
Årsberetning for NOF avd. Aust-Agder kalenderåret 2015 

  

Foreningen hadde per 31.12.2015 249 medlemmer (237 i 2014). Av dette var 11 medlemmer i Setesdal 

lokallag, og 16 navngitte familiemedlemmer er fordelt på 12 familiemedlemskap.  

 

Fuglevernarbeid, høringsuttalelser mm 

 Bekreftelse på utførte sjøfugltellinger 2015 sendt Fylkesmannen. 

 Samlerapport med resultater fra prosjekt ilanddrevne sjøfugl 2012/13, 2013/14 og 2014/15 sendt 

Fylkesmannen. 

 Innspill til forvaltningsplanen for Raet nasjonalpark og forskriftene for landskapsvernområdene. 

 Uttale vedrørende detaljplan for hyttefelt på Alveberget, Arendal kommune.   

 Innledende planlegging av vipeprosjektet i Aust-Agder.  

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

organisasjon og om fylkesavdelingens virke.  

 

 

Organisasjon 

 Inngått avtale med Hoveleiren om strømtilførsel til Såda. Vi har egen strømmåler og foretar en 

årlig avlesning og betaling til Hoveleiren driftsselskap for bruk i året som er gått. 

 Supplerende opptrykk og salg av t-skjorter med foreningslogo. 

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

2015 ble innvilget med kr 21 500,- til sistnevnte, men det ble ingen tildeling til tellingen av 

ilanddrevne sjøfugl. 

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

 Avklaring om flytting av arkivet vårt til Aust-Agder museum og arkiv (AAma) har stoppet opp. 

Saken må tas opp igjen med AAma. 

 

 

Styret 

Styret har etter årsmøtet i 2015 bestått av følgende personer: 

Leder:                     Jan Helge Kjøstvedt, Lillesand 

Kasserer:                   Tore Gryting Andersen, Arendal 

Sekretær:                 Helge Venaas, Arendal 

Styremedlem:          Egil Eriksen, Risør 

Styremedlem:        Frode Steffensen, Arendal  

Styremedlem:             Jon Gogstad Thorsen, Grimstad 

Varamedlem:   Jan Michaelsen, Lillesand  

 

Styret har hatt 2 styremøter i 2015; 19. februar (Toraldåsen, Grimstad) og 11. september (Saltrød, 

Arendal).  

 



Økonomi 

Årsregnskapet for 2015 var ferdig revidert og godkjent 04.04.2016 og viser et driftsresultat på kr 

12.816,64 i overskudd, (kr 16 594,45 i 2014).  

 

Inntektene var på kr 62 192,59 (117 631,03 kr i 2014) og utgiftene på kr 49 375,95 (101 036,58 kr i 

2014).  

 

Revisor: 

Per Kristensen, Arendal 

 

 

 

Fugler i Aust-Agder (FiAA)  
159 av medlemmene hadde abonnement på Fugler i Aust-Agder. I tillegg var det 21 abonnenter uten 

medlemskap. Totalt antall betalende abonnenter er m.a.o. 181 (169 i 2014). Det er 36 ”gratis-

abonnenter”(andre foreninger, skoler m.m.) inklusive redaksjonsmedlemmene som får bladet gratis. Et 

lite etterslep er tatt inn slik at redaksjonen med Inge Selås i spissen, nå er i rute med utgivelsene.   

 

FiAA har utkommet med to innholdsrike nummer: 
 Nr. 1 (sidene 1−48), redaksjonen avsluttet 11.10.2015.  
 Nr. 2 (sidene 49−96), redaksjonen avsluttet 08.12.2015. 
  
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 2015 (årsmøte for kalenderåret 2014) ble avholdt 18. april på Såda på Tromøy. 23 personer 

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

 25. januar: Sjøfugltelling (11 deltagere). 

 22. februar: Sjøfugltelling (10 deltagere). 

 10. mars: Fuglekassesnekring, Birkenlund skole (22 deltagere).  

 15. mars: Hakkespettur Hisåsen (11 deltagere). 

 22. mars: Sjøfugltelling (ni deltagere). 

 18. april: Årsmøte fylkeslaget (22 deltagere + 1 gjest).  

 19. april: Fugl for folk flest (6 arrangører på Spornes, 7 på Hove). 

 26. april: Tur til Tromlingene (23 deltagere). 

 06. mai: Fuglesangtur Hove (7 NOF'ere, 23 stk. totalt).  

 07. mai: Fuglesangtur i Høvåg (19 deltagere). 

 12. mai: Fuglesangtur, Dømmesmoen (25 deltagere). 

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

 5. juni: Nattsangertur (ca. 40 deltagere).   

 6. september: Tur til Tromlingene (12 deltagere). 

 16. september: Rovfugltur til Løddesøl (8 deltagere). 

 18.−20. september: Foreningstur til Lista (15 deltagere, alle iberegnet). 

 27. september: ”Fugl for folk flest” Hove (2 arrangører). 



 7. oktober: Kosekveld, Kroverten (20 deltakere). 

 25. oktober: Sjøfugltelling (8 deltagere)  

 5. november: Høstmøte m/foredrag Kroverten (21 deltakere). 

 29. november: Sjøfugltelling (9 deltagere) 

 4.desember: Julemøte på Kroverten (31 deltakere).  

 27. desember: Sjøfugltelling (4 deltagere) 

   

Det har i 2015 vært gjennomført tellinger av ilanddrevne sjøfugler på Tromøya én gang i måneden i 

vinterhalvåret.  

Aktivitetsnivået blant medlemmene er fremdeles høyt og det lokale varslersystemet for spennende 

observasjoner er mye brukt. Til sammen er 252 ulike arter rapportert i Aust-Agder i 2015 (men ikke alle 

er behandlet av LRSK ennå) mot 242 godkjente i 2014 og 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. Teleskopet på Såda ble stjålet sammen med flere kikkerter på nyåret i 2016. 

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 2015.  

                                                                                                                                                                                                          

Komiteer 

Valgkomité: 

Leif Gunleifsen 

Rune Skåland 

 

  

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 11. februar 2016 for å validere 

sjeldne observasjoner fra 2015, men må ha ytterligere et møte i forbindelse med overgangen til den nye 

versjonen av den nettbaserte rapporteringsportalen (www.artsobservasjoner.no). 

 

Prosjekter 

Foreningen har i 2015 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     v/Sven Rislaa 

Prosjekt hvitryggspett i Aust-Agder    v/Arne Heggland og Jan Helge Kjøstvedt 



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 2015. 

 Trond Nilsen som har ansvaret for utlån av utstyr til medlemmer. 

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

redaktøren og resten av redaksjonen. 

  

 

    Helge Venaas                       Jan Helge Kjøstvedt            Tore Gryting Andersen              

       -sekretær-                                          -leder-                                         -kasserer-  


