
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2010 

  

Foreningen hadde per 31.12.2010 152 medlemmer. Dette inkluderer 33 familiemedlemskap (som 

utgjør 66 medlemmer) og Setesdal lokallag sine 22 medlemmer. Årsberetningen for 2009 viste 144 

medlemmer (inkludert 30 familiemedlemskap) i NOF avd. Aust-Agder.  Av dette utgjorde Setesdal 

lokallag 22 medlemmer.  

  

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Uttale til tre konsesjonssøknader om kraftutbygging i Skjeggedal.  

 Innspill til forvaltningsplanen for Reddalsvann: Lokalisering av fugletårnet.  

 Høringsinnspill til etablering av fugletårn ved Lundane i Setesdal og utsiktspunkt ved Lille 

Berse på Birkeland. 

Organisasjon 

 NOF avd. A-A har søkt Fylkesmannen om viltfondsmidler i 2010, med følgende respons:  

 Ilanddrevne sjøfugl: 6000,-  

 Sjøfugltelling i referanseområdet/sjøfuglreservatene: 21500,-  

 Vannrikse: 5 000,- 

 Fugletårnet ved Temse: 5 000,-  

 Hvitkinngås; genetisk undersøkelse: 4.000,-  

  

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 fremdeles ligger på www.agderfugl.net.  

 Jan Helge Kjøstvedt er fortsatt redaktør for Fugler i Aust-Agder. Hege Ødegård er i ferd med 

å sette seg inn i jobben som layoutansvarlig. 

 Såda har også i 2010 fungert som klubblokale, hovedsakelig som ”varmestue”, til 

møtevirksomhet og ved tilfeldige besøk.  

 NOF (hovedforeningen) avholdt årsmøte på Lista, hvor Jan Helge Kjøstvedt stilte for NOF 

avd. Aust-Agder.  

  

  

http://www.agderfugl.net/


Fugler i Aust-Agder (FiAA) 

89 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 59 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall betalende abonnenter er m.a.o. 148. Sammenliknet med 2009 utgjør det 

en liten økning fra 143. Det er 29 ”gratisabonnenter” (andre foreninger, skoler m.m.).  
  
FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 
 Nr. 1 (sidene 1-48), redaksjonen avsluttet 21.04.2010.  
 Nr. 2 (sidene 49-110), redaksjonen avsluttet 03.01.2011.  
  
Begge er trykket i farger av Grenland Reklame (Skien).  
  

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2010 bestått av følgende personer: 

  

Leder:                     Rune Skåland, Arendal 

Kasserer:                   Inger Berggren, Arendal 

Sekretær:                 Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:          Jan Helge Kjøstvedt, Høvåg 

Styremedlem:        Hege Ødegård, Lillesand 

Styremedlem:             Yngvar Aanonsen, Risør 

Varamedlem:                   Syvert Unander, Lillesand 

  

Styret har hatt fire styremøter i 2010; 20. januar (hos Inger Berggren på Nesheia, Arendal), 26. 

august og 30. september på Såda og 24. november (hos Rolf Jørn Fjærbu, Myråsen, Grimstad).  

Økonomi 

Årsregnskapet for 2010 var ferdig revidert og godkjent 10.04.2011 og viser et driftsresultat med 14 

435,33 i overskudd, (-175,73 kr i 2009).  

 

Inntektene var på kr 83 920,33 (69 869,32 kr i 2009) og utgiftene på kr 69 485,00 (70 045,05 kr i 

2009).  

  

Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2010 (årsmøte for kalenderåret 2009) ble avholdt 8. mai på Såda med 12 deltakere. 

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

årsmøtet til Botne og Bjellandstrand (4-5 deltagere). For øvrig har foreningen avholdt eller deltatt 

på følgende arrangementer:  

  

 09.03 Fuglekassesnekring. 

 02.05 Tur til Tromlingene 

 04.05 Tur med turistforeningen til Tysåsen (12 deltagere; Rune Skåland og Inger Berggren 

deltok fra NOF avd. A-A). 

 09.05 Åpning av fugletårnet ved Temse 



 25.05 Tur med mannsgruppa i Frikirka (Rune Skåland fortalte om foreningen). 

 08.06 Nattsangertur til Inntjore og omegn (ca. 18 deltagere). 

 05.09 Tur til Tromlingene 

 10.-12.09 Listatur (6 deltagere). 

 14.09 Rovfugltur ved Løddesøl 

 13.10 Fuglekveld på Såda (ca. 15 deltagere). 

 10.11 Foredrag. Arild Pfaff fortalte om fuglereservatene i Aust-Agder. Roar Solheim 

oppdaterte oss om siste nytt om brannfeltet i Mykland.  

 10.12 Julemøte med lysbildeforedrag og annen underholdning (19 deltagere). 

  

Det har 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 årsmøtet i 

2009, er det kun ett lokallag igjen i fylket (Setesdal). Kontakten mellom Setesdal lokallag og NOF 

avd. Aust-Agder har et klart forbedringspotensial, og det bør satses mer på å utvikle denne 

kontakten i årene fremover. Setesdal lokallag har som tidligere nevnt 22 medlemmer.  

  

Komiteer 

Valgkomité: 

Leif Gunleifsen 

Kjell Woxmyhr 

  

LRSK- komité:  

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad (sekretær) 

Leif Gunleifsen, Grimstad 

Geir André Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

  

Komiteen hadde et møte tidlig i 2011 der sakene fra 2010 ble behandlet. Innrapporteringslista 

oppdateres jevnlig, men det har heller ikke i 2010 vært gjennomført en helhetlig revisjon. LRSK 

Aust-Agder var ikke representert på NOFs faunistiske seminar i Bergen i januar 2011. 

  

 

 

Fugler i Aust-Agder: 



Jan Helge Kjøstvedt redaktør  

Lars Erik Johannessen layout 

Inge Selås  redaksjonsmedlem 

Roald Bengtson  redaksjonsmedlem 

Terje Lislevand  redaksjonsmedlem 

  

(se under ”Fugler i Aust-Agder” tidligere i beretningen for detaljer angående utgivelser etc.). 

  

Revisor: 

Per Kristensen, Arendal. 

  

Prosjekter 

Foreningen har i 2010 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/Rune Skåland 

  

Diverse 

Vi vil rette en ekstra takk til følgende personer: 

 Lars Erik Johannessen, som har hatt ansvaret for layoutarbeidet med FiAA i 2010. 

 Salve Håkedal, som har hatt ansvaret for hjemmesiden vår.  

 Per Kristensen, som har vært foreningens revisor i 2010. 

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

for redaktøren/redaksjonen. 

  

  

  

Rolf Jørn Fjærbu                                  Rune Skåland                        Jan Helge Kjøstvedt 

    -sekretær-                                            -leder-                                     -styremedlem- 

  

 

 


