
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2012 

 

Foreningen hadde per 31.12.2012 totalt 153 medlemmer, iberegnet Setesdal lokallag som utgjorde 

22. Medlemstallet inkluderte også 33 familiemedlemskap (som totalt utgjorde 66 medlemmer). 

Medlemstallet er uendret fra 2011 selv om dette ble oppgitt å være 155. Grunnen er at to 

medlemmer som er medlem både i fylkeslaget og lokallaget ble tellt dobbelt i 2011.  

Fra 2013 innføres samordnet medlemsregister for NOF sentralt og alle fylkes- og lokallag. Det 

betyr at alle med bostedsadresse i fylket regnes som medlemmer av fylkeslaget også de som 

tidligere kun har vært medlem i hovedforeningen. Dermed må det antas at medlemstallet for NOF 

avd. Aust-Agder vil øke betydelig i 2013, men inntektene fra medlemskontingenten øker ikke 

tilsvarende siden innbetalt kontingent skal fordeles mellom hovedforeningen, fylkeslag og lokallag.  

 

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser med mer 

 

 Innspill til foreslått vindkraftverk i Birkenes (Storehei, Bjelkeberget og Oddeheia 

vindkraftverk). 

 Innspill til foreslått vindkraftverk ved Hovatn i Bygland. 

 Søknad om midler til kartlegging av hubro i Aust-Agder sendt Fylkesmannen. 

 Vårt forslag om våtmarksområdet Saulekilen i Arendal/Grimstad som prioritert nytt 

verneområde i ny nasjonal plan for restaurering av våtmark er oversendt DN via NOF 

sentralt.  

 Såda 20. april: Jan H. Kjøstvedt orienterte ca. 30 studenter fra UMB i Ås om NOF som 

organisasjon og vårt arbeid for fuglevern (årlig forespørsel fra UMB).  

 

 

Organisasjon 

   

Bytte av bankforbindelse fra Sparebanken Sør til Arendal og omegn sparekasse. 

Utarbeidelse av forslag til nye vedtekter for foreningen i forbindelse med ny felles 

kontingentstruktur i NOF. 

Vurdering av behov for opptrykk av foreningsbrosjyren. Diskusjon rundt klubbmerke og andre 

artikler, samt salg av gavekort på medlemskap og abonnement for å profilere foreningen. 

Vurdering av videre leie og eventuell utvendig opprusting av Såda, kontakt med ”Hoves venner” 

om mulig felles bruk av Såda, samt diskusjon rundt og utarbeiding av søknad om etablering av 

utkikksbu ved Såda.  

NOF avd. Aust-Agder har søkt Fylkesmannen om viltfondsmidler i 2012, med følgende respons:  

Ilanddrevne sjøfugl: 6000,-  

Sjøfugltelling i referanseområdet/sjøfuglreservatene: 21 500,-  

Kartlegging hubro i Aust-Agder 2012: 19 200,- 

 

På enkelte 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 2012 fungert som klubblokale, i hovedsak til møtevirksomhet og som ”varmestue” 

ved tilfeldige besøk.  

NOF (hovedforeningen) holdt årsmøte på Herdla i Hordaland. Ingen stilte fra Aust-Agder.  

  

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2012 bestått av følgende personer: 

  

Leder:                     Rune Skåland, Arendal 

Kasserer:                   Tore Gryting Andersen, Arendal 

Sekretær:                 Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:          Jan Helge Kjøstvedt, Høvåg 

Styremedlem:        Hege Ødegård, Lillesand 

Styremedlem:             Inger Berggren, Arendal 

Varamedlem:  Syvert Unander, Lillesand 

  

Styret har hatt 3 styremøter i 2012: 19. mars (Toraldåsen 45), 17. september (Kystverkets lokaler i 

Barbu) og 19. november (Toraldåsen 45).  

Økonomi 

Årsregnskapet for 2012 var ferdig revidert og godkjent 30.04.2012 og viser et driftsresultat på kr 17 

322,62 i overskudd (2 351,73 kr i 2011).  

 

Inntektene var på kr. 67 307,01 (62 018,56 kr. i 2011) og utgiftene på kr. 49 984,39 (59 666,83 kr. i 

2011).  

 

Fugler i Aust-Agder (FiAA)  

93 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 56 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall betalende abonnenter er m.a.o. 149. Sammenliknet med 2011 utgjør det 

en liten økning fra 146. Det er 29 ”gratisabonnenter” (andre foreninger, skoler m.m.).  
  
FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 
 Nr. 1 (sidene 1–48), redaksjonen avsluttet 03.09.2012.  
 Nr. 2 (sidene 49–112), redaksjonen avsluttet 22.02.2013.  
  
Trykt med fargetrykk av Erik Tanche Nilssen AS (Skien).  

  

 

http://www.agderfugl.net/


Redaksjonens sammensetning: 

Jan Helge Kjøstvedt redaktør  

Hege Ødegård  layoutansvarlig 

Inge Selås  redaksjonsmedlem 

Roald Bengtson redaksjonsmedlem 

Terje Lislevand redaksjonsmedlem 

  

Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2012 (årsmøte for kalenderåret 2011) ble avholdt 21. april på Såda på Tromøy. 13 

personer møtte fram. Årsmøtekvelden ble avsluttet med pizza. For øvrig har foreningen avholdt 

eller deltatt på følgende arrangementer:  

  

 13.03 Fuglekassesnekring (15 deltakere). 

 06.05 Tur til Tromlingene (11 deltakere). 

 13.05 Fugletur til Justøya i Lillesand (11 deltakere). 

 08.06 Nattsangertur til Inntjore og omegn ble avlyst på grunn av regn. 

 02.09 Tur til Tromlingene (ca. 15 deltakere). 

 21.–23.09 Listatur (syv deltakere pluss ni som deltok deler av helga). 

 12.09 Rovfugltur Løddesøl (i underkant av ti deltakere). 

 10.10 Fuglekveld på Såda (12 deltakere). 

 14.11 Foredrag på Kroverten: Extremadura, Spania ved Roar Solheim og Spetteprosjektet i 

Aust-Agder ved Arne Heggland (25 deltakere).  

 07.12 Julemøte på Kroverten med lysbildeforedrag og annen underholdning, samt 

ekstraordinært årsmøte for å revidere vedtektene til foreningen (ca. 15 deltakere). 

  

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 og flere ”nye” har sluttet seg til det lokale varslersystemet for spennende 

observasjoner. Til sammen ble 239 fuglearter observert i Aust-Agder i 2012. 

  

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 2012.  

Komiteer 

Valgkomité: 

Kjell Woxmyhr 

Leif Gunleifsen 

  

LRSK- komité:  

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 



Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad (sekretær) 

Leif Gunleifsen, Grimstad 

Geir André Homme, Arendal 

Rune Skåland, Arendal 

  

Den lokale rapporterings- og sjeldenhetskomiteen (LRSK Aust-Agder) har per april 2013 ikke hatt 

noe møte for å godkjenne sjeldne observasjoner fra 2012.  

  

  

Revisor: 

Per Kristensen, Arendal. 

  

Prosjekter 

Foreningen har i 2012 hatt følgende prosjekter i gang: 

  

Referansetelling av sjøfugl                                      v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Telling i sjøfuglreservatene                                    v/ Jan Helge Kjøstvedt 

Prosjekt ilanddrevne sjøfugler             v/ Syvert Unander/Tore G. Andersen 

Prosjekt vannrikse                                    v/ Sven Rislaa 

Prosjekt kartlegging av hubro i Aust-Agder 2012 v/ Leif Gunleifsen 

 

Diverse 

Vi vil rette en ekstra takk til følgende personer: 

Salve Håkedal, som har ansvaret for hjemmesiden vår.  

Per Kristensen, som har vært foreningens revisor også i 2012. 

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         Tore G. Andersen 

       -sekretær-                           -leder-                         -styremedlem-                    -kasserer- 

  

  

  

 


