
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2014 

  

Foreningen hadde per 31.12.2014 225 medlemmer (211 i 2013). Av dette var 12 medlemmer i Setesdal 

lokallag. I tillegg har foreningen 10 familiemedlemskap fordelt på 12 navngitte familiemedlemmer.  

 

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Bekreftelse på utførte sjøfugltellinger 2014 sendt Fylkesmannen. 

 Grågåsrapport utarbeidet for Arendal og Grimstad kommuner  

 Endelig rapport for sjøfugltellingene 2011 sendt FM. Utkast for 2012-rapporten foreligger og 

2013-rapporten er også nesten ferdig.  

 Rapport om fuglelivet og fuglelokaliteter innenfor foreslåtte Raet Nasjonalpark. Oppdrag fra 

Fylkesmannen. 

 Uttale til konsekvensutredning vedrørende vindkraftverkprosjekt i Bygland, Hovatn aust.  

 2. delrapport – Registrering av risikohøyspentmaster 2013/2014 (Skjeggedal) utarbeidet og 

levert. 

 25. april orienterte leder Jan Helge Kjøstvedt ca. 25 studenter fra NMBU, Ås, om NOF som 

organisasjon og om foreningens virke.  

 

 

Organisasjon 

 Dugnadsarbeid på Skådebua. Endring av fasade og innsmøring med "eldestoff". 

 Tetting av tjærepapptak på Såda. 

 Ny leieavtale for klubblokalet på Såda er underskrevet. 

 Strømtilførsel til Såda. Kontakt med Hoveleiren driftsselskap med tanke på å få til en avtale om 

kompensasjon for vårt strømforbruk mot at vi har tilgang på strøm hele året. 

 Opptrykk og salg av t-skjorter med foreningslogo. 

 Søknad om midler til telling av ilanddrevne sjøfugl og reservat- og referansetellinger av sjøfugl i 

2014 som ble innvilget med henholdsvis kr. 6 000,- og kr 21 500,-.  

 Søknad om viltfondsmidler til nytt feltarbeid i hvitryggspettprosjektet i 2015/2016. 

 Bestilt tre NOF-plakater i metall med informasjon om foreningen (til fugletårnet og Såda). 

 Sonderinger med tanke på muligheten for å flytte arkivet vårt til AAKS. 

 Ferdsel på dyrket mark. Henvendelse fra bønder i Reddal som fryktet smittefare mellom åkre. 

Viktig for foreningens renommé at vi viser hensyn i slike områder.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2014 bestått av følgende personer: 

Leder:                     Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand 

Kasserer:                   Tore Gryting Andersen, Arendal 

Sekretær:                 Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad 

Styremedlem:          Trond Nilsen, Grimstad 

Styremedlem:        Frode Steffensen, Arendal  

Styremedlem:             Jon Gogstad Thorsen, Grimstad 

Varamedlem:   Leif Salve Håkedal, Birkenes  

 

Styret har hatt fire styremøter i 2014; 9. januar (Nesheia, Arendal), 3. juni (Toraldåsen, Grimstad), 22. 

september (Dahlske vgs, Grimstad) og 4. desember (Toraldåsen, Grimstad).  

 

Økonomi 

Årsregnskapet for 2014 var ferdig revidert og godkjent 14.04.2015 og viser et driftsresultat på kr 16 

594,45 i overskudd, (kr 12.661,41 i underskudd i 2013).  

 

Inntektene var på kr 117.631,03 (69.479,28 kr i 2013) og utgiftene på kr 101.036,58 (82.140,69 kr i 

2013).  

 

Revisor: 

Per Kristensen, Arendal 

 

 

 

Fugler i Aust-Agder (FiAA)  
146 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 23 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall betalende abonnenter er m.a.o. 169 (156 i 2013). Det er 37 ”gratis-

abonnenter”(andre foreninger, skoler m.m.) Fra 2015 får også redaksjonsmedlemmene bladet gratis.  

 

FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 
 Nr. 1 (sidene 1−48), redaksjonen avsluttet 12.09.2014.  
 Nr. 2 (sidene 49−112) ble trykket i februar 2015. 
  
Trykt med fargetrykk av Erik Tanche Nilssen AS (Skien).  

  

Redaksjonens sammensetning: 

Inge Selås   redaktør  

Hege Ødegård  layoutansvarlig 

Jan Helge Kjøstvedt  redaksjonsmedlem 

Terje Lislevand  redaksjonsmedlem 

  

 



Aktiviteter/tilbud til medlemmene 

Årsmøtet i 2014 (årsmøte for kalenderåret 2013) ble avholdt 5. april på Såda på Tromøy. 14 personer 

møtte fram. For øvrig har foreningen avholdt eller deltatt på følgende arrangementer:  

 26. januar: Sjøfugltelling (6 deltagere) 

 23. februar: Sjøfugltelling (9 deltagere) 

 11. mars: Fuglekassesnekring  

 23. mars: Hakkespettur (11 deltagere) 

 30. mars: Sjøfugltelling  

 5. april: Årsmøte fylkeslaget.  

 6. april: Fugl for folk flest (13 arrangører) 

 27. april: Tur til Tromlingene (27 deltagere) 

 29. april: Fuglesangtur i Kilsund  

 10. mai: Fugl for folk flest. 

 11. mai: Fuglesangtur i Høvåg (ti deltakere). 

 13. mai: Fuglesangtur, Dømmesmoen (13 deltagere) 

 25. mai: Fuglenes dag/Naturens dag på Bjørnebo.  

 6. juni: Nattsangertur (7 deltakere).   

 7. september: Tur til Tromlingene. 

 12. september: Rovfugltur til Løddesøl (10 deltakere). 

 19.-21. september: Foreningstur til Lista (15 deltakere, alle iberegnet). 

 28. september: ”Fugl for folk flest” Hove (15 arrangører) 

 8. oktober: Kosekveld, Såda. (12 deltakere). 

 26. oktober: Sjøfugltelling (8 deltagere)  

 12. november: Høstmøte m/foredrag (52 deltakere). 

 30. november: Sjøfugltelling (9 deltagere) 

 5.desember: Julemøte på Kroverten (26 deltakere).  

 28. desember: Sjøfugltelling (10 deltagere) 

   

Det har i 2014 vært gjennomført tellinger av ilanddrevne sjøfugler på Tromøya én gang i måneden i 

vinterhalvåret.  

Aktivitetsnivået blant medlemmene er fremdeles høyt og flere ”nye” har sluttet seg til det lokale 

varslersystemet for spennende observasjoner. Til sammen ble 242 ulike arter observert og godkjent i 

Aust-Agder i 2014, mot 241 i 2013. To (av tre) teleskoper innkjøpt ved hjelp av midler bevilget fra 

Gjensidigestiftelsen i 2014 er til utlån og har sirkulert blant flere medlemmer i løpet av året.  

Lokallag 

Det er ett lokallag i fylket. Kontakten mellom Setesdal lokallag og NOF avd. Aust-Agder er liten og 

aktiviteten innad i lokallaget har vært begrenset også i 2014.  

                                                                                                                                                                                                          

Komiteer 

Valgkomité: 

Rune Skåland 

Leif Gunleifsen 

  

LRSK-komité:  

Rolf Jørn Fjærbu, Grimstad (sekretær) 

Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand (sekretær) 

Leif Gunleifsen, Grimstad 

Rune Skåland, Arendal 

Jon Gogstad Thorsen, Grimstad 

 



Aust-Agders rapporterings- og sjeldenhetskomité (LRSK), avholdt møte 5. februar 2015 for å validere 

sjeldne observasjoner fra 2014. 

 

Prosjekter 

Foreningen har i 2014 hatt følgende prosjekter i gang: 

Ilanddrevne sjøfugl      v/Tore Gryting Andersen 

Sjøfugltelling i referanseområdet    v/Jan Helge Kjøstvedt 

Sjøfugltelling i reservatene      v/Jan Helge Kjøstvedt 

Vannriksas forflytninger i A-A (FM i AA)     v/Sven Rislaa 

Hubrokartlegging i Aust-Agder 2014 (FiVA)  v/Leif Gunleifsen 

Hubro - tiltak på linjenettet i A-A (FM i Nordland)  v/Jan Gunnersen og Leif Gunleifsen 

Grågåsrapport, Arendal komm., i forb.m. forvaltningsplan v/Jan H. Kjøstvedt og Rolf Jørn Fjærbu 

Fuglelivsrapport i forb. m. utredning av Raet nasjonalpark v/Jan H. Kjøstvedt og Rolf Jørn Fjærbu 

 

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 også i 2014. 

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

redaktøren og resten av redaksjonen. 

  

 

Rolf Jørn Fjærbu                          Jan Helge Kjøstvedt            Tore Gryting Andersen              

       -sekretær-                                          -leder-                                         -kasserer-  


