Årsmelding 2017 for NOF-Dalane lokallag.

Styret.
Styret har i 2017 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 kun vært 1 styremøte i 2017. Det ble holdt hos Ivar i november.
Faste saker er som vanlig dugnad på fyret og programmet. Andre saker har vært
konkurransen på turstien til fyret, frøsalg, innkjøp av diverse utstyr og hjemmesiden vår.

Økonomi.
Økonomien har i 2017 vært bra og vi har fortsatt et solid bankinnskudd. Vi tjener fortsatt
penger på frøsalg og medlemsmøtene. Det må bemerkes at overskuddet var marginalt i år.

Medlemmer.
Lokallaget hadde ved utgangen av 2017 121 medlemmer. Det er en nedgang på 3 fra
foregående år.
Dette er fordelt på 99 hoved, 14 familiemedlemmer og 5 Juniorer. Vi har også 2
æresmedlemmer og et livsvarig medlemskap sentralt.

Møter og turer.
Det har i 2017 vært avholdt 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar. Oppmøtet på
medlemsmøtene har også i 2017 vært meget bra. Møtene blir holdt i kantina i Egersund
rådhus og hos Gilde på Tengsareid. Møtene avholdes den første torsdagen i måneden kl.
18.30. Takk til både Gilde og Eigersund kommune for lån av lokaler!

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 5 fellesturer i 2017, pluss en dugnadstur til stasjonen. Årets første fellestur
var dagstur til Lista lørdag 29 april. Vi var hele 12 personer som tok turen nedover. I tillegg
til å besøke de mest kjente lokalitetene på listalandet fikk vi også tid til en tur innom
Naturbokhanddelen. Ved Slevdalsvannet fyrte vi opp grillen og hadde en god lunsjpause.

I Pinsen hadde vi fellestur til Jomfruland. Her var vi 8 personer som tok deltok. Telemark
turistforening har tatt over Hovedgården ved Øytangen, så der fikk vi leid hele hovedhuset
for 3 netter. Meget pratisk. Det ble ei bra langhelg tross litt dårlig vær til tider. Vi fikk ikke
med oss noen Pirol, men fikk observert Nattergal og Myrsanger blant annet.

25 juli hadde vi en liten ettermiddagstur med dugnad. 7 personer var tilsammen ute.
Oppdraget var å legge ny grus på stien ut til fyret. Storsekker med grus var på forhånd fløyet
ut med helikopter. 21 arter ble tilsammen observert på dugnadsturen.
Høstens første tur ble ringmerkingsturen til Rødland. Det ble ringmerket hele dagen og det
var 18-19 personer innom. Totalt ble det ringmerka 111 fugler av 18 arter. Utenom dette ble
det observert 29 arter. Artslista endte dermed på totalt 57 arter.

19 august skulle vi hatt dugnadstur til fyret, men denne ble avlyst på grunn av dårlig vær.
Høsten fortsatte med usedvanlig mye dårlig vær, men til slutt fikk vi organisert en dugnadstur
14. oktober. Vi fikk da revet det gamle gjerdet rundt stasjonen og satt ned nye gjerdepåler.
Arbeidet tas opp igjen nå til våren. Vi var 8 personer (6 voksne og 2 barn) som var med på
dugnaden. Det ble i tillegg observert 34 arter innimellom øktene. Deriblandt en Fossekall..!
Det er langt mellom observasjonene av denne arten på fyret.
2. september hadde vi tur til Eigerøy fyr med barnas turlag. Det var ca 20 deltakere. Roald
Børve grillet pølser og JTR tok seg av nettfangsten. Vi fikk vist hvordan man fanger og
ringmerker fuglene og hadde en hyggelig dag på fyret.

23. september hadde vi en flott tur til Kvitsøy. 6 personer var med og det ble totalt sett 62
arter. Blandt annet hele 7 gulbrynsangere og en foto villig Boltit.

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.
Ivar Sleveland, John Grønning og Kurt Klungland representerte NOF Dalane på Friluftslivets
dag ved Vannbassengane. Det ble presentet diverse medlemslitteratur, bannere og
demonstrert ringmerking.
Ivar Sleveland har også hatt foredrag for Egersund Hagelag med fugler i hagen, og for
Magma Geopark som en del av deres opplæring av guider.
Lokallaget har også i 2017 bidratt med mye stoff til Falco.

Eigerøy fuglestasjon.
Aktiviteten på fyret har i 2017 vært bra. Stasjonen var bemannet 56 dager som er det samme
som 2016. Dette fordelte seg på 24 dager første halvår og 32 dager i andre halvår. Flest
dager hadde denne gang John Grønning med 21, Johan Tore Rødland 18, Eilen Grønning 10,
Bjørn Erik Paulsen 9, Kevin Grønning, Leif Arne Lien, Ivar Sleveland hadde 6 dager. Rune
Edvardsen 5. Leah Horwood, David Bishop, Kjetil Rødland og Roald Børve hadde 2. Berit
Edvardsen, Andrew Horwood, Summer Wong, Kurt Klungland, Daniel Lien og Hibo Daher
hadde 1 dag. Dermed er 18 personer oppført i loggen.

Når det gjelder arter ble det for 2017 registrert 127 arter. Det er 11 færre enn 2016. Det ble
ingen nye arter for året. En grundig gjennomgang viser at artslisten for stasjonen er på 235
arter.
I 2017 er det ikke observert de store sjeldenhetene. Det er heller mangelen på arter som ikke
ble observert som kjennetegner året. Det ble observert 2 Gulnebblom og 5 Islom. Enkeltind
av Gråstrupe- og Toppdykker ble observert i desember. Forrige observasjon var i 2015. Det
ble registrert 4 Havsvaler i 2017. Den største bomben i 2017 var nok 2 enkeltind av Fjelljo
som ble observert i mai og juni. Forrige og til i år eneste obs av arten var 2 stk i 2001.. Det er
kun rapportert 1 Makrell- og 1 Rødnebbterne i 2017. Hubro ble registrert 3 ganger i 2017. Ny
årsrekord. 1 Hornugle ble skremt opp fra dagleie på vest den 19.10. Dette er første funn
siden 2010. 1 Fossekall som ble sett under dugnaden den 14.oktober og var 7. funn og første
siden 2003. Den 3dje Dvergfluesnapperen for stasjonen ble sett den 1. okt. 28 Stjertmeis var
første observasjon siden 2004. 2 Kornkråker og 1 Svartkråke var første observasjon for begge
artene siden 2012. Årets beste dag med antall arter ble 19. oktober med 63 arter (mot 61 arter
i 2016). Det var en dag med mye småfugl for det meste på trekk sørover, med mange nye for
året. Samme dag ble også Hornugle registrert.

På våren ble 4, 5 og 14 mai de beste dagene med 42 arter. Ifølge loggen ble færrest arter
registrert den 19. februar med kun 8 arter mellom klokka 12:30 og 15:00. Til slutt tar vi med
at Gråmåke som eneste art er observert alle loggdager.
Ringmerkingsaktiviteten på fyret falt til et bunnivå i forhold til de siste år; med kun 11 dager,
derav et par dager med bare et par timer på kvelden, mot til sammen 18 dager året før. Dette
skyldes i stor grad det elendige været med mye regn og vind i høst, spesielt i den vanligvis
beste perioden i første halvdel av oktober. Dermed ble det bare merket 62 fugler av 16 arter,
mot 327 fugler i 2016. Dette skyldes nok også at det vanligvis er kun to av merkerne i
ringmerkingsgruppa som fanger der ute, og da blir det lett tilfeldig hvilket vær og forhold det
er når det prøves. Bare av heipiplerke og fuglekonge ble det merket mer enn 10 ind, og kun
en havsvale ble ringmerket den eneste natta det ble prøvd (26/8). Det mest spesielle den natta
var imidlertid at også 3 havsvaler med fremmede ringer ble fanget da, derav en
svenskmerket! Nye nett ble kjøpt inn og flere brukere ønskes for 2018!

Oppslutningen om dugnadene i 2017 var bra og vi avslutta med mye mer enn de avtalte 40
timene. Vi hadde 2 dager med dugnad og 8 personer bidro tilsammen. Stor takk til alle
involverte.

Prosjekter.
Vi har også i 2017 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. Det er og en under trening for egen lisens. Leder i alle år har vært Bjørn
Erik Paulsen. Ringmerkingsgruppa har vært aktiv siden 1981 og har i løpet av disse åra
merket ca 250.000 fugler av 177 arter, dvs. et gjennomsnitt på vel 7000 fugler pr. år.
Endelige data for 2017 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 også å treffe på Facebook. Søk på NOF-lokallag.
BAND appen under NOF Dalane lokallag brukes også som meldingssystem. Flere andre
lokkallag har sine egne grupper der en kan være med.
Utstillingen på fyret er åpen hver helg i sommersesongen.
Informasjon om lokallaget er opphengt på oppslagstavla ved fuglestasjonen på Eigerøy. Det
bidras også med invitasjoner, program og rapporter i Falco.

Vikeså 8. Januar 2017.
For styret i NOF-Dalane

Rune Edvardsen

Sekretær

