF Aust-Agder har i 2009 vært god, da lederen for lokallaget sitter i styret for fylkeslaget. 

Setesdal lokallag har som tidligere nevnt 22 medlemmer.  

  

Komitéer 

Valgkomité: 

Tore Gryting Andersen 

Leif Gunleifsen 

  

LRSK- komité (totalt 5):  

  

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad (sekretær) 

Leif Gunleifsen, Grimstad 

Geir Andre Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

  

Komitéen hadde ett møte tidlig i 2009 (behandling av 2008-saker), mens sakene fra 2009 ble 

behandlet på et møte tidlig i 2010. Innrapporteringslista oppdateres jevnlig, men det har heller ikke i 

2009 vært gjennomført en helhetlig revisjon. Rolf Jørn Fjærbu og Rune Skåland deltok på felles 

LRSK-møte (bindestrek) i Trondheim høsten 2009. 

  

Fugler i Aust-Agder: 

Jan Helge Kjøstvedt redaktør  

Lars Erik Johannessen layout 

Inge Selås  redaksjonsmedlem 

Roald Bengtson  redaksjonsmedlem 

Terje Lislevand  redaksjonsmedlem 

  

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

  

Revisor: 

Per Kristensen, Arendal. 

  

Prosjekter 

Foreningen har i 2009 hatt følgende prosjekter i gang: 



  

Referansetelling av sjøfugl                                      v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Telling i sjøfuglreservatene                                    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt genetiske undersøkelser av hvitkinngås    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt ilanddrevne sjøfugler             v/ Syvert Unander 

Prosjekt vannrikse                                    v/Sven Rislaa 

  

Hekkeatlaset ble ferdigstilt 31. desember 2009. 

Fugletårnet ved Temse ble bygd i 2009, men midlene ble tildelt i 2008. 

  

Diverse 

Vi vil rette en ekstra takk til følgende personer: 

 Lars Erik Johannessen, som har bistått med layoutarbeidet i FiAA etter at han troppet av 

som redaktør. 

 Salve Håkedal, som har hatt ansvaret for hjemmesiden vår.  

 Per Kristensen, som tok på seg oppgaven som revisor for foreningen i 2009. 

 Takkes bør også de som regelmessig bidrar med stoff til bladet. Dere gjør arbeidet enklere 

for redaktøren/redaksjonen. 

  

  

  

Arne Heggland                                  Rune Skåland                        Jan Helge Kjøstvedt 

    -sekretær-                                            -leder-                                     -styremedlem- 

  

  

  

 


