
 

Årsmelding 2018 for NOF-Dalane lokallag 
 
 
Styret 
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder),  John 
Grønning (kasserer), Rune Edvardsen (sekretær),  Leah Horwood og Alf 
Laksesvela (styremedlemmer),  Petter Weido Larsen, Frank Tønnesen og Roald 
Børve (varamedlemmer). 
Valgkomiteen har bestått av Roald Lomeland og Johan Tore Rødland. 
Roald Lomeland har også vært revisor. 
Det har vært 2 styremøter i 2018.  Et hos Ivar i mai, og et hos John i november. 
Faste saker er som vanlig dugnad på fyret, frøsalg og programmet. Når det 
gjelder dugnad må gjerde prosjektet fullføres nå før våren. 
  
Økonomi 
Økonomien har i 2018 vært bra og vi har fortsatt et solid bankinnskudd. Vi 
tjener fortsatt penger på frøsalg og medlemsmøtene.  Inntjeningen på frøsalget 
var bra. 
 
Medlemmer 
Lokallaget hadde  ved utgangen av 2018 117 medlemmer.  Det er en nedgang 
på 4 fra foregående år og er 2. året med en liten nedgang. 
Dette er fordelt på 100 hoved, 11 familiemedlemmer og 6 Juniorer.  Vi har også 
1 æresmedlem og 2 livsvarige medlemskap sentralt. 
 
Møter og turer 
Det har i 2018 vært 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar.  Oppmøtet på 
medlemsmøtene har i 2018 vært bra.  Møtene har blitt holdt i kantina i Egersund 
rådhus og i kantina hos Gilde på Tengsareid.  Møtene avholdes den første 
torsdagen i måneden kl. 18.30.   
Det holdes ikke møter i juni, juli og august.  På flere av møtene hadde vi 
foredragsholdere som viste bilder fra inn og utland.  Vi hadde også et par møter 
med egne bilder og konkurranse.  
 
Det ble planlagt 6 fellesturer i 2018, inkludert en dugnadstur til stasjonen. 18. 
mars var det tur til jæren og 14. april hadde vi tur til Lista. 
Dugnad og fellestur ble holdt 5.mai. Vi var 6 personer som tok turen. Planen var 
å begynne på gjerdet, men vi fikk ikke tak i utstyret vi trengte, så fokuset ble 
heller satt inn på søppelplukking. Det ble 7 sekker med søppel tilsammen…. 
I følge loggen ble dette årets beste dag når det gjelder antall arter.  Hele 55 arter 
ble observert. 



  
Høstens første tur ble ringmerkings turen til Lomeland.  Det ble ringmerket hele 
dagen og det var 23 personer innom.  Totalt ble det ringmerka 201 fugler av 21 
arter. Utenom dette ble det observert  26 arter. Det ble dermed totalt 47 arter. 
22. september skulle vi hatt tur til Lista, men den ble avlyst på grunn av stormen 
dagen før.  Det ble en liten jærrunde istedenfor.  13. oktober var det fellestur til 
fyret, men kun JTR står oppført i loggen med 26 arter registrert i kuling og 
regnbyger. 
I Januar hadde vi tradisjonen tro julebord hos Ivar.   
 
Verv/representasjon 
John Grønning er leder og sekretær i LRSK Rogaland og styremedlem i NOF-
Rogaland.                 
Rune Edvardsen er medlem i valg-komiteen for NOF-Rogaland. 
Ivar Sleveland er medlem av Falco redaksjonen.  ISL, JTR og JPL representerte 
NOF Dalane på Friluftslivets dag ved Vannbassengan.  Det ble presentet diverse 
medlemslitteratur, bannere og ringmerking. 
ISL har også hatt foredrag for Egersund og Stavanger Stuefugl foreninger. 
ISL var  med Helleland barnehage der Leah jobber og ringmerket et kull Svart-
hvit fluesnapper. Roald har merket på 2 skoler. 
Lokallaget har også i 2018 bidratt med mye stoff til Falco.   
 
Eigerøy fuglestasjon 
Aktiviteten på fyret har i 2018 vært meget bra.  Stasjonen var bemanna hele 81 
dager som er 25 flere enn 2017.  Dette fordelte seg på 47 dager første halvår og 
34 dager i andre halvår.  Flest dager hadde John Grønning med 30 dager.  Johan 
Tore Rødland hadde 29, Leif Arne Lien 13, Eilen Grønning 12, Kevin Grønning 
11, Bjørn Erik Paulsen og Ivar Sleveland 7, Kjetil Rødland 5, Rune Edvardsen 3, 
Kurt Klungland og familien til LAL 2 dager.  Leah og 6 andre hadde 1 dag. 
Når det gjelder arter ble det for 2018 registrert 143 arter.  Det er 16 flere enn i 
2017!  Men det ble heller ikke i 2018 noen nye arter for stasjonen, så artslisten 
er fortsatt på 234 arter.  
 
I 2018 ble det ikke observert de store sjeldenhetene, men kan nevne 2. funn av 
vannrikse og bøksanger. Dvergspurv var 4. funn.  Hornugle 7. funn. Vendehals 
7 og 8 funn. Fossekall var 8. funn. 
Årets beste dag med antall arter ble 5.mai. Den dagen ble det registrert 55 arter 
mot 63 arter i 2017. Det ble denne dagen registrert hele 344 smålom i loggen.  
Det ble også registrert 165 Havsuler, 2 storlom, 2 storjo, 1 polarjo, 1 tårnfalk og 
årets første Gjøk.  Andre godbiter på våren var 3 gulnebblom både 11. og 26. 
mai. 
 
Høstens beste dag ble 3. oktober med 45 arter.  Ingen arter hadde spesielt store 
antall men kan nevne 1 fjellvåk og 2 vintererler.  I løpet av høsten var det ingen 



dager som utmerket seg med veldig høye trekktall.  Mulig det dårlige været får 
ta skylden for det. Kan nevne at bøksangeren ble observert 3. august. 
 
Arten som oftest ble registrert i 2018 var svartbak med 73 dager og gråmåke 
med 71 dager.   
 
Dagen med færrest arter er 13. januar med kun knoppsvane registrert på vei ut 
en kveld. 
 
Ringmerkingsaktiviteten på fyret ble heldigvis adskillig bedre enn året før, til 
tross for enda en høst med mye dårlig vær. Dette i hovedsak takket være Johan 
Tore Rødland som nesten var den eneste som brukte netta i høst! Til sammen 
ble det merket 24 dager, noe som er den beste innsats på flere år. Likevel får alt 
regnet ta skylden for at det bare ble merket 165 fugler av 26 arter, derav de 
sedvanlige 5 pulli av stær i kassen. Til tross for nettfangst i 6 flere dager enn i 
2016, merket vi bare halvparten så mange fugl som da. Mer enn 10 individ ble 
merket av både rødstrupe, svarttrost, gransanger, fuglekonge og løvsanger, mest 
av den siste. Av spesielle merkinger kan nevnes 4 havsvaler, 2 gråspett og den 
første bøksanger siden 1991!  
 
Dugnaden for 2018 ble ikke fullført. Vi fikk alt for få timer og arbeidet med å 
sette opp gjerdet er ennå ikke utført.  
 
Prosjekter 
Vi har også i 2018 deltatt i noen prosjekter, bl.a. hekkefugltaksering og 
hagefugltelling. 
 
Ringmerking 
Sokndal ringmerkingsgruppe har nå 10 medlemmer, to av disse har bare merket 
reirunger. Leder i alle år har vært Bjørn Erik Paulsen, selv om han har flyttet til 
Ølen for flere år siden. Ringmerkingsgruppa har vært aktiv siden 1981 og har i 
løpet av disse åra merket nesten 260.000 fugler av 182 arter. I perioden 2011–
16 merket gruppa rundt 5000 fugler årlig, men i 2017 økte aktiviteten til over 
8500, og 2018 ser foreløpig ut til å bli et enda bedre år, selv om endelige data 
ikke foreligger enda. 
 
Hjemmesiden og markedsføring 
Hjemmesiden vår er www.nofdalane.net og driftes fortsatt av Gustav og Harald 
Steensland.  De lager også programarket for oss. Vi ønsker herved å benytte 
muligheten til å takke for godt utført arbeid. 
På hjemmesiden er egen link til artsobservasjoner som viser funn fra hele 
Dalane. 
Utstillingen på fyret er åpen hver helg i sommersesongen. 
Vi er også å treffe på Facebook.  Søk på NOF-lokallag. 



NOF Dalane har egen gruppe på BAND appen.  Flere andre lokallag har sine 
egne grupper der en kan være med. 
Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla ved fuglestasjonen på 
Eigerøy. Det bidras også med invitasjoner, program og rapporter i Falco. 
 
 
 
 
 
Vikeså 8. Januar 2018 
 
 
 
For styret i NOF-Dalane   Rune Edvardsen    Sekretær 
 
 


