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Lede rfuglen: 

redop. tilbake igjen 

Hei folkens, og deres fugler ! 

Etter et år med Kristiansand- redaktør og grøm1 forside, har 
undertegnede igjen overtatt pennen (men ikke skrivemaskinen) i 
PIPLERKA, og med meg har jeg to Lista- ornitologer, .;verre 
Sandersen (p.t . Bardufoss ) og Nils M. Vere . 
Dette med at Lista lokallag igjen har ansvar et for utgivelsen 
av PIPLERKA betyr ikke a t kunn stoff fra Lista- området skal fylle 
dens vinger, bladet er fortsatt organ for NOF/Avd. Vest- Agder. 
Men grum1en til at Lista- folk igjen gir ut PIPLEf/KA er at 
fylkesavdelingens s tyre har funnet ut at Listalendinger og 
Kristiansandere ikke har kunnet samar beide særlig bra, ~pes -

ielt når de forskjellige redaksjonsmedlemmer har vidt forskjellige 
syn på hvordan PIPLERKA skal se ut, og om im1holdet, og ·~t <le 
som har mest erfaring med bladet naturlig nok ( '' ) :wr min~t 

gr e i e på dette . 
Mitt synspunkt er i hvertfall at bl adet skal fenge, være interes
sant, lokalt , oppmuntre lokale ornitologer på alle plan, utenom 
de .knall- vitenskapelige da, til å skrive i tidsskriftet, foruten 
være et medlemsblad for alle fuglevenner tilhørende :roF/Avd . 
Vest- Agder. Og1gi bl anke blaffen i om en eller annen ornitolog 
på No r dmø r e , Oslo, 3er gen eller Langtborti stan ikke forstår 
poenget/kjenner bakgrum1en i en ~istorie, presentert i PIPLERKA . 
Jeg vil så l angt som mulig følge en litt uhøytidelig linje, men 
allikevel høytidelig nok til at en blir tatt alvorlig i trengte 
situasjoner. Vel, det var mitt "program". 

Dette nummeret skulle egentlig var t på 48 s ider, men da bladet 
sendes ut til alle medl emme r av NOF i samband med årsmøtet på 
Lista i 1979, begrenset geg sideantall et til 32 ved å kutte ut 
en artikkel om Kviljobrønnen, en om Nesheimvann , noen bokanmeld- • 
elser og andr e småting , p . g . a. det økonomiske . 
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Og så var det å håpe at bladet blir klart fra trykkeriet før 

årsmøtet! Vi er dessverre sterkt forsinket p.g.a. en liten 
misfortåelGe med Trondheim, Glik at noen opplysninger derfra 
kom sterkt forsinket. 

C)toffet denne gang er for det meste beregnet for NOF/medlemmer 
i hele landet, mye av stoffet er presentasjoner av områder på 

Lista/ opplysninger om årsmøtet, o.l. 

Delt~'6erne på årsmøtet bør lese, og legge sidene 5-8 på sindet, 

og kanskje også 9-13. 

Tilslutt vil jeg bare ønske alle velkommen til årsmøtet på 

>!mwoy på ØGt-Lista i tiden 27.-29. april 1979. 

redop. 

Listu Orni tologiGke K~ubb ble stiftet av Gunnar Langhelle en 

g:ms pa lwstparten i 1969. Klubben hadde den gang 5 medlemmer, 
og r,~mghelle ga ut bladet uttves Tidende". 

Klubben ble etterlwert underlagt l!OF, som NOF/ Avdeling Lista, 

Genere forandret til :rm'/Lista lokallag. 
Fru 1971 så det nye medlemsbladet, PIPLEHKA, dagens lys, og 

ble utgitt av lokallaget tom 1977 da ITOF/Avd. V-Agder overtok 

det. 
Lokallaget har for tiden ca. 80 medlenuner, og driver flere 
aktiviteter, bl.a. Ullerøy Orrutologiske Stagjon. 
Nettopp i jubileumsåret har lokallaget 'påtatt seg arrangementet 

av NOF's årsmøte. 

Aktive Mandal lokallag arrangerer stand på torvet i Mandal 

en eller to lørdager i april/mai. 
Formålet med dette er å spre opplysninger om "f'ugleforeninga" 

i Mandal, og medlemsverving. En svær dobbelplakat og egne 
brosjyrer er laget til k8lllpanjen, som Mandal lokallag er 
først med i fylket, vil andre følge etter? 
Vi håper å konune tilbake til dette med reportasje senere. 
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NOF .. s Årsn1øte 1979 

Praktiske opplysninger 

NOJ<'/Lista lokallag står som vertskap for NOJ<' 1 n årsmøte ?7.-

29. april 1979. 
Møtet blir avholdt i brekkeleiren til Lista Aluminiumsverk pil. 

Huseby, Øst-Lista, ca. 4 km fra l•'arsund. 

Til B'arsu..."ld/Lista kan en komme med fly via Solo., med jern-b:we 

over Snartemo (og buss til Ji'arsUJrd/JJisto.), c c; r~ed fr:•tl 

Ji'lekkefjord/Kristianaand. 

l<'ra I•'arsund følger en søndre vei til Vo.rwc, men tar :ev til 

venstre etter ca. 4 km, mot 

vei følges ca. 500 meter, hvorpå 

Cillllpin,.;, deruw 

en ::virl[!:cr av til ''øyre, O!\ 

finner årsmøtestedet umiddelbart, veien vil i'orøvric; være 

oppmerket. 

De som ensker overnatting i årsmøteornråclct eller privat irm

kvartcrine må snarest [';i be:>kjed om dette• over telefon 043 -
9 3 600 - li·'1j (-; ( r • ? ;, J.'J) eller til :.o;; /J,:L, 11o::.::t1;ok;: 

149, 4551 f;'AJ{;!U'fll: Disse rrrå medbrin(';c .:ovrposc. Vi c;aran

tcrer kUll plass til de som er påmeldt. Andre ovcrno.ttirl[!:r~uli,.c

heter er Atlanta og Po.rsuncl FjorCil,otcrll i l•'u:rcund, eller .for 

tel tboende, I,omseso.nclen Cilllrpirl[!: like Vf]cl. 

Dt"ssutcm nå vi gjøre oppmerk:::om på "oen re::trik:::joner vi er 

blitt påla,n:t .for overholclet ,J. .få lov til :1 benytte crakkeleir

en. Alkohol er ctr0rl[!:t .forl.udt, og må ikke nytes i området, 

de som ik..'k:e keen være .foruten dette UJ!cl.er ursmøtet, henvi:Jes 

til .l<'arSUJ!d l<'jord!wtell, llVor man hu:r alle rettigheter. 

Videre sier reglene at mer.n og kvinner ikke har anledning til 

å bo i S31llllle brakkeseksjon, dette vil bli løst med privat 

imikvarterir,g .for de elet måtte være behov .for, men gi beskjed 

på .forhånd om du bringer med person( er) av motsatt kjøm1, og 

vil overnatte under samme tak som vedkommende. 

Alle møter blir avholdt i dette begrensede oiiU·ådet, og vi vil 

også .forsøke å arrangere bespisning i området (enkel sådan). 

D.v.s. at det sanns. blir servert kvelds .fredag; frokost, 
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middag og kvelds på lørdag, og frokost på søndag. I denne 

forbindelse vil vi håpe at alle som var interessert i bespis
ning ga beskjed om dette og tok med seg bestikk (kniv, gaffel) 

(telefonnr. o~ adresse som oven). 

De som møtte ønske annen bespisning kan oppsøke hotell/k'J.feer 

i Farsund/Vanse. 
I dødtid/ventetid kan en foreta turer til de nærmeste lokDli

teter, Lundevågen, Kråkenesvann pg 

Dagsplanen for de forskjellige dager er: 

Predag 27/4: 19.'00 li'inr,rnerkings - ot; stasjortc'mote. 
SDker som ønskes tatt opp, ser:des til 

um;' l'ostboks 149, ~~4551 eller 
ringe c' irm til ) Gan - ::L f, 7. 
(Sp,,r C'tter Oo l',,,·:) 

Kveldsm::1t etter møtetc clutt. 

Lørdag 28/4: 8.00-10.00 l<'rokost. 

l''ormicld:JG. ~)tyrcmøtc i :wvr'cll'orenir:<'~en. 

12.00-13.!30 ATLA~:-J.'øtc. !\cpr. l'rs, de lokrtle kom. 
møter den u en trale Jwr::i te. 

13.30-15.00 Avdelinr;s- Ot:, lokallagsmøte. 
Det in:nckj erpec r,t to repr. fre1 
fylkesr,vdelint;er oc en repr. frD 

lokDLLlD{!;ene 1 tClr talerett. 
15.00-16.00 I;liddcl('; 
17.00-19.30 ÅJ\;)J, 

19.30 P;.fblikwncmøte. 
Tema: Virkning av regulering av 
vassdrag. Siologil3ke/praktiske 
forandringer m.~n. 
Innledningsforedrag ved Kjetil 
Sevanger. Paneldebatt. 

Kvelds etter møtets slutt. 

Søndag 29/4: 2.00-9.00 

9 ,00' 

Prokost 
Ekskursjon til Steinodden-området 

Vest-Lista (se presentasjons. 16), 
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Vi starter fra brakkeleiren kl. 

9 .oo, eller frammøte på Lista .B'yr 

kl. 9. 30. 

****************'*" 

Forldo.ring til ko.rt på side 13: 

1. Ullerøy Ornit. Stasjon 9. Hauna 

2. Årsmøte-området 

3. Lunclcvågen 

4. Eino.roneset 

5. Kråkencsvmm 

(). ; Ia..tl~mgerva.'lll 

7. Kviljollrønnen 

tl ;(yiljoocldcn 

lO. N eshcimvann 

ll. sthaooolstrancl 

12. Horclhasselbukta 

13. Tjørvenesct 

14. r.istahavn 

15. Vågovollviga/-våien 

lC. ';>tcinoclden-ornrådet 

**************** 

Distriktets egen av is 
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På rundtur på LISTA. 

En presentas jon av de bedre fugle-lokaliteter. 

Oddvar Peders en 

Vi starter i øst , og første s topp etter Farsund er mudder

bukta LUNDEVÅGEN (3 ) like ved Lista Aluminiumsverk. Her vil 

LliNDEVÅGEN. 

en om høsten , og også , 

men i mindre grad , om 

våren, observere en god 

del vadere, videre fur

asjerende og hekkende 

makrellterner om s om 

meren , og mengder av 

måker, hel s t he ttemåke, 

nest en hele året. Om 

vinteren er dvergdykker, 

sivhøne , vannrikse , sot-

høne , toppdykker, og en 

del ender påtruffes . Myrsanger og nattergal er hørt syngende 

i krattet like ved . Vi drar videre utover veien mot Loshavn , 

men svinger av inn til det lille, men næringsrike RØYRTJEIDf (se 

kart s . 8 ) . Her inne 

kan en om våren , treffe 

rør- og s ivsanger , vann-

rikse og sivhøne , foruten 

et s tort antall overnatt

ende stær . Vi drar videre 

og rett over veien ~l 

EJNARSNESET (4) , et prakt 

fullt flyvesandområde , 

med lett blanding av 

knauser , svaber g , lune 

viker, sand og småmyrer . 

Botanisk er område t ene

stående. Store mengder 

småfugl trekker u t mot 
RØYS-TJERN 
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SØ herfra (og Sønderhallheia - like øst) om høst en. Om vint
eren påtreffes r egelmessig dykkere, lom, skarv , alkefugl, og 
en god del ender utfor bi . 
Vestover bærer det, og neste landeplass er KRÅKENESVANN (5) . 
Om våren/sommeren vil en her treffe på hekkende toppdykker, 
sivhøne , sothøne og 
toppand . Taffeland-par 
er også observert her i 
hekketida, knoppsvana 
treffes også regelmess i g 
Ellers stor e mengder 
ender vår og høst/vinter, 
bl . a . opptil 76 taffel
ender . Ellers siv- og 

rørsanger som er ganske KRÅKENESVANN _ MOT SV 
vanlige, foruten myr-
og trostesanger som begge er obs etpar ganger. 
Neste stopp er HANANGERVANN (6) med stor e mengder ender i 
trekktidene og om vinteren. Om høsten kan påtreffes en del 

Pa :ct .L ft'a RAU!•!A. 

vadere. En del måker og terner 
hekker ved vannet . 
KVILJOBRØNNEN neste, et større myr
område med interessant fuglel i v , 
fler e detaljer annet sted i bl adet . 
Vi tar nå en stikkvei ut fra Brøn-
nen ( omtrent~, og kommer i gjen ut 
i sanddyneområdet, denne gangen 
på Kviljosanden. KVILJOODDEN (8) 
ligger like øst, og en tur dit ~l 
som regel lønne seg . Om høsten 
vil en treffe på store mengder 
vadere av mange arter . En tur om 
våren/sommeren vil kanskje resul-
tere i observasjon av Listas tre 
hekkende ternarter . Ellers kan en 
ob.erver e store mengder overvintren- ~ 
de ender eller på trekk , forut en 
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regelmessige obser~vasjo~er av dykkere (helst gråstrupe- og 

horndykker) og lom (både små/stor og islom). I sørvest ser 
vi morene0ya RAUNA (9), med store måke- og t ernekolo~ier, med 
arter som hettemåke , sildemåke , rødnebbterne, splitterne, for
uten en god del hekkende ender og noen vadefugl som stok~and , 

brunnakke , gravand , ærfugl , tjeld , sandlo og vipe , og dess~ten 

teiste . Om vinteren treffes større mengder overvintrende 
varmfugl rundt øya. 
Yi beveger oss vekk .fra sjøen igjen og inn til NESH8IMVA.'IJN (10) 
et magat fugleikt vann som trenger spesiell omtale, noe en vll 
finne annet sted i tidsskriftet . 

F!JGLEVIGA 

Ut til sjøen og vest
over igjen, og til 

FUGL8VIGA (ll) 06 Øst
hasselstr an:i . Her vil 
en -':;reffe store mengder 
vadere om c1østen , for
uten en god del 1mder/ 
sjøfu61 under trekk/ 
overvintring, ~jess 

som .f . eks . hvitkinngås 
treffes ganske ofte . 
~fe;:; te otopp vestenfor 

er NOROHA.SSE.::.BU!:TA ( 12) hvor høstens vadere også ''ler er tall
rike , likeså overvintrende vruL~l~l . Morenehalvøya, Litlæ
raw1a i østre del av bukta er et oesø~c verdt . 'l\h~H.Vi:r•f8SB'~ (13) 

neste , og Li stagr~ppas vadermerkeplass, altså følgelig en 
meget br a vaderlokalitet med stor ar~sspredni'lg , En del hav
fugl kan om hø3 ten sees her i sterk vL1d , s tore mengder ender 
overvintrer også her . 
Like ves t stopper vi ved LISTA..'iAV:'f (14) . Xer o-vervintr.er en 
god del vannfugl , gjerne arter som er mer knyttet til fersk 
vann e~~ en ellers vil treffe langs Lista- strendene, som f.eks , 
dvergdykker (maks . 10) , sothøne , canadagås , knoppsvane , en god 
del ender og aYJ.dre -rannfugl . 
Vi fortsetter lenger ves t , og til uista Fyr , og tar førs t en ~ 
tur til VÅGVOLLVÅIEN og - VIGA (15) l ike øst av fyr et , l Også 
her er vaderne tallrike . I våien som er en br~ckvannspoll , 
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LISTA FYR - HOLDEPUNKT FOR ORNITOLOGER 

kan en r egelmessig tref
fe skjeand , og sjeldnere 
knekkand . rvosetten er 
også observert her . 
Vi drar så vest av fyr
et , og k ommmer utover 
SKARVODDEir , STEINODDE:!IT 
og ut til SEVIKA (16). 
I dette områiet finnes 
et meget variert fugle 
liv , men mer o~ dette 
annet sted i bladet . 

Mens vi e~ her vest , 
benytter vi sj~~sen til å vandre rundt litt på de mange myr
ene , og langs Jcgnal=n-3 i området ved :Jis ta Fyr/Borha~ . Ber 
vil en "'.;reffe på fler.; interessante arter som f . eks . siv-, 
r0r- ,myr-, og gres shoppesa.nger . Va>uurikxe og sivhøne kan på
treffes, videre skjeand og knekkand, fottuten en del ~ekkende 
og trekkende ~adere, og om vinteren og i trekktidene en god 
del ro-vfugl av nesten alle slag . Om vinteren er rør<lrumen 
av og til påtrufiet. 

På tilbakevuren kan det 
være interessant å se 
litt på Listas indr ; 
deler . ~er vil en inne 
i dalene, f.eks . Elle 
dalen , Omdalen , eller 
i langs fjo·rden Fram
varen, firu~e en frodig 
vegetasjon, og mye 
edellauvskog . Og en 
vil finne arter oo~ 
gul sa.nger , bøksa.nger , 
rosenfink, møller gan VÅGSVOLLVIGA 

ske tallrike. Videre er også i s li.ke Ol11råder observert piro;L , 
nattergal og sø=nattergal . 

(fotos: OP) 
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Fra Listas natur : 

Kort presentas jon av Nesheim vann 

i'fesheimvann ligger l±ke 
sør for tettstedet Vanse 
på "Midt- Lista" . Van-

PARTI FRA NESHEIMVANN , NORDSIDA 

net er mesotroft med 
,-isse et:.tro.fe ke~.:::-ciJc-ter

er , me d frodig ·rcJgeta.
s j:m av .forakj ellige 
vann/st r a:J.·:l/myrpl arJ ter, 
frodige og store tak
rørskoger finnes flere 
steder, stør st og mest 
utviklet langs Vanse
bekkens utløp, i det 
såkalt e Løgan- områdeet . ' 

Ellers omgis vannet av myrer , større jordbruksarealer , beite
arealer, tørre l yngheier , små orrekratt , to - tre grus takØ og et 
boligfelt m/ ungdomsskole og idrettshall (omkring Løgan-omr . ) . 
Sett gjennom en ornitologs k ikkert er vanne t usedvanlig fugle
rikt, ialt er 194 art er + 5 raser observert, og ca. 48 % av 
disse må bet egnes s om "primære våtmarks arter" . 
En vil treffe på tildels stor e meggder fugl/mange arter egen
tlig hele året så.fremst de meteorologiske forhold er gunstige . 
Men vannfugl i størst mengde vil en tref~e på fra januar (så
frems t større deler av vannet er åpent - noe det nor malt er) 
til mars/april, og fra qktob er-november . 

Av lom/dykkere er 6 arter obs ervert , bare toppdykker hekkende• 
(en gang). Vider e 8 gåsearter, deribl ant canada-, ring- og 
snøgås , tre svanearter , med sangsvane s om fast overvintrings 
gjest og vannets karakterfugl om vinteren med maks. 103 ind. 
18 andearte~ med r egel messig fo r ekomst av knekkand , skjeand , 
taffeland , og lappfiskand , knekkand muligens hekkende . Kvin
anda er om vinteren u sedvanlig tallrik med maks 264 ind. 
Av rovfugl er foruten de "vanlige", også observert l erkefalk 
og sivhauk . Vaktelen er obs . en gang . Alle de vanlige rikse-
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fugl er obs ., både myr, vann- og åkerrikse i hekketi da . Blant 
29 vaderarter kan svarthalespove , dobbel t bekkasin og brakke 
svale trekke s fram . Tyvjo , 6 måkearter, også krykkj e , og 3 
t ernearter er r epres entant ene fo r denne gruppa . Vider e 4 duer, 

6 ugl er og 5 spett er . 
Av l erkefugl er sang
l erke vanlig , mens 
f j ellerke er obs . ho en 
f å ganger og trel erke 
kun en . Fire piple r ker 
(også l app- fl er e ggr . ) , 
av 3 r egi s trerte gul erle
r aser hekker både s ørlig 
og engel sk r ase , begge 
med ca . 5 pru- ) , !lek
kende svartryggerler 
kan en også tref fe på 

RÅK- I DYLL v ed vannet, f oruten v i 
vin t er erle av og til vin t er s tid . 7 kråkefugl er , pluss r asen 
svartkåke s om er obs . noen få ganger . Fo:::;:::; ckullen treffe.· av 
og til v i nt er s tid . Vannet har f orøvrig en r ik bes t and av 
kj errsanger e , opptil 1 5 s ivsanger , 1 2 rørsanger , 3 gr esshopp e
sanger og 4- 6 myr sanger - hanner er observert syngende om fo r
s ommer en . 3- 4 møller - hanne r vil en også tref fe syngende . 
Svarts trupe er r eg . t o ganger . Av lforges hekke tro s t er er all e 
observert , duetro s t en med maks . 21+ i nd ( - 77 ) . Alle Li s t as 
meiser er påtruffe t , f oruten de fl es t e finke f ugl . 0tillits 
muligens hekken de , g~ås i s ik ~~e~å , polars i sik reg . to ganger , 
f l ere syngende hanner av r osenfi nk er r egi s trert . Fire bu sk 
spurver, i nkl . hortul an , s ivs purv med c a . 40 hekkende par . Og 
t i l s l utt pav efink , en ga:1g .. 

Tek s t og foto : Oddvar Peder s en 
000000000000000000000 

Har du spørsmål om ting innen 
or nitologien, natur, f ot o, o.l. 
Kom med dem til PIPLERKA . 
Vår venn BROR J ORDUGLE har fått 
lov til å start e egen s pørrespalte . 
Kom med spørsmål . 



16 

STEINODDEN- området 

EN VIKTIG FUGLELOKALIT}~T PÅ LISTA 

KÅRE OLSEN 

I,ista har ved sin spesielle beliggenhet, særegne topografi, natur
forhold og klima en helt spesiell betydning både som hekkeplass 
og som trekk- og rasteplass for en rekke fuglearter. Og av Listas 
mWJ.ge fuglerike "!:Jiotoper regnes ::>teindddenområdet, som stikker ut 
i havet helt vest på halvøya, som en av de aller rikeste. 
Tileammen er her pr. 1979 påvist 196 fuglearter + 3 unierarter. 

Laninkapemeesig beekri vel se: 
Åpent og værhardt ligger området ut mot havet. Et par l3J1.dtunger, 
c)teinddden og ~3karvodien ·.:ttgjør restene av en stor endemorene fra 
ietiden. Stra~dsonen er rQllesteinstranl som i de to buktene er 
avløs";; 2V soner med våtlendte og tildels frodige stra~denger. 
Innen:for eclve strandsouen ligger tørrere hede-marker med lyng og 
steinblokkmarl: med endel våte gressumppartier innimellom. Et par 
mindre tjern/dam:neti' finneo. Nær J:Jista fyr ligger et mindre parti 
med dyrket mark. I øst er området beplantet med et 1-200 m bre!lt 
bel te av lepla~ter, hovedsall:elig si tkagra~, busk- og bergfuru, 
lerk og spredte løvtrær. Området utgjør et stykke typisk Lista
natur , forholdsvis urørt av meilt1eskelig aktiviteter og altså svært 
attraktivt for fugl. 

Lokalitet ens betydnig som 11ekke- og rasteplass. 
Størst betydning har nok lokaliteten som rasteplass og hekkeområde. 
Gruntvannsforholdene uten:fo:::- strendene bevirker at sjøbu.rmen prod
userer tildels enorme mengder brilllalger. I forbindelse I:Jed uvær 
blir store mengder tare rev•et løs og kastet på land. På grunn av 
strøm- og landsskapsmessige forhold finner m.an store tarekonsen
trasjoner særlig i Sevika, vei FugletjøiL~a og i Verevågen. Disse 
råtnende tarehaugene virker særlig tiltrekkende på store mengder 
vacl.ere av mange arter samt også ender, måke fugl samtL flere spurve
fuglarter som her gasser seg i tarefluelarver, tanglopper og annet 
småkryp. 
Stra~dsonen med strandengene og de iill1en:forliggende ffivvrområder er 
også viktige rasteplasser og beitepmråder for gjess og gressender. 
De grunne farvann uten:for sørger også for gole flirasjerir~smulig
heter for trekkende og rastende vannfugl som dykkender, sk~, 
alker, dykkere, lom og andre • 
Steinddden er også et meget velegnet observasjonssted for trekke:!'lde 
sjøfugl. Observasjoner viser at tildels ztore mengder måker, alke
fugl, skarv, ender, gjess, lom, havsuler og vadere pa.3serer - ofte 
på forholdsvis nært hold; Om våren går vader- og sjøfugltrekket 
hoyedsakelig i nordvestlig retning ut fra 0teinodden. Om høsten 
følger fugle:!'le gjerne kystlinjen fra :!'lordøst, dreier av ved Stein
odde:!'l og fortsetter mot sørøst. Endel Yadere, f.eks. storspove 
og heilo samt gråhegre synes å ha en æL~en hoyedtrekkretning idet 
de kommer irræfra land og paeserer 0teinoddcn med kurs noenlunde 
rett vest utover haYet. 
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Lokaliteten ligger også gunstig til for mnåfugltrekket, både vår 
og høst påtreffes de fleste småfuglarter mer eller mindre tallrikt, 
for enkelte arter i titusenvis. 
Trekkretningene er for disse arter ikke så retningsbestemte, mest 
typisk er vel kanskje det ofte ganske store nordvestgående trekk 
både høst og vår. 
Området er videre av de beste og sikreste hva angår trekkende rov
fugl. En enkelt dag i okt.-69 ble f.eks. 109 fjellvåk og 11 
sp'll'Vehauk sett trekke nordvest utover sjøen i løpet av 3-4 for
middagstimer. Rovfuglene tiltrekkes vel også av len øvrige store 
fuglekonsentrasjonen i området, tilsammen er 12 rovfuglarter reg. 
i o:nrådet. 

Lokalitetens funksjon som overvintr!l!ngsområde: 
De grunne og næringsr~e farvann utenfor strendene i området be
vir~er at ender og sjøfugl av mange slag finner gode furasjerings
muligheter her og de to buktene, c;evika og Verevågen, som ligger 
forholdsvis lunt til for vind og vær er sikkert også medvirkende 
til den rike besta~d av skarv, ender, måker og enkelte vadere aom 
årvisst har tilhold her vinterstid. 
Som jakt område for en rekke overvintren:ie rovfugler, som .f.eks. 
jaktfalk, hønsehauk, myrhauk, nr~svåk og tårnfalk har ''teinodden.
o:nrådet også stor betydning. 
La..'lgs sjøka'lten holder seg vinterstid også flere småfuglarter som 
f.eks. stær, kråker, skjærpiplerke og snøspurv. 0gså i leplant
ningene som etterhvert har vo~met seg opptil 6-8 m høye, finner en 
rekke småfugl overvin.trinsmuligheter bå:ie i form av mat og ly. 
Dette gjelder korsnebb, flagg13petter, gråsisik, meiser og andre 
frøspisere, 

Lokc:W.i tet ene betydniw; ;;om hekkeo:nrå:ie: 
En karru{terfugl i området i hekketida er gravand, flere par hekker 
og fostrer opp u..>J.gene sine her. ;Jtokkand, krikkand og ærfugl er 
også årvisse hekkefugl, men mer fåtallige og dessverre er bestand
en av disse arter gått merl{bart tilb:ike de ::;enere år. Fiskemåke 
er vanlig, makrellterne er fUllllet hekkende en sjelden gang. Endel 
vaderarter som tjeld, S<~dlo, vipe og rødstilk er ~terfugler, 
mens storspove, enkeltbekka::;in, brushane og myrsnipe (sørlig rase) 
og heilo (sørlig rase) er mer sjeldne hellliefugl • 
. Endel småfuglarter hekker også innen områd.Jt, tilsammen ca. 20 ::;tk 
spesiellt skal her bare nevnes funn av tornskate og bergiri::;k. 
Torni:Ui::;k hekker tallrikt i leplantningenc hvor en også finner 
en rekke a~dre hekkende ::;måfuglarter. 
Tilsa'Ulllen er ca. 40 arter funaet hekkende i området. 

Artslicte pr. 1.1.1979. 
Plasshensyn tillater ikke en detaljert oversikt over hver enkelt 
art::;1opptreden i Steinoddenområdet, derfor skal her bare kort 
summeres opp f'amilievis hvilke fugl som er rgistrert: 
Lom - 4 arter J,appedykkerc - 4 arter Hav'1est Havlire 
'Iavsvale 3 arter l'elikanfugl Gråhegre 2 sva'learter 11.. 
Gjess - 7 arter Ender 17 arter liovfugl - 12.,arter r 
?llåkefugl - 14 arter Alkefugl - 5 arter 4 duer gjøk 
Ugler - 4 arter N attravn Tårnseiler :!ærfugl 
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Hakkespetter ~ 4 arter, samt 79 arter spurveEugl. 
Tilsammen 196 arter + 3 underarter. 

Dyre- og planteliv: 
Langs strendene finnes mye mink, 5-6 årvisse yngleliv. En og a""lllen 
omstreifende steinkobbe og oter er obsdrvert. Mår og røysekatt er 
registrert en sjelden gang. Ev er vanlig, yngler i området, det 
samme gjør har og rådyr. Elg er også sett en gang. ~korn er vank 
lig i leplantningen og endel smågnagere hører også ~ed til faunaen. 
Botanisk sett inneholder området endel interess~~te ting, men det 
skal her ikke gåes nærmere inn på dette. 

Motiv for vern av o~åiet: 
Steinoddenområdet er utpekt som et svært verneverdig område og vil 
bli medtatt i forslaget over våtmarkslokaliteter so:n forhåpentlig
vis vil foreligge i 1980. Området er forholdsvis lite påvirket av 
menneskelige ak:tiviteter. Det utnyttes jordbrukomessig hovedo'Clke
lig .som beite for kyr, ungdyr og sa':ter. Denne utnyttelse er -rel 
egentlig bare en fordel for fugle- og dyrelivet i området og kunne 
gjerne trappes opp enda mer. Mer betenkelig er det at Steinodden
området er flittig brukt som jakt område. Den for J"ista særegne 
må.kejalda er Jet nesten slutt med, men jakt på ender, gjess og 
sjøfugl og vadere drives fortsatt i stor grad. 
Dette tildels store uromomentet :Jom jakten representerer overfor 
rastende trekkfugl, samt endel tilfeller av direkte stygg og uan
svarlig skyting på alle slag o fugl er en av å:i!sal{:ene til at No:D', 
Lista lokallag mener at o:nrådet trenger den beskyttelse eventuell 
naturreservat-status kan gi. 
Ifølge våre årlige registreri'lger ser det dessuten ut som em best
anden av flere arter er for nedadgående og vi mener at en av for
utsetningene for at fuglebestanden skal opprettholdes er at det 
er beskyttede områder der fuglene kan finne mat og ro langs 
trekkveien og i vinterkvarterene, slik at fuelene kan fi~ne mat 
og ro for bedre å klare de påkjenningene som trekket og overvint
rir;.gen medfører. 
Området har også vært i søkelyset for en framtidig utbygging av 
storindustri. De tekniske inngrep og fare for forurensninger ~1.oe 
slikt vil medføre, ville etter vår mening ha katastrofal virkning 
for fuglelivet. 
Få steder her til lands kan oppvise en liknend·e i.Uglerikdom på et 
slikt forholdsvis li ta og konsentrert områ''·e ~g som referanseom
råde, til undervisningsformål og som et l.ecid i en fremtidig bredere 
anlagt fugle~orskning vil lokaliteten utvilsomt ha betydning. 
For å bevare J,istas- og Norges fuglefauna, er det nødvendig å be
skytte ikke bare artene, men også det miljø de lever i og er a'r
hengige a-r, og derfor mener vi i NOP, J,ista lokallag at enkel te 
lokaliteter, blandt dem Steinoddenområc1et bør ver:nes til beste 
for både fugl og folk. 
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Kort presentasj on av Ullerøy Orn. Stasjon 
Oddvar Pedersen 

STASJONSBYGNINGEN - SOMMEREN - 78 

Da det vle klart at Farsund kommunes eiendom på Ullerøy s tod 

·-tbenyttet og var i ferd oed å for:!:'alle , beslutte t NOF /Lista 
å ta ko~takt med kommunen å under~øke mulightene om å få l eie 
huset til en event . ornitologi sk s t as jon , og som samlingspunkt 
for NOF/L i s t a- ornitologene . Etter visse ko~plikas joner, bl . a . 
innblanding av Farsund Ungdomskorps (Se Piplerka 3/4- 76 ), 
gikk dette i orden, og Ullerøy Or ,1i tologiske Stasj on ble 
offisielt opprette t v ed v adtak av å rsmøt e t i ~OF/Lista januar 

1 977 . 
Ullerøy er e i c a . 1, 1 kv . km s tor øy, liggende i tidl . Spind 
ko:nrmmes y t r e Elkjærgård, midt mel lom Farsund og Lincl3snes . 
Foruten Ul l e r øy , hører ø.fgruppen s ørvest , med bl . a . Lindholm
en og Vikele~ , og øya Markøy i Austads y tre skjær gård rned 
t il stas jons område t . 
Observas joner g jort av engel skmenne i 1950-årene vist e a t 
store mengder småfugl trakk ut f r a ~ ønderhall/Lo sha~1 . Og 
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.............. 
TAKREPARASJON Somme~en - 77 

JORDUGLEFANGT Høs t en - 78 • 

( Foto: OP - etter dias) 

våre teorier går ut på at iette trekket går ut over (ned på) 
Ullerøy . Noe også flre ting tyder på. Endel daler på Ullerøy 
i SØ-r~tning har vis t seg å være gunstige til nettfangst . 
"Æen ge!'l.erelt må des ;:;v erre eies at øya er for ~o~tor og med litt 
for mye vegetasj on (tildels h øy på øyas sentrale områder) til 
å få den fullst endige oversikt s om l>:'<nne være ønskeli g . 
Huset er ca. 50 kvm s tort , og særdel es ~vendelig med k jøkken 
to stuer, flere s overom på loftet , og en del mindre rom. 
Ganga slltal etterhvert dele:J av , flere vinduer se"\;tes i rm , og 
en del innrede s til ringmerkingslab . Oppussi ng og innred~iQg 
er kommet ganske godt i gang , med bl. a. nytt takpapp/tru(stein , 
ny pipe , en del utskiftning av kled.ning , maling , og neste:"l 
full s t endig innredning av s tue, kjøkken og s overom. I tillegg 
!mr vi et brygger h11s til oppbevaring av ved , r e dskap o . l. , 

foruten en liten a-tal kjeller. 

1977 var neller lite bemroL~et , nota t er foreligger fra 43 dager , 
og ringmerking i 15 dager (alla ringm . d . om høsten) , og ialo 
432 ind. av 26 arter merket . Mes t mer ket : l øvsanger ( 140), 

svarttrost (41) , røds trJpe ( 38 ) og tornsanger (37) . 
1 978 ble et langt bedr e år , m~d notater fra nær.:nere 80 dager , 

og ringmerking i 5 dager om våren , 54 dager om høsten. 
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Tilsammen 2329 ind. av 52 arter merket, og mestmerket: løvsang
er (434), fuglekonge (309), rødstrupe (245), svarttrost (210), 
munk (108), rødvingetrost (103), måltrost (191) og gjerdesmett 
( 99). 
Ellers er det observ8rt tilsammen 134 arter i området, noe som 
må betegnes å være ~ra i Spinds skjærgård. 
UOS er Ul~derlagt NOF/Lista lokallag, men styres av eget styre, 
og skal være økonomisk uavhengig av NOF/Lista. NOF/Listas 
bibliotek er overført stasjonen, og sterit utvidet. Det er 
meningen å 'ltgi årlige rapport over driften, men til nå har 
stasjo~sbestyreren ikke hatt tid og energi til dette, grunnet 
div. verv iru~en prnitologien, men en håper at -77 og -78-
papporten komoer i løpet av -79. 
Stasjonens styre har i stasjonens le7etid bestått av (valgt for 

2 år ad ~en): 
Stasjonsbestyrer: Oddvar Pedersen, ø. Vatne, 4560 

Tlf. 043 -
Kasserer: O];e-Martin Høyland, Vestersida 11, 4550 

VANSE: 

93 419 

Styremedlem: J,ars Bergersen, Kalleberg, 4560 VA:~SE 

Stasjonens adresse er: Postboks 3.49, 4551 FARSUND 
Postgirokontonumoer: 3 56 72 86 

l'' A. 'tSUN:::l 

Døgnavgift er p.t. kr. 5,- med maks. 5 døgn i året, altså 
man betaler maks. kr. 25 i året, uansett a~tall dø~1 på stas~ 
janen. 
Interesserte som ønsker 5. besøke sta::Jjonen lengere/kortere tid, 
kan kontakte stasjons~estyreren. Vi er spesiellt interessert 
i :tjvalifisert personell, og helst med nettlisens/ringmerking
erfari.ng. 

ATLANTA 

Gjesteheim og Kafeterit:l 
08.00-17.00 

Tlf.(043) 90 066 
4 ',50 ~'AHSUND 

Eier: Harald Knut f'<'n 
'rlLpri v.: ( 04 3) ')0 07) 
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TREKKOBSERVASJONER AV JAKTFALK OG VANDREFALK 

En kartlegging av trekkvanene hos våre største falkearter vil 
bli avsluttet i løpet av året. Registreringsarbeidet ble på
begynt i 1967, og var opprinnelig ment som en ren jaktfalk
undersøkelse. Imidlertid har det vist seg hensiktsmessig å 
behandle begge falkeartene under ett, da særlig ungfuglene 
er meget vanskelig å artsbestemme i felt. Mange observamj~ 
er foreligger derfor i form av "sto:tlfalk sp." 
Av forsiktighetshensyn vil stedsnavn bli behandlet på en dis
kret måte i publikasjonen. (Kyst eller innland i vedkommende 
fylke.) 
Alle observasjoner av gamle og unge individer utenom hekke
tida vil være av interesse, uansett årstall. Likeledes som
merobservasjoner av ikke hekkende ungf'ugler, og voksne falker 
uten tilknytning til hekkeplasser. Også negative observasjon
er fra godt undersøkte områder vil være meget verdifulle. 
Viktige observasjonsdata er: sted, dato (ev.klokkeslett), art 
(ev. kjønn, ad., juv.), storfalk sp. (ev. ad eller juv.) og' 
hva fuglene foretok seg (atferd). 
For å urm.gås dobbeltregistreringer, bes innsenderne meddele 
kilden dersom observasjone allerede er publisert. 
Bidragsytere vil få tilsendt særtrykk av arbeidet. 

l'er J. Tømmeraas 
Zoologisk institutt 
Honenborg 
7000 THOlTDHEIM 

Ved gjennombluding av Ullerøy Ornitolog ·cc>ke ,:tau jons ( u)høy
tideli~e og offisielle protokoll, kom f0lgende tragiske notat 
fra 28/8-78 fram i dagens lys, ført i pennen av stasjonnbestyr
eren selv. 
;>i tat: "Det er idag foretatt Al co-test på rødstrupe ::tav. Mus .•• 
9 429 060, p.g.a. uansvanlig fly~ing, som endte i uos• 60 
fot nett, mens det i sterk vind (styrke 7) ble satt opp. 
Nettet var endog ubetydelig åpnet, og særdeles synlig for 
ansvarlige flygere" (Sitat slutt). 
Ved sjekking av sentralregister og anholdelseslister viser 
det seg at denne rødstrupe, føst en gang i løpet av sommeren 
1978, sannsynligvis på Ullerø, er i1uxført i registeret av 
K. Jerstad, og anholdt senere følgende ganger: 9/8, 28/8, 
29/8, 30/8 og 4/10. Tydeligvis en løssluppen fugl, dom 
flere ganger har gått i nettet. 

PS. Hvorvidt Alco-testen var positiv 
eller ei, sier bogen intet derom.' 

red o p 
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• Årsmeldinger l/ :fli • 

N O P AVDELI~m VEST-AGDEH. 

Norsk Ornitologisk J>~orening/ Avdeling Vest-Agder ble stiftet på 

et konstituerende møte i ,VIandal den 27. januar 1978. 

Styret har bestått av: 

Eldar Wrånes 
Bjørn Vidar Olssofl 
Garl Erik Kilander 
Lars Bergersen 
ror Oddvar Hansen 

formann 
kasserer 
sekretær 
~)tyremedlem 
-----,,-----

Det er i løpet av året holdt 2 styremøter og behandlet 9 saker. 
ffiil begge møtene har styret også innkalt andre berørte parter 
(bl.a. fra tidsskriftkom±teen og de er~elte lokallag), 

Aktivitetene i fylkesav1elingen har i 1978 v:ert preget av at 
forenie1.gen er nystiftet og har befurmet seg i en innkjørings
fase. En vesentlig tlel av akt i vi tet ene har v:ert konsentrert 
om arbeidet i ':le enkelte komiteer, og det vises i de11ne for"'
bindelse til rapporter i 'wrrllllende nulillner av "I'iplerka", 
fylkesavdelingens tidsskrift. "I'iplerka" kom i 19'"8 ut med 
3 rm=er, hvorav et dobbeltnummer, på til.:wJmen 140 sider. 

Av budsjettmessige grurmer har en ikke kluuwt dekke reiseut
giftene for "A tlas"-komi teen og Va.n..nfugl tellingskomi teen i den 
utstrokning det var til. ~.led de tilskudd som avdeling-
en mottok fra fylket i tilso=en ?.000,-) har det i 
første rekke vært nødvendig prioritere dekning av utgifter i 
forbi:ndelse med ute:; i vel sen av "I'iplerka" og øvrige løpende 
driftsutgifter (kontorrekvisita, porto, tele.foner, møteut
gifter m. v. ) . 

Formannen har delto.tt på C>JOJ<''s årsmøte i i3.andefjord. 

De enkel te komite er har i 197'3 hatt slik sammensetning: 

Atlas-komiteen: 

Ei."lar il ansen, Kr. sand (redaktør) 
J erm Arild .~unvaldsen, Kr • '"md 
Oddvar Pedersen, Lista 
I1arn nc;rc;erucn, Lista 

,Tørn O.' Han:cwn, Kr.sand (formarm) 
Tor Clddvar tl:mcoen, Lista 
Leif E, Gabrielsen, Mandal 
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Tor Elddvar Hansen, Lista (formann) 
Jørn O. Hansen, Kr. sand 

~~EE~E!=-~~-~j~b~~~~!~~ 
~~!!!!!§.~~-t~:i:?.\SL 

3ernt K. Kn~tsen, Mandal 

Kåre Olsen, Lista (form~~) 
Jørn O. Hansen, Kr.sand 
Kurt Jerstad, Lista 
Leif E. (}abrielsen, Mandal 

Lristiansand S, den 27. januar 1979 

Carl Erik Kila..'lder (sign.) 

sekretær 

REGNSKAP: 

Resultatregnskap 197:5 

Utgifter. 

Porto 573,55 

Diver3e utgifter 96H,l0 

Overskudd 7.262,14 

Inntekter. 

Annonser "Piplerka" 

Abonnenter l~Piplerka" 

Lø3s2lg "Piplerka" 

800,-

255,-

623,50 

J<ulturmidler V-A fylke 6.000,-

Renter ucmkkonto 125 29 

H.803,79 8,803,79 

Postene porto og div utgifter fordeler seg slik: 

"Piplerka" 
.LRSK 
A tlG.spros j ektet 
Kontormatr./div 

5?9,45 
Hl2,10 
374,20 
425,90 

1.541,65 

Eiendeler pr. 1/1-79: Innest:iende på bankkonto kr. 7.262,14 

Til overskuddet bemerkes: 

Til tross for gjent.atte purringer er det ikke lykkes oss å få 

tilsendt regning på trykkningsutgiftene .U.Piplerka" for 1978. 

Bjørn V. Olsson (sign.) 

kassser 
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N O F LISTA LOKALLAG. 

Foreningens styre besto i 1978 av: 

J•'ormcum: Lars ergeruen J cutforma:an: Herming 3ørenscn 

Kaccerer: Ole Jo:'llmy A."ldreas:Jen Gekretær: Kåre Olsen 

3tyrcmedlellli'ller: Karsten Jerstad og Gustav Ersdal 

Blant foreningens viktigste oppgaver :L 1978 kan nev;1cs: 

!å!m~r~r~gic!r~r~~: 

l'~tter oppdra{'; .fra nattu'VeTilko:J.s~enten i Vest!.!Agder ble endel 
registreringer av fuglelivet i våtmarlmområder i Plekkefjord
og Lyngdalsregionen foretatt i samtlige kommuner lrme::L disse 
regioc1er. 
Men da det ikke lyktes å få gjelll'lOllliført en tilstrekkelig dek
ning av alle de tilsynelatende veraeverdige områder, vil dco:::l:le 
undersøkelsen trolig måtte fortsette kommende :Jesong. 

Y~Dfu~l!e!lin~e~: 

Tellinger i januar oc; mars ble utført på en rekke lokaliteter 
i Plekkefjordsområdet, smnt hele I,ista-området. 

ge~i~t~e~i~_ay ~lje~k~d~e_sjøfu~l~ 

Denne undersøkelsen langs Listastrendene ble fortsatt også i 
1978. Ca. 70 oljeofrc ble fu:met, hovedsakelig alkefugl. 

Eo!o=~kiv_ay ~i~t~ fu~l~liv~ 

Endel arbeide med fotografering og .innsamling av slides fra 
J, Jilstas natur og fuc;leli v s::unt i'ra forenitJgt>ai.:ti vi tet er er 
utført. Dessverre :Jyne:s: arkiveringen og for:Jøkene på å fil 
mer ay:Jtem på foto-a:rki vet :1 gå noe tregt. 

Ringmerkingsgruppe J,icta har i den1e sesongen lw:tt sitt hi tt:il 
beste iir. Tilsammen ca. 2 500 i'u,:;l av en rekke arter er 
merket, hvorav ca. l 300 vadere på Tjørveneuet. 
På Ullerøy Or11i toloc;iske o3taujon ble elet L 197d merket ca. 
2 300 i'ugl. 

Videre ha:r medlemmer av NCJF, Lista lokall~l,0; bidratt med inn
samling av obsdrvasjoucr til faww.kartoteket for Vest-Ac;der, 
delt!l{jelDe i Atl<:w-proDjektct, Divspurvinvc'ntcriY~gen, oc; som 
redaklljoncmedlernrner av medlenwllladct "l'iplerka". Alle dLlclc' ~ 
akt i vi teter oorterer nil under NU l<', Ve el t-A2·;clcr, og blir tlcrJ:or 
lkke omt~Jlt mer clet,Jljert ill'r. 

. . 
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~r~~r~g!s1r~r!~: 

Med støtte fra Farsund Viltnemd har foreningen sommeren og høst
en drevet med reirregistreringer, ringmerking, hekketellinger 
og registering av overnattingsplasser av kråke. 

~k~lq:,r~jsn~r.:, 

Tilsammen ble det avholdt 6 ekskursjoner: Nes~eimva~et rundt, 
Einarsneset-Husebysanden, Spind, Natteksb~rsjon Lista og Spind, 
c3tc; inodden rundt samt til Ullerøy. 
Gjennomsnittlig 6 deltagere møtte fram på turene, 
Tilslutningen til eksbJ.rsjonene synes desverre å være synkende, 

~e9;l~m~m.e_t;:;r.:., 

Tilsammen ble det avholdt 8 medlemsmøter i 1978, 3 i Vanse, 3 i 
Farsund og 2 i Lyngdal. Gjermomsnittli[!; 16 deltagere møtte 
opp. Også her synes interessen å være heller laber for tiden, 

!Plle_m~t2: 

Delvis :3om et PH-framstøt arrangerte et åpent m,1te 
i Vanse 31/3. 25 fr3.IlLTiøtte ble orientert 1 s "rirksom}wt. 
Lysbildekåseri, boller og br,J.s og fugleprat sto på programmet. 
Tilslutt ko~rranse 013 utloililing. Endel nye medlemmer tegnet. 

9;~PJ2e!!!ø!eE: 

6 møter av denne typen avholdt, hovedsakelii~ angående våtmarks
Qlldersøkelsen 1978, ringmerkin(';ssaker, o jøfugl,mdersøkelrJen 
1976 og kråkeregistrering 19713. 

QtF~m~t;:,r.:., 

Tilsammen 10 styremøtor avholdt. 

'~edlemstallet ligger ved årsskiftet på Tl ordinære + 9 fo:nilie
medlemmer, dessverre er c;tørstodelen av disse temmelig pasoive 
når det gjelder å del ta i foreningsarbeidet. .På endel :1mråder 
:1.ar nok også foreningen i 1978 arbeidet noe tyngre enn -'lormalt, 
s-lik at gjennomføringen av endel foreningsakti vi tet er ikke har 
vært så gode oom ønskelig. 
~<'orhåpentlig vil 1979 bli et bedre år i så måte. 

For når det gjelder å meritvirke til en :otørre forståeloe for 
natur og fugleliv i dette distriktet mener vi fortsatt at !TOF, 
Lista lokallag har sin otore misjon. 

Lista den 5.1.1979 Kåre Olsen 
sekr. 
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REFERAT FRA .ÅRSMØTET 1979 I NORSK ORNITOLOGISK FORENING 

AvDELING VEST-AGDER 

Årsmøtet båe avholdt den 29. januar på Risøbank i Mandal. Det 
var 20 fremmøtte. Formannen ledet møtet. Det var ingen merk
nader til innkallingen eller den oppsatte saksliste. Følgende 
saker ble behandlet: 

Sak 1: 

Sak 2: 

~: 

Styre: 

4E~~~E~~~~-!2Ex12f§• Denne ble lest opp av sekre -
cæren og goaKJenc ucen merknader. 

~2gg~:tE§,l2• Hegnskapet ble lest opp av kassereren og 
goaKjen'E uten merknader. 

Valg. Det valgforsl~et som :fulgte møteinnkallelsen var 
var blitt endret på to punkter. Ved misfortåelse var 
Lars Bergersen satt opp som kandidat til styret for en 
ny periode. Dotte var feil, ijet Bergersen hadde nekt• 
et gjenvalg. Sekretæren, so~ var satt opp i valgfor
sl~et trakk seg, i det :tj_an siden utsendelsen av møte
innkallelsen hadde skaffet en ny kandidat, nemlig 
Helge Kiland, som han foreslo som sin etterfølger i 
styret. Årsmøtedeltagerne hadde ingen merknader til 
disse endringene. 

Etter valgene, som ble foretatt med akklamasjon, har 
styret og de enkelte komiteer slik sammensetning: 

Eldar Wrånes formann (ikke på valg) 
kasserer ---"--
:)ekre tær (ny) 

Bjørn Vidar Olsson 
Helge Kiland 
Henni~g Sørensen 

pers. varamann: 
styremedlem (n~), 

Ole M. Høyland (ny 
styrc'IJedlem (n;y , 

;Jernt K. Knutsen (ny) 
Arne Grønsund 

pers .• varamann: 

Tidsskriftkomiteen: Oddvar Pedersen, Lista (gjenvalg) 
Sverre Sandersen, " (ny) 

Atlas-komiteen: 

Nils M. Vere, " f• 

I tillegg ble det valgt en kontaktperson 
fra hvert av de =dre lokallagene, til 
hjelp for tictsskriftkomiteen: 

Einar ll=sen, Kr.uand 
:,ei i' E. Gabrielsen, Mandal 

Jørn o. HcUlSen, Kr.s=d (gjenvalg), i'orm. 
Leif E. Gabrielsen, Mandal " 
Kurt Jerstad, Listet (ny) 
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Rapport- og sjelden

hetskomiteen (LRSK): Kåre Olsen, Lista (gjenvalg), formann 
Jørn o. Hansen, Kr. sand (gjenvale) 
Kurt Jerstad, Lista " 
Lei_f E. Gabrielsen, Mandal " 

Vannfugltellings
komiteen: Gustav Ersdal, Lista ) formann 

Jørn o. Hansen, Kr. ~gjenvalg) 
Bernt K. Knutsen, Mandal " 

~y~~:!!:!:~;!;!· 

a) Einar Hansen hadde med seg restopplag for Distc 
nUJll.lller av "Piplerka" (n:r. 3/1, 1978). Det var 
enighet om li fordele opplaget på lokallae;cnc for 
u tdeline til interesserte, bl. a. som ledd i 
medlemsverving. 

b) B'ormannen orienterte om et forc::;tåcnde møte i 
studieorgani:Jasjonen "lfatur og miljø", dor 1101<' 
står ti.lsluttet. 

c) Jørn O. Ham:JCYJ orienterte om arbeidsopplegget i 
"Atlas"-komiteon. 

Etter årsmøtet ble det U·~r-v.crt 
avsluttet med et særdeloc 
Olsen Grtutestnd over temaet 11 iJ 

Pormecrmen Loatte sluttctrek ved å takke for frc,mmøtet oc .ror 
innsatue:tl i styret og komite ene i året :;om var e;iit-:;. 

G:~rl Erik Kilcmder ( :Jigrc.) 

referent 

Dette er SOLIGOFS 

24 mrr./2o 5 kr 1?35 
28 I'IT'/?o 5 kr 895 

135 mm/2o 5 kr 945 
200 lr:ITl/2o8 kr 117 
)00 mm/4.5 kr 1345 
400 rnm/5.6 kr 1495 
Objektivene har 
mer 
ret -

nye pr-ogram: 

70 - 150 3o5 kr 
70 - ?~_'? 3. kr 
35 - 140 ).5 kr 

( Pri"ene er ut 

0tcn er 
GAh.AriTI pu 

r;·95 
~ 

5 

illkl. 

Knutsen's Fotostudio A.s 
Fotograf: TORHILD EIKERAPEN 

ad~J-pter) 

ty 

objektiver. 
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Adresse: Postboks 4502 Grim, 4601 KRISTIANSAND S 

~ 

Formann: Eldar Wrånes, V rånes, 4600 KlUSTIANSAND S 
Sekeetær: Helge Kiland, Kr.sand S 
Kasserer: Bjørn V Olsson, Holbergsgt. 49A, 4600 KRISTIANSAND S 
Styremedlemmer: Henning Sørensen, Vanse 

Arne Grønsund, Spangereid 

Angående medlemmer i de forskjellige komiteer henvises det til 
årsmøtereferatet annet sted i bladet, nedenfor nevnes kun navn 
og adresse til kontaktpersonene. 

ATLAS: Jørn O. Hansen, Ingertasvei 5, 4600 KRISTIANSAND S 
LRSK: Kåre Olsen, Brekne, 4563 BOHJLAUG 
Vannfugl: Gustav Er2dal, Jlryneheia, 4560 VANS:t; 

LISTA LOKALLAG: Adresse: Postboks 149, 4551 FARSUND 
Postgirokontonummer: 3 70 60 58 

Formann: Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 VANSE 
Nestform.: Gustav Ersdal, Vanse 
Sekretær: Tove Mette Hansen, Vcmse 
Kasserer: Kåre Olsen, Brekne 
Styremedlemmer: Marton Berntsen, Borhaug 

Oddvar Pedersen, VarlSe 

Tlf. 043 -
93 371 (jobb) 

MANDAL LOKALLAG: Adresse: Postboks 196, 4501 r,æJDAL 
Postgirokontonummer: 3 56 92 58 

Formann: Bernt K. Knutsen, Skjebstadveien 37, 4500 MANDAL 
Tlf. 042- 62 311 (jobb) 

Sekretær: Arne Grcnsund, Spangereid 
Kasserer: Tor Lerbæk, Spangereid 
Styremedlemmer: Leif E. G::1brielsen, Øyslebø 

Hallvard Vinje, V. Hålcmd, Mundal 

KRISTIANSAND LOKAlLAG: Adf'csse: l'ocJtboks LtO'i3 Kongsgård, 
4601 KIU STIAN SAND :; 

Formann: Einar Hansen, Sømslia 21, 4600 
Sekretær: Jan Olav HaeE. Birkel&'ld 
Kasserer: Magne .B'låten, Kr.sand S 
Styremedlemmer: Arild Olsen, Kr.C>and :; 

Tellef Vestøl, Kr.sand :; 

KHI:iTIJu'JeiAND~1 Tlf. 042 -
45 027 (priv) 



30 

TELEFON (043) 90 677 - POSTBOKS 38 4551 FARSUNO 
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DU KAN FADET 
DU ØNSKER DEG. 
hvis du baserer deg på et 
fornuftig økonomisk 
opplegg ... 
Mulighetene er mange snakk med oss 

~SØRLANDS 
BANKEN 

en akt1v samarbeidspartner 1 pengesaker ' 

<1 

lf ~·, .· 
."_. 

Fly innom '-

FARSUND BOKHANDEL 
U'l'VALG I 

l<'UGLrÆØKEii ! 

BJARNE OLSEN's Skotøyforretning 
Far sund 
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