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Redaksjonelt. 

Redaktøren har ordet: 

Vinter Atlas fortsetter i 3 nye år ! 

Vi har lenge forutsatt at vinteren 1999-
2000 skulle være den siste sesongen i det 
landsomfattende VinterAtlas prosjektet, 
som går på kartlegging av fuglenes 
vinterforekomst. Imidlertid har den 
sentrale komiteen i lengre tid vært splittet i 
synet på om prosjektet skulle utvides til og 
med vinteren 2002-2003. Motivet har vært 
at flere fylker har dårlig dekning og 
dessuten er det fristende å få med 
resultatene fra de landsomfattende 
sjøfugltellingene som skal gjennomføres 
vintrene 2001-2002 og 2002-2003. 

Nå er det altså bestemt at prosjektet skal 
gå i tre år til. Her i Vest Agder må en vel 
kunne si at dekningen er ganske god. Dette 
går frem av spesialnummeret av Piplerka 
som kom ut i fjor. Når vi så i tillegg legger 
til resultatene fra vinteren 1999-2000 tror 
jeg vi har et resultat som ganske godt 
gjenspeiler de virkelige forhold i fylket 
vårt. 

Ikke desto mindre er det enda mulighet for 
å forbedre resultatene. Spesielt i år, med 
den mildeste seinhøsten på lenge, er det 
mange arter som har utsatt trekket mot sør. 
På de tre dagene som har gått fra 
VinterAtlas sesongen startet til dette blir 
skrevet har jeg blant annet hørt at det er 
sett løvsanger (!) i Mandal, mens Lista 
melder om storjo, steinskvett, ringtrost og 
rødstjert med mer. Så her er det hare å 
komme seg ut, det er mye artig som 
venter. Ha alltid VinterAtlas utgaven av 
Piplerka (nummer 2/3 - 1999) innen 
rekkevidde så kan du raskt sjekke om du 
har gjort en observasjon som er «ny»! 

Når det gjelder Piplerka så måtte vi også i 
år ty til et dobbeltnummer for å få årgangen 
i havn. Selv om stofftilgangen ikke tilsier 
at vi kunne ha fått ut flere hefter i høst, må 
nok også denne gangen undertegnede ta på 
seg noe av ansvaret for ikke å ha presset på 
de som en vet kunne ha bidratt med stoff 
Tiden har rett og slett ikke strukket til, jeg 
skal heller ikke stikke under en stol at det 
har vært så som så med motivasjonen den 
siste tiden. Redaksjonskomiteen som ble 
opprettet i vår har heller ikke trådd 
skikkelig i funksjon enda og dette er det 
første vi må få ta tak i dersom vi skal klare 
å holde bladet på vingene fremover. 

God jul og godt nytt år ! 

Knut S Olsen - redaktor 
Farsund 03.12.2000 
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Leder. 

Lederen har ordet: 

Kommunene overtar forvaltningen av 
naturvernområdene. 

I disse tider skjer det dramatiske endringer 
innen naturforvaltningen i Vest-Agder. Et 
stadig større ansvar vil bli overført fra 
fylkesmannen til den enkelte kommune. 
De enkelte kommunene i Vest-Agder har 
allerede fått tilbud om å overta 
forvaltningen av naturvernområdene i 
fylket. Slik situasjonen er nå ser det ut til 
at de fleste kommunene vil overta dette 
forvaltningsansvaret i nær framtid. 

En slik overføring av ansvar har både 
positive og negative sider. Personlig er jeg 
redd de negative kan bli størst, i det minste 
i de mest konfliktfylte områdene. I 
områder med lav konfliktgrad har jeg god 
tro på at de enkelte kommuner kan gjøre en 
godjobb. 

Vår erfaring har vært at selv 
fylkesmannens miljøvernavdeling, som 
tross alt befinner seg ganske langt borte fra 
konfliktene, ofte vegrer seg for å skjære 
gjennom i viktige forvaltningsspørsmål, 
angivelig for å unngå å øke konflikter. 
Hvordan dette skal bli når kommunene selv 
skal håndtere konflikter i nærmiljøet kan 
man bare frykte. 

Svært mange av kommunene i Vest
Agder har flinke miljøvernledere, som 
virkelig ønsker å forvalte sine 
naturvernområder på en utmerket måte. 
Jeg er likevel svært redd for at de ofte vil 
bli overkjørt av lokalpolitikere som ikke 
ønsker en konflikt med "naboen". 

Uansett hva vi mener om denne 
ansvarsoverføringen, så er den nok kommet 
for å bli. Det vi i NOF må konsentrere oss 
om, er å få til et best mulig samarbeid med 
den enkelte miljøvernleder, og støtt dem 
faglig i "kampen" mot politikerne. 

Godjul! 

Runar Jåbekk - leder 
Mandal 03.12.2000 

Side 72 Piplerka J/3-2000 



Svartbakprosjektet i Mandal 1999. 

Svartbakprosjektet i Mandal 1999. 
Av Runar Jåbekk 

Halvvoksen svartbakunge i Ulgjelsvannet på Lista 24. juni 1984. Foto : Knut S Olsen 

Fargemerkingsprosjektet på Svartbak i vestre del av Mandal kommune har nå pågått i 
3 sesonger. Hovedhensikten med prosjektet er å studere populasjonsdynamikken til 
arten innen et avgrenset område. (Se Piplerka 1/1998, side 34-36) Så godt som samtlige 
pulli i området er individuelt fargemerket i sesongene 97, 98 og 99. Svartbaken går 
først til hekking når den er 4-5 år gammel. Våre merkede fugler kan derfor ikke 
forventes å etablere seg på noen år ennå. Det faktum at vi leter opp samtlige reir, og 
merker samtlige unger i området, gir likevel allerede nå interessante resultater. 

Undersøkelsesområdet. 

Området dekker hele skjærgården i 
Mandal kommune vest for Mannefjorden. 
Området avgrenses i vest av 
kommunegrensa til Lindesnes. Dette er et 
naturlig avgrenset parti av skjærgården, 
som omfatter en rekke øyer, holmer og 
skjær. Hille er den klart største øya i 
området. Her er både rolige, beskyttede 
kiler og svært værhard skjærgård, altså et 
svært typisk utsnitt av Vest-Agders 

kyststripe. I området finnes det enkelte 
større sjøfuglkolonier, der det i hovedsak 
hekker sildemåker ( ca. 800 par) og 
gråmåker ( ca. 350 par). Svartbak
bestanden har de siste 3 årene variert 
mellom 127 og 166 par. Ca. 30 % av 
svartbakparene hekker som territoriale par 
på holmer og skjær, mens resten hekker i 
mer eller mindre tette kolonier. Disse 
koloniene består av inntil 40 par, og er 
oftest blandingskolonier sammen med 
gråmåker og sildemåker. 
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Svartbakprosjektet i Mandal 1999. 

Tabell 1: Hekkedatafor svartbak i årene 1997-99. Antall produserte unger pr. hekkende 
par. Se tekstenfor definisjon av "hekkende" par. 

Sesongen 1999. 

V åren 1999 var preget av mye regn og 
kjølig vær i starten av rugetida, og dette 
medførte nok noe redusert hekkesuksess. 
Utover sommeren var været relativt bra. 
Også i år var det omtrent ikke produksjon 
hos sildemåkene i området. Kun noen få 
unger kom på vingene, og det var 
påfallende at det var de ungene som klekte 
sist som så ut til å klare seg best. Dette 
kan tyde på at næringstilgangen ble noe 
bedre mot slutten av sesongen. Også 
gråmåkene hadde dårligere produksjon enn 
normalt. Det er uvisst om dette skyldes 
dårlig næringstilgang eller de kraftige 
regnværene tidlig i sesongen, da vi 
konstaterte flere oversvømte reir. 

Svartbak 1999. 

Hekkedata for svartbak i årene 1997-99 
framgår av tabell 1. Her framgår det at det 
i 1999 hekket totalt 166 par i området, mot 
henholdsvis 138 og 127 par i 1997 og 
1998. Hekkende par er her definert som 
par som startet egglegging, eller ble 
observert tilsynelatende rugende over 
lengre tid. Antall unger produsert pr. par 
går derimot jevnt nedover fra 1997-99. 
Ved å dele bestanden i "territoriale par" og 
"kolonihekkere" ser vi at det i stor grad er 
kolonihekkeme som står for den negative 
utviklingen. Spesielt i 1999 var det 
elendig produksjon hos disse. 

Hva kan så årsakene være til den dårlige 
produksjonen 1999, og den store 
forskjellen produksjon mellom 

territoriale par og kolonihekkere? 
Generelt vil det være slik at 
kolonihekkende fugler utnytter en tallrik 
matkilde (feks fisk), mens territoriale 
fugler finner det meste av maten innen 
territoriet. Dette kan se ut til å ha en viss 
gyldighet blant svartbakene i 
undersøkelsesområdet. Bytterester hos de 
territoriale parene ser i stor grad ut til å 
komme fra strandlevende organismer, som 
krabber, sjøstjerner og tanglevende fisk. 
De kolonihekkende ser i større grad ut til å 
utnytte fisk, i tillegg til at enkelte av 
koloniparene åpenbart spesialiserer seg på 
åta unger av gråmåke og sildemåke. 

Når man ser hvor dårlig næringstilgangen 
hos sildemåkene var i 1999, er det 
nærliggende å tro at dette også er 
hovedårsaken til den lave produksjonen 
hos de kolonihekkende svartbakene. Både 
lite tilgang på fisk og få sildemåkeunger å 
beskatte kan ha spilt inn her. For de 
territoriale parene var produksjonen i 1999 
kun noe lavere enn de foregående årene. 
Sannsynligvis skyldes dette enkelte 
kraftige regnskyll tidlig i sesongen. Det 
var i hvert fall ingen ting som tydet på 
matmangel hos disse parene. 

Disse resultatene bekrefter vår teori om at 
det er mest gunstig for svartbakene å 
hekke som territoriale par. Likevel ser vi 
at i gode år, som 1997, er produksjonen 
nesten like god for kolonihekkeme. 

Forfatterens adresse: 
Runar Jåbekk 
Jåbekk, 4500 Mandal 
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Litt om jakten på hasselmus og kattuglas næringsvalg. 

Litt om jakten på hasselmus og kattuglas næringsvalg. 

Av Kåre Olsen 

Ryktet om en mulig forekomst av hasselmus på Lista midt på 90-tallet, har ført til en 
del aktivitet for om mulig å få bekreftet denne observasjonen som i tilfelle er meget 
interessant, da hasselmusa hittil ikke er påvist i Norge. En av metodene for å prøve å 
finne ut om hasselmusa kan ha tilhold på Lista, har vært å sjekke beinrestene i 
bunnfallet i en del hekkekasser for kattugle. Denne analysen har også gitt en god 
pekepinn av hva kattuglene lever av på våre kanter. 

Var det hasselmus? 

For et par år siden ble det gjort en 
observasjon av en smågnager i et 
edellauvskog-område sentralt på Lista. 
Observatøren, som er en naturkyndig 
mann, mente å ha sett en mus med bl.a. 
"lodden og buskete hale". Observasjonen 
var visstnok bare en øyeblikksobservasjon, 
og sånn sett noe usikker, men dersom den 
er korrekt skal det være kun hasselmus, 
Muscardinus avellanarius som har dette 
feltkjennetegnet. Hasselmusa er utbredt i 
Sør- og Mellom-Europa opp til Danmark 
og Sør-Sverige, men er hittil ikke funnet i 
Norge. 

Aktuelle sportegn. 

Hasselmusa er stort sett nattaktiv 
og derfor ikke så lett å påvise 
gjennom direkte observasjoner. 
Dyrets foretrukne leveområder er 
varmekjære skogslier - helst med 
krattvegetasjon. Bjørnebærkratt 
skal for eksempel være velegnede 
tilholdssteder. 

kjøttmeis- eller andre fuglekassetyper når 
en er rundt og rensker kassene vinter og 
vår, burde det ringe en klokke. Eventuelle 
musebol med hårrester kan da gi konkrete 
bevis på hasselmusas forekomst. Under
søkelser gjennom et par sesonger i ca 75 
fuglekasser i aktuelle områder på Lista har 
imidlertid pr. i dag ikke gitt noen resultater 
i så måte. 

Vinterstid skal hasselmusa visstnok bygge 
bol i hulrom i jorda hvor den overvintrer i 
en slags dvaletilstand. Det er derfor gjort 
forsøk med å grave ned små kasser i 
aktuelle skogområder for eventuelt å få 
hasselmusa til å ta i bruk disse til vinterhol, 
men hittil er ingen tatt i bruk. 

Hasselmusa har en atferd som gjør 
at dens tilstedeværelse kan påvises 
forholdsvis greit. Den bygger 
nemlig av og til ynglehol i 
fuglekasser utpå ettersommeren. 
Så dersom en finner musebol i Kattugleunge. 

Foto: Finn Jorgensen. 
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Litt om jakten på hasselmus og kattuglas næringsvalg. 
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Tabell 1: Oversikt over bytterester funnet i fem kattuglekasser på Lista hosten 1998. 

En tredje metode for å kunne påvise 
hasselmus, er å sjekke og artsbestemme 
kranie- og andre beinrester i ugleboller. 
Høsten 1998 besøkte Jeroen van der Kooij 
og Roar Solheim Lista bl.a. for å om mulig 
påvise hasselmusa. I den forbindelse samlet 
van der Kooij inn flere liter gulpeboller og 
bunnfall i fem av mine kattuglekasser som i 
flere år har vært plassert i lauvskoglier som 
kan være aktuelle leveområder for 
hasselmus. Resultatet av denne analysen 
var imidlertid også negativt og troen på at 
det finnes hasselmus på Lista har nok 
minsket kraftig etter dette. 

Kattuglenes næringsvalg. 

Men det var jo mye annet interessant som 
kom frem som resultat av denne analysen 

som ble utført av noen biologi elever ved 
Fagerborg videregående skole i Oslo under 
ledelse av van der Kooij. Resultatet 
forteller en del om hva kattuglene lever av 
på våre kanter og også om utbredelsen av 
smågnagere - noe som burde være av 
interesse i forbindelse med den pågående 
Atlas-registreringen av pattedyr. 

Til slutt vil jeg oppfordre alle fuglekasse
eiere om å være oppmerksom på 
hasselmusas mulige forekomst. Meld fra 
dersom du gjør funn som eventuelt kan 
koples til hasselmusa. 

Forfatterens adresse: 
Kåre Olsen 
Postveien 43 
4563 Borhaug 
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Med bestefar til Lesbos. 

MED BESTEFAR TIL LESBOS 
Familiens sydentur vakte til live en slumrende ornitolog. 

Ferieøya Lesbos viste seg å være etfulgeparadis. 

Av Bernt Kåre Knutsen 

Lesbos er en av de mange greske øyer i Egeerhavet, nær kysten av Tyrkia og den tredje 
største øya. Den er ennå ikke invadert av turister, og har derfor beholdt mye av sin 
sjarm med mange pittoreske landsbyer både nede ved sjøen og ikke minst oppe i 
fjellene. Øya er meget rikt utstyrt fra naturens side med et variert landskap med 
sletteland og fjell og daler og enkelte elver som selv i tørketiden ikke går helt tomme. 
Noen mindre våtmarker er også å finne, men de tørker nok ut utover sommeren. 

Min svigersønn Tormod skulle på 
kurs/seminar med Høyskolen i Agder 
(HiA) og fant i den anledning å ta med seg 
familien og hva var da mer naturlig enn at 
Unni og jeg blei med på lasset som 
barnevakt for Karen på 5 år og Jon på 2 år. 

Vi ankom Skala Kaloni, Lesbos tirsdag 9. 
mai etter en vellykket flytur fra Kastrup og 
en temmelig vill drosjetur fra Mytilene 
hvor sjåføren kappkjørte med en annen 
drosje, og begge kjørte i godt over 100. Her 
trengs et EU-direktiv om innføring av 
taksameter. 

Skala Kaloni er en liten idyllisk 
fiskerlandsby som ligger innerst i 
Kallonibukten. Her hadde vi en meget 
enkelt utstyrt leilighet, men en deilig 
balkong med utsikt mot sjøen var en stor 
pluss. Byen hadde flere mini-markeder 
med et bra utvalg i matvarer for norske 
vaner. Og ikke minst var det et fint utvalg i 
restauranter hvor vi kunne nyte deilig gresk 
mat og en kald Mythos (gresk øl). 

Ganske snart fikk jeg høre at min gamle 
fuglevenn Peder Knutson også var på HiA 
kurs på Lesbos. Han var observert ved en 
nærliggende våtmark sammen med en 

annen fugleinteressert utstyrt med kikkert 
og fuglebok. 

Samme ettermiddag tok jeg sykkel og 
kikkert og la optimistisk i vei, og bare få 
hundre meter fra leiligheten finner jeg en 
mindre våtmark og en drøss med engelske 
ornitologer i alle aldre og begge kjønn som 
ivrig studerer fuglelivet. Og før jeg riktig 
hadde fått summet meg, hadde jeg tre flotte 
kryss i boka; nemlig hvitvinge- og 
hvitkinnsvartterne og ca. 10 bronseibis. Og 
det stoppet ikke med det; men fortsatte med 
silkehegre, topphegre og stork. 

Neste dag syklet jeg litt lenger vestover og 
da blei amursvalen mitt nye bekjentskap. 
Jeg har vært på utkikk etter den både på 
Samos og Kypros uten å lykkes. Men det 
blei jeg til overmål her da jeg var så heldig 
å finne reiret under ei betongbru. Jeg fikk 
virkelig nyte disse elegante svalene på 
meget nært hold. 

Svarthodespurv vil jeg nok betegne som en 
av karakterfuglene på øya sammen med 
topplerke. Sistnevnte traff du på overalt og 
den fløy først opp når du ble litt for 
nærgående. Svarthodespurven eksponerte 
seg med sin sang fra toppen av et tre eller 
en busk. 
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Med bestefar til Lesbos. 

I 

Svarthodespurv. Arkivfoto. 

En dag bestemte jeg meg for å komme mer 
opp i fjellterreng, og det ga straks andre 
resultater. Så snart jeg nådde de første 
blokkmarkene, landet en flott rødhode
varsler; og den var svært samarbeidsvillig 
da den viste seg både fra siden og bakfra. 
Og ikke nok med det, så lander en 
rosenvarsler på en busk like bortenfor. Jeg 
må jo si at pulsen slår litt raskere i en sådan 
stund. Jeg tar en grusvei oppover fjellsiden 
og en hund gjør 1vng ved en 
saueinnhegning; det er mye hunder og 
katter på øya. En kveld hadde vi seks 
hunder, diverse katter og en pelikan som 
«tilskuere» til vårt vanlige restaurant
besøk. Men tilbake til grusveien; det var 
varmt og jeg satte meg ned og nøt lik 
lunkent vann som jeg hadde med på flaske . 
Da hører jeg noen «trostekvekk», men de 
blir ledsaget av noen ukjente fløytelåter. 
Jeg hadde havnet i et blåtrost revir og fikk 
snart zoomet inn en elegant type i nydelig 
nærstudie. En hærfugl ble skremt opp. Og 
en sørnattergal lot sin vakre, særmerkte 
sang lyde fra en busk i nærheten. 
Sørnattergalen har (ifølge Fugleleksikon) 
en tendens til å eksponere seg mer i 
Middelhavslandene enn hva vi er vant med 

fra våre nattergalopplevelser her hjemme 
og i Danmark. Den kan synge både dag og 
natt og sitter høyt og fritt; det siste fikk jeg 
selv erfare. 

Tidligere på dagen traff jeg to yngre 
engelske ornitologer som var godt utstyrt 
både med litteratur og optiske hjelpemidler. 
De kunne fortelle at jeg kunne finne tyrkisk 

· spurv eller gulgrå spurv som den hette før, 
i et område ca. 3 km vest for en liten 
fjelllandsby som hette Agra. 

Lørdag ble det «veien til Agra». Vi kjører 
bil med Bernt som sjåfør, og etter noen is
og brusstopp, er vi så heldige og måtte 
stoppe for en landskilpadde som ønsket å 
krysse veien. Til Karen og Jon's store 
fornøyelse måtte vi ut av bilen og delta i 
denne farlige ferden. Karen fikk holde 
skilpadden og Jon klappet den og blei 
selvfølgelig behørig foreviget. En stor 
opplevelse som skulle bekjentgjøres i 
barnehaven med brask og bram. Vi fikk 
ikke tyrkerspurven. Men på hjemveien blei 
vi rikelig forsynt med nok en 
kjempeopplevelse. Jeg ble heldigvis 
oppmerksom på to rovfugler som var 
begynt på en sirklende oppflukt. Størrelsen 
og formen fikk mitt hjerte til å slå noen 
ekstra raske slag. Tvilende, håpende, 
søkende, tenkende --- kjennetegn?? - lange 
brede vinger - kort tverr hale -- gribb?? -
lyst hode og en lys hals eller krave. 
Fugleleksikonet sa GÅSEGRIBB og Bernt 
sa takk! ! Lene fikk se og Karen så og Unni 
så. 

I samme termikken ( oppdriften) fulgte en 
ørnvåk, men den fikk ikke samme 
oppmerksomhet. Dette var mitt på dagen 
ca. kl. 14.00 og det var meget varmt. 

Skulle tro jeg hadde fått nok denne dagen, 
men samme ettermiddag syklet jeg østover 
til en elv som hadde ganske mye vann noen 
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kilometer innover. I nydelig kveldsol f'ar 
jeg oppleve en svartstork som går og leter 
etter mat . Men vi var slett ikke alene. Hele 
tre biler med ivrige ornitologer drev på og 
fotograferte. Når jeg mente de hadde holdt 
på lenge nok, forflyttet jeg meg videre og 
skremte selvfølgelig opp storken. Jeg 
stoppet opp og snakket med to av gutta for 
å unnskylde meg. Det var to dansker som 
bodde i samme hus som oss. De tok det 
meget pent og fortalte meg at jeg kunne se 
mellomspett i den alleen som gikk mot 
Kalloni. Jeg trengte ikke å bli bedt to 
ganger og la i vei; og flaks hadde jeg nå 
også. Jeg traff nemlig en engelsk ornitolog 
med dame som skulle ut å sykle. Og høflig 
og tjenestevillig som en engelsk gentleman, 
syklet han føre og anviste meg plass , og 
etter få minutter kommer mellomspetten og 
lander på reirtreet for å mate sine små. Og 
jeg som ikke hadde med fotoapparat; hjem 
etter det og tilbake og tok 12 flotte bilder 
som jeg virkelig skulle brife med på første 
høstmøte i foreningen, men den gang ei. 
Motlys og andre fotofinesser er ikke min 
sterke side. Det blei bare «raua». 

Søndag gikk turen til Agiassos med 
kirkebesøk hvor det var messe med 
lysbrenning og ellers uvante foreteelser 
som kyssing av forskjellige ikoner. Folk 
kom og gikk mens presten talte og messet 
det beste han kunne. Og så var det 
«shopping» etterpå. Keramikk og smykker 
og duker og annet fint. Og siden 
badevannet i Middelhavet knapt var over 
16 grader, fortrakk noen de va1me kilder 
som fantes på stedet, visstnok over 2000 år 
gamle. Tormod hadde et uhell slik at han 
måtte på legevakten flere ganger; dette 
nevnes fordi han blei så storfornøyd med 
den servicen han fikk som for øvrig ikke 
kostet ham en drachme; og vi andre fikk 
oppleve to nydelige bietere på nært hold 
mens vi satt og ventet i bilen. 

Siste dagen, mandag, hadde vi en lengre 
biltur til en fiskerlandsby på vestkysten 
som het Sigri. Turen gikk gjennom et 
varierende landskap med de mest praktfulle 
blomsteropplevelser jeg har opplevd noen 
gang, dog med unntak av Gotland. Begge 
steder var røde valmuer av det mest 
iøyenfallende. Av fugl var det flere 
tomskater og kaier som var dominerende 
innslag, og så dukket det opp en rødfalk og 
langt ute på fjorden dykket en skarv. På 
hjemvei så vi ørnvåk, steinskvett sp. og nye 
bi etere. 

Vi skulle besøke en forsteinet skog, «The 
Petrified forrest», men der var det 
dessverre stengt, men vi fikk lurt oss til en 
titt ved hjelp av kikkerten. 

Jeg viser til arts listen som følger og 
anbefaler hermed Lesbos som et reisemål 
for amatøromitologer med familie. 

Forfatterens adresse: 
Bernt Kåre Knutsen 
Asalbakken 14 
4517 MANDAL 
E-mail: bernk@online.no 

PS I : Jeg skulle ha byttet ut noen tunge 
blomsterbøker med min kjære «Kowa». 

PS Il : Min kjære svigersønn Tormod 
lager en egen reiseside pm Lesbos på 
internert, som vil ha adressen: 
www.reisestart.no/ lespos. der vil det bli 
lagt inn mange reisetips og lenker til 
Lesbos. 

PS Ill : Peder hadde i hvert fall 
rødstrupesanger og dverghornugle i tillegg 
til min liste. 
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Stylteløper. Arkivfoto. 

ARTSLISTE FRA LESBOS 9. - 15. MAI 2000 : 
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Hensyn til fugleliv og vilt i skogbruket. 

Hensyn til fugleliv og vilt i skogbruket. 
Av Kåre Olsen 

Skogen er leveområdet for en stor del av våre fugler og pattedyr. Samtidig har skogen 
opp gjennom tidene vært utnyttet til skogproduksjon, beite, jakt og friluftsliv som kilde 
for naturopplevelser for oss mennesker. Med dagens press på ressursene og tekniske 
muligheter til å utnytte disse, er det særlig viktig å forvalte skogressursene med tanke 
på flerbrukshensyn. Dette innebærer bl.a. å ta vare på skogen som økosystem slik at det 
biologiske mangfoldet opprettholdes. 

Både skogbruksmyndighetene og den 
enkelte skogbruker påvirker i høy grad 
dyrelivet gjennom skogsdriften og det er en 
rekke ting skogbrukeren kan og bør gjøre 
for å gi de enkelte fugle- og viltarter best 
mulige livsbetingelser. De mest utsatte 
fuglegruppene i forhold til skogsaktiviteter 
i vårt fylke er skoghøns, rovfugl og ugler i 
barskog og heiområder samt hakkespetter, 
hulerugende fugler og sangere i gammel 
løvskog og edelløvskoglier. 

I Vest-Agder er hvitryggspett, dvergspett, 
gråspett og vendehals klassifisert som 
sårbare arter i tillegg til enkelte 
rovfuglarter. Storfugl og orrfugl har også 
mange steder gått sterkt tilbake. 

Økende skogbruksaktivitet. 

I de fleste kommuner på Sørlandet har det i 
de senere årene blitt bygget et stort antall 
skogsveger. Dette har selvfølgelig medført 
en økt aktivitet i skogbruket - særlig i 
områder som tidligere ikke var så lett 
tilgjengelige. Før i tiden foregikk den 
største avvirkningen i skogen i 
vinterhalvåret da det er lettere å få fram 
tømmeret med tele i jorda og snø på marka. 
I våre dager har skogsvegene gjort det 
mulig å drive en utstrakt skogsdrift hele 
året igjennom. Dette har utvilsomt en god 
del negative sider sett fra et 
naturvernsynspunkt. Hogst midt i hekke
og yngletida for fugler og dyr som i 
utgangspunktet er fredet, forårsaker 
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selvfølgelig direkte ødeleggelse av reir og 
unger i tillegg til generelle forstyrrelser og 
biotopødeleggelser. 

Mange har vel imidlertid forståelse for at 
skogen representerer en stor naturressurs 
for oss mennesker og et godt utbygd 
skogsvegnett kan være avgjørende for et 
rasjonelt drevet skogbruk og ofte også en 
forutsetning for at skogen skal bli en lettere 
og sikrere arbeidsplass. Dersom bygging av 
skogsveger, skogsdrift og skjøtsel drives 
med tanke på flerbrukshensyn f.eks. slik 
som det er skissert nedenfor, kan trolig de 
mest negative følger for det biologiske 
mangfoldet unngås. Mange vil nok likevel 
mene at de mest verdifulle områder, ut fra 
naturvern- og friluftsmessige hensyn, burde 
spares for skogsvegbygging og skogsdrift 
etter dagens metoder med hogst hele året, 
store hogstflater og store, tunge 
skogsmaskiner. 

Planlegging - Hensynet til viltet bør 
komme inn allerede under planleggingen av 
skogsveger og drift av skogen. Viktige 
viltområder, hekketrær, trekkveier for 
dyrelivet og yngleplasser bør registreres og 
avmerkes på driftsplankartene slik at den 
enkelte skogbruker kjenner til hva slags 
viltarter han har i skogen sin og derved kan 
ta de nødvendige hensyn. 

Skogsvegbygging - Selv om en nylig 
anlagt veg er et sterkt teknisk inngrep i et 
skogsmiljø og ofte oppleves som 
skjemmende, vil ny vegetasjon ofte raskt 
lege sårene når vegens beliggenhet, 
utforming og tilpassing til landskapet er 
god. Skogsvegene i seg selv antas derfor i 
mange tilfeller å ha mindre varige 
virkninger for fugle- og dyrelivet dersom 
de legges utenom spesielt viktige områder. 

• Slike viktige leveområder kan være 
spillplasser for skogsfugl, yngleområder 

for småvilt og hekkelokaliteter for 
rovfugl, ugler samt hakkespetter og 
hulerugende småfugl. 

• Fra en økologisk synsvinkel er det også 
viktig at vegen legges i god avstand fra 
vann, tjern, elver, bekker samt 
myrområder. 

• Langs vegene bør det settes igjen 
grupper av trær (f.eks. bjørk og rogn) 
samt store, vakre eller sjeldne 
enkelttrær. Randsonevegetasjon av 
busker nær vegen bør spares som en 
nærings- og buffersone for fugle- og 
dyrelivet samt for å berike 
landskapsbildet. 

• Skogsveger som leder inn i viktige 
naturområder bør stenges for almen 
ferdsel med motorkjøretøy både for å 
forhindre forstyrrelser for viltet samt å 
minske behovet for vedlikehold. 

Skogsdrift, hogst og skjøtsel - Under 
planlegging og gjennomføring av drift og 
skjøtselstiltak i skogen er det mange 
hensyn som kan og bør tas. Hensyn som 
ofte koster lite, men som er avgjørende for 
mange av skogens fugler og pattedyr - i 
tillegg til for skogbrukeren selv. Det er 
f.eks. vel kjent at hakkespetter og et rikt 
småfuglliv har en dempende virkning på 
oppblomstring av skadeinsekter. Ved 
planlegging av skjøtselstiltak i skogen bør 
målsettingen derfor være en høyest mulig 
samlet produksjon både av trevirke og vilt. 

• Flatehogst - For å beholde det 
biologiske mangfoldet bør en legge opp 
hogsten slik at en får en variert blanding 
av skog på ulike utviklingstrinn. Mindre 
flatehogst (max 30 da) med 
uregelmessig form vil være gunstig for å 
beholde storfuglbestanden. Det er også 
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viktig å sette igjen kratt og underskog til 
skjul og mat for viltet - selv om dette i 
menneskers øyne kan virke "wyddig". 
Større, døde trær er det viktig å la stå 
igjen på hogstflatene. Ugler og rovfugl 
bruker gjeme tørre trær som utkikksplass 
under jakt på smågnagere som kan skade 
nyplantede trær. Unge rogn, selje, vier 
og einer er meget viktige beiteplanter, 
særlig for hjorteviltet. Disse bør en la stå 
igjen. Ved rydding av lauvoppslag som 
viltet ikke holder nede er manuell 
rydding å foretrekke framfor sprøyting. 
Manuell rydding gir stubbeskudd og nytt 
beite for viltet. 

• Lauvtrær - Store, gamle eller døde 
lauvtrær ( osp, selje, or, eik og bjørk) bør 
bevares. Det er særlig viktig å bevare 
gamle osper øverst i liene. Dette vil 
være av avgjørende betydning særlig for 
hakkespettene, som gjeme hakker ut nye 
bohull i slike trær hvert år. I neste 
omgang vil disse hultrærne ha stor 
betydning for en lang rekke andre 
fuglearter som benytter gamle 
hakkespetthull for hekking. Hakke
spettene lever bl.a. av treborende 
insekter og barkebiller og er også 
avhengige av å kunne drive næringssøk i 
gamle og morkne trær i nærheten av 
bohullet. 
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• Tørre rabber og koller - Busker og 
trær på lavproduktive koller bør få stå 
igjen. Ofte er dette viktige tilholdssteder 
for storfugl eller hvileplasser for 
hjortevilt. 

• Kantvegetasjon ved vann 
Kantvegetasjon mot bekker, elver, vann 
og myrer bør settes igjen. På grunn av 
viltets behov for vann er det meget 
viktig å beholde mulighetene for skjul 
rundt disse områder. Trær og busker 
forårsaker også et rikere insektliv ved og 
i vannet noe som begunstiger fuglelivet, 
men også fisken i vannet i form av mer 
næring. 

• Myrer og fuktområder - Hverken åpne 
eller trebevokste myrer bør dreneres 
eller hogges ut da de både skaper 
variasjon i landskapet og er viktige 
biotoper for skogs- og våtmarksfugl. 
Eldre sumpskog har stor betydning for 
skogsfuglkyllingenes næringstilgang om 
våren, og bør i størst mulig utstrekning 
bevares. 

• Treslagsskifte - Etter en sluttavvirkning 
bør det i størst mulig grad satses på 
naturlig foryngelse ved å sette igjen 
frøtrær. Den tresorten som naturlig 
vokser på stedet bør brukes ved 
gjenplanting. Treslagskifte til f.eks. 
sitkagran, blir i mange tilfeller en 
økologisk katastrofe med en ekstremt 
fattig fuglebestand. 

Ressursforvaltning - Alt vi gjør i skogen 
vil få følger både for folk og dyr - også for 
fremtidige generasjoner. Skogbrukerne kan 
ta ansvar for dette ved å innarbeide 
flerbrukshensyn i all planlegging av 
skogsveger, drift og skjøtsel av 
skogarealene. Da vil vi få en bærekraftig 
forvaltning både av skog og viltressursene. 
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Skogen i Farsund kommune. 

Skog- og utmarksområdene i Farsund er 
radikalt endret de siste 30-40 år. Noe av 
denne endringen skyldes den organiserte 
skogreisingen som ble startet på 50-tallet. I 
store heiområder er det imidlertid 
hovedsakelig opphør av beiting og sviing -
og til en viss grad trolig også 
gjødslingseffekt fra nitrogenforurenset 
nedbør - som har resulte1t i stor tilvekst av 
lauvskog. Kommunens produktive 
skogarealer består i dag av 60% lauvskog, 
26% gran og 14% furu eller blanding av 
gran og furu. I 1998 var avvirkningen på 
6700 m3, dvs at det ble tatt ut ca 32% av 
anslått tilvekst dette år. En av årsakene til 
det lave uttaket skyldes, etter 
skogbruksmyndighetenes mening, dårlig 
skogsvegdekning. 
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Plan for nye skogsveger. 

I mars 1999 ble "Hovedplan for skogsveier 
i Farsund kommune, 1999 - 2008" lagt ut 
til høring. NOF, Lista lokallag fikk etter 
velvillig innstilling fra skogbrukssjefen i 
Farsund anledning til å komme med en 
uttalelse til høringsutkastet- selv om vi ikke 
er formell høringsinstans. Vi ble også bedt 
om å skrive et stykke i skogbruksetatens 
informasjonsblad "Skogposten" for å 
informere om vårt syn på skogsvegbygging, 
skogsdrift og skjøtsel. Ovenfor gjengis 
store trekk innholdet av den artikkelen. 

I Farsund kommune startet skogsveg
byggingen i 1960-årene, men kom for alvor 
i gang på 1980-tallet. Det er pr. i dag 
bygget 71 skogsveger, hvorav 44 km 
traktorveg og 6 km skogsbilveg, av 
varierende standard og uten noen 
overordnet plan og helhetsvurderinger. I 
den nye hovedplanen er det foreslått 35 
nye vegprosjekter. Disse omfatter til 
sammen 3 7 km traktorveger og 8 km 
skogsbilveger. I tillegg er det merket av to 
store områder - Floråsen/Ulgjeld/Skistad
området og Frøysti-området på Lista - som 
er ansett for å være så viktige og 
komplekse at det foreslås en egen vegplan 
for disse områdene. 

Det nye og positive med denne framlagte 
hovedplanen er at det er anført at miljø-
spørsmålene alltid skal vurderes og 
vektlegges i forbindelse med 
vegplanlegging: Skogbruksmyndighetene 
ønsker allerede i den innledende 
planleggingen å signalisere kravet om 
flerbrukshensyn i all bruk av 
skogsområdene. Det anføres at valgte 
traseer skal ligge pent i landskapet og at 
hensynet til miljøet blir ivaretatt på en 

optimal måte - herunder det biologiske 
mangfold, "urørt" natur, friluftsliv, 
kulturlandskap og kulturminner. 

I Lista lokallags høringsuttalelse til 
skogsvegplanen har vi tilkjennegitt en del 
generelle betraktninger som går på 
levevilkår for fuglelivet og det biologiske 
mangfoldet. Til enkelte vegplaner har vi 
også gjort oppmerksom på sårbart fugleliv 
og naturverdier som vi mener det bør tas 
hensyn til ved vurderingene - og eventuelt 
gjennomføring - av de enkelte vegplaner. 
Vi gjør videre oppmerksom på at en del av 
de planlagte skogsvegene nok oppleves 
som uønsket av friluftsinteresserte 
mennesker som søker opplevelser i mest 
mulig "uberørte" heiområder på Lista og i 
Herad. 

Under vår vurdering av de forskjellige 
vegplaner viste det seg at vårt kjennskap til 
fugle- og dyreliv i flere av de berørte 
områdene dessverre var meget mangelfullt. 
Vi fant det derfor vanskelig å uttale oss om 
hvilken betydning veger og skogshogst i 
disse områdene kan ha for fugleliv og det 
biologiske mangfold. Det ble derfor 
anbefalt ovenfor skogbruks-myndighetene 
å foreta nærmere undersøkelser av fugle
og dyrelivet i disse områdene før planene 
eventuelt settes ut i livet. Dersom noen av 
våre lesere har noe å bidra med i denne 
sammenheng, bes de ta kontakt med 
undertegnede eller andre i Lista lokallags 
styre. 

Forfatterens adresse: 
Kåre Olsen 
Postveien 43 
4563 Borhaug 
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Tabell 1 - Oversikt over og bemerkninger til enkelte vegprosjekter: 

Lista: 
Stemsvann, Elle 300 
liste id 1000 

Listeid 1600 
Sudland 950 

And råsen 400 I 
1200 

Kalleberg syd 200 I 
1300 

Maber åsen øst 550 
Maber åsen vest 500 
Buland 600 

Grimsbyheia 1900 

Elleheia 1700 

T 
B 

T 

Fin edelløvskogli. Stort biologisk mangfold. 
Hekkeomr. for flere hakkespettarter, bl.a. 
hvitryggspett og gråspett, samt musvåk, 
kattugle, hulerugende småfugl og sangere, 
bl.a. bøksanger. Ospetrebestand bør 
spares. Spesielle landskaps-hensyn må 
taes, omr. renser inn til naturreservat. 

T "Urørt villmarksområde" Leveomr. for 
småvilt, bl.a. orrfu I. 

BIT Variert løvskogli med rikt fugleliv: Spetter, 
musvåk, kattugle, hulerugende småfugl og 
san ere. 

8/T 

T 
T 
T Fin blandingsskog og kulturlandskap. Viktig 

med buffersone ned mot Kråkenesvannet 

B 

T 

Vegen berører et lite tjern m/yngleplass for 
amfibier, bl.a. store men der frosk. 
Omr. utgjør hjertet av Listas siste 
"villmarker'' og har stor verdi i fliluftsmessig
og naturopplevelses sammenheng. Leve
og hekkeområde for skogsfugl, særlig 
orrfugl. Overvintrings omr. for kongeørn. 
Variert fugleliv, andefugl, vadere og 

c-~-~o-ør_ås_;~-· n---U-lg-je-1-------, -------1-------,-s_m_å_f_u_i_. ------------- -----~ 

Skistad 1 

Herad: 
--+------------------- j 

f--Mc~e_la_n_d_sh_e_ia __ -+-_11~-+--- T __________ _ 
Asen 400 T 

----- ----~1 
Sandsheia 

1 

naturtyper, bl.a. rike løvskoglier med I 

2500 ~: • 1 Veiplanen berører en rekke forskjellige------il 

hekkende hvitrygg- og dvergspett. Et par 
rovfuglarter hekker. "Urørt" område me~ j 

______ -~ _ s es,elle kvaliteter for n9tuæ~else 
_tl_eia (Heiastranda) ~ T __ _ __ 
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Tabell 1 - fortsettelse. 

Kjørkleiv 750 T Gammel eikeskog I edelløvskogli med 
hekkende hvitrygg-, grå- og dvergspett, 
samt kattugle og flere hulerugende småfugl, 
bl.a. løvmeis. Sårbart område for avrenning 
I forurensin til Framvaren 

Listeidlien 850 T 
Gjersdal 700 T Variert, gammel løvskog. Leveomr. for 

spetter, bl.a. hvitryggspett. Rik 
småfu !bestand. 

E eland 450 T 
Saudland sør 800 T 
Saudland øst 500 T 
Hovel and 1690 T 

900 T 
dalen nord 1800 T 

450 T 
600 T 

Roddem ra, Lo 1300 T 
Tosås 820 T 
Høyland, 1350 T Vegplanene i Ravneheia , berører et større 
Ravneheia "urørt villmarksområde" med stor betydning 

for frilufts- og naturopplevelser. Viktig omr. 
for skogsfugl, særlig orrfugl. Leveomr. for 
flere rovfuglarter, bl.a. hekker musvåk, 
ender, vadere o andre fu learter. 

0 vindsel I, 1550 B 
0 vindsel li, 1600 T 
Halland, 300 T 
Beiske 2200 T Meget brukt turområde. Leveomr. for 

orrfugl. Variert og rik edelløvskogli ned mot 
fjorden. Hekkelek. for hvitrygg-, grå- og 
grønnspett, samt for en rekke andre 
huleru ende arter o sangere. 

Seland 6500 T 
~~-~-~-

S ind: 
Bekkevik 500 T 
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Skoland naturreservat i Lyngdal. 
En presentasjon av edellauvskog og fugleliv. 

Av Kåre Olsen 

Sko/and naturreservat med Skalandsvann i forgrunnen. Foto: Kåre Olsen. 

I de senere år er en rekke områder og lokaliteter i Vest-Agder blitt vernet for å ta vare 
på våtmarksområder, edellauvskog, barskog, myrer, hekkelokaliteter for sjøfugl, 
spesielle landskapstyper o.l. Muligens er ikke alle våre medlemmer oppmerksom på 
hvilke naturkvaliteter og biologisk mangfold som kan finnes i disse forskjellige 
områdene. For å henlede oppmerksomheten på disse verneområdene og den 
opplevelsesverdi de innehar, kunne det vel kanskje være av interesse å presentere 
enkelte av disse områdene her i Piplerka. 

forbindelse med utarbeidelsen av 
verneplan for edellauvskog i Vest-Agder 
ble Skolandslia vurdert til å ha 
"internasjonal verdi som edellauvskog i et 
område med stor biologisk variasjon". 
Deler av mmådet ble derfor vernet som 
edellauvskog-reservat den 26.1.1979. 
Reservatet har også et rikt fugleliv. I tillegg 
ligger Skolandsvannet - som har lokal 
verneverdi som våtmarksområde for fugl - i 

nær tilknytning til reservatet og gjør 
området ekstra interessant. 

Områdebeskrivelse. 

Naturreservatet er på ca 195 da og grenser 
mot nord og vest til bjørkeskog, beiter og 
dyrket mark på gården Tjersland. I sør 
finner en annen edellauvskog samt et 
mindre plantefelt av gran. I øst grenser lia 
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mot E-39 og Skolandsvannet. Noen få 
bolighus ligger ved gården Ramse lia .. 
Fjellgrunnen består av gneissarter som er 
gjennomtrengt av en større basisk doleritt
åre. En del ur og rasmark finnes i de 
bratteste partier. Jordsmonnet er morene 
med brunjord. En stor kraftlinje går på 

tvers over feltet i nordre del og en mindre 
linje går opp lia til Tjersland. Sammen med 
en traktorvei og et par gamle hesteveier, 
representerer dette de eneste inngrep i 
området. Området har fra gammelt av vært 
nyttet til beite, vedhogst og lauving. 
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Botaniske forhold. 

Av fagfolle er Skolandslia karakterisert som 
det mest interessante og samtidig blant de 
største forekomster av edellauvskog som er 
undersøkt på Sørlandet. Edellauvskogen i 
nord og rundt kollen i vest består 
hovedsakelig av storvokst eikeskog med 
innslag av bjørk, rogn, lønn og hassel. Alm 
/lindeskogen i sør domineres av rene 
lindebestander med innslag av alm og lønn. 
Enkelte eksemplarer av stuvede almetrær 
nedenfor Tjersland har en anseelig 
størrelse. Bjørk, osp og eiketrær finnes 
også spredt her. 

Busksjiktet med stedvis tette 
hasselbestander - er best utviklet i øvre 
deler av lia samt i eikeskogen i nord. 
Enkelte eksemplarer av barlind finnes også. 

Undervegetasjonen i skogbunnen er variert 

og frodig. Eikeskogen domineres av 
blåbær og gaukesyre med en del 
forekomster av hengeving. De fuktigere 
delene av alm I lindeskogen preges av 
ramsløk, storklokke, skogsvingel, 
skogsvinerot og myske. For øvrig finnes 
innslag av bl.a. smyle, hårfrytle, geittelg, 
engmarimjelde og blåknapp. 

Kort beskrivelse av fuglelivet. 

Varmekjær edellauvskog er generelt en 
biotoptype som har stor produksjon av 
plantemateriale og laverestående dyr og 
insekter. Dette gir også gode forhold og 
levevillcår for fuglelivet. 

Sangerne er den fuglegruppe som 
dominerer, spesielt er løvsanger, 
hagesanger, bøksanger og munk vanlige og 
til dels tallrike. Men også arter som 
tomsanger, gul sanger og møller 

Svarthvit fluesnapper er vanlig i Sko/ands lia. Foto: Kåre Olsen. 
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forekommer regelmessig, men 
antall enn de førstnevnte. 

mindre 

De gamle alm- og lindetrærne gir gode 
hekkemuligheter for hulerugende småfugl 
som svarthvit fluesnapper og flere 
meisearter. Kattugle hekker i området, helst 

i hule almetrær og gjeme i tilknytning til 
åpnere partier i lia. Hvitryggspett hekker 
årvisst, det samme gjelder grønnspett. 

Gjerdesmett påtreffes helst i ulendt terreng 
med rasmark og ur. Bokfink, rødstrupe og 
flere trostearter er meget vanlige og 
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karakterarter i området. Ringdue, 
trepiplerke, jernspurv, stær hekker mer 
fåtallig. En rekke andre småfuglarter er 
påvist hekkende mer uregelmessig og 
sporadisk. 

Musvåk jakter i området sommerstid mens 
hønsehauken helst er påvist vinterstid - og 

bruker lia som utgangspunkt for sin jakt på 
tamender og høns i Ramselia gård! 

Til sammen er 34 fuglearter registrert i 
Skolandslia hvorav 31 er konstatert 
hekkende eller hekker sannsynligvis. Se 
artsliste. 

Hønsehauken er en årlig vintergjest i Skolandslia, bildet viser en en ungfugl. 
Foto: Villen Vede/er. 
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11 ind 135 ind. 
34ind 10ind 

Tabell I : Maksimumsanta/1 av noen arter andefugl i Skolandsvann. 

Det gjøres oppmerksom på at området stort østsiden av vannet, og til dels langt inne i 
sett kun er besøkt vår og sommerstid. Ved skogen! 
besøk under trekktidene vår og høst samt 
vinterstid kan trolig artslista utvides 
atskillig. Dersom noen av våre lesere har 
observasjoner fra disse årstidene ville det 
være interessant å få opplysninger om 
dette. 

Øvrig dyreliv. 

Rev, mink, grevling, rådyr og elg er påvist i 
området. Opptil 10 rådyr er sett beitende på 
eikenøtter om høsten. Dyrelivet er for 
øvrig ikke spesielt undersøkt. 

Skolandsvann. 

I tilknytning til Skolandslia, øst for E-39, 
ligger Skolandsvannet. Dette vannet har 
betydning som rasteplass under trekket 
samt som overvintringsområde for en del 
vannfugl som sangsvane, kanadagås, 
stokkand, kvinand. Toppand er også 
observert. Stokkand kan være særlig tallrik 
om høsten, enkelte år er det konstatert at 
den beiter på eikenøtter, særlig i lia på 

Navn 

Enkelte arter er også funnet hekkende i 
vannet, bl.a. stokkand, kvinand og 
strandsnipe. Fossekall hekker i Møska litt 
oppstrøms Skolandsvann. Vintererle er 
også funnet hekkende her. 

Herved oppfordres våre medlemmer i andre 
deler av fylket til å skrive litt om 
verneområder i sitt lokalmiljø slik at en får 
mest mulig geografisk spredning på denne 
informasjonen. 

Forfatterens adresse: 
Kåre Olsen 
Postveien 43 
4563 Borhaug 

Kilder I referanser: 
Fylkesmannen i Vest-Agder 1978: 
Utkast til verneplan for edellauvskog i 
Vest-Agder fylke. 

Observatører av fuglelivet: 
Kurt Jerstad, Bjørn Nissen og Kåre Olsen. 

Nakkestad naturreservat ------+-- 23.06.1972 
Gitlevå naturreservat _____ ______J__ 22. g_1~zs __ 
Lauf ønn naturreservat 1 

" 

Kvellandfossen nalurr9Servat . " . ·-·-·~ · 1 ~~. 
Skeiand naturreservat ----- 1 -,, - - -- - - - " -

1 M-arkøy, naturresery.§!__ ____ -_____ -_---_---=-~-- J Hekkereser19t f_o_ r s}øtu~-_---t-_--_- ~!3_. 9 __ 3j9~0 -1 
Maurslatta naturreservat ____ ~-- ____ --~_yr ___ __ --------+- _04.09.19~-~ 

Nedre L n dalselva fuglef_ r __ edningsomrc:i__'_<!__ e___ : Våtmarksområde_ f-or fLJ·g-11 -- --- : 1 _________ JQJ _ _1._1_ 9~-_L__ _j-
L na-vassdra et~~-- _____ I Uregulert elv/typevassdrail- ____ ca. 1985_ _ 
Grøneb§ugen naturreservat ==:t::sarlind, kristtorn __ _ _ 1 ca. 1993 __ 

Tabell 2 : Oversikt over vernede områder i Lyngdal kommune. 
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En sangfugl. 

En sangfugl -av Johan Sebastian Welhaven. 

Hflor larm af! fosseJ1ellet 
kuer all annen røst, 
der bygger og bor på fjellet 
en fugl med sangerbryst. 
I dunkleste klippekløfter, 
ja tett J1ed elf!ens fall, 
sin freidige røst den løfter, -
og derfor heter den fossekall. 

Mens regn af! skummet drifler 
gjennom dens rugested, 
dens sang og flukt belifler 
J1annenes øde bredd. 
Men mangen en gang, til takke 
for triller og blide kflad, 
får fuglen 0J1er sin nakke 
et isnende, umildt styrtebad. 

Dog aldri den forlanger 
å kflede i blomsterduft, og ei, 
som skogens sanger, 
den undllyr Jinterens luft. 
På is som tåke slører, 
i e/J1egruben trang, 
alene, for døf!e ører, 
den heJ1er ennu sin friske sang. 

Men skal en sanger triJ1es 
i fossekai/ens kår, 
må han for allting driJ1es 
af! ifler som forslår, -
dertil af! himlen skjenkes 
en riktig fjæderpels 
som tåler å 0J1erstenkes 
af! bistert brusende J1ann til fjells. 

Johan S. Welhaven (1807 - 1873), var prestesønn og vokste opp i Bergen. Han interesserte seg i 
hovedsak for fi losofi og litteratur. Barndommen og vestlandsnaturen er motiver som går igjen i 
d;ktene hans. Sterke nasjonalromantiske tanker ble kjennetegn ved Welhaven og han ble da også en 
av våre fremste nasjonalromantiske diktere. Mange forb;nder kanskje Welhaven med mannen som 
hadde et nært forhold tU Camilla Collett, Henrik Wergelands søster. Ida Kjerulf var den som stod 
hans hjerte nær, men det er en annen side av historien. - Birger Westergren 

Fossekall. Foto: Harde Johannessen. 
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Ilanddrevne sjøfugl langs Listastrendene 1999/2000. 
Av Kåre Olsen 

De tradisjonelle vinterregistreringene av oljeskadde og ilanddrevne, døde sjøfugl langs 
Listastrendene ble gjennomført av medlemmer av NOF, Lista lokallag i tidsrommet 
november 1999 - april 2000. Prosjektet ble støttet av viltfondmidler fra Miljøvern
avdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder og utført etter samme opplegg som tidligere 
år (European Beached Bird Surveys). 

En totaldekning av store deler av 
Listastrendene (se oversikt neste side) ble 
gjennomført siste helg i månedene fra 
november til april. En del mer tilfeldige 
funn utenom disse hovedtellingene er også 
medtatt i oversikten. 

Resultatet av denne registreringen er vist i 
tabell J. 

Funnene av de ilanddrevne sjøfuglene 

.. :·.::::-:.·-:::--:······· 

:/:.-... ··-.-::- :.<····.-:·_:-:-.--·-·.·-: 

I·: 'i:•· :: .... ·" .•:·•:::· 
:. ; ). >: ... ·. ·.·. .···· 

····· •··· :··· :. 

.··.· > 
····· ,·: .... : .. ···: ... :: .. 

fordelte seg på de respektive måneder som 
vist i tabell 2. (Se neste side) 

Værforhold: 

Senhøsten 1999 var forholdsvis mild med 
en dominans av vestlige vinder. Etter en 
kortere kuldeperiode midt i desember fikk 
vi uvær og storm fra sør på selveste 
julaften. Det milde værlaget med vestlige 
vinder fortsatte - bare avbrutt av en kortere 
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frostperiode midt i måneden - ut januar. 
Siste helga i januar fikk vi en fonykende 
NW stonn/orkan med ekstremt høyvanne. 
I storparten av februar og deler av mars ble 
værlaget dominert av vestlige vinder med 
en kuldeperiode mot slutten av mars. April 
hadde enkelte kortvarige, kalde perioder, 
med vekslende vindretninger fra både 
østlig og vestlig kant, men for det meste 
mildt. 

Konklusjon. 

Et tjuetalls måker mer eller mindre tilgriset 
med olje ble registrert i Listahavnen og 
Farsund havn den 11.2.00. Dette kan tyde 
på et konsentrert oljeutslipp i kystnære 
farvann rundt denne dato. Ingen andre 
konkrete oljeslipp ble registrert langs 
Listastrendene eller i sjøen utenfor denne 
vinteren. Flertallet av de oljedrepte fuglene 
stammer antageligvis også denne vinteren 
fra mindre - og dessverre - "normale" 
utslipp i kystnære farvann eller fra 
oljeinstallasjoner ute i Nordsjøen. 

Hvis en sammenlikner med fjorårets tall 

• :·::'.,'.: :~ j.. . ... ·. .· ·. :.+::-: 

... 

_:_:_ ... . :-.: : :. -:. -:~- .. 

: .. . .... 

.. 

. 

(vinterhalvåret 98/99) som var henholdsvis. 
25 - 31 - 24 = 80, finner en at antallet er 
en del høyere enn i fjor, særlig hva angår 
antall oljeskadde fugl. Som vanlig utgjør 
alkefugl ( og da spesielt lomvi) og måker 
storparten av de registrerte fugler. 

Ellers kan nevnes at en lomvi som ble 
innfanget på Husebysanden den 13.2. - 90 
% dekket av olje - ble vasket og holdt i 
pensjon fram til 19.3. da den ble sluppet ut 
igjen med vellykket resultat. 

Deltakere i registreringen. 

Følgende medlemmer av NOF, Lista 
lokallag deltok i registreringen og takkes 
herved: Lars Bergersen, Glenn 
Bjørnestad, Nils H. Lorentzen, Kåre 
Olsen, Steinar Skeibrok og Geir H Stølen. 
Enkelte tilfeldige funn ble også rapportert 
inn av interesserte turgjengere. 

Forfatterens adresse: 
Kåre Olsen 
Postveien 43 
4563 Borhaug 
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Vasket lomvi i pensjon mars 2000. Foto: Kåre Olsen 
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Kommuneplanens arealdel. 
Innspill. Medinnflytelse. 

Kan du spillereglene? 
Av Tore Svendsen 

Faktisk er det kommuneplanen som styrer kommunen sin kurs inn i framtiden, fra 
"dags dato" til neste kommuneplan blir vedtatt. Husk dette! En kommuneplan består 
av en langsiktig del og en kortsiktig del. I den langsiktige delen finner vi arealdelen av 
kommuneplanen, som vi her skal konsentrere oss om. Dersom noe skal skje i en 
kommune som ikke er i samsvar med vedtatt kommuneplan, så må det enten gis 
dispensasjon fra kommuneplanen eller planen må endres for det omsøkte tiltaket. 

Alt dette har sine spilleregler, forankret i 
plan- og bygningsloven (pbl). Dersom 
disse spillereglene ikke blir fulgt, er det feil 
saksbehandling og vedtaket kan kreves 
omgjort I saken tatt opp til ny behandling. 
Men, spillereglene gjelder også for oss. 
Derfor er det viktig at vi vet hvordan vi bør 
gå fram for å få best mulig resultat av vårt 
arbeid og av den vedtatte planen. For det er 
ikke sikkert at den alltid blir fulgt!! 

Pbl er en svært viktig lov, ja de aller fleste 
sier faktisk at dette er vår viktigste 
miljølov! Alle fylkesavdelinger og 
lokallagene bør ha denne, den koster bare 
50-60 kroner. Denne loven styrer det meste 
som vi kommer bort i, arealmessig, i 
kommunen. Her finner du om tekniske 
inngrep, her finner du om utslipp, her 
finner du om oppstykking av eksisterende 
areal ( deling av eiendom), her finner du om 
ny bebyggelse osv o.s.v. Men alt dette skal 
skje etter en plan, arealdelen til 
kommuneplanen. Denne finner du også 
omtalt i pbl, § § 20-1 til 20-6. Disse 
paragrafene skal kommunen følge. 

Hvordan skal vi så gå fram for å få størst 
mulig uttelling for våre krav? 

Først må dere finne ut om kommunen har 
en vedtatt kommuneplan (arealdelen). Be 
om å få denne tilsendt, sammen med 
tilhørende forskrifter og retningslinjer. Om 
den er gammel, så gjør det ingenting, det er 
den som er sist vedtatt som fremdeles er 
gyldig. Finn så ut når arealdelen skal 
rulleres I ajourføres ( dette skal skje en gang 
hver kommunestyreperiode, men så skjer 
ikke alltid). 

Pbl §20-5 1. ledd sier: I god tid før utkast 
til kommuneplan behandles i 
kommunestyret skal kommunen sørge for å 
gjøre de mest aktuelle spørsmål i 
kommuneplanarbeidet kjent på en måte den 
finner hensiktsmessig, slik at den kan bli 
gjenstand for offentlig debatt (min 
understreking). HER MÅ VI V ÆRE PÅ 
BANEN! Når dere ser slik informasjon, 
enten som annonse i lokalavisen, som 
omtale i kommunens meldingsblad, som 
oppslag om bygdemøte I orienteringsmøte, 
V ÆR AKTIV! Har dere områder I steder 
som dere mener bør sikres I skje1mes mot 
annen aktivitet, gi skriftlig beskjed om 
dette til kommunen. Ta gjeme kontakt med 
saksbehandleren og be om råd om hvordan 
du skal gå fram. Det kan være greitt å 
knytte kontakt med vedkommende. Be om 
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å bli satt på postlisten for den videre 
planprosess. 

Nå er vi inne i en "innsamlingsfase". Vi er 
ikke de eneste, "alle" offentlige instanser er 
invitert spesielt til å komme med innspill, 
det være seg fiskeridirektoratet i regionen" 
fylkesmannens forskjellige avdelinger 
(landbruk, beredskap, miljøvern), 
fylkeskommunen med alle sine (kultur, 
areal I utvikling (mange forskjellige navn), 
vegkontoret, de politiske partiene m fl. 
Dersom dere føler at noen av disse kan 
være gode samarbeidspartnere, ta kontakt 
med vedkommende saksbehandler I 
politiker. Husk å overholde tidsfristene! 

Etter "innsamlingsfasen" kommer 
"bearbeidingsfasen". Dvs at 
saksbehandleren i kommunen sorterer alle 
innspill og lager, på en måte, en grovskisse. 
Hold kontakten med saksbehandleren i 
bearbeidingstiden (men bli ikke masete). 
Alt avhengig av innspill m v, så kan det 
være aktuelt å gå ut med råutkastet til ny 
arealdel i bygdemøter. Slikt blir annonsert 
på forhånd. Møt opp! Utkastet blir også 
diskutert i et felles planforum ( de statlige 
instansene). Her blir mulige konflikter de 
imellom avklart. Husk å pleie din( e) 
samarbeidspartner( e) hos disse! 

Pbl §20-5 2. ledd styrer dette med offentlig 
høring og at planen skal sendes 
organisasjoner som har særlige interesser i 
planarbeidet. Dette blir annonsert i avisene. 
Følg med! Har dere fått planen tilsendt? 
Sjekk opp, spesielt dersom det har vært 
skifte av leder m. v. ( dere husker vel å 
holde adresselisten ajour overfor kommune 
I fylke I stat?). Nå begynner vi å nærme oss 
"deadline" for påvirkning. Mye av løpet er 
kjørt når vi kommer til dette stadiet. De 
politiske partiene har ut- krystallisert sine 
standpunkter, de statlige instansene har fått 
sitt på plass. Kommer vi først inn her med 

nye ting og som gjør at andre ting må vike, 
da vil spørsmålet melde seg: hvorfor har du 
ikke kommet med dette før, når det er så 
viktig? Da må du ha et godt svar! Men 
selvfølgelig, løpet er ikke kjørt før 
kommunestyret har gjort sitt vedtak, slik at 
påvirkning er mulig (teoretisk) til siste dag 
("din" politiker må ha gode egenskaper!). 
Grunnlaget er bare så mye, mye dårligere 
enn om dere er tidlig på banen i prosessen. 

Jeg ønsker at alle skal merke seg følgende: 
vent ikke med å ta opp saker som har med 
arealdisponering å gjøre. Å tro at ingen vil 
bruke det samme området til noe helt annet 
enn du selv kan tenke deg, er som "å spille 
russisk rulett". 

Vennlig hilsen og lykke til! 
Tore Svendsen 

~kø l!.r.f'o., 

A 9r. 
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llllllll 
Bokanmeldelser: 

Utmerket nytt dansk fugleatlas! 

FUGL1f'NES 
DANMARK 

\IICIIAEI. BORCH (;REI.L 
111!1,tr('ll't .d lt·n, (hc1g,1a1d Ch11~tcn,t·n 

GadsForlag~ 

Michael Borch Grell 1998: 

Fuglenes Danmark. 

Gad5 Forlag og Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF), Kobenhavn. 

825 sider i format 20 x 26,5 cm, innbundet. 

Pris i Danmark 449,-. 
Pris i Norge 518, - pluss porto fra Norsk 
Naturbokhandel. 

Danmark er et nært og kjært reisemål for 
fugleinteresserte nordmenn. Der kan vi 
observere for oss mange sjeldne fugler på 
ett brett på kort tid uten de store 

anstrengelser. I desember 1998 kom 
julegaven til ornitologisk orienterte dansker 
og nordmenn. Det er ikke spart på noe for 
at dette verket skulle bli realitet, verken når 
det gjelder feltinnsats, skrivearbeid eller 
trykkeutgifter! 

I perioden 1971-1974 gjennomførte DOF 
sitt første Atlas-prosjekt på fuglenes 
hekkeutbredelse, og resultatene kom i 
bokform i 1976 (danskene er raske ... ). 
Fuglenes Danmark integrerer både nevnte 
og andre tidligere undersøkelser, men 
grunnpilaren er den landsomfattende 
kartleggingen i årene 1993-1996. Den 
besto av generell atlasinventering supplert 
med opptellinger på utvalgte lokaliteter av 
særlig verdi for hekking og rasting. 
Punkttellinger ble anvendt for å få oversikt 
over arters tettheter og bestandsendringer. 
Antall ynglepar av de ulike arter ble opptalt 
for å kunne estimere bestandsstørrelser. 
Deler av det opprinnelige konseptet ble 
likevel noe for ambisiøst. Mer enn 1100 
feltomitologer ( alle selvfølgelig ikke like 
kyndige ... ) har deltatt i registreringene. 
Lagånd og velorganisering må tydeligvis 
eksistere til fulle i Danmark, som dog er 
langt mer lettregistrert enn Norge. 

Hver av de regelmessig forekommende 
hekkefugler er gjeme tilgodesett med tre 
sider fordelt på tekst, kart og akvarell. 
Arts tekstene omhandler levested, 
utbredelse, dekning (hvor grundig man 
regner med å ha fått med seg arten under 
registreringene), bestandstetthet, 
bestandsstørrelse, bestandsutvikling, 
beskyttelsesbehov, trekk og overvintring. 
Alle arter unntatt 29 har fått kart som med 
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ulike farger viser utbredelse for 
atlasperioden på 1970-tallet og nåværende 
samt overlapp, alt oppsummert med tall i 
tilhørende små tabeller. Teksten "Totale 
antal ynglefund" til karttabellene er vel 
imidlertid strengt tatt misvisende på to 
måter: Man lar "ynglefund" også omfatte 
mulig og sannsynlig hekking, og dessuten 
burde det heller stått totalt antall ruter som 
har arten innkodet (for det er det som 
menes; det kvantitative aspekt med 
eventuelt flere hekkefunn av samme art i en 
rute tas det jo ikke hensyn til på selve 
atlaskartene ... ). 

Flere arter har også fått kart som viser 
bestandsstørrelser og tettheter fra område 
til område. Trekkgjestene behandles 
kortfattet, og da selvsagt vesentlig med 
henblikk på andre aspekter. Totalt er 264 
hekke- eller trekkgjester behandlet. 
Akvarellene til Jens Overgaard Christensen 
liver opp boken betraktelig. De er vakre og 
illustrerende, men noen av dem er dog litt 
merkelige og ikke alltid like elegante. 

I perioden 1993-1996 er 209 arter registrert 
som sikkert eller sannsynlig hekkende. I 
perioden 1971 til 1996 har 98 arter utvidet 
deres utbredelse, mens 56 har skrumpet inn 
utbredelsen. I perioden 1976 til 1996 har 
41 % av hekkefuglene vist en markant 
bestandsøkning, mens 28 % har vist en 
markant reduksjon. Langt på vei finner vi 
samme tendensene i Danmark som i Norge, 
men vi har ofte tynt datagrunnlag å vurdere 
på grunnlag av i de tilfeller der 
sammenligning dog er relevant. 
Svarttrosten er Danmarks tallrikeste 
hekkefugl med godt over to millioner par. 

Den altoverveiende del av boken er viet 
gjennomgangen av de respektive arter. 
Imidlertid er også de generelle kapitler i 
høy grad på plass med innledning, 
undersøkelsesmetoder, leserveiledning, 

oppsummering, litteraturliste, register, 
tabell med bestandsestimater og 
utviklingstendens for hekkefuglene samt 
liste over alle deltagerne. Så her ser intet 
viktig ut til å mangle, bortsett fra et 
oversiktskart for Danmark. Jeg søker ikke 
grundig etter feil i denne utenlandske 
boken, men det totale antall plott for vipe 
1993-1996 er vel 1982 og ikke 1980 
(regnes ikke slikt sammen maskinelt og 
dermed "ufeilbarlig"?). 

Dette skulle være boken for alle Danmarks
orienterte ornitologer. Boken kommer godt 
med både før, under (selv om den er 
tung ... ) og etter feltøktene i vårt naboland. 
Du kan imidlertid spare deg strabasene 
med å entre Himmelbjerget på jakt etter 
snøugle og fjellerke... For vi som også 
jobber faglig med fugler, er boken ytterst 
nyttig og interessant for å sette perspektiv 
på fuglenes forekomst og annet i Norge. 
Fuglenes Danmark sammen med det 
britiske fugleatlaset ( 1993) og det svenske 
(1999), utgjør en viktig ramme og 
inspirasjon også for mye innen norsk 
ornitologi. 

Verket går Norsk fugleatlas en høy gang. 
Det er imponerende at Michael Borch Grell 
har forfattet det meste alene. Gratulerer og 
takk til våre danske venner! 

Roald Bengtson 
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John Stolt 1999: 

Fuglene - våre lærere. 

Lunde Forlag. 

Oversatt fra engelsk original (1999) ved 
Karin Reitan, faglig konsulent Knut Ståle 
Hauge. 

96 sider i format 17,5 x 24,5 cm, innbundet 
og med smussomslag. 

Pris 249,-. 

Dr. Stott (født 1921) er en verdenskjent 
teolog og evangelisk leder, som i alle år har 
dyrket sin lidenskap for fugler. Han har 
skrevet mer enn 3 5 bøker og var i mange år 
sogneprest i London. På sine reiser rundt i 
verden for å forkynne og undervise tok han 
alltid med kikkerten. Han har sett rundt 
2500 fuglearter fordelt på alle 
verdensdeler, og nevner at rekorden skal 
innehas av en kvinne (nå død) bosatt i USA 
med over 8000 arter! Boken er rikt 
illustrert med omlag 110 ( og ikke mer enn 
150 som forlaget hevder...) flotte 
fargefotografier av fugler som forlatteren 
overveiende står for selv. Det er samlet 
masse kunnskap om hva Bibelen og 
fuglelivet kan lære oss om det å leve som 
trygge mennesker i en komplisert verden. 
Han kombinerer sin kunnskap om fugler 
med bibelord og personlige anekdoter på 
en slik måte at både fugleelskere og 
bibellesere kan bli fengslet av hans 
"orniteologi". 

Matiin Luther oppfordret oss til å lære av 
fuglene. I denne boken viser Stort hvordan 
ravnene kan lære oss noe om tro, storken 
om omvendelse, ugla om klokskap, spurven 
om selvaktelse, duene om takknemlighet, 
kolibrien om arbeid, ørnen om frihet, 
rødstrupen om det private rom, høna om 
omsorg, lerka om glede og fuglenes årlige 

syklus om kjærlighet. Det er ingen tvil om 
at et inderlig forhold til naturen samtidig 
kan være et springbrett til åndelig og 
religiøs inspirasjon. 

Av ekstra personlig interesse for meg er det 
at Stott tilkjennegir en romantisk opptatthet 
av snøuglen gjennom hele hans liv, og 
lengselen etter å påtreffe den på øde arktisk 
tundra. Drømmen gikk i oppfyllelse i 1996 
i arktisk Canada, da han ble vist et reir med 
åtte egg. Han satt time etter time i 
kamuflasje få meter unna reiret, og 
resultatet er mange blinkskudd gjengitt i 
boken sammen med levende verbal 
skildring. Jeg har ikke problemer med å 
leve meg inn i dette høydepunktet. Ellers 
byr boken på bilder av for eksempel 
fiskeørn, troster, sjøfugler som terner, 
albatross, pingviner og fregattfugl, gribber, 
storker, gråspurv, duer, kolibrier, 
rødstrupe, gjess og flamingo. 

"Heiloen" på side 21 ligner mest en 
tundralo, "svømmesnipen" på side 89 er en 
polarsvømmesnipe og "dverglomen" på 
side 93 skal være smålom. Ellers er det en 
rekke unøyaktigheter angående norske 
navn på fuglene. Eksempler er 
svartbryntalbatross (skal være svartbryn
albatross), amerikansk havørn (skal være 
hvithodehavørn), rødnebbtropiskfugl (skal 
være rødnebbtropikkfugl) og amerikansk 
rødstrupe (skal være vandretrost). 

Selv om koblingen mellom visse fuglearter 
og menneskelige dyder kan virke litt søkt 
og diffust, har boken flere kvaliteter og 
representerer en original vinkling på 
ornitologien. Det skulle være unødvendig å 
nevne at boken bør ha en ekstra appell til 
kristne ornitologer. 

Roald Bengtson. 
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Kristiansand Ringmerkingsgruppe 1998. 
Av Øyvind Fjeldsgård 

Kristiansand RG har i 1998 hatt følgende 
merkere med lisens: Øyvind Fjeldsgård, 
Svein Grundetjern, Jan Michaelsen, Sven 
Rislaa, Eldar Wrånes og Roy Erling 
Wrånes. I tillegg har en del personer deltatt 
som medhjelpere. 

Det ble i 1998 merket 7010 fugl av 88 
arter, noe som er ca. 750 færre enn året før. 
Av disse var 44 7 pull us. Det ble merket 19 
nye arter for gruppa i 1998. 

Fangst på foringsplasser i vinter og vår var 
veldig beskjeden og det ble ikke drevet 
nettfangst på våren. Ringmerkings
sesongen startet dermed med pullus 
merking. Det ble hovedsakelig merket i 
fuglekasser hvor vi bl.a. merket 30 
kattugleunger. Nettfangsten på Timenes 
startet opp 21. juli og ble avsluttet 12. 
november. Bemanningen har også i år 
vært bra, og tross dårlig vær ble det merket 
6211 fugl av 64 arter. Som tidligere år bel 
det satset spesielt på trepiplerke, jernspurv, 
rødstrupe og fuglekonge, noe som 
resulterte i bra antall for disse artene 
utenom jernspurv. Det dårlige været var 
trolig årsaken til de lave antall for denne 
arten. Det ble også merket i 4 dager på 
Grønningen fyr, noe som resulterte i flere 
nye vader arter for gruppa, samt 4 
havsvaler. På senhøsten ble det drevet 
med nett og ruse fangst på enkelte 
foringsplasser. 

Gjenfunn 1998: 
Vi fikk i 1998 melding om 48 gjenfunn av 
14 arter, hvorav 19 var fra utlandet. 
Grønnfink som for nesten halvparten av 
gjenfunnene. Vi fikk også vårt første 
gjenfunn fra Afrika, en rødstrupe som ble 
funnet død i Algerie. 

Fiskemåke: 1 funn fra Vegårshei 2 mnd. 
etter merking. 

Gråmåke: 1 funn fra Mandal 6 år etter 
merking. 

Sildemåke: 3 funn fra Nederland 11-12 år 
etter merking og 1 funn fra Danmark 11 år 
etter merking. 

Svartbak: 2 funn fra Frankrike 10 år etter 
merking og 1 funn fra Danmark 8 år etter 
merking. 

Kjøttmeis: En lK hann merket Timenes 
12.10.97 funnet død Aurskog 04.11.97, en 
merket Timenes 19.10.97 kontrollert i 
Mandal 24.10.97, samt 2 lokale funn. 

Rødstrupe: En IK merket Timenes 
28.09.96 drept av bil i England, og en IK 
merket Timenes 30.09.96 funnet død 
29.08.98 i Algerie. 

Munk: En lK merket Timenes 03.09.97 
drept av katt i Arendal 9 mnd. etter. 

Fuglekonge: En 1 K merket Timenes 
10.10.95 kontrollert i Belgia 26.11.97. 
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Jernspurv: En lK merket Timenes 
kontrollert i Nederland 3 år etter og en 
funnet død i Namsos 8 mnd. etter. 

Grønnfink: 23 funn, 16 fra Mandal, 1 fra 
Rogaland, 1 fra Larvik, 2 fra England, 1 fra 
Danmark, 1 fra Tyskland og et lokalt funn. 

Grønnsisik: En lK hann merket Timenes 
11.10. 97. funnet død i Danmark 5 mnd. 
etter og en lK merket Timenes 12.10.97 
kontrollert 6 mnd. etter i Danmark. 

Dompap: En hann merket Svalåsen 
27.02.97 funnet død i Åmli 1 år etter. 

Bokfink: En lK hann merket Timenes 
20.09.97 kontrollert i England 05.03.98. 

Kontroller 1998: 
Vi fikk 1998 svar på 11 kontroller av fugl 
merket av andre, 7 av disse var fra 
utlandet. 

Stokkand: En IK+ merket Kristiansand 
kontrollert samme sted 2 år etter. 

Fiskemåke: Merket som funn Finland 
03.07.92 og kontrollert i Kristiansand 
03.02.98 samt en 2K merket i Stavanger 
kontrollert i Kristiansand 2 år etter. 

Hettemåke: En 2K merket i Mandal 
07.01.96 kontrollert Kristiansand 
03.02.98. 

Skjeggmeis: En IK+ hann merket i 
Sverige 09.08.97 kontrollert på Torsøya, 
Kr.sand 06.10. 

Fuglekonge: En lK merket Finland 
30.09.97 kontrollert Timenes 19.10.97. 

Jernspurv: En lk? merket Belgia 10.10.95 
kontrollert Timenes 24.09.96. 

Grønnfink: En 2K hunn merket England 
01.03.92 kontrollert Timenes 27.08.96. 

Grønnsisik: En merket England 24.03.98 
funnet død Songdalen 03.05.98. 

Bokfink: En merket Nederland 14.10.96 
kontrollert i Kr.sand 03.10.98. 

Ringmerkingsoversikt Kr.sand Ringmerkingsgruppe 1998: 

Art Tidl. Pull Fg. Tils. Totalt 
ringm. 1998 1998 1998 

Havsvale Hydrobates pe/agicus 1 4 4 5 

Gråhegre Ardea cinnera 24 24 

* Knoppsvane Cugnus o/or 1 

* Stokkand Anas platyrhynchos 1 

Siland Mergus serrator 1 1 

Spurvehauk Accipiter nisus 5 3 3 8 

Musvåk Bueto bueto 1 1 1 2 

* Kongeørn Aquila chrysaetos 1 1 1 
Tårnfalk Falco tinnuncu/us 4 6 6 10 

* Vannrikse Raf/us aquaticus 1 1 

* Sivhøne Ga/linula chloropus 1 1 
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Art Tidl. Pull Fg. Tils. Totalt 
ri nam. 1998 1998 1998 

* Tjeld Haematopus ostralegus 2 2 2 
Sandlo Charadrius hiatieula 2 3 3 5 
Vipe Vane/lus vane/lus 3 3 3 6 

* Dvergsnipe Calidris minuta 2 2 2 
* Myrsnipe Ca/idris alpina 6 6 6 
* Brushane Philomaehus pugnax 1 1 1 

Kvartbekkasin Lymnoeryptes minimus 1 1 2 
* Enkeltbekkasin Gallinago gallinago 1 1 1 
* Rødstilk Tringa totanus 1 1 1 

Gluttsnipe Tringa nebularia 1 
* Strandsnipe Aetitis hypoleueos 1 

Hettemåke Larus ridibundus 1 1 
Fiskemåke Larus eanus 103 21 21 124 

* Gråmåke Larus argentatus 10 10 10 
* Makrellterne Stema hirundo 18 18 18 

Alkekonge Alle alle 14 14 
* Bydue Co/umba livia var. domestieus 1 1 1 
* Ringdue Columba palumbus 1 1 1 

Spurveugle G/aueidium passerinum 2 4 4 6 
Kattugle Strix alueo 15 30 30 45 

* Hornugle Asio otus 1 1 1 
Tårnseiler Apus apus 2 2 
Vendehals Jynx torquil/a 22 1 1 23 
Grønnspett Pieus viridis 1 1 1 2 
Flaggspett Dendroeopus major 6 5 5 11 
Dvergspett Dendroeopos minor 4 1 1 5 
Sandsvale Riparia riparia 1 1 
Låvesvale Hirundo rustiea 1 5 5 6 
Taksvale Deliehon urbiea 1 3 3 4 
Trepiplerke Anthus trivialis 978 510 510 1488 (6) 
Heipiplerke Anthus pratensis 323 16 16 339 

* Skjærpiplerke Anthus petrosus 7 7 7 
Gulerle Motaeilla nava 1 3 3 4 
Linerle Montaeil/a alba 6 7 7 13 
Fossekall Gine/us eine/us 3 3 
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 238 96 96 334 
Jernspurv Prunella modularis 2567 423 423 2990 (2) 
Rødstrupe Erithaeus rubeeu/a 1215 520 520 1735 (5) 
Blåstrupe Luseinia sveeiea 1 1 
Rødstjert Phoenieorus phoenieorus 40 18 18 58 
Buskskvett Saxieo/a rubetra 74 12 12 86 
Steinskvett Oenanthe oenanthe 2 4 4 6 
Svarttrost Turdus merula 318 4 247 251 569 
Gråtrost Turdus pilaris 1 7 7 8 
Måltrost Turdus philome/os 86 31 32 118 
Rødvingetrost Turdus i/iaeus 160 111 111 271 
Gresshoppesanger Loeustella naevia 1 1 
Sivsanger Aeroeephaius sehoenobaenus 20 9 9 29 
Myrsanger Aeroeephaius palustris 4 2 2 6 
Rørsanger Aeroeephaius seirpaeeus 18 15 15 33 
Gulsanger Hippolais ieterina 12 4 4 16 
Hauksanger Sylvia nisoria 1 1 
Møller Sylvia eurruea 31 11 11 42 
Tornsanger Sylvia eommunis 134 29 29 163 
Hagesanger Sylvia borin 336 127 127 463 
Munk Sylvia atrieapil/a 411 249 249 660 
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Art Tidl. Pull Fg. Tils. Totalt 
rin!ilm. 1998 1998 1998 

Fuglekongesanger Phylloscopus proregu/us 1 1 
Gulbrynsanger Phylloscopus inomatus 1 1 
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 11 6 6 17 
Gransanger Phyl/oscopus col/ybita 250 157 157 407 
Løvsanger Phylloscopus throchi/us 3706 2054 2054 5760 (1) 
Fuglekonge Regu/us regulus 2140 539 539 2679 (3) 
Gråfluesnapper Muscicapa striata 40 4 4 44 
Sv.hv.fluesnapper Ficedula hypoleuca 693 135 34 169 862 (9) 

* Skjeggmeis Panurus biarmicus 7 7 7 
Stjertmeis Aegitha/os caudatus 5 8 8 13 
Løvmeis Parus pa/ustris 3 3 
Granmeis Parus montanus 55 8 8 63 
Toppmeis Parus Cristatus 3 3 3 6 
Svartmeis Parus ater 168 5 5 173 
Blåmeis Parus caeruleus 593 39 157 196 789 
Kjøttmeis Parus major 1462 162 257 419 1881 (4) 
Spettmeis Sitta europea 67 6 16 22 89 
Trekryper Certhia familiaris 23 8 8 31 
Tornskate Lanius collurio 6 7 7 13 
Nøtteskrike Garru/us glandarius 5 14 14 19 
Skjære Pica pica 1 2 2 3 
Stær Stumus vulgaris 42 42 
Gråspurv Passer domesticus 13 1 1 14 
Pilfink Passer montanus 51 22 22 73 
Bokfink Fringilla coelebs 577 234 234 811 (10) 
Bjørkefink Fringilla montifringilla 474 65 65 539 
Grønnfink Carduelis chloris 1072 65 65 1137 (8) 
Stillits Carduefis carduelis 1 2 2 3 
Grønnsisik Carduelis spinus 105 3 3 108 
Tornirisk Carduelis cannabina 1 7 7 8 
Bergirisk Cardue/is flavirostris 2 1 1 3 
Gråsisik Cardue/is flammea 1293 105 105 1398 (7) 
Polarsisik Carduefis hornemanni 7 7 
Grankorsnebb Loxia curvirostra 1 1 
Rosenfink Carpodacus erythrinus 1 5 5 6 
Dompap Pyrrhu/a pyrrhula 225 5 5 230 
Kjernebiter Coccothaustes coccothraustes 1 1 
Gulspurv Emberiza citrinella 311 3 65 68 379 
Hortulan Emberiza hortulana 2 2 
Vierspurv Emberiza rustica 1 1 
Sivspurv Emberiza schoenic/us 217 194 194 411 

Totalt (109 arter, 88 arter i 1998): 20829 447 6563 7010 27839 

Ringmerkingsgruppens adresse: 
Kristiansand RG 
Postboks 2112, Posebyen 
./666 Kristiansand 
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NOF Mandal Lokallag 
Årsmelding 1999 

Styret har i 1999 bestått av : 
Finn Jørgensen formann 
Ole Aa. Brattjjord sekretær 
Roy Herman Olsen kasserer 
Gunnar Gundersen styremedlem 
Frode Nøss styremedlem 
Jon G. Noddeland 1. varamann 
Arnfinn Henriksen 2. varamann 

Det er 34 medlemmer som har betalt 
kontingent for 1999, noe som er omtrent 
likt med fjoråret. 

Årsmøtet ble avholdt 13 januar på 
Risøbank. Det er blitt avholdt 4 
medlemsmøter om våren og 4 møter om 
høsten. I tillegg kom det tradisjonelle 
julemøtet i desember, - et møte som alltid 
trekker mye folk. På møtet den 09.11, hvor 
Bjørn Vidar Olsson og Jørn Johnsrud fra 
Kristiansand viste lysbilder fra sine mange 
besøk til Lista, var godt besøkt. 

På møtene har vi vært innom tema som 
vinterfuglatlas, vannfugltelling, fugle
kasser, bestemming av måker i ulike 
drakter, og andre ulike lysbildeforedrag. 
En lysbilde-konkurranse med ulike mer 
eller mindre vriene fuglearter er alltid 
populær på møtene. 

Det er avholdt 2 offisielle styremøter, samt 
en rekke arbeidsmøter angående ulike 
prosjekter/ høringer. 

Av feltaktivitet kan følgende nevnes; 
Vannfugltelling i januar og mars, 
vinterfuglatlas fikk meget god dekning og 
Mandalsruten ligger pr. 31.12. 99 på en 
solid 2 plass i Norge med hele 141 arter 

registrert innenfor 10 x 10 km ruten. 
Dvergfalk ble eneste nye art den siste 
sesongen. Fuglekasseprosjektet i Furu
lunden går sin gang og ca. 300 kasser blir 
sjekket årlig. 

Ekskursjoner: Det er blitt arrangert dags
turer til Lista med høyst varierende 
deltakelse. En weekendtur til Ole 
Brattfjord sin hytte nær Gunnarsvann var 
vårens store tur. Vi fikk sett 60 arter og 
fant flere hekkende fugler bl.a .. dvergfalk 
Ellers var det artig med vepsevåk, 
kongeørn, fiskeørn, tomskate, stjertmeis og 
toppmeiser. 

Ringmerkingen kom ikke opp i noen 
eventyrlige tall dette året. Hovedsakelig 
skyldes dette at Morten fortsatt er 
nordafor for å studere, men det var vel 
heller ikke en av de beste sesongene 
generelt sett. 6800 ble merket. Totalt sett 
må vi si oss litt misfornøyd med resultatet. 
Fiskeørn til Spania gledet stort, spesielt 
for Ole. Det vil bli lagd en egen rapport fra 
ringmerkingsarbeidet. 

Kontakten med kommunens miljøvernleder 
og fylkesmannens miljøvernavdeling har 
vært god. Mandal kommune har fått 
utarbeidet viltområdekart og våre 
observasjoner og ønsker er svært godt 
ivaretatt. Sjøfugloppsynet ble gjennomført 
og rapport er sendt til fylkets miljøvemavd. 
Vi har sendt høringsuttalelse på 
Sånumsplanen, en plan som omfatter noen 
av de viktigste våtmarksområdene i 
kommunen. Våre interessert er rimelig bra 
ivaretatt og vi er godt fornøyd. Nå gjenstår 
det å se at planen blir vedtatt uten 
endringer. 

Økonomien er tilfredsstillende. Sjøfugl
oppsynsmidler er hovedinntekten i 
regnskapet, og vi kan se en solid økning i 
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beholdningen. Viser ellers til eget 
regnskap v/ kasserer Olsen. 

desember. Finn Jørgensen, Gunnar 
Gundersen, Villen Vedeler og Ole Aa. 
Brattfjord vant hver sin klasse. 

Det ble også arrangert fotokonkurranse 
blant medlemmene. Det kom inn mange 
bilder og vinnere ble kåret på julemøtet i 

Styret - Mandal lokallag 

Norsk Ornitologisk Forening 
MandaLloka11ag 
Regnskap 1999 

INNTEKTER: 
Kontingenter 
Inntekter møter 

3400 
2505 
5932 Sålg solsikkefrø 

Renteinntekter 
FugletelHng I oppsyn 

282 
27000 sum 39119 

UTGIFTER: 
Btafikomkostninger 54 
Porto 1036 
Medlemsmøter 6146 
Innkjøp solsikkefrø 3750 
Leie utgifter 975 
Utgifter båt 1299 
Utgifter oppsyn 18000 

OVERSKUDD: 

Beholdning 01.01.99 
Overskudd 1999 
BEHOLDNING 01.01.2000 

Gjeld 
Ny saldo kasse 
Ny saldo bank 
Ny saldo postgiro 
SUM INNESTÅENDE 

Sum 

Roy Herman Olsen (sign.)-kasserer 
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31260 

7859 

11135 
7859 

18994 

-7587 
451 

23967 
2163 

18994 
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NOF Kr.sand Lokallag 
Årsmelding 1999 

Styret har i 1999 bestått av følgende 
medlemmer: 
Birger Westergren 
Øyvind Fjeldsgård 
Sigve Hornnes 
Svein Haakonseth 
Ingvar Lokken 
Roy Erling Wrånes 

Leder 
Nestleder & kasserer 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 

Foreningen har i dag 13 8 betalende 
medlemmer (125 i 1998, 98 i 1997), altså 
fremdeles en økning. Medlemskontigenten 
var i 1999 på kr. 75,- (Kr. 25,- for 
familiemedlemmer) 

Programmet har vært fyldig i 1999: 
Det har blitt avholdt to fellesmøter med 
zoologisk forening, seks innemøter i 
lokallagets regi, vannfugltellinger, museets 
dag, tre fuglesangturer, tur til Flekkerøya, 
to turer til Lista og en overnattingstur til 
Danmark. 

Tema for møtene har vært varierte: 
Amazonas, fuglelivet i Kvadraturen, 
Antarktis samt lysbildeserier: « Fra 
fuglenes rike», Lista og « Fugler knyttet til 
vann». I tillegg har det vært vist video 
opptak, gjennomgang av ringmerkings
pros jektet på Timenes samt presentasjon av 
fugleområder i Kristiansand og Søgne. 

Innemøtene har blitt avholdt i Miljøhuset i 
Kristiansand, men ble høsten 1999 av 
praktiske grunnet flyttet til Lærerskolen. 
Fremmøtet har vært bra (20-25 personer), 
både gamle og nye medlemmer. 
Fuglesangturene trekker fremdeles mye 
folk! 

Prosjekter I aktiviteter foreningen har 
deltatt I deltar i: 
For uten nevnte vannfugltelling deltar 
foreningen også i VinterAtlas. Foreningen 
har vært aktriv i hønsehaukprosjektet 1999. 
Vi har deltatt på ulike stands: Museets dag, 
Skogbrukets dag i Søgne og Friluftsrådenes 
landsmøte i 1999. Foreningen har 
presentert seg selv i Odd Fellow ordenen. 
Vi har besøkt skoler i Kristiansand og 
Songdalen. Det har blitt arrangert 
fuglesangtur for speiderledere. Foreningen 
har gått aktivt inn i forvaltningsarbeid; her 
kan nevnes utbygging i Randesund med 
presentasjon i radio I TV og velforeninger. 
Foreningen har også involvert seg i 
utbygginger i Narvika og på Andøya. Vi 
har også en egen ringmerkingsgruppe som 
har arbeidet mye på Timenes øst for 
Kristiansand. Fuglekasseprosjektene i 
Dyreparken, Ravnedalen, Agder 
Naturmuseum, Otra Elvepark, Odderøya 
og Helleviga har blitt fulgt opp. Det store 
kattugleprosjektet må heller ikke glemmes. 
Kassene er tømt, sjekket og vedlikeholdt. 
Foreningen har også drevet salg av 
solsikkefrø og for, fuglebøker og CD' er. 

Planer for år 2000: 
Foreningen vil være aktive i forhold til et 
nytt pleiesenter for fugl som skal bygges. 
Ellers vil vi fortsatt involvere foreningen i 
forvaltningsarbeidet som følger av 
utbygginger og ødeleggelser av 
fugleområder. Når det gjelder våtmarker 
planlegges et fugletåm på Fugleøyna på 
Hamresanden. Fuglekasseprosjektene vil 
bli fulgt opp, og v1 vil starte 
ringmerkingskurs. 

Styret takker for et fint fugleår! 

Sigve Hornnes (sign.) - Sekretær 
Hovag 17.012000 
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Norsk ()rnitologisk· FOrening.•·Kr.s8nd IOkållåij 
Regnskap 01.12. 98 ;. 30.11'.99: 

DRIFTS!NNtEKt~R: 

DRIFTSKOSTNADER: 

FINANSIELLE.POSTER: 

M~Jern~~onftgept 
$ålg ~ol~Ki<,e@ 
Dhtersetor 
sa!g en Qg :k~ssøtter 
Salg t~sttlrt 
SjØftJgl9ppsyh 
Fuglekassøprosjekter 
Van nfogltelling 
Salg Fuglekasser/Automater 
Spohsor~/samarbeidsavtaler 
Inntekterturer 
Diverse. Inntekter 
SUM DRIFTSINNTEKTFE.R: 

Porto 
Diverse utgifter 
Lltgfft~r ål"$møte 
Kontonitgffter 
RitJQrtit}fking 
l..ltgifter .• tuglt}kasseprosjekter 
Y~notµgltemng 
Sjøf\Jgloppsyh 
Kassetter/CO 
Utgifter møter 
And re. arrangementsutgifter 
Annonseutgifter 
Utgifterturer 
Kjøp solsikkefrø 
Kjøp diverse f6r 
SUM DRIFTSKOSTNADER: 
DRIFTSRESULTAT: 

Renteinntekter 

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER: 

EIENDELER 

OMLØPSMIOLER: 

Øyvind Fjetdsgård • kasserer 

Kasse 
Bank (6319;12:56176) 
Kundefordringer 
SUM OMLØPSMIDLER 

Varelager 
SUM EIENDELER 

Piplerka 2 3-2000 

fAR: 
lPJ7§iP9 
47~QiQ9 

$79i();Q 
ZØ27ØJW 

Ø\00 
$tlQQ1® 
885();00 
20QO;OO 
2025,00 

0,00 
4800,00 

50,00 
58820,00 

4860,50 
946;2() 

1()83;11 
5385,50 

349,0.Q 
12QQ;5() 

0,0.Q 
•fOJ0,00 

20377;5() 
1782,50 

606,85 
1488,50 

12486,50 
4 583,30 

420;70 

-7§018 

543.15 

.226 01 

2 308,75 
48741.49 
3 297.00 

54347;24 

4 683,10 
59030 34 

!FJOR: 
9100.00 

~.030,00 
258():0(.) 

1$513,00 
300;00 

5000,00 
11950.00 
2000,00 
1 725;00 
1 500;00 

0;00 
$640;00 

77338 00 

4 432,90 
4 367,50 
1 362,0.Q 
t339;ØQ 

286,13 
2924,50 

250,0.Q 
2QOO,OO 

12781,40 
1820;30 
1 600,00 
1752;75 
1657,00 

22869,90 
2095,10 

61 539,38 
1579862 

272.50 

16 071 12 

1 320,35 
4131J,40 
18244.00 
60875.75 

0,00 
60§75 75 
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Referat fra styremøte i 
NOF avd. Vest-Agder 

Den 13 april 2000 ble det avholdt 
styremøte hjemme hos Runar. Tilstede var 
Runar Jåbekk, Finn Jørgensen, Gunnar 
Gundersen, Knut Olsen, Kåre Olsen og 
Kjell Grimsby. Møtet startet klokken 1800 
og Finn ble "valgt" til referent. Følgende 
saker ble gjennomgått: 

1/00 Innkalling. Innkalling med saksliste 
ble godkjent. 

2/00 Regnskap 1998 + 1999. Her har vi 
et problem. Regnskapene er ikke ferdige. 
Det er ytret ønske om ny kasserer, da 
fortrinnsvis en som er bosatt i fylket. 
Runar purrer på kasserer. Styret jobber 
videre med å finne nye kandidater til 
kasserer-jobben. Årsmøtet har gitt styret 
fullmakt til å innsette ny kasserer. Utfra de 
opplysninger som foreligger er det relativt 
god økonomi i fylkesavdelingen ??? 

3/00 Sjøfugloppsynet. Dette er 
fylkesavdelingens største og viktigste jobb. 
Flere sentrale ornitologer i lokallagene er 
engasjert i dette arbeidet, noe som igjen 
fører til at vi ikke tør å ta på oss flere større 
prosjekter. Vi, og oppdragsgiveren som er 
fylkesmannens miljøvernavdeling, er godt 
fornøyd med det arbeidet som utføres. Vi 
har dokumentert at ferdselsforbudet bør 
forlenges til 31.07, noe også Aust-Agder 
og Telemark nå jobber for. ON har ikke 
vist noe engasjement i denne saken og vi 
mener derfor at fylkesmennene bør innta 
en felles strategi og gjøre et framstøt. Vi 
har skrevet uttallige brev angående dette 
temaet, men saken står fortsatt mer eller 
mindre låst. Alle er enige i at 
dokumentasjonen er god og at det ikke 
trengs ytterligere undersøkelser. Hva er det 
da - er det vegring for papirarbeidet som 

holder saken nede? Videre skal vi fornye 
og henge ut nytrykte infotavler angående 
sjøfuglreservatene i fylket. 

4/00 Årets fugl. Linerle er årets fugl i 
2000. Vi er positive til NOF' s 
internettsider angående ankomsttider for 
linerle. Vi tror mange har fulgt dette. Vi 
har ikke noen konkrete planer for fuglen i 
vårt fylke, men vil oppfordre til 
ringmerking av flest mulig pullus i løpet av 
sesongen. Det vil ikke bli organiserte 
tellinger. 

5/00 Piplerka. Knut var tilfreds med 
stofftilgangen. Finn mente det burde 
dannes en redaksjonskomite, slik at vi 
kunne bearbeide potensielle bidragsytere 
til å komme med varierte artikler til 
tidsskriftet. Det er også kommet ønske om 
å innføre midtsidene igjen, da det er mange 
dyktige fotografer her i fylket. 

6/00 Problemer verneområdene. 
Holdningen til politi og fylkesmann i 
konkrete saker her i fylket må sier å være 
på et lavmål. Ved helt klare brudd på 
vernebestemmelsene, der også bevisene er 
gode, blir sakene henlagt. Grøfting går 
igjen som det største problemet. Flyfoto 
viser klart at det ikke er eksisterende 
grøfter. Profiler av de utgravde massene 
passer med utgravd kubikkmeter i grøftene. 
En annen sak er avskyting av kanadagås. 
Det overvintrer mellom 300 og 350 
kanadagjess på Lista. Viltnemda går inn 
for at det skal kunne tillates å gå inn i 
reservatene og jage ut gjessene for så å 
skyte dem. Hva med alt det andre som blir 
skremt ut av reservatet ? Videre kontaktet 
viltnemda Lista lokallag og fikk oppgitt 
eksakte tall på gjessene, men gikk allikevel 
til avisen og sa at det var 1000 kanadagjess 
på Lista. Hva slags troverdighet kan man 
sette til slike utspill. Er alt som viltnemda 
foretar seg basert på slike oppdiktede 
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tallmateriale? I Sirdal foregår det et eget 
prosjekt om sau - ørn problematikken. Det 
skal brukes mange timer i felt for å finne ut 
om tapstallene er reelle, og hvilke individer 
som står for de konkrete sauedrapene som 
er påvist. Det er nemlig snakk om å skyte 
på hekkefuglene i området, noe som vi er 
sterkt imot. 

7/00 NOF og jakt. En sentral høring er 
ute. Flere momenter i sak 6/00 kommer 
også inn her. Vi skal prøve å komme fram 
til en holdning som vi alle kan presentere 
overfor presse og andre fora ved ulike 
anledninger. Da er det godt å vite at vi 
snakker samme språk. 

8/00 NOF's tidsskrifter. Også her har vi 
en sentral høring. Vi syntes det er leit om 
fugleåret heftet skal fjernes, men har 
samtidig forståelse for den situasjonen som 
en redaktør vil være i. Alltid noe/noen som 
ikke f'ar levert stoffet sitt. Vi ser nærmere 
på dette. 

9/00 VinterAtlas. Vi har et veldig bra 
materiale og ser ikke behovet for en 
utvidelse av registreringsperioden. Vi vil 
kunne danne oss et bilde av vinter
utbredelsen utfra det materiale som nå 
eksisterer, men enkelte huller vil selvsagt 
kunne fylles. Indre strøk i fylket kunne nok 
trenge flere besøk, men et sted må jo 
grensen settes. 

10/00 Diverse andre landsstyresaker. 
Det er ytret ønske om at det arrangeres 
kurs for de som skal jobbe med skadede 
fugler. Det ønskes også et kompendium 
med retningslinjer og plikter ved mottak av 
skadede fugler. Har vi muligheter til noe 
slikt her i fylket. Hva med Kristiansands
prosjektet - er det kommet igang ? 

11/00 Carl A. Jacobsens minnefond. Det 
er fattet vedtak om å støtte Lista fugle-

stasjon sin utgivelse av 1996 rapporten. 
Denne skal være ferdig skrevet. Vi 
garanterer med et beløp oppad til kr. 
4.000,- med fratrekk av det som evt. 
annonseinntekter vil gi. Vi setter også som 
betingelse at rapporten må være ferdig 
trykt og sendt ut innen utgangen av år 
2000. 

12/00 Sjøfugltelling i år 2001 eller 2002 
(landsomfattende). Det er sendt ut 
signaler om at en slik telling er ønsket i 
forbindelse med kartlegging av biologisk 
mangfold. For vår del ville det være veldig 
interessant, spesielt da vi har erfaring med 
slike registreringer fra tidligere, og kan 
foreta reelle bestandsvurderinger utfra 
dette. 

Etter dette ble det tid til litt småprating og 
vi ble enige om at det måtte bli et nytt 
styremøte tidlig på høsten. 

Finn Jørgensen - referent 
Mandal 14.04.2000 

000000000 

Nytt fra naturvernfronten 
Desember 2000 

Av Kåre Olsen 

Anleggsvei i Øvre Sirdal stenges igjen av 
hensyn til naturen. 
Våren 1999 ble anleggsveien fra Haugen 
forbi Instestøl naturreservat og inn til 
Kvinen kraftverk ved Hønevatn åpnet for 
almen ferdsel etter å ha vært bomvei helt 
siden 1978. Dette skjedde angivelig fordi 
stenging av veien ble vurdert til å være i 
strid med konsesjonsvilkårene. Vedtaket 
om at hvem som helst skulle ha lov til å 
ferdes med bil innover anleggsveien i dette 
fine natur- og heiområdet, skapte mye 
diskusjon og strid i lokalsamfunnet og 
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mellom Sira-Kvina kraftselskap og Sirdal 
kommune. 

Olje- og Energidepartementet har nå 
avgjort at bommen igjen skal senkes ned 
over den tidligere anleggsveien. Sira-Kvina 
kraftselskap, grunneierne og andre 
rettighetshavere, f.eks. eksisterende hytte
eiere, skal ha tilgang til nøkkel og skal 
fremdeles kunne bruke veien til motorisert 
ferdsel. I sin avgjørelse har departementet 
blant annet lagt vekt på at fri veibruk for 
allmennheten kommer i konflikt med 
viktige naturvern- og viltinteresser. 
Hensynet til villreinen i området er tillagt 
spesiell vekt. Det forekommer også flere 
rødlistearter i området, blant andre 
kongeørn og jaktfalk. Disse kan bli 
negativt påvirket av fri ferdsel. At Olje- og 
Energidepartementet tar slikt hensyn til 
natur og miljø er nesten mer enn en kunne 
forvente .... 

Halvparten av erstatningssøknader for 
rovviltskadene kommer fra Hægebostad. 
5 7 av 115 søknader om erstatning for 
påståtte rovviltskader på sau som 
Fylkesmannen i Vest-Agder har mottatt for 
sesongen 2000, kommer fra sauebønder i 
Hægebostad. Lyngdal kommune har en 
søker, Farsund ingen. Rovviltskader 
påføres på våre kanter tradisjonelt av 
gaupe og kongeørn - men av og til også av 
sjeldne dyr som ulv og jerv. I bransjen 
regner man ellers med et normaltap 
(sykdom, innvollsorm, skader, dyr i 
skårfeste, drukning, løshunder, folk som 
forsyner seg av "villsauene" o.l.) på to 
prosent av de voksne sauene og fem 
prosent av lammene. 

Kun to av skadene i Hægebostad i år er 
dokumenterte. Den ene skyldes den 
velkjente radiomerkede ulven som opererte 
i landsdelen vinter og vår. Det andre 
tilfellet gjelder et lam som ble tatt av øm. 

Søknaden fra Lyngdal er ikke dokumentert, 
men det er "sannsynliggjort" at det var 
kongeørn som der tok et lam. Mørketallene 
i Hægebostad er trolig store, bl.a. på grunn 
av det vanskelige terrenget som gjør at kun 
et fåtall av kadavrene blir funnet, mener 
viltforvalteren, som sier at han har ingen 
mistanke om at sauebøndene i Hægebostad 
spekulerer i å søke om rovviltskade
erstatning. 

I fjor ble det utbetalt 1, 7 mill. kr i rovvilt
skadeerstatning i Vest-Agder. I år blir 
trolig utbetalingene lavere. Og her kommer 
ikke tvilen tiltalte til gode ..... 

Bør deler av leplanteskogen langs 
Listastrendene fjernes? 
Miljøvernmyndighetene ønsker samarbeid 
med grunneierne på Lista for å fjerne deler 
av leplanteskogen langs strendene. Hoved
målsettingen er å få tilbake det opp
rinnelige åpne Lista-landskapet slik det var 
før 1950-70 årene da tilplantingen skjedde. 

Leplantefeltene på Lista består hoved
sakelig av sitkagran og bergfuru som er 
treslag som tåler mye vind og 
saltpåvirkning. Hensikten med lebeltene 
var å skjerme jordbruksområdene mot den 
kalde vinden fra havet - særlig nordvest
kulingen. Skogforskere mener nå at 
effekten av Ieplanteskogen på Lista er 
sterkt overdrevet. Leplanteskogen - som 
etterhvert dekker ca 1000 dekar innenfor 
verneområdene - blir av mange også ansett 
for å være et fremmedelement i landskapet 
som skaper et kunstig skille mellom hav og 
land og stenger for utsikten og 
naturopplevelsene. 

Flere grunneiere på Vest-Lista ønsker å 
fjerne plantefeltene enkelte steder ned mot 
sjøen og tynne dem ut andre steder slik at 
områdene kan brukes til beite. Blant 
lokalbefolkningen har diskusjonen om 
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dette gått høyt - også i avisspaltene. Flere 
mener at den særpregede naturen på Vest
Lista er i ferd med å forsvinne. Solned
gangen over Listafjorden er blitt erstattet 
av en sol som går ned bak en tung, mørk 
granskog som legger en demper på 
naturopplevelsen og det velkjente lyset og 
fargespillet. Det er også lange tradisjoner 
for folk på Vest-Lista å ha øyekontakt med 
sjøen. Det er utrolig viktig for mange å 
kunne følge med på det som skjer ute på 
havet både i fritid og yrke. Enkelte bønder 
på Hassel og K viljo mener derimot at det 
vil være katastrofalt å fjerne leplante
skogen på Lista med tanke på 
klimamessige forhold, men også fordi de er 
redde for sandflukt som kan være et 
problem for jordbruket i disse områdene. 

Noen har også tenkt på fugle- og 
dyrefaunaen i plantefeltene. For selv om 
gammel og tett sitkagranskog i mange 
sammenhenger er en biologisk "ørken", er 
det en kjensgjerning at leplantningene også 
er blitt et leveområde for en del fugle- og 

Styret i NOF Vest-Agder 2000: 

Leder: R1111ar Jåbekk, Jåbekk 
4500 Mandal. Tlf: 38 26 10 53 

Sekretær: Finn Jorgense11, Oksevollen 19 
4500 Mandal. Tlf: 38 26 06 04 

Kasserer: Truls Andersen 
Evd. Giregs Alle 12, 0479 Oslo 
Tlf: 22 15 05 19 

Styremedlemmer: 
Øyvind Fjeld,gard 
Svalåsveien 95, 4645 Nodeland 
Tlf: 38 18 20 28 
Gunnar Gundersen, Sånum 
4850 Mandal. Tlf: 38 26 54 95 
Kåre Olsen, Brekne 
4563 Borhaug. Tlf: 38 39 72 05 

Varamedlemmer: 
Birger Westergren, Ole Aa 
Brat([Jord og K,Je/1 Grimsby 

dyrearter som tidligere ikke fant brukbare 
levevilkår her ute i det åpne slettelandet. 
På den andre siden medvirket grøfting og 
tilplantingen av de store myrområdene og 
utmarkene til at flere av de opprinnelige 
Lista-fuglene som myrsnipe, brushane, 
heilo og andre er forsvunnet som 
hekkefugler. Andre er blitt meget sjeldnere, 
som f.eks. sørlig- og engelsk gulerle og 
jordugle. Bestanden av enkelte vaderarter 
har gått sterkt tilbake. 

Leplantefeltene tjener ikke lenger den 
opprinnelige hensikt. Skogen har vokst seg 
altfor stor og altfor tett. Derfor bør trolig 
deler av plantefeltene langs Listastrendene 
fjernes. Særlig gjelder dette i myrområdene 
og lyng- og utmarksområdene på Vest
Lista. I andre områder bør skogen tynnes 
kraftig ut og eventuelt iplantes noe 
lauvskog. Dette vil trolig også være en stor 
fordel for det biologiske mangfoldet. Og 
da vil kanskje også myrsnipa og brushanen 
etterhvert komme tilbake som hekkefugler 
på Lista ..... 

Viktige komiteer: 

Lokal Rapport og SjeldenhetsKomite: 
v!Tellef Baroy Vesta/, Breknt-, 
4563 Borhaug. Tlf: 38 39 21 09 
VinterAtlas komiteen: 
v/Svein Grimsby, Måltrostveien 12, 
4450 Sira. Tlf: 38 37 52 75 

Lista Fuglestasjon 
Postboks 31, 4563 Borhaug 
Tlf/fax 38 39 75 88 
Postgiro 0826.06.73131 
Bankgiro 3070.10.26701 
Leder: Jan Erik Roer, Klevemonen 12 

4484 Øyestranda. Tlf: 38 35 09 08 

Lista Fuglestasjon er en selvstendig stiftelse, 
men stasjonen har et utstrakt samarbeide 
med NOF-Vest Agder. 
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