
Årsmelding 2021 for NOF-Dalane lokallag. 

Styret. 

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: Leder Ivar Sleveland. Styremedlemmer: John 
Grønning (kasserer), Rune Edvardsen (sekretær), Leah Horwood og Alf Laksesvela.  
Varamedlemmer: Petter Weido Larsen, Frank Tønnesen og Roald Børve. 

Valgkomiteen har bestått av Roald Lomeland som leder og Johan Tore Rødland  

Roald Lomeland har også vært revisor. 

Det har vært 2 styremøter i 2021.  Det første i mai kan knapt kalles et møte, men var heller 
litt kommunikasjon på e-post i mai.  Der ble det blant annet foreslått å flytte årsmøtet til 
første torsdag i februar.  Forslaget kom fra kasserer og sekretær for å få litt bedre tid med å 
ferdigstille regnskap og årsrapport.  Dette ble tatt til etterretning og årsmøtet for 2021 ble 
planlagt til 3.februar.2022.  Andre ting var når vi skulle prøve å få tatt årsmøtet for 2020, som 
stadig måtte utsettes p.g.a pandemien.  

2.Nov.21 hadde vi årets andre styremøte.  Dette ble avholdt hos Ivar på Svanes.  Kveldens 
saker var Høstprogrammet, lokale for årsmøtet og konkurranse på turstien til fyret. 

Økonomi. 

Økonomien for 2021 ender med overskudd og vi har fortsatt et solid bankinnskudd. Mer om 
dette i årsregnskapet. 

Medlemmer. 

Lokallaget hadde ved utgangen av 2021 123 medlemmer.  Det er to medlemmer flere enn 
foregående år.  Dette inkluderer 18 familiemedlemmer, 5 juniorer og et æresmedlem m/
familie. 

Møter og turer. 

Det ble planlagt 5 møter som vanlig for våren 2021, men alle ble dessverre avlyst på grunn av 
pandemien.  Det ble også planlagt med to fellesturer for vårprogrammet.  Turene skulle gått 
til Jæren og fyret, men ble avlyst.   

Istedenfor mars møtet tok vi en fellestur i friluft til fyret 7.mars.  6 personer var med på turen. 
Vi startet dagen med litt skåding, for så å ta dugnad med ferdigstillelse av gjerdet.  Det ble 
registrert 28 arter. Bl.a. 550 tjeld på trekk nord og en ad grønlandsmåke.  

18. april gikk igjen turen til fyret.  Denne gang med 7 personer i loggen.  Det ble registrert 
hele 71 arter.  Kan nevne smålom, storlom, islom, kortnebbgås og tyvjo. Dette var årets klart 
beste dag når det gjelder antall arter. 



For høsten ble det planlagt de 4 vanlige møtene. I tillegg hadde vi en fellestur.  Vi hadde 
foredragsholder på to av møtene.   

Fellesturen ble ringmerkingsturen til Rødland.  Årsmøtet for 2020 ble også tatt her, mellom to 
nett runder.  Vi hadde også et par møter med egne bilder.      

Møtene holdes første torsdagen i måneden kl. 18.30. unntatt januarmøtet som skal holdes 2. 
torsdag i januar.  Det holdes ikke møter i juni, juli og august.   

Verv / representasjon. 

John Grønning er leder og sekretær i LRSK Rogaland og styremedlem i NOF-Rogaland.  

Rune Edvardsen er medlem av valg-komiteen for NOF-Rogaland. 

Ivar Sleveland er medlem av Falco redaksjonen.   

Ivar Sleveland og Roald Lomeland representerte NOF Dalane på Friluftslivets dag ved 
Vannbassengan i september.  Det ble presentet diverse medlemslitteratur, bannere og 
ringmerking. 

NOF Dalane presenterte seg både vår og høst på Låvaberget i Vannbassengane. Her har vi 
oppe nett og viser fuglene for tilhørerne og forklarer rundt artene og om fugler generelt. På 
våren var det Roald Lomeland og Kurt Klungland med frue som sto for dette.  Om høsten var 
det Roald Lomeland, Leif Arne Lien, Gerhard Haaland og Kurt Klungland med frue.  

Lokallaget har i 2021 bidratt med mye stoff til Falco.   

Eigerøy fuglestasjon. 

Aktiviteten på fyret har i 2021 vært meget bra.  Stasjonen var bemanna hele 97 dager som er 
23 dager flere enn i 2020 som også var et bra år.  Dette fordelte seg på 66 dager første halvår 
og 31 dager i andre halvår.  Flest dager hadde igjen Johan Tore Rødland med 43 dager.  John 
Grønning 31, Svein A. Valland 24, Leif Arne Lien og Bjørn Erik Paulsen 7, Ivar Sleveland og 
Eilen Grønning 6, Kevin Grønning 3, Mette Lien, Anne Kristine Rødland og Rune Edvardsen 
2, Gunnar Skjærpe, Daniel Lien og Arne Christian Valland hadde en dag.  Dermed er 14 
personer oppført i loggen. 

Når det gjelder arter ble det for 2021 registrert 145 arter.  Det er 10 flere enn for 2020.  2021 
fremstår da som et meget bra år både når det gjelder arter og observasjons dager.  Det ble en 
ny art for stasjonen i 2021 med brilleand.  Det var også ny art for kommunen.  Da er totalen 
for fyret på 233 arter. 



I 2021 er da brilleand årets største sjeldenhet. Brilleanda trakk forbi på nært hold den 20. mai 
og ble først observert da den trakk forbi Lista litt tidligere på dagen.  Av arter som langt fra er 
årlige kan vi nevne Polarmåke som er 8. funn, Grønlandsmåke 6. funn, Kvartbekkasin 8. funn 
og sist sett i 2016.  

Den 30. juli trakk det 2 havlirer forbi og det var det 19.nde funnet og første siden 2018.  Den 
17. oktober ble det observert 2 horndykkere som trakk forbi fyret. Utenom 1 ind. i 
Nautasundet tidlig 2021, så var dette første obs siden 2010.  Av store antall kan vi nevne solid 
ny årsrekord med 41 gulnebblom og 40 islom, smålom med 349 ptN den 7. mai. Ringgås med 
1830 ind. ptN den 29. mai.  Fiskemåke med 2850 (ny rekord) ptN den 11. mai.  Det ble også 
ny dagsrekord med 800 Kaier ptS 17. oktober. 

Årets beste dag med antall arter ble 18. april.  Den dagen ble det registrert 71 arter, blant 
annet smålom, storlom, islom, polarjo, kortnebbgås og 6 vaderarter. På høsten ble 17. oktober 
beste dag med 52 arter med bl.a. horndykker og kvartbekkasin. 

Vårens første linerle ble registrert så tidlig som 24. mars og gauk ble første gang registrert 24. 
mai.  Arten som oftest ble registrert i 2021 var igjen gråmåke med 81 dager og at myrhauk 
ble registrert hele 13 dager i løpet av vårsesongen! 

Dagen med færrest arter ble 23. februar med kun 6 arter mellom klokka 1600 og 1745.  4 
arter var av det vanlige slaget med knoppsvane, stokkand, kvinand og siland.  De to andre 
artene var svartstrupe og jordugle som ikke er veldig vanlige i loggen. Svartstrupe ble sist sett 
i 2008. 

Ringmerkingsaktiviteten på fyret i 2021 ble ikke like bra som for 2020.  Det ble merket totalt 
75 fugler mot 146 for 2020.  Dette fordelte seg på 21 arter.  Rødstrupe var den arten som ble 
merket oftest med 17 individer.  Fuglekonge 10 og løvsanger 9.  Andre arter var bl.a. 2 
havsvaler, 1 ringdue, rødstjert og svartrødstjert.  Det er for det meste JTR og BEP som 
merker på fyret.

Andre observasjoner. 

På artsobservasjoner under kommuneligaen kan vi se antall observerte arter i Dalane 
kommunene for 2021: Egersund hadde 194 (199) arter, Bjerkreim 138 (136), Sokndal 127 
(156) og Lund 102 (100) arter.  Tall i parentes er for 2020.  Sokndal hadde en kraftig økning 
fra 2019 til 2020, men som vi ser har de gått en del tilbake i antall arter for 2021.  De andre 
tre kommunene ligger på noenlunde samme antall som foregående år.  

Dugnad. 

Det ble en felles dag med dugnad i 2021.  Det var 7. mars.  Planen var da og få tatt resten av 
gjerdet rundt stasjonen.  Med god innsats blant de 6 fremmøtte var dette null problem og 



gjerdet ble ferdig etter noen timer med innsats..  Takk til alle som bidro.  Det bidras også med 
søppelplukking når vi er der ute. 

Det ble også satt opp ny info monter/tavle utenfor stasjonen i 2021. 

Prosjekter. 

Vi har også i 2021 deltatt i noen prosjekter, bl.a. hekkefugltaksering og hagefugltelling. 

JGR har i flere år deltatt i Beach Bird Survey via NOF Rogaland/NINA. 

Ringmerking. 

Sokndal ringmerkingsgruppe har fremdeles 10 medlemmer fordelt over hele Dalane 
(Rogaland). Ringmerkingsgruppa har vært aktiv siden 1981, med Bjørn Erik Paulsen som 
leder i alle år. Ved utgangen av 2020 var det merket til sammen 298000 fugler gjennom alle 
disse åra, så fugl nummer 300000 ble merket en gang i løpet av 2021.  I skrivende stund har 
jeg ikke fått noen endelig oversikt over totalen som ble merket, annet enn for fyret.  

Hjemmesiden og markedsføring. 

Hjemmesiden vår er www.nofdalane.net og driftes fortsatt av Gustav og Harald Steensland.  
De lager også programarket for oss.   

På hjemmesiden er egen lenke til artsobservasjoner som viser funn fra hele Dalane. 

Utstillingen på fyret står fortsatt, men vet ikke om fyret var åpent for 2021.? 

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 02. Mars 2021. 

For styret i NOF-Dalane   Rune Edvardsen    Sekretær 




