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LEDERFUGLEN
Alle fuglevenner fra fjern og nær ønskes velkommen til nytt
nummer, og ny årgang, forøvrig den lOende i rekken,av vårt
anerkjente og utskjellte tidsskrift.
Til dere som klødde dere mellom fj~rene på issen ved Slfnst av
vår forside denne gangen, kan jeg beroligende si at Piplerka
i det nye tiår, ikke forsøker å slå igjennom som kunst- og
fugletidsskrift.
Nei, forsida er foto av den utrolig vakre
"Agder Sparebanklags Initiativpris 1979" som ble tildelt
Lista lokallag.
Redaksjonen gratulerer. Mer om prisutdelingen på sidene 4-7.
Redaktør Kr. Fahlstrøm i Farsunds Avis takkes herved for at
vi fikk benytte hans bilder i bladet.
I dette n~Timer ser også en ny redaksjon dagens lys.
Undertegnede er ennå ikke avsatt, og fortsetter som redaktør
i -80, nye red.medlemmer er Leif Egil Gabrielsen fra Øyslebø,
og Mandal 1.1., kjent både som habil tegner og skribent i
Piplerka, Knut Hoven fra Vågsbygd, og Kristiansand 1.1., og
Arnulf Ermesjø fra Vennesla 1.1. Dermed er alle lokallag
repr. i redaksjonen- vi får håpe noe fruktbart kommer ut av
det.
Dette nummer kommer vel sent, noe so~ vel egentlig ikke er noen
nyhet. Denne gang skyldes det diverse materier, alt fra
trykkeriskifte via skrivemaskinmangel til treg, utstresset
redaktør som forsøker (forgjeves?) å få tid til litt studier
også.
Mye har skjedd i Vest-Agder i -79/-80, jeg har mange ting på
min liste over ting jeg skulle ha skrevet om, men tiden har
vært (og ikke minst ~) for knapp. Så nå håper jeg lesere
forbarmer seg over Piplerka, setter seg ned, griper pennen/
skrivemaskinen og skriver til Piplerka.
Vi trenger stoff, og også selvfølgelig foto, tegninger, o.l.
redop.

NOF/Lista
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TILDELT AGDER SPAREBANKLAGS INITIATIVPRIS 1979

I kveld~nga onsdag 12, mars i år befant en flokk Lista-ornitologer seg på streif gjennom Kristiansands gater - sommerfuglene
fløy nervøse omkring (tidlig vår?), Målet for deres vandring
var Hotell Fregatten hvor disse, d.v.s, Henning Sørensen (formann), Elin Lohndal (form,'s høyre hand- event. omvendt),
Tor Oddvar Hansen (spes, utvalgt) og Oddvar Pedersen (ref.,og
red, av foranliggende tidsskrift), skulle motta Agder Sparebanklags Initiativpris for 1979 som NOF/Lista lokallag høyst
overrask~nde var blitt tildelt,
Det var

a~dre

gangen prisen ble utdelt, og det deles hvert år

ut to priser i A.Agder og to i V.Agder.
I statuettene til
prisen heter det bl.a, at prisen deles ut til enkeltpersoner,
foreninger, lag som har sitt virke/er bosatt i V.Agder, og at
vedkommende(r) har vist et initiativ som har vært til gavn for
samfunnet og andre medmennesker i distriktet. Videre at en kan
få prisen for iherdig arbeid gjennom mange år i den humanitære,
kulturelle og idrettslige sektor,
Vel, til Fregatten kom vi, og traff bl.a. kjentfolk (Kiland/
Kilander), men de tidligere omtalte sommerfugler fløy stadig
ru:'ld t.
Vel, programmet begynte, og gikk sin gang.
Kveldens første prisvinner var Bergljot Schoder-Dahl, Hun fikk
prisen for fremragende arbeid gjennom mange år i den kuturelle
sektor, En rekke kunstnere hyldet henne med sang og musikk,
og i ord - og til ære for oss, var også noen av stykkene av
ornitologisk interesse, som "Fuglevise" av Grieg og "Syng
nattergal du" av Kjerulf.
Så nærmet høydepunktet for oss seg,
Redaktør Kristian Fahlstrøm, medlem av juryen, leste opp en
oversikt over aktiviteten i foreninga for å grunngi utdelinga,
Deretter fikk formann ~enning overrakt prisen, et vakkert
bronserelieff utført av kunstneren Sverre Høvren Johnsen, av
distriktskonsulent Leif Tore Langemyr.
Formann Henning takket med grundig planlagte ord - bl.a.
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uttalte han at han var
glad for den anerkjennelse det lå i p risen ,
og at den var en s timulans for foreninga i
det videre arbeid .
Ette r fotograffering , og
en del underholdning
til, r ettet naturvernkonsulent Carl Erik
Kilander en takk til
lokallaget for deres
innsat s under diverse
registreringer o . l .
Og så ble det smørbrød
og kaffe/brus - og de
tidligere omtalte
Lepidoptera hadde
etterhvert gått i dvale .
redop

·~

De to pri svinnerne , f ru SchoderDahl og NOF/Lista 1.1. repr. v/
f o rmann Henning.

Di striktskonsulent
Langemyr overrekker
pri sen .

Begge foto :
Kr . Fahlstrøm ,
Farsunds Avi s .
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Pris til fru Schoder-Dahl
og fugleforening på Lista
l
Bergljot-Schoder Dahl og Lista
lokallag av Norsk Ornitologisk
forening ble l gAr hedret m~ ·
Agder Sparebanklags Initiativpris for Vest-Agder for 1980. _
Prisen ble i A.r delt ut for andre
gang. Selv om det er et langt
sprang t mer enn en betydning fra
kulturlivet J Kristiansand til fuglelivet pA Lista, var juryen aldri l
tvil om at den hadde funnet fram

til meget verdige prisvinnere.
Begge har gjort en fremragende
innsats pA sine respektive felt.
Det vanket derfor mange velfor-

tjente og rosende ord Ul mottakerne, og selvsagt ble fru Schoder-Dahl også hedret gjennom
sang og musikk. Til pris for de

ornitologiske mottakerne kom deler av kveldens repertoar Ul A.

handle om fugler.
Førstekonsulent Egil Jacobsen,
medlem av juryen, understreket l
sin tale til fru Schoder-Dahl hennes Iherdige og trofaste Innsats l
byens kulturelle liv gjennom man ge Ar.
- Hun er en ener l byens og
distriktets sang-, mus ikk· og teaterliv, en stilling hun - tros.s sin
høye alder - fortsatt inntar og
befester, sa Jacobsen blant annet
og nevnte hennes lange karriere,
fra operasanger l Tyskland til aJt
hun har tatt pA seg l Kristiansand
fra hun ko m h it l 1936. Stikkord er
OperY.koret, Musikkens Venner,
primus motor for en rekke storartede oppførelser t Kristiansand
Teater, men mer enn noe annet er
hennes hovedlivsverk virksomheten som sangpedagog. Mange av
hennes elever har nidd langt.
Et par av dem var til øtede og
hyllet henne under prtsutdelin·
gen , sangerne Arnfinn Andersen
og Turid Berglthn. Hennes to
barnebarn Beate og Cectlie Schoder vløte at hennes arbeid har
bAret frukter Innen familien . Alle
ble akkompagnert av Reidar Sedal.
Arnfinn Andersen overrakte
blomster pA vegne av Operakoret,
der han er formann, og Reidar
Pedersen fra Mustkkena Venner.
Han mente at fru Schoder-Dahl
nærmeøt mAtte regnes som over·
kvalifisert U1 prisen. - Skulle du
hatt timebetaling for din innsats,
vtlle du vært et veldig godt parti,
og ftnanarAdmannen vtlle ha hatt
mer A rutte med , aa Pedersen
blant annet.
Redaktør Kristian Fahlstrøm,
ogd. medlem av juryen, overrakte
prisen Ul Lista lokallag av NOF.
I>eune t1 Ar gamle foreningen har
92 medlemmer, de neste under 2~
Ar. Ved siden av et usedvanlig
aktivt program for medlemmene
innen alle tenkllge felter som har
forbindelse med foreningens formAl, har de &ratia utført et stort
arbeid med A rtngmerke fugler for
Stavanger Museum. I alt 13.000
fugler er merket.
Fo~entngen har foretatt trekk·

Årets mottakere av Agder Sparebanklags lnitlatlvprls for Vest-Agder.
fru Bergljot Schoder-Dahl og Henning Sørensen, som mottok prisen
på vegne av Lista lokallag av Norsk Ornitologisk Forening . Prisen er
et bronserelieff av kunstneren Sverre Høvren .Johnsen.
tellinger og artsregistreringer, og
på vegne av naturvernkonsulenten i Vest-Agder har foreningen
registrert aktuelle våtmarksområder l Sirdal, Flekkefjord, Kvi nesdal , Hægebostad, Lyngdal og
Farsund. Den har også registrert
hekkende sjøfugl l området mellom Lindesnes og Åna-Sira.
- Foreningen gjør ikke sA. mye
av seg, sa redaktør Fahlstrøm, men den arbeider.
Det var formannen , Henning
Sorensen, som tok t mot prisen.

Sammen med ham var Tor Odd·
var Hansen og Oddvar Pedersen
frA fnrPnlnJrPn mPri

~ldnPvntP

Pr

redaktør av •Piplerka• , forenlngeos tidsskrift som fra 1978 er
fylkesorgan .
Naturvernkonsulent Carl Erik
KJJander takket Ltstaforentrigen
pA vegne av brukerne. Lagets
Innsats har vært av uvurderlig
betydning for den verneplanen
som er under utarbeidelse for
fylket, og der Lista-området får
sin Innstilling med det aller første .

Fædrelandsvennen , 13. ma1·s 1980
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·To · v~~·ige vinnere av Agder
Spa.-ebanklags initfatlvpris
.Ø•I'fllot Scftod•I'·Daftl Ofl l.lsta Lokallag av HOF
Agder Sperebenks lnltlatlvprls
ble utdelt for annen gang lgllr og
de som fikk æresbevtsnlngen
denne gang var for Betgljot
Schoder-Dahl for kunstnerisk
Innsats og vtrke for musikk- og
kulturliv l bredeste fOfStand, og
Usta Lokallag av Norsk Omltologlak Forening som fikk pris«~ for
uvanlig Innsats l netu,_" og
nsturforst6else.
Overrekke!-.
foregikk Y8d ., enkel lwytldellgtwl pi Hotell Fregatten l Kristiansand og prt..,. ble CMirT8kl av
distriktskonsulent Lell Tore
Langemyr. Det twter l statuttat prt-. kan tlldelee enkeltpersoner, lag, foranlnger eller
Institusjoner som har gJorl an
Innsats ut over det Yllllllge Ill
beste for alne med11111nneaker og
begge de to vinnere fyller fordrl~heltut.

Juryens
formann
Egil
Jacobsen, sa da han presenterte
fru Schoder-Dahl at det er en
nesten overveldende oppgave
fordi hun har hatt en slik posisjon
som ener og eksponent for byens
og distriktets sang, teater og
musikkliv gjennom en drøy
menneskealder . Den del av
hennes Innsats som kanskje
særllo skal fremheves er de storartede oppførelser av Tryll&flø ten
Si ø nerbaronen

F a r s und s Av i s
1 3 . ma r s 1980

Lista Lokallags formann Henning Sørensen fikk overrakt prisen av Leif
Tore Langemyr. Prisen er et vakkert bronserelieff utført av kunstneren
S. Høvre Johnsen .
Carmen, Tiggerstudenten med
henne som hovedrolleinnehaver,
iscenesetter og regissør og som
Instruktør for Operakoret - kraftprestasjoner som vakte gjen-

• To verdige

.92. lagets medlemmer har utført

Musikkens venner og l Operakoret.
VI hyller dagens prisvinner l
ærbødig takknemlighet for gå-på
mot, fordi hun aldri har slått av på
kravene Ill kvalitet og fordi vi vet
hun er beredt til å arbeide ennå
mange år til beste for distriktets
kulturelle liv og utvikling , sa

en lang rekke oppgaver bl. a. har
det merket 13.00l fugl for Stavanger Museum. På oppdrag av
naturvernkonsulenten i Vest·
Agder. Det er foretatt omfattende
registreringer av sjøfugl på
kysten fra Lindesnes Ill Ana Sira
og registrering av våtmarkområder l hele vestfylket. Laget
dri ver
en
omfattende
opplysningsvirksomhet .
Foreningens formann Henning
Sørensen som tok mot prisen sa l
sin takk at han var glad for den
anerkjennelse som ligger l prisen.
Den vil bety mye for foreningens
arbeide og det treffer godt at den
kommer l foreningens 10. virkeår.
Arrangørene hadde laget en
festlig ramme om utdelingen . Det

l sin takk sa fru Schoder Dahl at
hun egentlig Ikke hadde gjort
annet enn det hun synes hun
måtte. Når en lever på livets
solslde hår en mye å takke for, og
jeg er overveldet og takknemlig.
l presentasjonen av den annen
prisvinner ble det understreket
den omfattende Innsats leget har
bak seg l de 10 år det har bestått.

byen ,

hennes
arbeide
Forts. sist e

i
s id ~

Det startet som privat forening
med tre medlemmer - nå har det

Forta . fra aide 1

Jacobsen.

klang over hele landet. Nevnes
skal også hennes Innsats for å
trekke fremrakende kunstnere til

var sang av Turid Berglih og
Arnfinn Andersen og av fru
Schoder- Dahls to barnebarn
Beate og Cecilie Schoder, alle
akompagnerl av Reidar Sødahl.
Det var blomster Ill fru Schoder
fra Operakoret og fra Musikkens
venner ved Reidar Pedersen som
også knyttet til en vann takk for
innsats og for samarbeide .
Naturvernkonsulent Carl Erik
Kilander takket Lista Lag
av NOF for Innsats og under·
streket ytterligere den betydning
medlemmenes arbeide har hatt
for arbeidet l naturvemsektoren .
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Sjøfuglreservat

Vest- Agder.

Helge Klland

Den 28. mars i år fekk Vest-Agder 29 nye reservat ved kongelag
rsolusjon.
Naturreservata omfatter viktige hekkeplassar for sjøfugl og er
eit resultat av den verneplanen som blei lagt fram i fjor:
"Verneplan. for sjøfuglreservater, delplan 2: Telemark, AustAgder og Vest-Agder."
For Vest-Agder omfatta verneplanen opprinneleg 43 område. Når
det nl bare er oppretta 29 reservat er dette i samsvar med tilrådinga til fylkesmannen, som har gått inn for å utsetje vernespørsmålet for resten av områda. Desse bør registrerast betre
til sommaren. I tillegg har ein og blitt merksam på enkelte
andre hekkeplassar som kan vera verneverdige.
Dei områda som ikkje er tekne med i denne omgangen er bare
undersøkt ein gong - i 1976. Dei fleste av desse er makrellternekolonier. Mykje tyder på at enkelte av desse koloniane
er nokså ustabile.
Dette er hovudgrunnen til at ein meiner det
her er behov for nye registreringar før vernespørsmålet blir
avgjort.
Det er nå oppretta til saman 83 sjøfuglreservat i Telemark,
Aust-Agder og Vest-Agder.
Kartet nedanfor åyner kor reservata
ligg i Vest-Agder.
For reservata gjeld følgjande standardreglar:
V

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og
dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og
deres hekkeplasser.

lO
VI
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot
skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller
tiltak i medhold kv pkt. IV foran og pkt. X-XII nedenfor.
2. Nye 1 plantearter må ikke innføres.

VII
1. Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger,
er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse.

2. All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september, jfr. dog pkt.
X, 4.

3. Hunder må ikke slippes ut i reservatet i jaktforbudstiden,
jfr. pkt. 2 ovenfor.

4. Nye dyrearter må ikke innføres.
VIII
1. Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold,
herunder oppføring av bygninger, brygger, anleg~ eller liknende
innretninger, framføring av ledninger i luft, pa eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsm idler, forurensning og henleggelse av avfall.

2. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger
for fotografering er forbudt.

IX
I. I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt.
I resten av
året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet
minst mulig skades og forstyrres.
X

Bestemmelsene i pkt. V - IX er ikke til hinder for:
1. ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyna- og
skjøtselsøyemed
2. beiting i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel
i denne forbindelse

3. utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter
4. at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
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-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i
spesielle tilfelle.

XI
Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen
skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent
av Miljøverndepartementet.

XII
Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for
vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke
strir mot formålet med fredningen.

I tillegg er det for enkelte område laga særreglar, m.a. om ferdsel,
installasjonene til fyrvesenet og om jakttida på Rauna.
Kopi av kongeleg resolusjon, oversiktskart, standardreglar og
verneregler og kart for kvart enkelt område er m.a. sendt til
Kristiansand, Mandal og Lista lokallag samt til naturvernforeningane i fylket •
. Fiskerioppsynet vil få ansvar for oppsyn med reservata. Men for
at vernereglanene skal bli effektive er det og viktig å gje meir
informasJon.
Både privatpersoner og lag kan ~er gjera ein verdifull innsats. Eg håpar alle fuglevener vil halde eit visst opp_
syn og orientere folk om reservata.
Oppmerkinga av reservata er nå (9.4) i full gang, og me håpar å bli
ferdige i løpet av neste veke.
I tillegg vil det bli sett opp
plakater i større båthamner, o.l.
Reservata vil bli avmerkte ~å
nye båtsportkart og bli presentert i ei brosjyre frå Fiskerisjefen
for Skagerakkysten. Reservata vil bli annonsert i avisene og me
håpar og elles på at avisene vil vera med og skape blest om dette.
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Ekskursjon til

Slimbridge .

Tekst : Leif Egil Gabrielsen
Foto :

Arne Gr ønsund

Vi var tre medlemmer fra Mandal lokallag som fulle av forventning
l
reiste t il Engl and under ledelse av Gunnar Lid for NOF / NZ~ .
Målet av Slimbridge , et lite sted e t stykke utenfor Brist ol i
sydvest England .
Vi visste at det var en andepark der med fleste
parten av verdens ande -, svane- og gåsearter samlet . Det virket
jo for godt til å være sant , men avsted med oss .
Den 2/ 3 tok vi av med en DC-9 fra Fornebu og landet i London et
par timer senere , og allerde dagen etter gikk turen videre til
Slimbridge med taxi , tog og buss . Der ble vi innlosjert på
pensjonater for 2- 3 netter . Vi var alle trøtte etter reisen ,
men de fleste av ekskursjonsdeltagerne var termnelig spente på
hva p~rken kunne by på , så det varte ikke lenge før vi var der .
Moroa startet allerede da vi entret vestibylen vi måtte gjennom
for å komme inn i parken .
Gjennom svære vinduer kunne vi se ut
i parkens hoveddam hvor lappfiskand , sølvand og hjelmfiskand
møtte oss .
Før vi fortsetter inn
i parken kan vi ta litt
historie og formål med
anlegget for de som
måtte ønske det .
The Wildfowl Trust ble
stiftet av Peter Scott
i 1946 for å p røve å
bevare sjeldne ande-,
svane- og gåsearter .
Hawaiigåsa, også kalt
ne-ne , ble etterhvert
hovedprosjektet i
Slimbridge . Tidlig
i 50- årene var det kun
HAWAIIGÅS
NE- NE
32 gjenlevende individ er av denne arten . Ne-ne • en hekker kun på Hawaii , så da de
hvite innflytterne tok med seg husdyr som hund og svin og lot
disse løpe fritt omkring ble de en al v orlig trussel f or den
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til l itsfulle ne - ne ' en . Man prøve e da i England å heve bestanden
' ed å ha dem i fangenska p . Ved hjelp av dverghøns som rugemaskiner klarte de i 1971 å oppnå en bestand på 665 ind . i Slimbridge .
200 av disse ble fløyet tilbake til Mavi på Hawaii og etablerte
seg de r. Så nå er den heldigvis utenfor fare for utryddelse .
Ta l l e t idag er såvidt jeg husker ca . 1500 ind .
Liknende prosjekt
blir forsøkt bl . a . med den sjeldne glansanda fra sydøst - Asia .
Nå finner man verdens største samling av andefugl i Slimbridge .
Ca . 130 av verdens 146 arter ble registrert på vår tur .
Parken er hovedsakelig innde l t i avdelinger , " pens" , etter verdensdelene . Så på en formiddag har man spasert gjennom 6 verdensdeler
og sett over 100 andefuglarter . De fleste av nordmen nene ·.rar
såpass norske at de stort set t kon sentrerte seg om å få blinkskudd av de norske og europeiske artene .
Lappfiskand, rødhode ana , marmorand , tundra gås og stjertand var d a
spesiellt utsatt . Men
man måtte jo selvfølgelig få knipset de fleste
av de andre artene også .
Formøyelige og farge s prakende arter som rødhalsgås , brilleærfugl,
leppeand, hønsegås,
brudeand , bøffeland ,
moskusand , gulkinnand og
· sist men ikke minst den
vakre praktdvergand var
da ettertraktet .
MOSKUSAND .
Noe annet som også bør
nevnes er tropehuset .
Trykkende og fuktig var det der , men en opplevelse .
Kolibrier og
musfugler svirret rundt hodene på folk, og stylteløpere , blåpannede bladhøns og en enslig solrikse samt en del små vaktler
lø p omkring . Man måtte o ppholde seg der ca. 1/2 time før det
var mulig å fotografere p . g . a . fuktigheten .
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Den siste dagen var litt spesiell for oss 3 sørlendinger .. Ekteparet Grønsu~d kom i prat med en som jobbet i parken. De avtalte
med ham at de skulle møtes senere slik at han kunne vise dem
rundt i det aller helligste (For ikke å lage noen tragedie fikk
de tak i meg så jeg også fikk være med.) Vi ~od spente og
l
ventet , og englenderen kom . Denne vi ste oss så rundt i klekkeriet hver dverghøns lå på ne -ne-egg , og hver nyklekkede svarthalssvaner lå og peip.
Siden fikk vi se noen av de mest spesielle
og sje ldne artene som ikke var tilgjengelig for publikum. De
som i første rekke bør nevnes var perleand og laysanand. Kun
7 ind var gjenlevende i 1912 av sis tnevnte art. Den finnes da
også bare på øya Lay s an like ved Hawaii . En tredje art , som
ikke er i fare for utryddelse, er den sydamerikanske blåbrøleanden .
P . g.a . sitt agressive vesen kan den ikke være i parken.
Den ryker på den første og den beste som våger å nærme seg.
Så det ville ikke
vart l enge før den omkom i kamp med et
eller an ne t menneske, Minnet ikke så lite om Donald Duck på
sitt verste. Altså et uhyre av et fjærkre . (Den kunne heldigvis
ikke fly) .
I Slimbr idge, både i og
utenfor parken, har de
også et stort antall overvintrende andefugl .
Store flokker av dvergsvaner , som dessverre
hadde reist da vi kom,
overvintrer der .
Omkring
1400 av disse har fått
navn , og kan bli gjenkjent p.g.a. forskjellige
nebbmønstre. Flere
observasjonstårn og brakKVINAND-KURTISE

ker er satt opp for publikum så de med teleskop

kan se vidt omkring på ender og vadere på trekk .
The Wildfowl Trust er så absolutt verd et besøk selv om fuglene
er i
fangensakp, Spesielt for fotointeresserte. Det er et
imponerende anlegg
De siste dagene ble avsatt til byliv og shopping i London før vi
satte nesa hjemover den 9/3.
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Helge Kiland:

OM ARBEIDET MED VERNEPLANEN FOR

Våtmarker

Arbeidet med den fylkesvise verneplanen for våtmarksområde 1
Vest-Agder tok til 1 1977.
Det er meininga at verneplanen skal
vera ferdig 1 løpet av 1980. Eg skal her kort gjera greie for
situasjonen pr. april 1980.
Våtmarkene.
I følgje våtmarksutvalet 1 NOF er våtmark definert som alle
vassmetta eller oversvømte område anten del er naturlege eller
kunstige og om vatnet er stilleståande eller rennande, ferskt
eller salt. Langs kysten inneheld dette grunne sjøområde ned
til 6 meter djup ved lågvatn.
I spesielle tilfelle reknar ein
og med djupare sjøområde.
Våtmarkene har ein svært viktig funksjon 1 naturen.
Dei regulerer grunnvatnet og del verkar som naturlege renseanlegg.
Den
biologiske produksjonen kan vera svært høg.
Samanlikna med
omkringliggande landområde er vassdraga ofte mykje meir produktive. Grunne og frodige sjøar og sumpmarker, grunne sjøområde,
elvemunningar o.l. høyrer til del mest høgproduktive områda på
jorda, og det er bare ·ein liten del a_v det mest intensivt drivne
jordbruksarealet (sukkerrør) som når opp mot desse områda når
det gjeld planteproduksjon.
Denne planteproduksjonen gjev grunnlag for ein rik fauna av både lågareståande og høgar;ståande
dyr, ikkje minst fugl.
Alle del rikaste fugleområda våre finst
såleis i nær tilknytting til våtmarker.
I tillegg er våtmarkene
og viktige for landskapsbildet.
Fuglelivet.
I Vest-Agder gjev den harde og næringsfattige berggrunnen og det
opprivne landskapet sjeldan grunnlag for store og næringsrike
våtmarksområde. Men fylket ligg gunstig til. for fuglane under
trekk og overvintring. Ein av del viktigaste trekkvegane i
landet følgjer kysten frå Lindesnes og vestover.
I tillegg er
det ei rekke mindre trekkvegar langs del mange nord-sør gåande
vassdraga i fylket.
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Vest-Agder er elt variert fylke.
Dette merkast og på fuglefaunaen,
I del høgarliggande fjellstrøk& i Sirdal, Kvinesdal og Åseral har våtmarkene sjeldan fleire enn 5-6 hekkande artar av våtmarkstugl. Av karakterfuglar for fje1let nemnast svartand, heilo
fjøreplytt, blåstrupe, sivspurv og lappspurv, Sandlo, småspove
og sømjesnipe kan og finnast her,
I del lågarliggande heiane, dalføra og skogområda finn me ofte
grasender som stokkand, krikkand og brunnakke, forutan vadefuglar
som strandsnipe, raudstilk, vipe og enkeltbekkasin.
Desse artane
er for øvrig ikkje bundne til nokon bestemt region, men finst
meir eller mindre vanleg over heile Vest-Agder,
Rugde, skogsnipe
og kvinand er derimot meir spesielt knytte til skogsområda.
Dei
to siste artane hekkar for øvrig bare i dei austlegaste delane
av fylket,
I låglandet ute med kysten er våtmarkene ofte påverka av meir
næringsrike marine avsetningar (leire, skjellsand),
I tillegg
får del ofte ekstra med næringsstoff frå jordbruk og kloakk,
Derfor finst det her sumpar og vatn med høg og frodig vegetasjon
av takrør, sjøsivaks, dunkjevle o.a, der rørsongarar, sivsongarer,
sivspurv, gulerler og riksefuglar held seg,
Mange av desse områda
har og mykje fugl i trekktidene og vinterstid. Særleg viktige
er ofte elvemunningane, som er rike på næring og tener som innfallsportar for fugletrekket langs kysten og oppover dalføra,
Dei største elvane held seg gjerne isfrie vinteren igjennom og
er derfor overvintringsstader for songsvaner, kvinender, kanadagjess, laksender o.a.
Langs kysten er mange skjer og holmar viktige hekkeplassar for
måkefuglar. Grunne og vegetasjonsrike bukter, pollar, o.l. er
det heller lite av, men der desse finst er det gjerne eit rikt
fugleliv,
Særleg vadefuglane set stor pris på slike langgrunne
område og strandenger med stutt vegetasjon. Gravand, tjeld og
raudstilk er mellom karakterfuglane her,
Gruntvassområde ute i sjøen er ofte viktige overvintringsområde
og beiteplassar for ærfugl, storskarv, silender, o.a.
Der havet
står rett på blir det.ofte skylt i land tang og tare som gjev
gode næringsvillkår for vadefuglar.

l7

SIVHØNE
Tegn.: Leif Egil
Gabrielsen

Verneverdige
våtmarksområder
Vest-Agder
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Ein kan sjølvsagt ikkje skrive om våtmarker i Vest-Agder utan
å nem~e Lista. Men h~r vil eg vise til artikkel annan stad i
bladet.
Vernearbeidet.
Våtmarkene er sårbare naturtypar og ofte svært utsette for inngrep, Mange av desse områda blir ofte ennå sett på som mest
verdilause, Resultatet er at mange viktige våtmarker utan
vidare er blitt tekne i bruk til industriområde, søppelfyllinger,
o.l. Særleg hardt er det gått ut over dei verdifulle våtmarksområda langs kysten, Derfor tek ein nå sikte på å få til eit
varig vern av dei mest verdifulle våtmarkene, m.a. gjennom dei
fylkesvise verneplanane.
I Vest-Agder er det i samband med verneplanen til nå undersøkt
meir enn 700 våtmarksområde i heile fylket. Fylket skulle såleis vera godt dekt, bortsett frå enkelte kommunar som Åseral
og Audnedal.
Registreringsarbeidet er utført av Kristiansand
Museum og lokale amatørornitologar på oppdrag frå fylkesmannen.
Verneplanen vil i fyrste rekke omfatte område av internasjonal,
nasjonal og landsdelsmessig verneinteresse. Det vil her bli
aktuelt å gjera framlegg om vern av 15-20 område etter naturvernloven.
I tillegg blir det og sett opp ei liste over område
av mei r lokal verneverdi.
Før verneplanen ka~ leverast til maskinskriving står det nå att
mate og synfaringar for dei aktuelle verneområda på Lista. Her
vil ein gjerne ha ferdig Lista-utvalget si innstilling før dette
kan ts til.
Det finst og andre verneplanar som gjeld viktige våtmarksområde.
Det er til nå oppretta to naturreservat med viktige våtmarksinteresser. Det er Straumen (verneplan for edellauvskog, 1978)
Og Rauna (verneplan for sjøfuglreservat, 1980), I verneplanen
for myrar er det i tillegg gjort framlegg om vern av m.a.
Fiskelandsvann i Hægebostad og Ulgjelsvann i Farsund. Denne
verneplanen håpsr eg kan bli avgjort i løpet av dette året.
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RINGMERRING -77
Oddvar Pedersen
1977 var et riktig bra år sett fra et ringmerkingssynspunkt,
Dette skyldtes utvilsomt både at Ringmerkingsgruppe Lista startet
fangst av vadere på Tjørveneset, og at fangsten ved Ullerøy
Orn. Stasjon såsmatt kom igang.
Denne artikkel presenterer, foruten Ringmerkingsgruppe Listas
ringmerkingsresultater, også merkingens utført i Vest-Agder
(hovedsakelig Lyngdal) av Kurt Jerstad, som først og fremst
satser på fossekall - noe sifrene tydelig viser.
Det er et håp at denne artikkelserie etterhvert vil dekke hele
Vest-Agder bade ved ringmerkingsantall og gjenfunn.
Hele 12 arter ble merket for første gang, nemlig smålom, spurvehauk, åkerrikse, tundrasnipe, grønnstilk, kvartbekkasin, teist,
taksvale, myrsanger, gulsanger, møller og svart rødstjert.
Av andre spesieller merkinger kan nevnes 38 gulerler, 2 gresshoppesangere, 9 nøtteskriker og 7 nøttekråker.
Mestmerket ble myrsnipe med 750 fugl, deretter løvsanger 216,
fossekall 132, tornsanger 102 og svarttrost 95.
Tilsammen ble 2389 fugl merket av RGL, UOS og KJ i 1977, noe som
tilsammen gir 8518 fugl.
Tilslutt vil jeg oppfordre alle som ringmerker i V.Agder til å
sende sine merkedata for 1978, samt oppgave over tidligere
merket fugl og kopi av alle gjenfunn til redaksjonen.
Og til dere som har funnet/finner fugl med ring, kan dere foruten
selvsagt å ha sendt ringen og opplysninger til merkesentralen,
også sende en kopi til redaksjonen, slik at vi kan få et størst
mulig samlet matriell fra Vest-Agder.
Resultatene fra 1978 vil sannsynlig bli publisert i Piplsrka
3/80, med deadline 1/7-80.
Nedenfor bringes en del initialer, forkortelser og koordinater
på merkesteder:
HS - Henning Sørensen, KJ - Kurt Jerstad, KO - Kåre Olsen,
LB - Lars Bergersen, MB - Marton Berntsen, OP - Oddvar Pedersen,
RGL - Ringmerkingsgruppe Lista, SS • Sverre Sandersen,
TOH - Tor Oddvar Hansen, UOS • Ullerøy Ornitologiske Stasjon.

o
l
pull.
juv. =1K
2K
2K+
fv.•1k+

merket i eller ved reiret
fanget og merket som fullt flyYedyktig, hjemsted ukjent
dununge, reirunge, ikke flyvedyktig
ungfugl i første kalenderår
Fugl i andre kalenderår (som regel voksen)
etter andre kalender!~ ,alder ikke sikker
fullvoksen fugl, alder usikker
Forts. side 18
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TIDLIGERE
RGL
SMÅLOM
GRÅHEG1l.E
CANADAGÅS
G.rtAVA"ill
STOKKAND
KRIKKAND

KJ SUM

.

2
2
2
2
88

RGL

SOTHØNE
T,JELD
SAND LO
VIPE
STEINVENDER
DVERG SNIPE
TEMMINCKSNIPE
FJÆREPLUTT
MYRSNIPE
TUNDRASNIPE
POLA.RSNIPE
SAND!Ø PER
BRUS HANE
RØDSTILK
GRØNNSTILK
STRANDSNIPE
LAPP SPOVE
STORSPOVE
ENKEL'rBÆKAS IN
KVARTBEKKASIN
HETTEMÅKE

uos

KJ

1
2
4
'1

1
.1
1
24
42
113
6
12
1
2
140

2
2
2
2
88

42
2
16
26

2
1

11
45
9
34
43

··-··

-----

3
140

- ----

42
2
16
26

~·--

3
1

7

4

8
7
6
14

1

7

1

3

1

1
750
12
14

1
1
3

1
11 35
4'1 87
1C 122
34 40
4" 55
1
1
3
75C 890
1;, 12
'14 56
5
41 57
24
50
~

6

c

1

..
4
1

1

..

3
41
24
3
1

3
1

4
1

2

7
8
6
17
4
8

SUI\
1
2
2
2
2
88
1

11

11

3
3

4
3
4
1
2
1
3

4

2

4
7
6
14

1

1

1

1

KJ

2
2
88

11
1
2
--- - 4
1
1
1
3
1
26
42
114
6
12

uos

1
2
2

1
11

SUM RGL
1

1

SPUR~EHAUK

HØNSEHAUK
MUSVÅK
KONGE3RN
SIV"rlAUK
ORRFUGL
STORFUGL
VANNRIKSE
ÅKERRIKSE

S UM

1 9 7 7

1
1

1
2
?

1

37
87
124
40
55
1

4
890
12
56
5
57
50
2
10 17
8
6
17
4
8
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TIDLIG.ERE

1 ~ 7 7

KJ

uos

RGL
SILDEMÅKE
FISKEMÅKE
SPLITTERNE
MAKRELLTERNE
RØDNEBBTERNE
LOMVI
TEIST
RHIGDUE
TYRKE!IDUE
GJØK
HORNUGLE
JORDUGLE
KATTUGLE
TÅRNSEILER
VENDEHALS
JRØNNSPETT
FLAGGSPETT
SANDSVALE
LÅVESVALE
TAKSVALE
SANG LERKE
TREPIPLERKE
HEIPIPLERKE
SKJÆRP IPLERKE
GULERLE
LINERLE
TORNSKATE
VARSLER
STÆR
NØTTESKRIKE
SKJÆRE
NilTTEKRAKE
KRÅKE

SIDENSVANS
FOSSEKALL
GJERDESMETT

SUM RGL

S UM

KJ

SUM

53
54
2
69
3
1

53
54
2
69
3
1

12
4

74

5
19
22
180

5
5
2
13
11
30
11
74
5
19
22
180

--~

117
117
19
19
253
253
60
60
l-.-12
12
124 28 152
15
15
-- -- -- ·1
1
246
246
3
3
29
29
5
5
92
92
1
1
11 331 l 342
1
22
23

uos

KJ

53
54
2
69
3
1
1

5
5
2
13
11
18
.7

RGL

1
...

~--~

----. - - - -

14
8
47

26
1
4
2
8
10

11
5
3
14

1

38. 1------ 1------15
1

6

2

14
8
47

37
6
4
6
22
10
38
21
3

-~---

-~

10

53
54
2
69
3
1
1

1

--- - - _ _2

9

13

23
9

7

7

4

132 132
4

5
2
13
11
18
7
121
5
19
22
206
1
121
21
261
70
50
139
16
1
246
12
29
12
92

26
12

11
5
3
14

1

34
2
10

11

1

11
26

SUM

463
1

5
5
2
13
11
44
19
121
5
19
22
217
6
1 21
25
2'75
70
50
173
18
1
269
12
29
12
92
1
474
27
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TIDLIG l'::RE
JERNSPURV
GRESSHQPPESANGE
SIVSANGER
MYRSANGER
RØRSANGER
GULSANGER
HAUKSANGER
HAGESANGER
MUNK
TORNSANGER
MØLLER
LØVSANGER
GRANSANGER
FUGLEKONGE
HAGEFLUESNAPPER
GRÅ F:l:JUESNAPPER
BU3KSKVETT
STEINSKVETT
SVART RØDSTJERT
RØDSTJERT
RØDSTRUPE
BL.TSTRUPE
GRÅTROST
RINGTROST
SVARTTROST
RØDVINGE:rROST
MALTROST
LØVMEIS
GRANMEIS
TOPPMEIS
SVART.MEIS
BLÅMEIS
KJØTTMEIS
SPETTMEIS
TREKRYPER
Glil"SPURV

RGL

KJ

133
2
15

'

5
9
82
86
160

SUM RGL
133 12
2
2
2
15
1
5
4
2
9
82 12
86 12
160 65

13
133
3
16
8
225
18
120
41
38
5
35
164
416
19
5
93

uos
11

1

KJ SUM
1

24
2
2
1
4
3

RGL In os
145 11
4
17
1
9
2
1
9
94 11
98
5
225 37
1
7
412 140

11
23
-· ----· -·
5
17
102
37
·-- c - - ---·
8
7
345 67 140
9 216
1
1
4
5
2
17
2
19
10
10
99
99
14
1
1
11
4
151 26
28 177
2
8
62
69
7
15
1
1
1
13
13
133 11
38
49 144
3
3
6
22
16
19 19
8
8
2 227
41 47 95 232
7
20
6
1 .7
2
24
120 12
12
2 26 132
f~ --· 1-1
11
42
4
15
45
8
38
8
46
5
5
10
35 10
45
23 14 51 178
3 167 14
21 18 82 459
42 458 43
19
2
21
5
7
5
5
93
93
-~-

345
4
17
99
10
151
62

SUM

1 9 7 7

·

-·-~-

10
2
8

38

41
12
11

23
21
5

lCT

STTM

1

157
4
17
1
9
3
9
105
103
262
8
561

9

5
19
109
15
4
179
77
1
13
182
3
25
41
8
49 322
27
3
2 146
1
57
46
5
45
17 218
60 540
26
5
93
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TIDLIGERE
RGL
PILFINK
BOKFINK
BJØRKEFINK
JRØNNFINK
GRØNNSISIK
STILLITS
TORNIRISK
GRli.SISIK
ROSENFINK

10
264
115
10
38
2

KJ

1 9 7 7
SUN RGL U03 KJ

2
24
2

10
266
139
12

7
19

SUM
SUM

RGL

uos

KJ

SUM

17
283
129

14

7
25
2
1

304
154

14

5
1

7
38
15
27

3

1

4

14
27

37
38
2
264
8

17

253
1

38
2
253
1

3

3

GRANKORSNEBB
OOMPAP
GULSPURV
HORTULAN
SIVSPURV
SNØSPURV

1
20
182
2
82

1
---20
1<34
2
82

SUM

5637 492 lS129 16331432 324 ~389 t1270 1432 IRH

2

5

5

11
7

11

·-·- --·--·

3
---1

7
--

8

1

'3

3
1
12

18

1

1

20

-

5

5

3

39
42
2
264
8

~-

3

3

4
21
190
2
100
10

4
21
196
2
102
10

1

5

1

1

ill 'i 1 P

INNRAPPORTERTE GJENFUNN I 1977.
TJELfl, Haematopus ostralegus
SM 552 914

o pull 15/6-77
16/8-77

V

0-2-1
DVERGSNIPE, Calidris minuta
SM 8 162 521 * ad
21/8-77
+
4/9-77
0-0-14
MYRSNIPE, Calidris alpina
SM 8 147 884 * 1K
9/8-77
+
7/12-77
0-3-28
SM 8 147 8xx

*
+

1K+

Tjørve, Lista (TOH)
Benington, Boston (Lincolnshire)
England.
53.00 1 N - 0.05' E
695 km SWtS
Tjørveneset, Lista (TOH)
Oye-Plage (Pas-de-Calais), Frankrike
50.59' N - 2.03 1 ~
860 km SSW

Tjørveneset, Lista (MB)
Baie d 1 Authie, Fort Mahon (Somme)
Frankrike.
50.21 1 N- 1.34' E
940 km ssw

27/7-13/8-77 Tjørvenset, Lista
19/8-77 Baie d~ Mont St. Michel (Manche)
Frankrike. 48.38 1 N- 1.30 1 W
0-0-?
1180 km ssw
Ring delvis ødelagt.
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SM 8 16z

zn

H

1K

V

.20/8-77
1,7/9-77
0-0-.28

SM 8 16.2 417

H

+

1K

.21/8-77
.25/8-77
0-0-4

SM 8 16.2 499

H

H

.21/8-77 Tjørvenøset, Lista (HS)
.28/1.2-77 Beaumaris (Anglesey), Wales
53.16' N - 4.05' W
860 km SWtW
0-4-7

1K

.27/8-77 Tjørveneset, Lista (HS)
15/10-77 Longannet, Kincardine-on-Forth
(Fife), Skottland 56.03' N - 5.30' E
665 km WtS
0-1-18

1K

.27/8-77 (1700)
28/8-77 (1800)

V

SM 8 16.2 551

H
V

0-0-1
SM 8 166 001

H

H

SM 8 166 16.2

H
V

v

21/8-77 Tjørveneset, Lista (HS)
13/10-77 Spurn Point (East Riding), England
53.35 1 N - 0.06 1 E
650 km SWtS
0-1-.22

1K

.23/8-77 Tjørveneset, Lista (TOH)
23/10-77 Kwistenburg, Veerse Meer (Zealand),
Nederland. 51;33' N - 03.50' E
0-2-0
770 km StW

1K

3/9-77
19/9-77
0-0-16

SM 8 166 .282

H

v

Tjørveneset, Lista (HS)
Revtangen, Klepp (Rogaland)
53.35 1 N - 5.30 1 E
11 O km NW

1K

V

SM 8 166 045

Tjørveneset, Lista (SS)
Hardelot (Pas-de-Calais), Frankrike
50.38 1 N - 1.35 1 E
900 km SSW

1K

V

SM 8 16.2 547

Tjørveneset, Lista (OP)
Friskney, Wainfleet (Lincolnshire)
England, 53.03' N - 0,15 1 E
690 km SWtS

1K

Tjørveneset, Lista (TOH)
Den Oever (Noord Holland), Nederland
5.2,56 1 N - 05,0.2 1 E
590 km StW

10/9-77 Tjørveneset, Lista (TOH)
.28/1.2-77 Beaumaris, (Anglesey), Wales
53.16 1 N - 4.05 1 W
0-3-18
860 km SWtW

RØDSTILK, Tringa totanus
SM 7 111 849 H 1K 12/8-77
+
.23(8-77
0-0-11

Tjørveneset, Lista (SS)
Ulbjerg (Jylland), Danmark
56.38 1 N - 09 • .21 1 E
.215 km SE

KVARTBEKKASIN, Lymnocr~ptes minimus
SM 8 1.23 148 H 1K+ 1.2/10-77 Tjørveneset, Lista (KO)
+
.23/11-77 Plouasne (Cotes-du-Nord), Frankrike
48.18' N- z.oo• w
0-1-11
12.25 km SWtS

J
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SVARTBAK, Larus Marinus
SM 411 697
o pull 14/7-74
+
ca.10/8-77
.3-0-27

Rauna, Lista (LB)
Lista Flystasjon, Lista
ca. 6 km NNW

MÅLTROST, Tur dus philomelos
SM 8 12.3 125 o pull 29/5-77
+

Yksnedal, Bakke, V.Agder (KO)
58 • .36 1 N - 6,44' E
29/12-77 Povoa (Moura), Portugal
,38.12 1 N - 7.19 W
1625 km SSW
0-7-0

SM 8 12.3 109

M

1K
v 2K+

2/8-74
14/8-77
.3-0-12

Kalleber1, Lista (LB)
s, s. (LB
O km

sx 881 5.32

M

1K
v 2K+

6/9-7.3
8/8-77
4-11-2

Kalleber1, Lista (LB)
s. s, (LB
O km

ANDRE GJENFUNN AV FUGL, INNRAPPORTERT GRUPPA, MERKET ANDRE STEDER
STORSKARV, Phalacrocorax carbo
Sørøyskorsholmen, Vikna (N. Trøndelag)
Zool Mus
o pull 7/7-77
OSLO
64.46' N - 10 • .36 1 E
+(Fiskegarn) ca, 20/9-77 Sigersvoll, Farsund (SS)
TA 01 745
0-2-1.3
800 km SSW
POLARSNIPE, Calidris canutus
SM 7 140 870 M 1K
.30/S-77
+
10/9-77
0-0-11
BOKFINK, Fringilla coelebs
Arnhem
M 1K/f 2.3/9-71
B 161 594
X

2.3/9-77
6-0-0

Rev tangen, Klel?p ( Rogalar.d)
Havika, Lista (J. Pyngvold)
105 km SE

A.W. Duinen, bij Zandvoort
(Noord Holland), Nederland
52.21 1 N - 04 • .32 1 E
Borhaug, Lista (MB)

Fortsettelse fra side 12.
+
skutt eller på annen måte drept av mennesker
x
funnet død
xA
død lenge (rester, skjelett, o.l. funnet)
v
kontrollert, sluppet med ring
2-5-7
funnet etter 2 år, 5 måneder og 7 dager
.345 km SW avstand i km og trekkret~ing fra merkestedet till funnstdet
Tjørveneset (Seviga) - vadere - 58.05 1 N - 06 • .36' E
Kalleberg
-småfugl - 58.07 1 N - 06,,38 1 E
Ullerøy
- småfugl - 58,0.3 1 N - 06.55 1 E
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Sol, :-lOoC og vindstille ...... .
Ut drog me, morgonen etter andre fullmåne etter vintersolverv, ni
nyfikne! studenter og ein røynd viking fra Randøsund.
Vi forflyttet oss raskt frå Otteråens vestlige bredd til Listerland.
Veret var kaldt og klårt og utan vind, men likevel gjekk reisa
på mye under to timar.
Som den våkne og intelligente leser vil ha forstått gikk turen med
bil og da kan man som kjent ikke bruke mer enn ca, halvannen time
fra Kristiansand til Lista,
Målet med turen var å se litt nærmere
på hva som var av fugl på den kanten av landet midtvinters.
Været var som dere forstår det aller beste og utsiktene til en vellykket tur var gode, Nå avslører jeg vel ingen hemmelighet når
jeg sier at turen ble vellykket,
Det hele åpnet med en aldri så liten skuffelse, Vansebekken og vannet
den renner ut i var nemlig gjenfrosset, og følgelig var det lite
liv der,
Det medførte at vi tok raskeste veien ut til sjøen, nærmere bestemt Fuglevika og Østhasselstrand, Hadde det vært dødt inne
ved skolen på Vanse, var det nok å se her ute, men det meste av livet holdt til ganske langt ute, og selv med kikkert var det meget
vanskelig for oss urøynde å bestemme hva det var som lå og koste seg
der ute i sola.
Heldigvis hadde vi, som tidligere nevnt med oss
vår kjære, relevante og signifikante Eldar, som var korpulent til å
fortelle oss hva det var vi skulle se, Det er nå på tide å fortelle
hva som gjorde Eldar
begeistret denne dagen.
Langt der ute,
midt i en stor flokk
på 35 kvinender, oppdaget plutselig Eldar
ei LAPPFISKAND (Mergus
albellus), og gledesutbruddene tiltrakk seg
seg oppmerksomhet fra
en KNOPHSVANE (Cygnus
rådensis) som raskt
kom bort og spurte
hvor hun skulle se for

å få se denne sever-

TI AR SIDEN DENNE BLE SETT AV ELDAR ••••
LAPPFISKAND -TEGN. LEIF E. GABRIELSEN
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digheten som det var ti år siden Eldar hadde sett,
I sannhet en
strålende morgen som alle fuleinteresserte burde merke av i almanakka,"to sjeldenheter" i et og samme øyeblikk.
Jeg har allerede nevnt flokken på 35 kvinender som holdt vakt over
Lappfiskanda, men det var ogs6 mer å se denne klare vinterdagen på
Listalandet, Av små fugl så vi:
Gjerdesmett (1), skjrorpiplerke
(flere), gråsisik, snøspurv og svarttrost.
Av større fugler:
Gråmåke, Havelle (Mange), sjøorre, Skarv (flere), svartand, stokkender,
Etter dette nøt vi medbrakte sigarer og medbrakt mat og kaffi,
Vi
satt ute i solveggen og hadde det aldeles deilig, til tross for at
vi bare kunne skrive 2, februar.
Mens vi satt der og nøt livet, kom
redaktøren av dette fortreffelige organ på inspeksjonsrunde, det
er godt å være på den sikre siden når en slik flokk av ukultiverte
fremtoninger herjer på strendene av Lista.
Vi forflyttet oss så til havna på Borhaug, og på vår vandring utover
moloen fikk vi god anledning til både telle og å se nærmere på
fuglene som satt på isen eller svømte bedagelig rundt i bassenget.
Noen av artene var riktignok mer opptatt av det som var på bunnen
av havnebassenget enn å sole seg, men det får så være. Jeg skal
i alle fall ikke sette meg til dommer over deres handlinger.
Følgende ble observert: Skjærpiplerke 1, Stokkender 4, Haveller 23,
Skarv sp. 11, Fiskemåker 10, Ærfugl 1m,2ff -gamle, Hegre 1, Svartbak 4, Dvergdykker 4, Laksand 2mm, 3ff, Kaie (flere), kvinender ~.
Sothøns 3, Kanadagjess 10,
Før jeg forteller når vi dro hjem igjen, vil jeg fortelle hva vår
meteorologiske statistikk om Lista forteller.
Vi har i dette
skoleåret vært på Lista fire dager tilsammen.
Alle disse dagene har
det vært pent vær og vindstille!! -så rent statistisk er Lista et
av de steder i Noreg hvor det blåser minst.
Nå skal jeg fortelle når vi dro tilbake,
Vi brøt opp litt før kl.
1500. Og til avslutning vil jeg skrive slik som alle stiler burde
avsluttes, nemlig med setningen: "Vi var alle enige om at det hadde
vært en hyggelig tur",

Hilsen

Biologilinjen på Kristiansand Lærerhøgskole

v/ mn

•
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RETNINGSLINJER FOR NOTERING OG INNSENDING AV OBSERVASJONER
TIL DEN LOKALE

~

RAPPO~T

OG SJELDENHETSKOMITE, LRSK/VEST-AGDER.

KURT JERSTAD

~~;;~r

at ny sjeldenhetsliste ble publisert i Piplerka nr. 3-4
1978 har det kommet mange henvendelser til LRSK med spørsmål
om det virkelig er nødvendig å ha med alle disse artene.
Vår oppgave i LRSK er å samle observasjoner av fuglearter
hvis utbredelse er dårlig kjent i fylket, og sjeldenhetslista
er satt opp etter det vi vet fra Haftorns Norges Fugler (1971).
Det er med andre ord opp til dere om lista skal bli kortere.
LRSK er bare glade til dersom en del arter kan sløyfes etter
noen år.

Dessuten er det en del personer som mener at det er unødvendig
med beskrivelse av alle artene som står på sjeldenhetslista.
Vi i LRSK derimot forlanger at det nå skal være beskrivelse
av alle observasjoner av fuglearter som står på lista. Den
viktigste årsaken til dette er at uten beskrivelse har LRSK
ingen mulighet til å vurdere observasjonen(e) objektivt.
Det medfører at LRSK bare kan vurdere observasjonen( e) ut fra
det kjennskap vi har til observatøren(e). Vi mener at det er
prinsippielt feil at observasjoner skal godkjennes bare p.g.a.
observatørenes "gode" navn og rykte. Nå ~ det altså være
beskrivelse av alle observasjoner, for uten beskrivelse kan man
heretter ikke regne med å få observasjonen(€) godkjent. Men det
er ikke nødvendig med en ~ beskrivelse av arter som er lett
kjennelige, f.eks. knoppsvane, fasan og hærfugl. Men~
bestemmer en fugl på grunnlag av et eller annet kjennetegn,
f.eks. størrelse, form, farge eller lyd. Derfor skulle det
være enkelt å skrive ned noen få ord om hva man bestemte fuglen(e)
på. Men for arter som er vanskelige å skille fra andre er det
nødvendig med en mer fyldig beskrivelse for å få observasjonen(e)
godkjent.
Orienteringen om innsendelse av obserservasjoner i Piplerka
nr 3-4 1978 har ført til at arbeidsforholdene i LRSK har
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bedret seg betydelig. Ved de
fleste observasjonene det
siste året er fuglene og
observasjonsforholdene blitt
brukbart beskrevet. Men det
er fremdeles en svor del av
de "gamle" traverne, spesielt fra Lista, som ikke
sender med beskrivelse av
fuglene.

<,.kogsfugl -· eller var det '-ade·
fugl? Vi '>p0r for å lå klarlagt
hva slags fugl deHe kunne ha
vært.
Nei, '>l du det
-· Kunne det \a: re en "kog.,
fugl, tror De?

-Hø?
Var det '>kog'>fugl! !?
Å, du mene det, J<l
Det var jo De <.om .,a fug

Fuglen er rekonstruert etter

Det har vært en sterk økning
i antall saker i det siste,
så arbeidsmengden i komiteen
øker jevnt og trutt. Dette
okyldes i stor grad økende
aktivitet i områdene utenom
Lista LL.

fhv. banevokter Matløs Mo-

len.lkkf'vi!

bakkens beskrivelse og nedtegnet umiddelbart etterpl
av snekkermester Gulliksen
pA Krokryggen Gamlehjem.
Kan det være en lapedius
PtUonorhynchus. l sA fall ml
dat være et avkom etter en
Cotibrl
og
en
Sarinius
Rhamphastos.

Døkk
rrnge trå h:, 'n
døkk, da?
-·Ja, det er rrk~teldun !ra

Lillehammer, t dag
• Samtalen på Krokryggen
Gamlehjem dreier seg i disse dager om en merkverdig fugl, som

rnvfugl da, MohaHen?

den 102-årige og fhv. banevok-

For nøyere beskrivelse av
innsendingsrutiner viser jeg

ter Matias Mobakken observerte tirsdag, da han tok sin vanlige luftetur om morgenen.
Vi har kontaktet banevokter
Matias Mobakken over telefonen. Mati;ts forteller at han var
kommet på sørsiden av hovedbygningen da han fikk øye på
fuglen ved halv syv tiden om
morgenen.
Kan Mobakken gi en karakteristikk av fuglen?
Hø?
Vi sier, kan· De gi en karakteristikk over denne fuglen
som De sA pl tirsdag? Var det

til side 12-15 i Piplerka
nr 3-4 1978.
Lykke til med observasjonene
(og beskrivelsene)!

Hilsen LRSK.

Underlig fugl på Krokryggen

•

Oslo
Ner, <.r du det!
fropi'>k fugl kunne Jet
neppe ha \ær!?
-· ????
- Jeg .,ier at l!opr'>k fugl
kunne det neppe ha \æ !l på
denne år~tiden?
Nei, det hhr \ æ ' "om r
fjor, <>kulle en tru. !lo ,nt djupt
i år!
-- Men kumle dt·t ha \a.'fl en
~Hø?

Var det rovji1gl!.1?
Å - er'e denna fugger'n
døkk preker på? Ja. delta har vi
-

lurt fært på oppi hygdom her
Ja, det \ar \ e' halv
siu tia om morran ie~ o.,å'n.
fugger'n satt framoverbegd
med attknepte auer. ltte var det
mye fjør på'n heller. Han -'>lllå~prang
innimellom, ho<,ta
vondt, og flaug lavt og !oogl.
- Men hva i all verden low·
ne dette ha vært da, i\1obak-

da, <.ju

ken?

A. det e• skapt mye milla
himmel og jord <:.orn ille <:.tår i
bøken; sju! sier den 102·årige
fhv. banevokter i ribtelefonen
fra Ringebu i dag.

Vi har tillatt oss å sakse dette
notis fra Aukrust's Flåklypa
Tidende i Vi Men-:t.
Vi gjør oppmerksom på at plasseringen er helt tilfeldig ••
red o p

MÅLTROST

- Leif Egil Gabrielsen
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Arsrapport om Atlas-arbeidet i
Atlas-arbeidet i
ført i

Vest-A~der

Vest-Agder 1979.

avdeling av NOF er i

1979 videre-

påbegynte områder, og utvidet til å omfatte endel nye

lOxlO km 1 UTM ruter.

I de rutene som ligger nærmest tettsteder

og aktive lokallag er dekningen god, mens det er vanskelig å
få noen fullgod dekning i

fjerntliggende og avsides UTM-ruter

(Sirdals- og Aseralsheiene).

Herfra bygger notatene først og

fremst på tilfeldige iakttagelser samt fra en enkelt ekskursjon
(1978) i

regi av Kristiansand lokallag.

Her følger endel inntrykk av de enkelte

lokallags innsats hittil:

lista lokallag synes å ha fått god dekning bl.a. fordi de har
hatt endel notater kartotekført fra tidligere, men deres meget
aktive innsats går tydelig frem av vedlagte kartskisse.
Mandal Lokallag er forholdsvis nytt, og sett på bakgrunn av
dette må innsatsen av en kjerne aktive medlemmer sies å være
god.

Kristiansand lokallag er noe opp og ned i

aktiviteten, men også

her er det en indre kjerne som b«rer de største byrdene,
Undersøkelsene i

Vennesla har hittil gått inn 1.1nder Kristiansand.

Noen av Kristiansand lokallags medlemmer bor slik til at det
faller naturlig for dem å dekke en udekket rute på Aust-Agder
kartet.
Når så er sagt, skal det også nevnes at flere av tellerne er
trege til å sende inn Atlas-skjemaene.

Fylkeskoordinator ville

se det som en fordel om tidsfristene for fremtiden kunne
overholdes bedre.
Som det fremgår av

vedlagte kartskisse har vi nå belegg fra

44 ruter, men mangler helt observasjoner fra 38 ruter.

Noen

av de undersøkte rutene er likevel ikke fullgodt dekket og bør
undersøkes nærmere.
for å få med de UTH-rutene som ligger ""sides
med lang og vanskelig atkomstvei, foreslås det at fylkesavdelingen
1 1980 må kunne gi bilgodtgjørelse for et visst antall turer
1 disse områdene, slik det har vært gjennomført i

andre fylkes-

avdelinger.
Til slutt må det nevnes a.t det dessverre er noen som ennå ikke
har levert inn sine kort til fylkeskoordinator.

Han er likevel

takknemlig for å få dem når som helst, helst så kvikt som muli~
for Atlas-prosjektet Vest-Agder
Jørn O. Hansen
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ÅRSMELDINGER

1979

l

NOF/AVDELING VEST-AGDER
Styret var i

1979:

Eldar Wrå.nes
Bjørn Vidar Olsson
Helge Kiland
Henning Sørensen
Arne Grønsund

formann
kasse rar
skri var
styremedlem

--- ,, ---

I fylkesavdelinga er det dei enkelte komiteane som står for det
meste av arbeidet. Etter vedtak på siste landsmøte i NOF skjer
nå også mesteparten av kontakten mellom hovudforeninga og lokallaga direkte utan å gå vegen om fylkesavdelinga.
Etter spørsmål frå viltkonsulenten i Agder-fylka og Telemark tok
fylkesavdelinga våren 1979 på seg arbeidet med ei registrering
av oljeskadde sjøfugl. Sjølve registreringa blei gjort av medlemane ute i lokallaga. Resultatet blei samla og bearbeidd i
ein rapport til viltkonsulenten. Utgiftene blei dekt av DVF
(Direktoratet for vilt og ferskvassfisk).
Fylkesavdelinga fekk i 1979 kr. 8000 i samla tilskot frå fylket.
Desse pengane har i fyrste rekke vore prioritert tidsskriftet
"Piplerka". P.g.a. vansker med trykkeriet "kom det ikkje ut
meir enn eit nummer i 1979. Dette nummeret blei trykt i 3000
eksemplarer i samband med NOF 1 s landsmøte på Lista 27.-29.
april. Nr. 2 kom ut i januar og nr. 3/4 (dobbeltnummer) vil
også komma ut.
På NOF's landsmøte deltok for øvrig formannen og sekretæren.
Fylkesavdelinga har i-1979 fått eit nytt lokallag- Vennesla
lokallag.
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Dei enkelte komiteane har i 1979 hatt desse medlemane:
Oddvar Pedersen
Sverre Sandersen
Nils Mikal Vere
Jørn o. Har!sen
Leif E. Gabrielsen
Kurt Jerstad
g~EE2~~-2~-~J~1~~~

g~~~~~~!~~~~-~~g~~l:

Kåre Olsen
Jørm o. Hansen
Kurt Jerstad
Leif E. Gabrielsen
Gustav Ersdal
Jørn o. Hansen
Bernt K. Knutsen

Kristia.n.sand

s.

den 29. januar 1979

Helge Kiland (sign.)
skrivar

Utgifter:

Inntekter:

"Piplerka"
Trykking 1978 (4 nr) 5.500,Trykking 1979 (1 nr) 4.300,Kontorutg. porto eto
559,70

"Piplerka"
Annonseinntekter 1.310,Abonnementer
680,Løssalg
90,-

Diverse utgifter
Utgifter LRSK
Qverskudd

10.359,70
367,90
348,80
356,44
11.432,84

Tilskudd V-Agder fylke
Renter bankkonto

2.08019.000,352 184

11,432,84

Eiendeler:
Innestående på bankkonto pr. 1/1-80:
kr. 7 • 618 , 58

Bjørn V. Olsson (sign.), kass.

34

I sitt tiende driftsår har foreninga hatt følgende styresammensetning:
Formann: Lars Bergersen, Nestformann: Gustav Ersdal
Kasserer: Kåre Olsen, Sekretær: Tove Mette Hansen
Styremedlemmer: Marton Berntsen og Oddvar Pedersen.
Blant foreningas viktigste oppgaver i 1978 kan nevnes:
ge~i~t~e~igg_ay ~lje~k~d~e_sjøf~l~

Ca. 150 olje-ofre registrert langs Lista-kysten vinteren 78/79.
22. april ble hele kyststrekninga på Lista, samt deler av
Spindsskjærgården undersøkt som ledd i en undersøkelse satt
igang av Viltkonsulenten i Agder/Telemark.
Eo~o=~k!v_oye~ ~i~t~s_f~!e!iy.

Arbeidet har fortsatt, selv om det fortsatt dessverre går tregt.
gi~e~k!~·

En del nedgang i ringmerkingsifrene sammenliknet med 1978.
Tjørveneset desverre bare spredt bemannet, Ullerøy Om.
Stasjon ikke så verst bemannet om høsten.
I overkant av 2000 fugl ble ringmerket av gruppa, og 1778 fugl
ved Ullerøy Orn. Stasjon.
go~;y.~g~e~.

Medlemmer av lokallaget har innehatt verv i alle komiteer på
fylkesplanet, samt et styremedlem i fylkesstyret o g hele
redaksjonen av Piplerka. Våre medlemmer har dessuten deltatt
aktivt i arbeidet med både vannfugltellinger, atlasprosjektet
og LRSK-arkivet/rapportering.
~o~= !r~~t~t_1272·

Lokallaget stod som arrangør for NOF 1 s årsmøte 1979, 27-29/4.
Årsmøtet ble holdt i brakkeleiren til Lista Al.Verk på Huseby.

35

Ca. 80 ornitologer fra Tromsø i nord til Lista i sør deltok.
Foruten selve årsmøtet, ringmerkingsmøte, div. komitemøter
ble det også arrangert en ekskursjon til Steinodden-området.
:§k.s:!:;uEsjo~eE:

Følgende 5 ekskursjoner ble arrangert:
11/3 - Nesheimvann/Kviljoodden.
6/36 deltagere/arter.

21-23/6 - ~'jell tur til Hekkfjellområdet. 8 deltagere.
26-30/9- Ullerøy. 6 deltagere - 52 arter, 196 fugl ringmerket.

7/10

Bl.a.: Hornugle, perleugle (ringm.), dvergspett,
og rødstjert (ringm.).
-Øst-Lista. 6 deltagere så 55 arter, bl.a.: svartkråke,
fjellvåk, smålom, dvergfalk og fjellerke.

25/11 - Havika- Kviljoodden.

6 deltagere så ce. 27 arter, bl.a.
brilleand og snøspurv.
Gjennomsnittlig deltagerantall på ekskursjonene har vært 7.
Medlemsmøter:
------9 medlemsmøter

ble arrangert, 4 i Farsund, 3 i Vanse, 1 i Lyngdal

og 1 i Flekkefjord.

Gjennomsnittlig frammøte har vært 17.

!p~n~ :!_lø~e.:.
I anledning NOF/I,istas ti-års jubileum ble et åpent møte arrangert
i Farsund 14/12. 45 personer møtte fram, så/hørte Lars kåsere
om foreningas virke gjennom ti år, deltok i konkurranse/utloddning, så film av Sverre og drakk/åt brus/boller.
~~pEeLs~yEe:!_lø~eE:
En del gruppemøter arrangert, bl.a. i samband med NOF/årsmøtet,
minst 3 reine styremøter arrangert.

Medlemstallet ligger ved årsskiftet på 92 medlemmer

14 familiemedlemmer), en oppgang på 6 medlemmer.
medlemmer er under 25 år (55 stk.).

(so

ordinære +

Ca. 60% av våre

Fortsatt er dessverre store deler av våre medlemmer av passiv
karakter, men en liten oppgang i deltagelse ved medlemsmøter
og liknende i

1979 syntes å være synlig.

Økonomien var i 1979 temmelig bra. Samlet inntekt var 12.636,95,
og utgifter kr. 10.939,65 - beholdning pr. 31/12-79 var kr.

5.447,71.
Tove Mette Hansen
sekretær
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NOF/NANDAL LOKALLAG
Styret i 1979:
Formann: Bernt K. Knutsen, sekretær: Arne Grønsund
Kasserer: Tor Lerbæk, Styremedlemmer: Runar Jåbekk og
Finn Jørgensen.
Fuglekasseprosjekt: Finn Jørgensen (gr.l.), H.Vinje, R. Karlsen,
s.A. Røyland
Bibliotekar: H. Vinje
Fotogruppe: A. Johnsen (gr.l.), H.Vinje, S.A.Røyland, R. Karlsen.
Lokal rapportkom.: L. Gabrielsen, A.Grønsund, B.K.Knutsen.
Utsending til årsmøte i N.O.F.: A.Grønsund, varam.: H.Vinje.
Vi har hatt et godt år med 11 medlemsmøter, 4 møter før sommeren
og 7 møter fra høsten og ut. Medlemsframmøte var i begynnelsen
av året på ca. 12 stk, siden har det øket jevnt. På siste
mø,te hadde vi det dobbel te, nemlig 24 stk.
Videre har vi hatt 4 ekskursjoner rundt i Vest-Agder, bl.a.
indre bygder, Lista, og til disse har det og vært et godt frammøte
Videre har vi så vært en utenlandstur, nemlig i Danmark. At
turen ble en suksess, er det vel bare en mening om. Det var
14 ~ed + journalist og maskott. Mye fugl og mange nye arter
fikk vi se, takket være Leif og Knutsens fantastiske forarbeide.
En annen ting er også å nevne - aldri har vel en så stor gjeng
med ungdom vist en så fin oppførsel som på denne turen. Det
frister til gjentagelse.
Så har vi hatt vannfugltelling i januar og mars, med god
registrering, noe vi håper på skal bli enda bedre, da dette
arbeidet er veldig viktig.
Det er også blitt registrert en del oljeskadd fugl. Vi håper at
dette arbeid kommer inn i mer faste former fra neste år.
Det er blitt holdt 5 styremøter. Av disse har det klart gått
fram at vi må videre fram, skjerpe våre kunnskaper og arbeide
trutt og sikkert. Det· viser seg at foreninga vår har kommet seg
godt. Kunnskapsnivået har økt betraktelig. Det skyldes vel
konkurrasner, ukens fugl, ekskursjoner, og i det hele fugleprat.
Til slutt får vi takke Knutsen, Karlsen, Velle og Runar som
alltid står parat med biler når det trengs.
ARNE GRØNSUND, sekr.
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NOF/KRISTIANSAND LOKALLAG
Lokallaget har i 1979 hatt følgende styre:
Formann: Einar Hansen
Kasserer: Magne Flåter.
Sekretær: Knut Olav Raen
Styremedl.: Arild o. Gautestad
Tellef Vestøl
Øyvind Fjeldsgård
Vi hadde pr. 31/12 1979 88 medlemmer, men en del av disse har
ikke betalt kontingent siden 1977. Det har kommet 3 nye
medlemmer i 1979.
10 medlemsmøter har vært avholdt. Antallet skulle vært 12, men
to måtte avlyses pga at foredragsholderne meldte avbud. To
møter ble avholdt i samarbeid med Kristiansandsavd. av Norsk
Zoologisk Forening. Fremmøtet har ligget ganske jevnt på 15-20
personer, og det er stort sett den samme "harde kjerne" som møter
hver gang.
To ekskursjoner til Lista og er.. weekendtur til Hovden har vært
avholdt i samarbeid med NZF. Dessuten ble det arrangert en
overnattingstur til hytta til en av foreningas medlemmer.
Formålet var å registrere for Prosjekt Atlas.
Det har blitt foretatt en del registreringer for Prosjekt Atlas
og Våtmark av en del medlemmer. Våren -79 ble det også foretatt en del registrering av oljedøde sjøfugl i skjærgården
rundt Kristiansand.

AO G
Vi skaffer og har tildels på lager, engelsk, tysk
og fransk ornitologisk litteratur, og selvfølgelig
all skandi~avisk tilgjengelig litteratur.

FARSUND BOKHANDEL
Fl.y innom •••••

l
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REFERAT FRÅ ÅRSMØTET I NOF/AVD. VEST-AGDER 1980
Årsmøtet blei halde den 31. januar på Berge ungdomsskole i Lyngdal.
Det var meir enn 30 frammøtte. Møtet blei leia av Bernt K.
Knutsen. Det var ingen merknader til innkallinga eller sakslista. Desse sakene blei behandla:
Sak 1:

Årsmelding for 1980.
Meldinga blei lesen opp av skrivaren og godkjent
utan merknader.

Sak 2:

Rekneskap.
Rekneskapen blei lesen opp av kasseraren og godkjent.
Utgiftene til "Piplerka" har vore store. Redaksjonen
vil nå prøve å finne ei t nytt trykkeri til trykking av
tidsskriftet.

Sak 3:

Val.
Til styret blei formann, kasserar og skrivar attvald.
Medlemane av både styret og komitear blei valde med
akklamasjon.
S&~ansetjinga blei slik:

Styre:

Eldar Wrånes
formæm
Bjørn Vilar Olsson
kasse rar
Helge Kiland
skrivar
ror Oddvar :lansen
styremedlem (ny)
pers. varam. Ole Martin Høyland
Arne Grønsund
styremedlem
pers. varam. Bernt K. Knutsen
Arnulf Ermejø
styremedlem (ny)
pers. varam. Kai Fossberg (ny)

Tidsskri.ftkomiteen:

Oddvar Pedersen, redaktør
Leif E. Gabrielsen (ny)
Arnulf Ermesjø (ny)
Knut Hoven (ny)

"Vår Fuglefauna":

I følgje skriv frå NOF skulle det her
veljast 1 hovudkontakt frå fylket samt
lokale kontaktmenn. Det blei vedteke å
sløyfe hovudkontakten frå fylket og i
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staden bruke lokalkontaktane direkte.
Styret vil orientere NOF om bakgrunnen
for vedtaket.
Jørn

Atlankomiteen:

o.

Hansen

Leif E. Gabrielsen
Kurt Jerstad
Arnulf Ermesjø (ny)
Arild Gautestad (ny)
Kåre Olsen

LW)K:

Kurt Jerstad
Kai Fonsberg (ny)
Leif

~.

GabrielDen

Vannfuglteljingn-

Uuutav r;rsdal

komiteen:

Kenneth Moseidjord (ny)
Llernt K. Knutsen
Bjørn Vidar Oluson (ny)

VinterfuglteljingD-

Kurt Jerstad

komiteen:

Leif E. Gabrielsen
Einar Hansen
Arnulf Ermesjø

Sak 4:

Eventuelt.
Det nystarta laget i Vennesla, blei formelt godkjent
som nytt lokallag av Norsk Ornitologisk }'orening.
Jørn

o.

Harwen las årsmeldinga til Atlaskomi teen.

Etter årsmøtet var det servering av brun, wienerbrød og rundstykker.
Svein Gu.ldbrandsen .frå Aknjon Rovfugl orienterte om det aukande
trugnmålet nom rovfuglar og andre sjeldne og sårbare fuglar er
utsette .for frå samlarar, .falkonerar og andre.

Helge Kilar1d (~lign)
referert

•
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NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING VEST AGDER 1980
Adresse: Postboks 4502 Grim,
4601 KRISTIANSAND S
Bankgirokontonummer: 9401 21 50894 •

.§.!ill:

l

Formann: Eldar Wrånes, Vrånes, 4600 KRISTIANSAND S
Sekretær: Helge Kiland, Kr,sand S
Kasserer: Bjørn V Olsson, Holbergsgt, 49A, 4600 KR,SAND S
Styremedlemmer: Tor Oddvar Hansen, Lista 1,1.
Arne Grønsund, Mandal 1.1.
Arnulf Ermesjø, Vennesla 1.1.
Angående medlemmer i de forskjellige komiteer henvises det til
årsmøtereferatet annet sted i bladet, nednenfor nevnes kun navn
og adresse til kontaktpersonene på fylkesplan,
~
Jørn O. Hansen, Ingerthasvei 5, 4600 KR.SAND S
~
Kåre Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG
VANNFUGL:
Gustav Ersdal, Bryneheia,
4560 VANSE
VINTERFUGL:
Kurt Jerstad, Bringsjordnes, 4580 LYNGDAL
LISTA LOKALLAG:

Adresse: Postboks 149, 4551
FARSUND
Postgirokontonr.: 3 70 60 58
Formann: Henning Sørensen, Kråkedalsvn.
4560 VANSE
Nestform,: Sverre Sandersen, Rorhaug
Sekretær: BJørn Erik Hellang, Lunde, 4550 FARSUND
Kasserer: Kare Olsen, Brekne, 4563 BORHAUG
Styremedlemmer: Svein A. Grimsby, Flekkefjord
Karsten Jerstad, Lyngdal

MANDAL LOKALLAG:

Adresse: Postboks 196, 4501 MANDAL
Postgirokontonr.: 3 56 92 58
Formann: Bernt K, Knutsen, Skjebstadvn, 37, 4500 MANDAL
Sekretær: Arne Grønsund, Spangereid
Kasserer: Tor Lerbæk, Spangereid
Styremedlemmer: Leif E. Gabrielsen, Øyslebø
Hallvard Vinje, V. Håland
Runar Jåbekk, Mandal
KRISTIANSAND LOKALLAG:

Adresse: Postboks 4043 Kongsgård
4601 KRISTIANSAND S
Formann: Arild O Gautestad, Sømslia 14, 4600 KRISTIANSAND S
Sekretær: Jan Olav Raen, Birkeland
Kasserer: Magne Flåten, Birkeland
Styremedlemmer: Tellef Vestøl, Tveit
Einar Hansen, Kr,sand
Øyvind Fjeldsgård, Kr,sand
VENNESLA LOKALLAG:
Ingen opplysninger mottatt,

l
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OPPROP!
VÆR MED PÅ VINTERF'UGLTELLINGENB 1980/81!

Norsk vinterfugltelling går inn i sin andre sesong,
I fjor
bidro ca. 50 entusiastiske tellere til et godt resultat.
Vi håper på å bli mange flere i år, Da blir vinte~f.ugltelling
en enda mer verdifull,
Vinterfugltellingen er enkel: Du velger deg en rute i terrenget,
10 steder (punkter) skal du stå stille og telle alle fugler du
cer og hører i løpet av 5 minutter før du går/sykler/kjører
videre til neste pu~kt, Mer om framgangsmåten finner du på
telleskjemaene, Disse kan du få ved å henvende deg til din
fylkesavdeling eller lokallag, eller direkte til
Norsk Vinterfugltelling
Avd, for zoo-økologi
Zoologisk Museum,
5014 Bergen-Univ,
I vinter skal det telles i følgende perioder:
l, 22.-30. nov,

2. 25. des.
3. 31. jan.

-

6. jan.
8. febr.

Du kan telle etter to alternativer:
A. Ruten telles bare en gang, da alltid i periode 2,
B. Ruten telles i alle tre periodene.
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Sparebankgruppen
har mange gode tilbud til hele familien.
En av -våre tjenester

-trygghet for familien

kombinerer sparing og ulykkesforsikring
som er med på å trygge hele familien ..
1

Velkommen innom for en prat.

Sparebankene i Aust· og Vest· Agder
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Er det mosjon

som betyr mest i
Deres firma ..?
Det er naturligvis en temperamentsak. Men hver
ting til sin tid. Vi vil gjerne slå et slag for de
ubestridte fordeler, De oppnår ved en effektiv
plassering av Deres kopimaskiner- fremfor
sentralisert plassering av en stor, dyr kopiautomat. løsningen på dette problemet heter RexRotary 4000. Som De kan tillate Dem å ha flere
av.

Den er allsidig.
Gir kopier med det samme, tar meget liten plass
og kan stå fritt plassert på en hylle eller opphengt
på veggen. Papir- kassetter. Betjeningen er
hurtig' kun en betjeningsknapp. legg i originalen'
trykk på knappen - og kopien er ferdig.
Rex-Rotary 4000 er også helt perfekt til kopiering
av fortrolige saker i personalavdelingen eller på
sjefens eget kontor.

Ole .Johs. Beaeslad
KONTORMASKINER

Vestre Strandgate 42
4600 Kristianssand

OG

SYSTEMER

Til: ......................... ·.............- ... .

. ...... ... . . ...... ............. . ..... .. .
Avs.

NOF/Avd. Vest-Agder, Postboks 4502 Grim, 4601

Kr.sand S

Nesheimvann er midlertidig fredet som naturreservat, inntil
endelig vernebestemmelse foreligger. Dette ble gjort da

+

deler av strandkanten stod i fare for ødeleggelse.
Såvidt det kan registreres blir ihvertfall jaktforbudet
respektert tilfredstillende. Det ser ut til at et større
antall ender enn normalt har tilhold i vannet.
Tross i at Hauna i vår ble fredet soD naturreservat, har en

+

kUlnet regic;trere en viss eggrøving i kolonien.
He!crciYJgen var forøvrig rekordartet, men stor oppgang i antall
hekkende sildemåker, og også tildels fiskemåker.

+

Bema:-tningssi tuasj ::men på Ullerøy var i år elendig. F.eks.
ble det kun ringmerket i overkant av 500 fugl. Dette skyldes
for en stor del at stasjonsbestyreren har forsøkt å ta sitt
studie alvorlig.

Vi håper på bedre år.

+ Derimot kan både vadergruppa på Tjørvenese~ og Eldar Wrånes
i Randesu:-td rapportere om store fangster i høst.
På Tjørveneset ble ein rustsnipe fanget i høst.

Da trykkingen av 3/4-79 tok eksepsjonell lang tid (5-6 måneder),
er innsendingsfristen utsatt til 8. desember 1980.
Riktig svar, vinnere og ny konkurranse kommer i neste nummer.

