
 
Årsmelding 2015 for NOF-Dalane lokallag. 
 

 
Styret. 
Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning: Ivar Sleveland (leder),  John Grønning 
(kasserer), Rune Edvardsen (sekretær),  Leah Horwood og Alf Laksesvela 
(styremedlemmer),  Petter Weido Larsen, Arne Hadland og Aviv Livnat 
(varamedlemmer). 
 
Valgkomiteen har bestått av Roald Lomeland og Johan Tore Rødland. 
 
Roald Lomeland har vært revisor. 
 
Det har vært 2 styremøter i 2015.  Et møte hos Ivar og et møte hos Rune.   
Blant sakene som har blitt behandlet er dugnad på fyret.  Planlegging av høst og vår 
programmet.  Bildekonkurranse på turstien ut til fyret.  Utsendelse av programarket.  
Teller på hjemmesiden. 
Når det gjelder dugnad på fyret, så har vi funnet det fornuftig å ha en som er ansvarlig for 
dette.  For 2016 blir dette Rune Edvardsen. 
 
Økonomi. 
Økonomien har i 2015 vært bra og vi har fortsatt et solid bankinnskudd.  Vi tjener penger 
på frøsalg og medlemsmøtene. 
 
Medlemmer. 
Lokallaget hadde  ved utgangen av 2015 108 medlemmer.  Det er en økning på 7 fra 
foregående år. 
Dette er fordelt på 89 hoved, 19 familiemedlemmer og 3 Juniorer (nytt for året??). 
 
Møter og turer. 
Det har i 2015 vært 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar.  Oppmøtet på 
medlemsmøtene har vært meget bra.  Møtene har i år blitt holdt i kantina på Egersund 
rådhus og 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 5 fellesturer i 2014.  Årets første fellestur skulle vært en overnattingstur til fyret. 
5 personer står oppført i loggen for lørdagen og det ble observert 24 arter.  Det ble ikke 
noen overnatting p.g.a. meget dårlig vær utover lørdagen. 
12. april hadde vi felles spettatur til Lund med Stavanger lokallag.  Gunnar Skjærpe var 
tur leder.  Det ble totalt observert 41 arter med b.l.a. dverg, grå, grønn og hvitryggspett. 
24.mai skulle vi hatt tur til Rott eller Lista.  Det ble tur til Lista. Kun 2 personer (Petter 
og Jan Petter) tok turen.  Har ikke mottatt noe turinfo her. 



Første høsttur ble som vanlig Ringmerkingsturen.  I år til Mydland 16. August med 
Sigfred Mydland som turleder.  Det ble merka 70 individer av 15 arter, bl.a. 2 gulsangere 
3-4 rørsangere.  7 personer var innom i løpet av dagen. 
Siste felles tur ble til Lista 19.september.  Denne gang deltok 5 personer. 
 
Verv / representasjon. 
John Grønning er leder og sekretær i LRSK Rogaland.  Han er også styremedlem i NOF-
Rogaland. 
Ivar Sleveland er medlem av Falco redaksjonen. 
Roald Lomeland, Jan Petter Leidland og Ivar Sleveland representerte NOF Dalane på 
Friluftslivets dag ved Maurholen Gamle Jernbanestasjon.  Her hadde vi oppe nett og 
demonstrerte ringmerking.  Det ble også drevet med aktiv verving av nye medlemmer. 
Lokallaget har også i 2015 bidratt med mye stoff til Falco.   
 
Eigerøy fuglestasjon. 
Aktiviteten på fyret har i 2015 vært bra.  Stasjonen var bemanna 57 dager, noe som er det 
samme som for 2014.  Meget bra.   Dette fordelte seg på 33 dager første halvår og 24 
dager i andre halvår.  Flest dager hadde denne gang JTR med 22 dager.  JGR hadde 16 
dager,  BEP 13 dager, ISL og Eilen 7 dager, RED 6 dager, Leah og LAL  3 dager og 
Kevin 2 dager. 5 personer pluss 50 slektninger?? hadde 1 dag i loggen.   Dermed er 13 
personer pluss 50 slektninger  registrert i loggen.  Det er 50 slektninger flere enn for 
2014…:-)  
Når det gjelder arter ble det for 2015 registrert kun 115 arter.  Det er 29 færre enn 2014 
(144).  Det ble ingen nye arter for stasjonen i 2015 og artslisten er da fortsatt på 231 arter. 
Av spesielle arter kan vi nevne Grønlandsmåke som bare var 3. funn for stasjonen og 
første siden 1998. Fiskeørn som var 4.funn, Myrhauk 14 funn, Toppdykker 27 funn og 
første siden 2010.  Trekryper og Tyrkerdue er heller ikke årvisse. 
Til slutt tar vi med at årets ENESTE jo ble en storjo 1.august.  Denne ble tilfeldig 
observert under dugnaden vi hadde den dagen.  Mitt under arbeidet var det tid for å rette 
opp ryggen litt og ta en kjapp statusrapport på himmelen over oss og der trakk storjoen 
rett over på innsiden av fyret.  Flaks! 
 
Årets beste dag med antall arter ble 2.mai med 46 arter (68 i 2014). Bl.a 60 smålom og 2 
gulnebblom.  På høsten ble 3.oktober en bra dag med 44 arter.  Bl.a myrhauk, toppdykker 
og mye småfugl. 
Ifølge loggen ble færrest arter registrert 13. januar med kun svartmeis og knoppsvane… 
Det står ingenting i loggen om vær og tidspunkt. 
 
Dager med ringmerkingsaktivitet på fyret blir stadig færre.  I 2015 ble det kun 7 dager 
både vår og høst, mot tilsammen 17 dager i 2014 og 21 dager i-13.  Dette har nok 
sammenheng med at det bare er J.T.Rødland og B.E.Paulsen som har merket der ute, slik 
som de seneste år! 
Det ble totalt merket 109 fugler av 22 arter, mot 172 fugler i 2014.  Beste dager var 1.mai 
med 23 fugl og 22 fugl 2.oktober.  Av spesielle arter kan nevnes en svartrødstjert den 
23.april og 5 havsvaler fanget natt til 13.august, hvorav en med engelsk ring. 
 



Dugnad på fyret.  For 2015 ble det igjen færre timer enn avtalt.  Vi fikk kun utført 28 
timer til sammen (24 i 2014).  Det ble tatt maling og ryddejobber.   
Når det gjelder søppelplukking som flere av oss var med på, var det gledelig på 2 
nyttårsdag i år og se at det fortsatt ligger lite søppel langs stien etter linken.  
Håper at vi får tatt mange dugnadstimer i år.  Vi har avtalt 40 timer i året!!! 
 
Det var i 2015 ingen konkurranse rettet mot turgåere til Fyret.  
 
Utstillingen på fyret er åpen hver helg i sommersesongen. 
 
Prosjekter. 
Vi har også i 2015 deltatt i noen prosjekter, bl.a. hekkefugltaksering, Hubrolytting og 
hagefugltelling. 
 
Ringmerking. 
Ni av medlemmene er med i Sokndal ringmerkingsgruppe; 5 fra Sokndal, 3 fra Eigersund 
og en fra Bjerkreim.  Leder i alle år har vært B.E.Paulsen.  Ringmerkingsgruppa har vært 
aktiv siden 1981 og har i løpet av disse åra merket ca 240.000 fugler av 177 arter, dvs. et 
gjennomsnitt på vel 7000 fugler pr. år.  Endelige data for 2015 foreligger ikke 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. 
 
Siden kunne med fordel vært mer oppdatert. 
På hjemmesiden er egen link til artsobservasjoner som viser funn fra hele Dalane. 
 
Vi er nå også å treffe på Facebook.  Søk på NOF-lokallag. 
 
Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla ved fuglestasjonen på Eigerøy.  
Vi har en utstillingen på fyret som er åpen helgene i sommersesongen.  Det bidras også 
med invitasjoner, program og rapporter i Falco. 
 
 
 
Vikeså 10. Januar 2015. 
 
For styret i NOF-Dalane   Rune Edvardsen   
 Sekretær 
 
 

 
 


