
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2011 

  

Foreningen hadde per 31.12.2011 155 medlemmer. Dette inkluderer 33 familiemedlemskap (som 

utgjør 66 medlemmer) og 22 medlemmer i Setesdal lokallag og er en liten økning fra 2010. 

Årsberetningen for 2010 viste 152 medlemmer i NOF avd. Aust-Agder (inkludert 30 

familiemedlemskap/60 medlemmer og 22 medlemmer i lokallaget).   

  

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Innspill til konsekvensutredning for E-18 vindpark i Lillesand og Grimstad kommuner. 

 Intern høringsuttalelse til DNs notat om nye jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun 

for perioden 1. april 2012 til 31. mars 2017 (begge disse sendt NOF sentralt). 

 Innspill til verneplanprosess, Badstudalen naturreservat, Lillesand. 

 Påklaging av vedtak om tillatelse til felling av fiskeender i Tovdalselva, Birkenes (klage tatt 

til følge).  

 Høringsuttalelse til kommuneplanen i Lillesand kommune.  

 Høringsuttalelse til reguleringsplan, Hæstadhaven, Lillesand. 

 Høringsuttale til verneforslag for skogområder i Grimstad og Åmli kommuner i Aust-Agder 

fylke – Hommedal Prestegårdskog Naturreservat og Gangsei naturreservat. 

 

Organisasjon 

 Utarbeiding av forslag til vedtektsendringer for NOF avd. Aust-Agder i forbindelse med 

felles kontingentstruktur i NOF.  

 NOF avd. Aust-Agder har søkt Fylkesmannen om viltfondsmidler i 2011, med følgende 

respons:  

 Ilanddrevne sjøfugl: 6000,-  

 Sjøfugltelling i referanseområdet/sjøfuglreservatene: 21500,-  

 Sammenstilling av kunnskap om vandrefalkhekkinger i Aust-Agder: 10 050,- 

 NOF avd. Aust-Agder har på oppdrag fra Lillesand kommune utført fugleregistreringer på 

Mortensholmen: 3000,-  

 Rapport sendt Fylkesmannen vedr. rapport ”Ilanddrevne sjøfugl 2009/2010 og 2010/2011”. 

  

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, mens Hege Ødegård har 

ansvaret for bladets layout. 

 Såda har også i 2011 fungert som klubblokale, hovedsakelig som ”varmestue”, til 

møtevirksomhet og ved tilfeldige besøk.  

 NOF (hovedforeningen) avholdt årsmøte i Oslo. Rune Skåland stilte for Aust-Agder.  

  

http://www.agderfugl.net/


  

Fugler i Aust-Agder (FiAA) 

91 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 55 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall betalende abonnenter er m.a.o. 146. Sammenliknet med 2010 utgjør det 

en liten nedgang fra 149. Det er 29 ”gratisabonnenter” (andre foreninger, skoler m.m.).  
  
FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 
 Nr. 1 (sidene 1-64), redaksjonen avsluttet 18.08.2011.  
 Nr. 2 (sidene 65-128), redaksjonen avsluttet 12.02.2012.  
  
Begge er trykt med fargetrykk av Grenland Reklame (Skien).  
  

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2011 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 4 styremøter i 2011; 13. januar og 27. april (hos Rolf Jørn Fjærbu i Grimstad), 01. 

september på Såda og 09. desember (på Kroverten, Arendal - før julemøtet).  

Økonomi 

Årsregnskapet for 2011 var ferdig revidert og godkjent 15.04.2011 og viser et driftsresultat med 2 

351,73 i overskudd, (14 435,33 kr i 2010).  

 

Inntektene var på kr 62 018,56 (83 920,33 kr i 2010) og utgiftene på kr 59 666,83 (69 485,00 kr i 

2010).  

  

Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2011 (årsmøte for kalenderåret 2010) markerte 40 års jubileet for NOF Aust Agder. 

Møtet ble avholdt 30. april med mulighet for overnatting til 1. mai på Store Torungen utenfor 

Arendal. 31 personer møtte fram og deltok på hele eller deler av arrangementet. Det ble servert 

reker og Espen Sundet Nilsen viste lysbilder og fortalte fra en fugletur til Kaukasus. Mange 

medlemmer benyttet seg av overnattingstilbudet og ble over til dagen etter. For øvrig har foreningen 

avholdt eller deltatt på følgende arrangementer:  

  

 08.03 Fuglekassesnekring (13 deltakere) 

 08.05 Tur til Tromlingene (14 deltakere) 



 28.05 Fugletur til Sildodden og Gjernestangen i Risør (6 deltakere) 

 04.06 Nattsangertur til Inntjore og omegn (4 deltagere) 

 04.09 Tur til Tromlingene avlyst på grunn av dårlig vær. 

 09.-11.09 Listatur Ny rekord – 124 arter (kun 6 deltakere) 

 14.09 Rovfugltur Løddesøl (12 deltagere) 

 12.10 ”Kosekveld” med bilder m.m. på Såda (8 deltagere) 

 16.11 Foredrag ”Oman er ikke bare ørken”. Vegard Bunes fortalte og viste bilder fra en 

fugletur til ørkenlandskap og kystområder i Oman (25 deltakere)  

 09.12 Julemøte på Kroverten med lysbildeforedrag og annen underholdning (14 deltagere) 

  

Det har vært gjennomført tellinger av ilanddrevne sjøfugler på Tromøya én gang i måneden i 

vinterhalvåret.  

Noen av turene var offentliggjort i Naturlosbrosjyren. Aktivitetsnivået blant medlemmene er 

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

spennende observasjoner. Til sammen ble 241 ulike arter observert i Aust Agder i 2011. 

 

Lokallag 

Det er fremdeles kun ett lokallag i fylket. Både kontakten mellom Setesdal lokallag og NOF avd. 

Aust-Agder og aktiviteten innad i lokallaget har vært begrenset i 2011. Setesdal lokallag har som 

tidligere nevnt 22 medlemmer.  

  

Komiteer 

Valgkomité: 

Kjell Woxmyhr 

Leif Gunleifsen 

  

LRSK- komité (totalt 5):  

  

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad (sekretær) 

Leif Gunleifsen, Grimstad 

Geir André Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

  

Komiteen hadde et møte 25. januar 2012 der sakene fra 2011 ble behandlet. Innrapporteringslista 

oppdateres jevnlig, og i 2011 ble lista gjenstand for en fullstendig gjennomgang. LRSK Aust-Agder 

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

  

Fugler i Aust-Agder: 

Jan Helge Kjøstvedt redaktør  

Hege Ødegård  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 2011 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: 

 Salve Håkedal, som har hatt ansvaret for hjemmesiden vår.  

 Per Kristensen, som har vært foreningens revisor i 2011. 

 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- 

  

  

  

 


