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Måkedød og atter måkedød!!

Denne sommeren har Mandals skjærgård blitt rystet av en nærmest total sjøfugltragedie. Minken
har herjet fritt i flere måke- og makrellternekolonier, og av Mandals vell 7 O hekkende par med
makrellterne er det kun et fåtall som denne sommeren har fått unger på vingene. Dessuten er det
ting som tyder på at en økologisk ubalanse begynner å gjøre seg gjeldende i Nordsjøen og
Skagerrak.

På holmer som Store- og Lille Vengelsholmen, samt Slettingen, har måkeunger dødd som fluer.

(Se egen artikkel om dette inne i bladet). Jeg var selv ute på Store Vengelsholmen i begynnelsen av
august, og kunne da konstatere at kolonien var strødd med døde måkeunger. Senere har Runar
Jåbekk estimert antall døde fugler, hovedsaklig unger, til godt og vel tusen!! Det vil si at minst en
tredjedel av reproduksjonen i Mandals største sildemåkekoloni denne sommeren har gått tapt. Slikt
merkes på lengre sikt, og det er derfor uhyre viktig at sjøfuglovervåkningen i skjærgården vår nå
blir styrket, slik at vi gjennom den om mulig kan være med å forhindre slike tragedier i framtiden.

Vi har nemlig et spesielt ansvar for vår sørlige underart av sildemåke, som på Store
Vengelsholmen har sin største tetthet i landsmålestokk med sine vel 2.500 hekkende par. Vi må nå
sette alle gode krefter inn for om mulig forhindre at "vår" sildemåke ikke lider samme skjebne som
den nordnorske, som siden tidlig i 70-årene har hatt hekkesvikt og betydelig bestandsnedgang.

l Mandal har miljøvernleder Henrik Lund fått gjennomslag for å øke skuddpremien på mink til 50
kroner. Skuddpremien ble gjeninnført i Mandal i juli i år, og var da på 25 kroner. Økningen av
skuddpremien er et lite skritt på veien for å få bukt med minkproblemet. Bestanden må ned, og det
raskt.

Med tanke på at en enslig mink i løpet av kort tid kan utrydde en ternekoloni på 50 til 100 par,
bør nok Henrik Lund i Mandal sterkt vurdere om ikke skuddpremien bør skrus enda noen hakk
høyere for dermed å stimulere til økt jakt på mink. Jeg mener, ternene var jo tross alt her først!!

Det er sannelig "ikkje greitt å vere foggel i dag", sang Stavangerensemblet for noen år siden. Og
det er "sannelig" sant. I kjølvannet av sommerens sjøfugltragedie kan vi med rette undre oss over
hvor stort lenger vi skal kunne glede oss over måkeskrik og ternestup! Fem år til? Ti år? Om
sommeren finner de ikke lenger mat, og om vinteren renser vi strendene for oljedøde sjøfugler!
Skal sønnen min få oppleve det yrende livet i skjærgården når han vokser til, eller må han leve med
et dødt hav og med en livløs og taus himmel? Eller kanskje han må basere seg på et liv innendørs
på grunn av dødelig ultrafiolett stråling fra solen som før var symbolet på selve livet? Utsiktene er
i alle fall ikke særlig lyse! Dessverre.

Ole Aa. Brattfjord
Skjebstad/Mandal 25.september 1990
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Formannen har ordet
Seier til miQøvemet!!
Etter lang venting, faktisk etter mange års venting fra vår side, har den etterhvert berømte "firerbanden" ved Nesheimvann Naturreservat fått sine dommer. Lyngdal herredsrett gikk inn for å
straffe bøndene etter tiltalen. Noen mindre endringer ble det , men det at tiltalen ble opprettholdt og
bøndene dømt, teller mest i denne sammenheng. Dommen vil nemliog være med å danne
retningslinjer for utfallet av tilsvarende saker ellers i landet. Dette vil nok gi friskt mot til mange
miljøvernere rundt om i landet. Hvor mange ganger er ikke viktige saker blitt henlagt grunnet liten
velvilje hos fylkesmennene til å anmelde slike saker. Det vises hele tiden til tidligere dommer og
om hvordan utfallet er blitt. Fylkesmennene rundt om har vært redde for å "drite seg ut". Slik var
det også i Vest-Agder. Vi påpekte ulovligheter ved flere anledninger overfor miljøvernavdelingen,
uten at det ble iverksatt noen strenge reaksjoner fra disse. Nå, når hele den ornitologisk viktige
Nesheimsumpen ble drenert bort, våknet de. Da var de bare nødt. Vi ville ha klaget til
Miljøverndept. om dette ikke ble tatt alvorlig. Miljøvernavdelingen skal jo tross alt være
miljøvernere og ivareta disse interessene.

Den gang Ramsar områdene ble opprettet i Norge var alt klart for at Lista, med sine utvalgte
områder, skulle bli med. Men slik ble det ikke, våtmarksplanen var ikke godkjent og områder som
ikke var nasjonalt vernet kunne ikke taes med.
I år fikk vi sjansen igjen. Fra NOF avd. Vest-Agder har vi hatt kontakt med DN og M.avd
angående opprettelse av Ramsar-område på Lista. Vi ble nemliog klar over at det skulle være en
Ramsar-konferanse i Montreaux i juni 1990.
Det ble utarbeidet papirer på nytt, da papirene fra forrige behandling var kommet bort (høyst
merkelig, men ikke uvanlig), og dette ble sendt DN. Miljøvernavdelingen i Vest-Agder gjorde her
en kjempefin jobb og fikk samlet inn materiale og levert dette til Direktoratet innen den gitte
tidsfristen. Men, også denne gang skulle det være skjær i sjøen. Andre fylker som skulle utføre
samme jobben fikk ikke gjort dette og derfor kunne ikke Vest-Agder bli med i denne omgangen.
Hvor mye penger skal egentlig brukes på dette. Først ligger det uttallige timer i feltarbeid. Deretter
kontorarbeid og atter kontorarbeid og dessverre atter en gang kontorarbeid. Etter henvendelse til
DN får jeg opplyst at det muligens vil være et lite håp om å få det behandlet i 1991.

Listas flotte og fuglerike våtmarker trenger i høyeste grad internationalt vern, men det vi trenger
mest er tydeligvis idealistiske naturvernere. Uten disse kunne gjerne hele de flotte områdene være
borte uten at det ville blitt registrert før folk fra en eller annen etat ville lure på hvorfor denne
nepeåkeren, kornåkeren eller hva det nå ble brukt til, var fredet so9m våtmark. Her var jo ingen
annen våtmark enn bøndene vanningsanlegg !!
Takk, alle våre støttespillere ........... .

Finn Jørgensen
Sånum!Mandal 25.09.1990
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FUGLEKASSER - Hobby og forskning

Snekring og uthenging av fuglekasser er vel noe de aller fleste fugleinteresserte har drevet
med. Omfanget og motivasjonen for å drive med fuglekasser kan ha vært svært forskjellig.
De fleste synes vel det er en glede i seg selv å kunne hjelpe småfuglene med gode hekkeplasser.
Spenningen ved å følge med under hekkingen, samt at man ofte kan øke lokalbestanden av
enkelte arter er også gode grunner for å drive med fuglekasser. Spesielt i områder der det er

få naturlige reirplasser, slik som i ungskog og plantefelt, kan lokalbestanden av meiser og
svarthvit nuesnapper økes betydelig.
Vil man i tillegg til dette gå mere systematisk til verks, med regelmessig sjekking og notering
av det som skjer i kassene, kan man bidra med interessante data. Det er en lang rekke
spørsmål man kan stille seg. Hvordan varierer de forskjellige hekkedata fra sted til sted eller
fra år til år? Starter for eksempel hekkingen tidligere etter en mild vinter? Øker
kullstørrelsen når våren kommer tidlig - og vil i så tilfelle flere unger komme på vingene pr.
kull?
Selv om man ikke skulle oppdage de store sensasjoner er det viktig å ha et referansemateriale
fra normale tilstander. Man vil dermed raskere kunne oppdage når noe unormalt inntrer. I
et svensk prosjekt på svarthvit nuesnapper (Nyholm og Myhrberg 1977) ble det f.eks.
oppdaget at hekkesuksessen var betydelig redusert hos fugler som hekket langs en sur innsjø.
Senere undersøkelser viste at dette skyldtes aluminiumsforgiftning gjennom føden, nemlig
vannlevende insekter (Nyholm 1981).
Jo nøyere man følger med og noterer om av det som skjer i kassene, desto mere interessant
vil man oppdage. Om man selv ikke har så stort antall kasser, vil man ved å samle data fra
flere observatører kunne få stort nok materiale til å kunne se reelle variasjoner.

Når man har bestemt seg for å henge ut
fuglekasser er det første spørsmålet som
melder seg: Hva slags kasser skal jeg satse
på? Det vil da være mange ting å ta hensyn
til. For det første bør man jo satse på arter
som normalt hekker i området. Det finnes
flere gode bøker med forslag til hva slags
kasser man kan lage. De beste er "Vi
studerer fuglene" av Trond Vidar Vedum og
"Fugler og fuglekasser" av Bjørn Bjørnsrud.
Her finnes tips om hvordan man kan lage
kasser for en hel rekke arter, bl.a.
spesial kasser for arter som tre kryper,
tårnseiler linerle og lignende. Det synes som
det er ganske vanskelig å få disse
spesialkassene bebodd, men det kan jo være
spennende å prøve. For de fleste er det nok
de tradisjonelle kassene som er mest aktuelle

(se fig. l). Småfuglkasser til meiser,
svarthvit fluesnapper, vendehals og stær, samt
større kasser til kvinand, perleugle og
kattugle er det store muligheter for at blir tatt
i bruk.

Snekring og opphenging
Fuglekasser kan i prinsippet snekres av alle
typer bord. Det eneste krav er at kassa må
være solid, og med flyvehullet tilpasset de
innvendige mål. De innvendige mål kan
gjerne være større enn de som er oppgitt i
fig. l. Det virker som om de fleste arter
foretrekker romslige kasser. Kassens
viktigste mål er flyvehullet. De fleste arter
vil helst ha flyvehullet så lite som mulig, bare
de selv kommer inn.
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Figur 2.

Kasseskjema
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Dette vises spesielt bos blåmeis og svartmeis,
som konsekvent velger de kassene som har
minst bull. Et unntak er rødstjerten, som ofte
velger kasser med stort flyvebull. Under
selve snekringen er det viktig at bordets
margside kommer ut. Hvis ikke vil kassene
lett slå seg og gape i sidene. Det er også
viktig å bruke spiker som er lange nok og
galvaniserte. Kasser der lokket kan åpnes er
mere solide enn dem hvor forstykket eller
siden kan åpnes. Det er viktig at lokket er
godt festet, f.eks. med ståltråd, da vind og
rovvilt (mink,katt o.l.) ellers kan rive av
lokket. For at kassene skal vare lengst mulig
er det viktig at be blir beiset eller impregnert,
dersom de ikke er bygd av impregnerte
materialer. Vinteren er den ideelle
snekretiden. Har du planer om å snekre
mange kasser er det lurt å benytte
samlebåndsprinsippet.
Kassene må henges opp i god tid før
hekkingen starter. Meisekasser bør være på
plass i månedsskiftet mars/april, mens rundt
l.mai er passe for svartbvit fluesnapper.
Kvinandkasser bør henges ut før isen går om
våren, mens uglekasser helst bør være på
plass allerede om høsten.
Kasser som henges opp i trær bør festes med
tau. Bruker man spiker eller ståltråd i friske
trær, kan dette skape store problemer om
treet senere havner på et sagbruk. Kassa har
også lettere for å sprekke ved bruk av spiker
og ståltråd. Opphengningstauet må etterses
og skiftes før det blir for stramt og ryker.
Henger man kassa i tørre eller døde trær
unngår man at tauet ryker når treet vokser,
men pass på at treet er såpass solid at det
ikke faller ned! Kassene kan henges opp i
alle typer skog, selv om enkelte arter har
forkjærlighet for spesielle biotoper.
Svartmeisa foretrekker f.eks. granskog. Har
du mange kasser, og planer om å sjekke dem
regelmessig bør de være relativt lett
tilgjengelige. For det første bør de henge så
lavt at de kan kontrolleres fra bakken, altså ca
l ,5 meter høyt. Skal det ringmerkes i
kassene er dette nærmest en nødvendighet.
Dette er høyt nok for de fleste artene, men
stær og ugler vil gjerne ha dem noe høyere
(3-4 meter). Henges kassene langs stier,
dyretråkk eller skogsbilveier med lite trafikk
vil sjekkingen gå utrolig mye lettere enn om

de er vilkårlig spredt rundt i terrenget.
Lettere å finne igjen blir de også! Har du
tenkt å følge nøye med, og notere det som
skjer er det nødvendig å nummerere kassene.
Selvom de fleste kasser blir tatt i bruk etter et
år eller to vil det alltid være enkelte kasser
som av uforklarlige grunner ikke blir
benyttet. Disse vil ofte bli tatt i bruk om de
flyttes litt, gjerne bare noen meter.
Sjekking og notering
Vil man følge nøye med i det som skjer i
kassene er det nesten nødvendig å føre
nøyaktige notater. En rask og forsiktig sjekk
av kassen vil normalt ikke skade fuglene.
Man må likevel la hensynet til fuglene
komme først. Rugende fugler må ikke
skremmes av reiret for at man skal sjekke
reirets innhold. Generelt tåler alle artene
minst i starten av hekkingen. Spettmeisa er
en art man må være forsiktig med. Den
murer jo som kjent ofte mye inne i kassa, og
når man tar av lokket kan noe av
"murpussen" lett løsne og ødelegge reir og
egg.
Hva som noteres, og hvor ofte kassene må
sjekkes avhenger av hvilke opplysninger man
er interessert i å få. Et eksempel på et enkelt
skjema til å føre observasjoner på er vist i
figur nr. 2. For å få bra kontroll på de
hekkeopplysninger som er nevnt der bør
kassene sjekkes ca i gang pr. uke. Personlig
fører jeg ikke opp artsnavn før det er lagt egg
i kassa. Dette fordi flere arter ofte
bygger/påbegynner flere reir, for til slutt å
velge seg ut ett der hekkingen gjennomføres.
Dette er i det minste vanlig hos kjøttmeis,
spesielt der det er tett med kasser.
Eggleggingstidspunktet er datoen da
l. egg blir lagt. De aktuelle arten
legger vanligvis ett egg pr. døgn, og man kan
lett regne seg tilbake til dato for første egg
hvis kullet ikke er fullagt. Meisereir som er
dekket av reirrnatrialer er ganske sikkert ikke
fullagte. Kullstørrelse vil si antall egg i
fullagte kull. Kullet er temmelig sikkert
fullagt hvis fuglen ligger på eggene eller
skremmes av reiret midt på dagen. Meisereir
som ikke er dekket av reirmaterialer er også
oftest fullagte.
Ringmerking
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Driver man med ringmerking, kan man Il
mange interessante resultater av merking i
fuglekasser. Enkelte arter, slike som ugler og
kvinand er svært vanskelig å fange utenom
fuglekasser, og kassemerking er derfor en
forutsetning for å et rimelig stort merketall
av disse artene. For de
vanlige kassehekkerne vil man også
kunne fl betydelige merketall ved
ringmerking i kassene. Det mest aktuelle er å
merke reirunger. Dette går helt fint, og det
er ubetydelig fare for at reiret skal forlates.
Ved
merking av ugleunger skal man dog være
oppmerksom på at hunnen av og til kan
angripe ved reiret. Pass derfor på øynene, da
klørne er skarpe og ugla angriper raskt og
lydløst.

a

Man må være atskillig mere forsiktig om
man vil merke de voksne fuglene på reir.
Svarthvit fluesnapper hunnen kan tas på reir
under rugingen uten at den skyr reiret.
Meiser derimot må ikke fanges i rugetiden,
da det er sjanser for at de kan forlate reiret.
I ungeperioden, i forbindelse med foring, kan
de voksne fanges trygt. Dette er ofte svært
tidkrevende. Enklest gjøres det med en
pappbit festet med en stift over hullet, og som
kan trekkes ned foran hullet med ei fiskesene.
Foruten opplysninger om trekkretning og
overvintringssteder kan man Il svar på en
rekke interessante spørsmål ved regelmessig
ringmerking og sjekking i fuglekassene.
Vender f.eks. fuglene tilbake til samme kassa
hvert år? Er det de samme fuglene som
legger spesielt store, eller spesielt små, kull
år etter år? Legger kanskje eldre fugler
gjennomsnittlig større kull enn de yngre?
Man tir i det hele tatt bedre kontroll med
hva som egentlig skjer i kassene. Et godt
eksempel på dette er ei svarthvit fluesnapper
9 som ruget på 7 egg i ei kasse på Jåbekk
30.05.90. 7 dager senere ble kassa sjekket
igjen, og var da ødelagt av vendehals.
07.06.90 ble så denne 9 kontrollert i ei kasse
på Hogganvik (ca lO km unna) der den ruget
på 4 egg! Denne episoden viser hvor raskt
svarthvit fluesnapper kan starte ny hekking
hvis første forsøk mislykkes. Det er også
interessant at den flyttet såpass langt (ca. lO
km) før den startet ny hekking. Dette til
tross for at det var flere ledige kasser i

nærheten av den første hekkeplassen. Dette
er kanskje en tilpasning til det faktum at
vendehalsen ofte "raserer" et stort antall
kasser i det området den hekker?
En annen interessant episode hendte i et
kassefelt ved Kvistedal i 1989. 31.05 ble et
nesten flyvedyktig kull med kjøttmeisunger
merket i tillegg til den voksne hunnen. I ei
kasse ca. 100 meter bortenfor ruget en
svarthvit fluesnapper på 5 egg. Da kassene
ble sjekket på nytt ei uke senere var
kjøttmeisungene i den første kassa flydd,
mens hunnen hadde kastet ut svarthvit
fluesnapper hunnen i kassen bortenfor.
Kjøttmeisa lå nå på 4 egg! I løpet av maks. 7
dager hadde den altså jagd ut
fluesnapperhunnen og selv lagt 4 egg i sitt
andre kull!

Predasjon i, og kamp om kassene
Har man mange kasser vil man regelmessig
oppleve predasjon i disse. I småfuglkasser er
vel den vanligste fienden katter. Den beste
måten å hindre disse i å komme til kassens
innhold er å sørge for at lokket er godt festet.
Flaggspetten kan også gjøre endel skade både
i bebodde og ubebodde kasser. Dette kan
delvis forhindres ved å sette et metallstykke
eller masse spiker rundt flyvehullet. Dette er
tidkrevende, og kan også medføre at spetten
hakker seg gjennom f.eks. sideveggen. I
uglekasser kan måren være et stort problem.
Det er ofte de samme kassene som blir robbet
år etter år, og den beste løsningen er nok å
flytte slike kasser.
I tillegg til predasjon er det også ofte stor
kamp om kassene. Vendehalsen, som ofte
raserer et stort antall kasser, er velkjent for
de fleste som har drevet med fuglekasser.
Problemet kan delvis løses ved at eventuelle
tomme kasser i området inneholder flis eller
gamle reirrester. Da vil som regel
vendehalsen slå seg til i en av disse. Harde
kamper mellom kjøttmeis og svarthvit
fluesnapper er også vanlig. Fluesnapperen
stikker oftest av med seieren, men kjøttmeisa
vil i slike tilfeller oftest legge et nytt kull.
Forlatte reir og uforklarlig død og elendighet
vil man også oppleve, men det er det lite å
gjøre noe med.
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Resultater og diskusjon

I tidsrommet 1987 til 1989 har undertegnede
hatt ca 200 småfuglkasser i "funksjon" De er
blitt sjekket mer eller mindre regelmessig, og
mest mulig data er samlet inn. Endel data er
også mottatt fra andre medlemmer i NOFMandal lokallag. De aller fleste kassene
henger i Mandal kommune. Som det fremgår
av tabell l er det kun svarthvit tluesnapper og
kjøttmeis som har brukt kassene i noe særlig
antall. Jeg vil her presentere og diskutere de
forskjellige hekkedata for disse to artene.

Som det framgår av tabell l er svarthvit
tluesnapper den klart vanligste kassehekkende

Det gjennomsnittlige eggleggingstidspunktet
(Legg) hos svarthvit fluesnapper har vært
svært stabilt i årene 1987-89. Det har da
variert mellom 24.05 og 31.05. Dette ser ut
til å stemme godt overens med andre
undersøkelser i tilsvarende områder (Haftorn
1971 og Jåbekk 1985). I 1990 var

eggleggingstidspunktet 16.05. Dette er
signifikant forskjellig fra de tre foregående år
(p< 0,01). Studerer man figur 3 vil man se
at eggleggingsdatoene omtrent ikke
overlapper. De seneste kullene må antas å
våre fugler som har mislykkes i første
hekkeforsøk.

arten i området. Den prosentvise andel av
Svarthvit tluesnapper i kassene har sunket fra
74,4% i 1987 til 61,5% i 1990. Det er mulig
dette skyldes en økt bestand av meiser etter
de siste forholdsvis milde vintrene.
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hekkestart. Man kan jo anta at en tidlig vår
vil gi bedre næringstilgang for fluesnapperne.
Det vil da kunne føre til at det går raskere å
komme i den kondisjon som er nødvendig for
å starte hellingen.

Det er naturlig å anta at denne tidlige
eggleggingen i 1990 skyldes den ekstremt
tidlige og milde våren. Løvutviklingen startet
for eksempel ca 2 uker tidligere i 1990 enn i
1989. I følge Haftorn (1971) har den
svarthvite fluesnapperen en tendens til å legge
tidlig etter tidlig ankomst. Selv om det ikke
kunne registreres at fluesnapperne ankom
tidligere i 1990 enn i tidligere år, er det
mulig at den tidlige våren tillot en raskere

Den gjennomsnittlige kullstørrelsen er også
noe høyere i 1990 enn i de foregående år,
selvom den ikke er signifikant forskjellig (se
tabell 2). Haftorn (1971) fant at den
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gjennomsnittlige kullstørrelsen for 1493
norske kull var 5,93. Her er også tatt med
omlagte kull, og da disse ofte er mindre enn
første kull (Haftorn 1971) vil den
gjennomsnittlige kullstørrelsen for første kull
antagelig være noe høyere enn 5,93. I følge
v. Haartman (1967) faller kullstørrelsen hos
svarthvit fluesnapper utover i hekkesesongen
raskere enn hos noen annen kjent fugl. Det
er også ting som tyder på at
eggleggingstidspunktet til en viss grad er
arvelig betinget (Berndt and Winkel 1972).
Også finske undersøkelser viser en klar
synkende kullstørrelse utover i sesongen
(Jarvinen and Vaisanen 1983). Det er derfor
rimelig å anta at den relativt høye
gjennomsnittlige kullstørrelsen i 1990 henger
sammen med at fluesnapperne dette året
startet hekkingen ekstremt tidlig.
Antallet utfløyne unger ligger naturlig nok
noe under gjennomsnittlig kullstørrelse.
Svinnet i tiden fra egglegging til ungene flyr
er likevel relativt lite (4,5-9.5% ). Det aller
meste svinnet kommer av uklekte egg. Det er
svært få unger som dør i ungetiden.
Som det framgår av tabell l har antallet
hekkinger av kjøttmeis variert mellom ca 30
og ca 50 i årene 1987-1990. Den prosentvise
andelen av kjøttmeis i kassene har økt fra
17,8% i 1987 til 23,0% i 1990.
Hovedgrunnen til dette er nok en økt
lokalbestand på grunn av de siste milde
vintrene.
Det gjennomsnittlige eggleggingstidspunktet
hos kjøttmeisa har ligget rundt 10.05 i årene
1987-1989. Dette ser ut til å stemme bra
med Haftorn (1971), som oppgir at Legg
oftest legges i første halvdel av mai. Også
egne tidligere undersøkelser i Vest-Agder
tyder på at dette er normal eggleggingstid
(Jåbekk 1985). I 1990 var den
gjennomsnittlige eggleggingstiden hos
kjøttmeis 27.04, altså nesten 14 dager
tidligere enn i de foregående årene. Disse
tidspunktene er signifikant forskjellige
(p<0,01). Som det fremgår av figur 4 er det
nesten ikke overlapping av
eggleggingstidspunktene fra 1990
sammenlignet med 1987-1989.
Det er nærliggende å sette dette i forbindelse
med den milde ettervinteren og den tidlige
våren 1990. Unormal god næringstilgang
kan ha medført at fuglene kom tidlig i god
nok kondisjon til å starte hekkingen.

Den gjennomsnittlige kullstørrelsen har
variert fra 9,0 (1988) til 9,9 (1990). Dette
ser ut til å stemme godt med andre
undersøkelse. Haftorn (1971) oppgir et
gjennomsnitt på 10,3 egg i 64 norske
førstekull. Egne undersøkelser i et
tilsvarende område i 1984 gav i gjennomsnitt
9,7 egg (Jåbekk 1985). Som hos svarthvit
fluesnapper er det svært lite svinn fra
egglegging til ungene flyr. Det er ingenting
som tyder på at fødetilgangen i ungetiden er
begrensende, da overlevelsen tilsynelatende er
like stor i de største kullene som i de små.

Spesielle episoder
Ved en regelmessig og relativt omfattende
registrering i fuglekasser vil man alltid få
endel mer eller mindre spesielle opplevelser.
Jeg vil her kort nevne et par slike.
Rødstrupe er en art som svært sjeldent
hekker i fuglekasser. Haftorn (1971) nevner
kun ett tilfelle der rødstrupe er konstatert
hekkende i fuglekasse. Det var i en kasse av
åpen type, beregnet på gråfluesnapper. I ei
kasse tilhørende Villen Vedeler på Vestre
Håland ved Mandal hekket det i 1985
rødstrupe i ei kasse med mål tilpasset
kjøttmeis (Jåbekk 1987). Denne kassen hadde
dog ganske store sprekker mellom forstykket
og veggene, slik at rødstrupen hadde en viss
oversikt med omgivelsene under rugingen.
Rødstrupen fikk forøvrig fram to kull i denne
kassa dette året. I 1990 hekket rødstrupen i
en vanlig kjøttmeiskasse ved Mandal. Kassa
hang ca 2 meter høyt i en alm, var helt tett,
og flyvehullet var ca 35mm i diameter.
Rødstrupen bygde ikke noe eget reir, men
eggene ble lagt på et underlag av mose
(påbegynt meisereir). Høyden fra reiret til
flyvehullet var ca 15 cm.
Rødstrupen kunne med andre ord ikke se ut
av kassa under rugingen. Det ble lagt 7 egg
(Legg 25.05), og 7 unger kom på vingene.
Hva kan så grunnen være til at rødstrupen av
og til tar i bruk fuglekasser til reirplass?
Bengtson (1989) fant i 1989 en løvsanger som
hekket i et gammelt gråtrostreir ca 3,5m over
bakken, og antydet at det kunne være en
metode for å beskytte seg mot smågnagere.
Dette er kanskje en fornuftig forklaring på
fuglekassehekkende rødstruper også?
En annen spesiell opplevelse hadde jeg med
et kjøttmeiskull i 1989. Den 05.06 merket

Per/euxle er en anix jUgl d fil som leieboer i .fUglekassen.
(Foto: Ole Aa. Brattfjord).
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jea 7 kjllttmelrun;er som var anslaasvls l uke
pmle. Ah sA da ut til Ava:re normblt. Den
15 .OS ble kassa sjekket pa nytt. Alle ungene,
bortsett fra en, var da flydd. Den
gjenva:rende unsen var san.qJce spesiell.
Fjærutvlkllng.:n haddo på et vis stoppet opp
pa fuglens l!øyre side. Dens venstre side var
sApass lanat uwlkJet at den ville vært
llyvodyktla om høyre side hadde vært normal.
PA fuglcn.5 høyre side var fjltfllrvilc.lingen
stoppet før fjærene var bnm ut av fja:rposcnc,

anslaasvis ela den var til l uke aammel.
Denne for&lcjcllen ailk nøyakds midt over
fuglen pi langs. Selv på hodet og hulen vllr
vcn.o;trc del helt utviklet, men.! fjærene pa
høyre side lk_ke var brutt ut av fjærposenc.
Utenom Qerutvlldlnaen sA unaen Ul til AVll!re
normalt utviklet pA høyre 5idc. Ungen ble
matet av hannen. dcsl.vcrrc ble Ikke ka~n
1jcklcct senere, men det er jo nolcsA
illlllysende at denne ungen var sjanseløs.

Blanda kull med kjønmels oa svarthvit
lluesllilppct har Je8 opplevd to tilfeller av.
1989 ble det lagt et kjøttrneiiicllll l et reir med
~ egg av svarthvit flucs1111ppcr. Heklcingen
forløp helt normalt, oa den ene
kjøttrneisunaen volc.st.e opp sammen med
lluciillUppet'llllaene. l 1990 var det el
kjøttmeis 110m "overtok" et reir med 3
tlues113pperegg, og selv la 4 eaa sammen med
lluesnappereggenc. Kjottmel113 ruaet deretter
ut allo 7 ellllenc, oa fostret opp 3
fluesnapperunaer oa 4 kjøttrnelsunger. NA er
jo heldigvis det meste av atferden til diliSC
arttnc styrt av Instinkter, ellers kunne llliln
kanskje flll kJøttmeiser som trakk til tropisk
Afrika oa svarthvit fluesnappcr på fualcbreuet
lil vinteren!

Til slull vilJe& wkke de personer som har
bldrull med hekkeclata fra sine fuglekasser:
David Drang.~land, Jarle Easct, Gunl\llr
Gundersen, Arnf1nn Henrlk.'ll!n, Tørres A.
Kiev oa Frode Larsen.

Kvlnanda slilr ug gjemt fltd l passrndt ho/Jur. lkkt sjt!JJfn htndtr ar 10 9 9 ltggtr tl/gfllt sint l
dtn sa/lfll1l holken - pd grwt11 av ln(ltlgtl pd egnede rtlrp/4sstr.
(f01o: 0/t A42. 8rtJJ(/jord).

Figur 3. Eggleggingstidspunkt hos svarthvit
jluesnapper 1990 sammenlignet med
drene 1987-1989.
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Figur 4. Eggleggingstidspunkt hos kjøttmeis i
1990 sammenlignet med drene
1987-1989.
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Kunngjøring om den ornitologiske virksomheten ved Lista fyr
Den ornitologiske virksomheten ved Lista fyr har økt kraftig i omfang de siste årene. Noe
den påfølgende rapporten gir et klart bilde av. Bak denne kunngjøringen står formannen i
Lista lokallag, Kåre Olsen, formann i NOF avdeling Vest-Agder, Finn Jørgensen,
prosjektleder Jan Erik Røer og Nils Helge Lorentzen, som er leder ror Lista
ringmerkingsgruppe.

Lista fyr og områdene rundt, har i alle år
vært vekjent av ornitologer og lokalbefolkning
for å være særdeles fuglerike. Årsakene til
dette er først og fremst den geografiske
plassering, som rasteplass for trekkfugl fra
hele Skandinavia og de arktiske områder, før
de må foreta trekket over sjøen til
kontinentet.
Det som er spesielt for området er imidlertid
at det kan tilby rastemuligheter for alle typer
fugl, i det veldig mange biotoptyper er
representert i større eller mindre grad. Her
finnes trær og busker med skjul og mat for
småfugl. Videre alle graderinger fra tørre til
meget fuktige åpne områder, samt grunne
viker og pytter med stort næringstilbud og lemuligheter for større arter som ender, gjess
og vadere.
Fra fyrbakken kan man i løpet av en høst
observere i nærheten av 200 forskjellige
fuglearter. Om våren er det noen færre ( 170
arter våren 1990). Artsvariasjonen og antallet
trekkende fugl av endel arter ved Lista fyr
(grågås, storskarv og rovfugl) er også helt
unik for landet som helhet. Dette danner
grunlaget for den virksomhet som engelske
vitenskapsmenn fra University of Cambridge
startet i 50-årene, og som vi bedriver idag.
Ved fyret kan man på et lite område årlig
registrere variasjon i trekket til alle artene
som trekker gjennom Sør-Norge. Her kan vi
satse ekstra på truede arter, som det på andre
lokaliteter er sparsomt med, men som det ved
Lista fyr opptrer såpass mange av at en kan
avdekke bestandsvariasjoner.
Ved de andre flotte fuglebiotopene på Lista,
er variasjonen noe lavere, og de egner seg i
mindre grad for undersøkelser av trekkende
fugl. Vi vil imidlertid påpeke at disse andre
områdene er minst like vilctige for fuglene
som området ved Lista fyr.
Arbeidet som utføres idag

Høsten 1989 og våren 1990 har Lista
ringmerkinsgruppe drevet daglige
registreinger ved fyret. Våre primære mål er
å få lagd et referansemateriale som kan gi oss
tall for de forskjellige arters bestandsnivå.
Dette vil vi bruke til å avdekke forskjeller fra
nivået på 50-tallet, og vi ønsker å lage et
materiale som kan brukes om 10 eller 100 år
ved lignende undersøkelser. Interesserte kan
da gjenta det vi vil gjøre ved fyret, og
sammenligne med vårt materiale.
Noe av motivasjonen for arbeidet er de store
endringer i landskapet, den økte
forurensningen og de mulige klimaendringer
som har skjedd/vil komme. For fuglene vil
hver av disse forandringene virke både i
hekkeområdene hos oss, på trekkveiene og i
overvintringsområdene.
Trekket for de fleste arter konsentreres
gjerne, slik at halvparten av alle individene
trekker i løpet av et par dager. Derfor er det
helt nødvendig for oss å være til stede hver
dag, hvis vi ikke skal få et materiale med
store hull, for ikke å si et halvt meningsløst materiale.
Daglig bemanning har latt seg gjøre ved
rullering av vakter mellom 3-4 personer, som
har mer eller mindre fleksible skiftordninger
på sine respektive arbeidsplasser (Elkem &
Tinfos).
En annen forutsetning har vært at vi har fått
disponere vikarboligen, det vil si et rom som
ligger vis-a-vis huset der A. Vaagsvold har
sitt galleri. Her har vi anledning til å ligge
over, lage mat og få tørket klær når det er
nødvendig. Dette er viktig når man er til
stede daglig i trekkperiodene, er meget tidlig
oppe og jobber mange timer hver dag. Et
sted å oppbevare utstyr og papirer, samt
loggføre observasjonene, er en forutsetning
for gode resultater.
Etter at en del av materialet fra arbeidet som
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hittil er utført, har blitt gjort kjent, har det
vært stor interesse fra ornitologer lokalt, og
fra ornitologer over det ganske land som
ønsker å ta del i arbeidet. Foreløpig har ikke
dette vært mulig på grunn av innarbeiding av
rutiner. Vi har også ønsket å utvikle
forholdet til fyrbetjeningen, som lar oss
disponere hus og hage til fangst, og forholdet
til grunneiere, gjennom et fåtall personer i
første omgang. Den store interessen skyldes
ikke minst at Lista fyr er meget lett
tilgjengelig i forhold til andre fuglestasjoner
plassert på øyer der man er er avhengig av
vær til sjøtransport.

lett kan utvikles enda bedre ved Lista fyr. Vi
er i en organisasjon som jobber for verdier
som folk og samfunn mer og mer vet å
verdsette. Inntekter gir dette arbeidet oss
derimot ikke, og penger til kjøp/leie av hus til
markedsverdi er det små utsikter til. Vi
håper imidlertid på at beslutningstakerne
omkring Lista fyrs framtid vet å sette pris på
det arbeidet vi utfører. ASrbeidet vil helt
sikkert bli godt kjent utenfor kommunens og
fylkets grenser. Dette sammen med
verneområdene vil ytterligere profilere
kommunen i miljøsammenheng, og gjøre den
enda mer kjent for sin natur.

Framtidige planer ved Lista fyr

I første omgang kan vi tenke oss å markere
oss ved fyret på følgende måter overfor
interesserte: Foto/plakatutstilling med
informasjon om arbeidet med fugl generelt og
ved Lista fyr spesielt. Tilsvarende også for
fuglelivet på Lista, med fokus på
verneområdenes plante- og dyreliv, for
eksempel i samarbeid med fylkets
miljøvernavdeling. Vi er også positive til
samarbeid med skolene, og vi ser for oss
muligheten til å kunne gi skoleungdom
innblikk i det arbeidet vi gjør.

Slik situasjonen er i dag, der vi låner
vikarboligen ved fyret i de perioder den er
ledig, er vi meget fornøyd. Det er nemlig
kun sporadisk at boligen disponeres av fyrvikarer. Og det lille huset er ideelt til
formålet, der det ligger midt i "fuglemekka"!!
Vi har imidlertid registrert at det foreligger
mange ideer/planer omkring framtidig bruk.
Vi ser i utgangspunktet positivt på fyret som
et "kultursenter", og vi har fl problemer med
å se oss selv som en viktig del av dette. Vi
ønsker derfor allerede nå, før for mange
planer er fastspikret, å si i fra at vi i dag er
til stede. Vi mener det har betydning at vi
bruker området hele året, når det ellers ikke
er andre enn oss og fyrbetjeningen til stede.
Vi ønsker at en i det videre planarbeidete tar
hensyn til dette.
For oss er det viktig å ha et sted å være.
Helst der vi er i dag, da dette huset som sagt
er ideelt for oss, mens det for annen
virksomhet trolig har noe begrensede
muligheter, da det er meget lite. Imidlertid
kan vi nok greie oss med et annet
oppholdssted i et av de andre husene, uten at
det vil skade virksomheten.
Vårt andre ønske er at mest mulig av de
busker og løvtrær som finnes på området,
ikke skades ved iverksetting av nye planer, da
de danner et meget viktig skjul/spiskammer
for småfugl på trekk.
Som organisasjon kan vi sldlte med mange
aktive i et positivt og utviklende miljø, som

Omvisninger i området med hensyn på
fugleivet kunne vært ønskelig, men det er
tvilsomt om dette lar seg forene med vern, da
omvisninger lett vil kunne føre til økte
forstyrrelser i verne- og fredningsområdene.
I tillegg tar vi gjerne på oss å holde
Steinodden-området søppel fritt!!
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Målsetninger for den ornitologiske virksomheten ved Lista fyr
Gruppen av lmlltøromitOioc«
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n-klærte mA.betnln&er- med arbddn:

l) Daglig

rlng~rlclng

a• Jugl drllg l perlod~n~ }.april · JO.jun/ og 20.juli • 10. 110\'~mb~r piJ Ja.rrt

n~rrplosur.

2) D<Jgligt tt/1/ng~r ov trekktlldt og
konstfllrøs}Ofltr kon fort/co-.

3) Daglige

tdllnl~'

rostelld~ fogl

om

ldr~n

ndr vaiforlloldtnt t/1$/tr 01 swrt

ov trrkktlldt og msttndt Jugl om ht~sttn l ptrlodtn 20Jull • JO. november.

4) Btolbtld/ng ov fllllttrlllltl m~d htnsyn piJ drllgt vorlas}OIItr ov htkk(./Ugl og trtkkfogl. samt
offtNIIggjøring av dala l drllge publlkm}oner.
5) lnfomJert spes/tit og slikt mtr ltlformasjon ved klare Indisier piJ tllboktgøng hos enkelte arter,
samt d p(Jvlrb andrr til ytttrll~trt undmllkt/str og vtm l slikt tilfeller.
6) Avdtkkt nwllgt klart forondrlngtr l juglr,fuunaen siden undtnlllulstne som bit R}orr l 5()../Jrtnt
av de engelske forsktmt.
7) Informert btsllktndt ved Usto flr og konlmUfleiiS Innbyggere om jugl og foglevem generelt, 1'1lrr
olbeldt mtd trl'klffogl og verdien av vemeom!ddrnt l 11/Zrhtttn.
8) Vart "t/1 st~dt" slik 01 krypskytlng av l}t/dtrt jugler og dyr. som til nd /rar forekoniiiU't,
opphører. Lovbrytert av dmt dager skill vlu 01 vi ~r l omrddtt. og 01 nu.llghmn for d bli
oppdtlgttlønmtldt tr stor.
9) Skapt tt trlwllt miU• for tnwmmt som vi/ yre en lnrtSOJs l olbeldet. Oppnd gode
somarbeldsforllold med flrtts ansatte, grunne/ert, stmllg~llcomnwnalt (mlljøvtm·) lnsrlrus)ontr,
andrt fHv/1/lgt m/ljøorgønlso.s}Ofler og eventuelt andre ndvll'rtnde og framtidige brukere av omrddtt.
1TI slutt vil vi be om at /nfonrr~U}on omkring bulurnlnRtr og planer l tilknytning til flrm framtid,
ogsd blir tllstlldt oss.

Llsra flr Stil fro hovtdvtltn.

(Foto: HW!4t Jllb~k.k).
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KONKURRANSEFUGLEN

Dtt gar opp og ned mrd rtsporutn pd konJamunJtfogltn. MeliS vi forrige gang mo11ok htlt .Qortrn
SWlr, vor drt kWI ftm ptr:oner som srndte 1M SVQr dtnne gang el!. Alle hoddr for øvrig rt/1 svor.
/Jvorvldt dtn not labre mporutn skyldtes al konkurTQIIS({Uglen vor for Wlll.lktllg vlttt lkkt. For
rn av /nrukriveme utgjorde Imidlertid arten forrige gang Ikke noe stort problrm: "Jtg tror 01
llonkurrønstn l Pipler/ø nr. 2 1990 \'Ør rn spurvth4uk l tl tre pd Usra•, skrev han. Og dtt er sd
wt stl rtn. lladdt han ogsd mm m fogltn tr fOtograftrt av Olt Aa. Brai([Jord, skulle vi vurJtrr
tn trøsttprtmlt.
Trøsttprtmlt fordi bokprtmltn dtnnt gang gdr til tn annen lnn.skrlvtr Ntmllg Marrln Lit
Ptdtmn, Mandal.
VI har lmldlmld rotet fram tn ny konkurronstfogl, og vi regner mtd at dt jlestt n4 skill fd brynt
StR litt.
Svoret skal som \'Ønllg undes mJaktørtn av dttte rmlnrnte tidsskrift srntst trt uker ttttr at du har
molta/l P/plrrlø. Lykke tl/11

<<Straffes etter tiltalen>>
a a Aktor Ebba Farltobvold Joar l-et
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NESHEIMSUMPEN- Første rettsrunde

Denne saken vU få stor betydning for miljøvernsaker i Norge. Det er helt klart at dommen i
Lyngdal herredsrett vil danne retningslinjer for avgjørelsen av tilsvarende saker på andre
kanter av landet. NOF avd. Yt'St·Agder og Lista Lokallag er svært opptatte av denne saken
som er blitt en hjertt'Sak for foreningene.

Politianmeldt
Det er like i overkant av ett år siden
Fylkesmannen i Vest-Agder politianmeldte 4
listabønder for alvorlige brudd på
vernebestemmelsene ved Nesheimvann Naturreservat.
De har harvet, pløyd, sådd og drevet
grøftearbeid innenfor vernesonen, noe som de
heller ikke benekter. Derimot nekter de all
straffeskyld.

de dårlige beskrivelsene som foreligger av
grøftesystemene i det aktuelle området er det klart
at bøndene vet å utnytte dette. Med stadige
inngrep og liten reaksjon fra ansvarlige
miljøvernmyndigheter er det klart at bøndene vil prøve
seg om og om igjen. Nå ble hele den viktige
sumpen tørrlagt, slik at miljøvernavdelingen
ble nødt til å reagere. Viss bøndene ikke blir
dømt, får dette konsekvenser for lignende
saker over hele landet.

Oppsyn

Avgjørende dom

Ved opprettelsen av midlertidig vern av
Nesheimvann ble Kåre Olsen oppsynsmann.
Nå er Olaf Landsverk ansatt i hel stilling som
oppsynsmann for samtlige reservater i
Lyngdal og Farsund. NOF avd. Vest-Agder
og Usta Lokallag er svært opptatte av denne
saken, som er blitt en hjertesak for
foreningene. Begge foreningene har påpekt
direkte overgrep i reservatet overfor
miljøvernavdelingen, uten at det har ført
fram.
Oppsynsmann Kåre Olsen oppdaget dette
forholdet, og det måtte faktisk politisperringer
til for å stoppe listabøndene. Flere ganger har Olsen reagert på
ulovligheter uten at miljøvernavdelingen har iverksatt tiltak for å
hindre bøndene i å ødelegge dette helt unike
området.

Dommen i denne sak blir den første i sitt
slag her til lands. Det er stor interesse utover
fylkets grenser om utfallet. Vil de bli dømt?
Vil de bli frifunnet? Vil eventuelt størrelsen
på bøtene bli endret? Avgjørelsen vil i alle
tilfeller ha stor betydning for utfallet av
lignende saker her til lands. Bøndene ble
først ilagt bøter på tilsammen 80.000,-, noe
som de ikke aktet å betale. Derfor er de nå
havnet i Lyngdal herredsrett for prøving av
lovverket på miljøvernsektoren. Underveis ble
det avdukket mange huller i
vernebestemelsene samt det norske lovverket.
Etter at bøndene nektet å betale bøtene er de
nå havnet i retten. Påtalemyndighetene finner
å opprettholde tiltalene og at bøndene må bli
dømt til å betale de ilagte bøtene.

Spiser bit for bit
Bøndene leker med miljøvernmyndighetene. De påstår at de driver
vedlikehold av eksisterende teiger med
grøfterensk og drenering. I realiteten spiser
de seg innpå verneområdet bit for bit og
tilegner seg mere og mere dyrket areal. Med

Bøndene skyldige
Etter flere ukers ventetid kom endelig
dommen. Ustabøndene straffes etter tiltalen.
Det er kun noen små endringer, men totalt
sett ble det seier på alle punkter for
miljøvernet.
Bøter og saksomkostninger må betales. En
stor dag for oss, men - det er jo alltid et
men - hvordan blir så det endelige utfallet av
saken.
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Bøndene air ncmlia sig1111ler om at de vil
anke dommen inn for lapiUI.'I- retll:n og
&}erne helt til bøye.~ereu.
Skal vi nA p en ny spennende tld l møle ? l
alle tllfe.llcr ser det ut tll at rlQ&dvoka~en.~
pApelcninaer om Aopptre skjerp11nde overfor
mlljøkrlmllllllilet blir 1111 ~ alvor.
La 0111 &l h!pe at drnne dommen lilcal skape
prevtntiv virkning overfor andre bønder 110m
pr med pltoel' om nydyrldna l eller 111:r
opprettede reservall:r.

Reslourerlnll 1
Hva hjelper det eaenOI& n~ed bøler, når
skaden allerede er si(jedd? Det vil vel 5lcapc
uro hos noen, men det rnA vrre helt ldart at
awrrelsen pA bøU:nc mi va:rc ~ høy at del

ikke slcal vrre mulig Akalkulere IM slilce
' utaJOer' l dyrlcrlll1gloplaner. Men, hva vil nA
slcje ved Nesheinll;umpen. Skal det iaanasencs
re!!lllurerlnastlhak
eller ~kal det v&rc som det er oa hønde1111 kM
nyte aodt av det de har lln su:llt lslllnd ?
Lovve.rlcet er vellli& 'vakt ~ dene punkt. Det
er svrrt vanskelia A forlan~:e omrAdet
restlurert tll den kvalill:t det hadde rur
iM&rcpet. Slik det er nA vtl det aldri hil aoot
I&Jen. Det rnA i alle fall forlanaes at de
utplantede ~~~~~~ skal bli fjernet l&}en.
Eksperter mener at fioøe.nc fra de tidliacrc
planteartene l omrAdct fremdeles kan skape
tilsvarende biotop. Det rnA vel v~rre mulla A
pluage IgJen &rliflen Ofl la !lUmpen bli sump
l&}en.

Aktor: «Straffes etter tiltalen»

Aktor Ebba Farrt Roksvold l fartund.r A1•ls 29.augusr 1990.

UNO: - Jer ble vlrkollr
tri da ~~ tlkll

H

~vor<IIUI

<apet var lullatendlr for·
l bare pl - · " uktl', d&
1m for l •• pl IMf"tpeno
.,.ndoiM ~de I"Jort lluf·
Jrvalel. O.Ue lA natur·
,OntUloJII bOt fylkotm&.ll•
Jl'lml Yn,-v&r ~n01t&4, da
rlr vitnet l t.Ynl"d&l hor·
'flU, Bene•t&Ø m@.nu at det

~:,;::,·::'k~~-~~~r.:·

l BenoaUid rearerte Iler·
pl, var del 10m l t.Jor
m•r ble (jort ved L.elt Ulio·
1

rArd. Hundrevll av trer

or

rykket opp med rot~n
l&llp kana·
rJennom vltm&rkiOmrldol,
i•re lorheynlnrer ble ...vuet
)elt ble .,., harvet
troll
1fldel

en l en rekkt

or

AtalomyndlrhoUII\I vitner
•• l&ktn l rlr, h&4dt alle
o\Volydiglyft pl al ll\ll...epe•
klart var l 1ll'hl meCI tncl·
pbettemm11I.Mnt1

Inre.n •v
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Omfattende sildemåkedød i
Mandal
En dltr anntn klok mll\n 1\ar tn tlltr
anntn png saat a.t "det tr el\ liM'
villfartbe ' tro 11.1 tnhYtr fOfandrlna tr et
fl'llmSkriU".
DLsse Ofdene blir ulykk.'sall&
Yirkell&)ll!l~nue 51'11 l fOfhold Ill
ma.'111edøden av slldrmAktungtr l Mandals
og Sør-NOfges største slldemAkeko!onler
dtnne sommeren, Store oa Lille
Vengeli!holmen. Det er ntmli& mye .'lOm
taler fOf al den omrautnde mAkediJCIL'fl er
det Yl d ofte omtlllcr 110m fram<>kriUeu
pris. En flll&e av ro•llske oa
mlljøødelegaende a•ran'iStorrer r,.. vArt
moderne 11/lllunn. Med andre Ofd en rø111e
av vlr moderne tids store Yillrarel'lt!. En
økologisk 11 balan'lt!.
Nlr mikeunger dør i det omfa111 de fdordc l
Mandals skj~r.rprd denne sommeren, er del el
te&n pl farlige forandringer l vArt miljø.
Te&n som vi absolutt mi ta alvorlla. For l
det lanae løp kan heller lklce vi overleve l en
verden som er ulevelig for fualene.
Nlr mlkcWI&et dør av sult, er det et sl&nal
Ill oss mennesker om l handlo. Noe mi
&)øres. Men hva?
l før5te omaana er det vllcdg A fl tit

omfattende og nldde

underli01ccl~;er.

Sjøfuatovcrvaldngen mi utvides.
Hva er det al som har skjedd l Mandab
skja:rglrd denne sommeren? Nedenfor rotgcr
en liten oppsummering:
PA Store Veoaetsbolmcn sjøfuglre.o;ervat
(trolig Noraes
sll!rste sildemltcetcotoni) ble det i f~trste
halvdel av juni ajort et anslag pl e.a. 2.500
heklcende par (Jøraensen/Jibcklc}. Ved
ringmerldna l ulcc 25 (nest shte uke l junl),

ble det
reJ!strert manae, 10re un&er. Plerc IICl>tc:n
flyaedykdge. Utvikllnaen sa falctlslc Ul lit a
v~r.re kommet tenaer enn l et normalår.
l .OSO unger ble merket.
1 m1nedsskiftet ~slo~

PA Store Vongelsholmen er massedøden blant
alldemåkeunger nesten total. Paul Krlollansen,
Finn Jørgensen og Henrik Lund samlet diUe
kadavrene pA bare noen 16 kvadratmeter.

Tragedie i
skjærgården
Tu ~nvls av ajeluglunl(er har om·
kommet av sult ell~r blitt tatt av mink 1
ManduJa •kJtrrKArd denne 80mmeren.
Verst hl\r det KAll ut ov('r sildemåkene. PA tore Vengelshotmen var del 1
Juni 2b00 slldemi\kerelr. MAken lesger
tre el(g og litt under en unJte vokser 1
ønttt opp l hvert relr.J dine dager tikuJ.
le det ha v•rt el yrende liv pt\ holmen,
men del er uvant øtllle.

llde1t - Del2
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alarm. Det var da registrert nærmest total
unge-dødelighet, samt en del døde voksne
fugler pA Store Vengelsholmen.
Også pA Lille Ven&elsholmen var ungedødeligheten nær total. På bakgrunn av disse
observasjonene ble det sendt en anmodning til
fylkesmannens miljøvernavdeling om å følge
opp saken.
De døde fuglene var enten råtnet eller spist
opp, slik at det var for sent å samle inn fugl
med tanke pA undersøkelser for om mulig
avdekke dødsårsak.
Også pA holmen ~ ble det registrert
total dødelighet av unger. 12.juni ble det her
registrert 727 reir. To-tre uker senere, rundt
månedsskiftet, da Finn Jørgensen og Runar
Jåbekk kom for å merke, var det verken
levende måkeunger eller rester av unger eller
egg å se. En teori her er at unger og egg
muligens har blitt spist opp av de voksne
fuglene. Indirekte forårsaket av matmangel??
På Hurnmerholmen skjedde noe lignende.
Her hekker det normalt ~ par. I
sommer ble det kun merket ~
sildemåkeunger pA Hummerholmen.
Diskusjon og teorier
Under et møte pA fylkesmannens
miljøvernavdeling 4.september 1990, hvor
Finn Jørgensen og Runar Jåbekk fra NOF
avdeling Vest-Agder var til stede sammen
med Mandal kommunes miljøvernleder
Henrik Lund og viltforvalter Per &pen Fjeld,
mente sistnevnte at det kunne dreie seg om to
aktuelle årsakssammenhenger:

Smittsom sykdom som rammer ungene
hardest.
2) Brd, lokal næringsmangel som pd grunn
av avgrenset næringstrekk sblr hardest Ul for
sildemdkene i Mandal.
l)

Konklusjonen ble at kunnskapen om
næringssøk og alternative næringskilder for
sildemåke er begrenset.
Årsakssammenhengen bør avklares nærmere.
Hva er viktigste næring? Hvor hentes den
fra? Hvordan er trekkrutene?
Det var pA møtet enighet om at andre teorier,

som forstyrrelse pA grunn av ringmerking
eller predasjon fra mink, ikke er egnet til å
forklare en dødelighet av dette omfang.
Ringmerkingen har foregått i flere år uten
problemer, og det er en forutsetning under
merkingen at forstyrrelsene minimeres.
Når det gjelder mink, er det konstatert at
blant annet en del makrellterne-kolonier er
sterkt plaget. For om mulig stimulere til økt
fangst av mink, har Mandal kommune økt
skuddpremien fra 25 kroner til 50 kroner pr.
dyr. Men det spørs om det er et tilstrekkelig
virkemiddel for å fl desimert mink-bestanden
til et rimelig nivå. Skjønt, hva er egentlig et
rimelig nivå pA en dyreart som egentlig er
innført via oppdrettsnæringen, og som nå
viser seg å være et stort skadeelement i vår
sjøfuglfauna?
Forslag til oppfølging
Sjøfuglovervåkingen i Vest-Agder bør
styrkes. I denne sammenheng ble det pApekt
at sildemåkelokalitetene bør følges opp i
hekkesesongen med hyppige besøk for å fange
opp avvik i oppførsel og tilstand.
Dersom det oppstår massedød også
påfølgende år, må død fugl straks samles inn
for prøvetaking og nærmere klargjøring av
dødsårsak. Sentrale myndigheter må bære
omkostningene ved økt overvåking og
eventuelle nærmere undersøkelser av død
fugl.
Miljøvernavdelingen vil sende brev til
Direktoratet for Naturforvaltning med
anmodning om økt støtte til
sjøfuglovervåkingen i Vest-Agder neste år.
Det er for øvrig også tatt initiativ til
opprydding pA Store Vengelsholmen. NOF
Mandal lokallag pAtok seg denne oppgaven
under ledelse av Runar Jåbekk.
Det ble under oppryddingen 8.september
samlet inn hele 662 døde fugler. Av disse
var ca. 40 voksne. I tillegg til disse ble det
funnet mellom 100 og 200 døde unger i
fuktige partier pA holmen.
Runar Jåbekk anslår ut fra dette at antall
døde unger pA Store Vengelsholmen er rundt

1.000.
Av de 662 fuglene som ble samlet inn, hadde
121 ring. Noe som kan tyde pA at storparten
av de 1.050 ungene som ble ringrnerket har

Økt skuddPremie På. mink?
e

'/~l

Sj•fugllroloniene i Mandals skjærglrd
har blitt rammet av massedød for andre bet
pt rad. Flere titalls tusen mtkeunger er troUg
omkommet.
Paul Kristiansen og Norman VAgsvoU fra
Skjernaoy slo alarm i «Lindesne:n lørdag. De
phto blant annet at minJam er bUtt en tragedie
for s jøfuglene, og at skuddpremlen mt •kes.
Mllj4Jvernleder Henrik Lund lover at
SU.rntlsen pt skuddprem.ien vil bU vurdert.

Sklætlird
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kommet seg på vingene før ungedødeligheten
inntraff.
Ringmerkerne regner det for sannsynlig at de
under merkingen finner og merker rundt en
tredjedel av ungene. Dette tyder på at det på
Store Vengelsholmen i år kan ha blitt ldekket
rundt 3.000 unger, og at en tredjedel av
ungene har omkommet.
En produksjon på ca. 3.000 unger rimer bra
med estimatet på ca. 2.500 hekkende par.
De 662 ungene som ble funnet den
S.september ble samlet i en stor haug, og
brent. Bålet som flammet på Store
Vengelsholmen denne dagen ble et dystert
monument over menneskelig uforstand.
Det er å håpe at hekkingen neste år vil
forløpe normalt. Bestandsstørrelse og levetid
for sildemåken, tilsier at de solide koloniene i
Mandal bør kunne tåle ett år uten nevneverdig
reproduksjon. Herunder bør det for
øvrig nevnes at det også i 1989 ble registrert
en god del døde sildemåkeunger, uten at dette
den gang ble fulgt opp.
Skulle slik totaldødelighet inntreffe flere
påfølgende år, vil det føre til en reduksjon av
hekkebestanden. Og på bakgrunn av det som
skjer med sildemåkebestandene andre steder i
landet, med betydelig reduksjon, er det all
grunn til å følge med i utvildingen av vår
sørnorske underart, Larus juscus intermedius.

FUGLEVAKTA
Tlf.090-29500

Den nordnorske underarten, Larus fuscus har
vist hekkesvikt og bestandstilbakegang siden
1970-årene.
Det faktum at sildemåken er en forholdsvis
langttrekkende fugl, med hovedvinterkvarter i
Middelhavet og Ø-Afrika (nordlig), og NVAfrika (sørlig), gjør ikke situasjonen særlig
bedre for arten.
Dersom matmangel er årsaken til det som
har skjedd i Mandal, kan dette henge sammen
med en økologisk ubalanse som kan få
konsekvenser også for større områder.
Foreløpig er det imidlertid ikke registrert
unormale tilstander mht. hekkesuksess for
sildemåkebestandene ellers i Vest-Agder, eller
i vestre deler av Aust-Agder.

Ligger årsaken i en økologisk ubalanse,
tilsier dette et ldart og påtvingende behov for
økt omfang av vitenskapelige undersøkelser
av økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak, for
å avdekke en eventuell slik ubalanse.

Kilder og litteratur:
Finn Jørgensen, Runar Jdbekk, fylkesmannens
miljøvernavdeling, Vest-Agder, miljøvernleder
i Mandal kommune, Henrik Lund, "Redd
}Uglene·, Aventura forlag AlS og Cappelens
foglelulrulbok (3. utgave-1987).
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Sjøfuglovervåkning i Vest-Agder
Rapport fra 1990 sesongen
lFinn Jørgensen

Tellingene ble utført primo juni mlned, da de fleste artene
har fullagte kull pl denne tiden. Det var kun ett omrlde som
ikke ble dekket, nemlig Markøy i Lyngdal kommune.
Det ser ut til at reirtallene alene ikke er god nok
overvlkning av sjøfuglbestanden i Vest-Agder. Vi vil ikke
merke evt. tilbakegang i antall hekkende par før de ungene som
skulle komme pl vingene i 1990 uteblir. Grunnen til at jeg
nevner dette er med bakgrunn i den store dødeligheten blant de
nær flyvedyktige ungene pl Store vengelsholmen i Mandal i
sommer.
Det vil bli utarbeidet et eget skriv til DN og NINA fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling som gir en orientering om
dette. se ellers egen artikkel i dette nummer om mlkedøden i
Mandal.

Registreringsomrlde
Brattholmen, Kr.sand
Revsund,
Kr.sand
Grønningen, Kr.sand
S.Lyngholmen,Søgne
storskjær,
Mandal
Nordreskjær, Mandal
Kjell ingen, Mandal
Mandal
Sandøy,
S.Slettingen,Mandal
L.Slettingen,Mandal
Mandal kommune
Lindesnes
Merra,
Agneskjæret, Lindesnes
Lyngdal
Markøy,
Farsund
Ullerøy,
Farsund
Rauna,
Farsund kommune
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==============================================================

Markøy ble ikke registrert i 1990 grunnet dårlige værforhold.
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Fuglevernsfond Vest-Agder
Oie A&. 8nld)otd
Si er trvesaken tncltli& "l bolu", O&
fu&Jeverfl5fondd l Vest·A&cler er en
rtllltec. NA JIM 100.000 kroner oa &od&jør
sea pl 1\eyrtntdlonto l Den ll<lnke Bank
(DnB) l Mandal. Som deC fråmpr lY
statuttme ntdmf«, er deC menlnaen'
bruke rentme tra Carl A. Jacob8ml
mlnneroocltll btste ror clyr oa rucJer l VI'SI·
Aacler.

(ylkesavdcll"'ens/mlljohusets konto styrket
med &odt og vel 34.000 kroner, mens
100.000 kroner nA allsl ut&J0t' 'Carl A.
Jacobsens minnefond".
Fredag 21.1iCpttmber ble fondetS starutttr
vedmtt pi styrerN!Ie l NOF avdellna Vest·
Aader, hvor for øvrla oa:;-1 arven ble behøri11
feiret, Mange varme tanker ble sendt til den
hjertevarme dyrevennen Carl A. JacobliCn den
kvelden.

Ener at staten hadde avkrevd arveav&ift på
21.07S kroner, flkk vltollh utbellll 124.323
kroner av arven fra Svl~rmannen Carl A.
Jacob~n. en.cr at han 110m kjent te5lamellterte
eiendommen sin til dyrevernet l Vest·A~r.
Av dette skulle advokaten vAr, A~bjørn
Wetthus ha en &odt&jøralc på 11.000 kroner
(bovcdsaklla for l fordele korrespOndansen)!!

Som det frampr av statuttene, håper vi ilt
fondet med Ilden vil lcaae på liCJI litt.
Kontoen i OnD er med 3ndre ord Apen for
aaver av alle 1tørrelser. l den anledl\lna
oppfordrer vi hermed alle omltoloaer l fylk~t
om l betale IM "kryt><ocav&Jfl" til fondet l..u
det p 5j)Ort l det, og liCnd fondet noen kroner
bvcr a;ana du flr deg et nyu kry"~ i~nfor
fylkesare~~sen.

NOP avdelinJ Vcst·Aader søkte Imidlertid
om l fl refunedn arveavalf\en, oa her om
daaen kom &ladmeldingen i posten, VI fikk
tilbake arveavJiflcn på 21.075 kroner.
Dermed ble

Enerhv(n kan vi kanskje offentliggjør.:
"ti pA topp" • en oversikt over hvilke
arter aom har )lin swst avkastnina til 'Carl
A. JacobseM minnefond".
fylkeL~

Sd tr Cllrl A. Joccbmu m/Mtjlmd tn rtalittt. Fra \ltrutrt su vi formann l No[ owl. Vm-Agdtr,
FIM / lfltiiStn, j0f1111Jll11 l Mondal/okollag og "arldttkttn • bok fondtt, Btml Kdre Knutun og
bankJjif l Dtn nor.rke Bank l MØIIdal hvor fondtt u oppmttt, Erling J. Rtlnholdtitn.
(foto: /011 VINbttiiiO!Undtsnts).
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STATUTfER FOR CARL A. JACOBSENS MINNEFOND
Fondet er opprettet i 1990 av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Vest- Agder. Statuttene
ble vedtatt pA styremøte 21.september 1990. Det er imidlertid ikke aktuelt i aktivisere fondet
før pengene har forrentet seg minst ett ir. Det vil med andre ord si at det ikke kan søkes om
midler fra "Carl A. Jacobsens minnefond" før ved irsskiftet 1991192.
Fondskontoen er 7319.09.56692.

§l

Fondets g1'Uflllkapital er ved opprettelsen kr. HXJ.(XXJ,-. Det kan utdeles renteavkastning til
stipendier eller andre forrruJI som tilfredsstiller fondets vedtekter.

§2

G1'Uflllkapital kan økes ved ubrukte renter eller gaver, men til disse md det ikke knyttes betingelser
som strider mot fondets vedtekter.

§3
Fondets forrruJI er d etterkomme Carl A. Jacobsens ønske om at det som er igjen etter lum skal
brukes til beste for dyr og jUgler i Vest-Agder.
§4

Fondet bestyres av styret i NOF avdeling Vest-Agder.
Sekretæren i fylkesavdelingen .fUngerer som sekretær for fondet.

§5
Midler kan utheves en gang pr. dr. Søknader md være styret ihende ved drsskiftet.

§6

Fondets vedtekter kan endres av NOF avdeling Vest-Agders drsmøte etter forslag fra NOF avdeling
Vest-Agders styre.

§7

Ved eventuell oppløsning av fondet følges de regler som til enhver tid gjelder for NOF avdeling
Vest-Agder.
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Observasjon av fugl i høyspentmaster
Film Jørgeosen

Vest-Agder Energiverk (VAE) har i løpet av sommeren/høsten 89 og 90 hatt store problemer
med strømbrudd eller sAkalte "blink" p4 enkelte av sine linjer i Mandal, Lindesnes og
Lyngdal.
Det er nærliggende A tro at større fugler og store nokker av bl.a. stær kan forårsake disse
blinkene.
Utfra dette ble NOF avd. Vest-Agder kontaktet. VAE mente at NOF hadde god kjennskap til
fuglelivet i distriktet og ba derfor om et møte, hvor vi kunne diskutere denne problematikken.
Etter et konstruktivt møte, ble det besluttet at NOF skulle pAta seg et prøveprosjekt angående
observasjoner av fugl i høyspennin~master. Prosjektet ble utført i perioden 15- 22.09.1990.

VAE ønsket å få svar på følgende spørsmål.
* I hvilke typer master skjer det

overslag ?

* Hvor i masten skjer overslaget ?
*Hva hendte?
* Hva slags fugl befinner seg i mastene/er
årsak til overslag?
Metode
Da det ikke var utført noen lignende
prosjekter tidligere, måtte vi komme fram til
en metode for å framskaffe svar på VAE sine
ønsker. Det ble besluttet at vi skulle dele oss
inn i fem lag som skulle overvåke master i
fem timer hver morgen i en uke. Denne
metode ble valgt utfra den kjennskap vi hadde
til fuglelivet i de aktuelle områdene.
Fuglerike områder ble oppsøkt. Dette hadde
nok vært den beste løsningen, men på grunn
av dårlige værforhold i løpet av prosjektet
måtte vi endre metode. Det ble da til at vi
fulgte de få fuglene som var for å se hvordan
de oppførte seg i mastetoppene.
Hva sl~ fugl befinner seg i mastene/er
årsak til overslag?
Vi har funnet ut at større flokker med stær
er den mest utsatte arten. Videre er større
fugler som kråke og skjære svært utsatt.
Grunnen til at stæren ofte forårsaker overslag
er trolig det at disse sitter svært tett sammen.
Når disse blir skremt opp eller letter av andre
årsaker vil lett to vinger komme sammen og

danne kontakt og fuglen blir stor nok til å
danne kontakt mellom linjene og forårsake
overslag. Med de høye spenningene det er
snakk om her, er det slik at fuglene behøver
nødvendigvis ikke berøre selve ledningene.
Det er kraftige felter rundt disse slik at
overslag oppstår nokså lett. Stærene sitter ofte
i toppen av master. Det kan se ut til at de
rivaliserer etter de beste sitteplassene. Det tar
litt tid før flokkene får roet seg ned og i
mellomtiden har de presset seg sammen,
byttet plasser og kjempet seg til den stillingen
de har oppnådd. Videre er det iakttatt kråker
som sitter å hakker på isolatorene. Disse
fuglene er store nok til å danne kontakt
mellom linjene. Det er funnet to døde kråker
i mastene.
Det er beklageligvis også funnet to kattugler,
den ene ringmerket samme sesong.

Hva hendte?
På dette punkt har vi lite å komme med, da
det ikke er iakttatt noen overslag mens vi satt
på post. Vi har derimot hatt kontakt med
endel av lokalbefolkningen, som igjen har gitt
oss opplysninger om enkelte områder. De har
hørt kraftige smell etterfulgt av sterkt lys og
hvit røyk. Slike uttalelser er med å kartlegger
hvilke master som er utsatte.
I hvilke typer master skjer det overslag?
Vi har kommet fram til at linjer som går
gjennom kulturlandskap er svært utsatte, da
det oppholder seg mere fugl i slike områder
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Lista lokallag:

Fjelltur til Øvre Sirdal
9. og 10. juni 1990
Geir H. Ståell
Vi var 5 stykker, KAre Olsen, Tor A. Olsen, Trond Sigurd Skeibrokk, Steinar Skeibrokk og
Geir H. Stølen som møtte fram ved herredshuset i Vanse kl. 08.00, og helt innstilte på at
denne turen skulle bli 100 %. 0& det ble den da opå. Vi hadde værgudene med oss, sola
skinte hver da& og det var si &Ødt som helt vindstille.
Det var Kåre og Geir som kjørte fra Vanse.
På veien ned til Kvinesdal kjørte Kåre på en
løvsanger, men det gikk heldigvis bra med
den. Så etter at vi hadde merket den slapp vi
den løs. Og da den fløy bedre enn noen gang
pustet Kåre lettet ut. Og så var det bare å
fortsette oppover mot Tonstad, der Kjell og
Svein Grimsby ventet på oss.
Derfra bar det opp til Handelandsvannet hvor
vi så endel toppender. Ja, vi trodde aldri det
ville ta slutt fordi Kåre stadig så flere etter
som vi satt der. Så vi fant ut at det var bedre
å komme oss vekk før Kåre fikk toppender
helt på hjernen! Vi dro derfra til Ortevann,
hvor vi bl.a. fikk merket 3 kråkeunger og
nesten ei lirype som lå og solte seg, men vi
kom dessverre ikke inn på henne. Hun forlot
oss, så vi måtte nøye oss med å studere ei
tornskate, og ikke minst demninga oppe ved
Sirekroken. Der fikk vi alle en lett dusj fra
fallet. Derfra dro vi til Ådneram hvor vi
skulle slå leir. Men det gikk bedre enn vi
hadde trodd, for Kjell hadde skaffet oss ei
hytte der. Den var til alles glede, det var
både tak og vegger i den , men det skortet litt
på soveplassene.
Før det problemet skulle settes på prøve
måtte vi jo hive i oss litt mat og komme oss
opp til Håhellervannet. Og det gikk bra.
Ingen av oss satte seg fast i snøen som lå på
veien, selvom det bare var en eller to dager
siden den var åpnet for trafikk. Ved
håhellervannet og omegn så vi litt av hvert,
men ikke dvergfalk som vi hadde håpet å
finne reir av. I stedet så vi en tårnfalk som
hadde tatt seg et bytte. Og så bar det opp på
Hytteheia. Der skulle Steinar og Geir prøve

hvem som klarte å gå lengst barbeint i snøen,
og det ble Geir. Fra Hytteheia bar det
nedover til Håhellerhytta der vi var inne og
signerte i hytteboka. Herfra delte vi oss litt.
Kjell, Steinar og Geir tok en ekstra tur for å
se om de kunne finne noen falkereir. Men
det var uten hell. I stedet fikk vi samtlige
øye på en fjellvåk, og da var vi jo godt
fornøyde. Vi dro så tilbake til Ådneram og
hytta. Etter denne turen oppstod det et
problem for Steinar og Geir. De var blitt
solbrente, og det var deres egen feil, siden de
hadde gått med bar overkropp hele dagen.
Utpå kvelden dro Steinar og Geir ned til
Tonstad med Svein, fordi han måtte hjem og
kunne derfor ikke være med lenger. Og når
de to kom opp var resten av gjengen borte
vekk. De hadde dradd ut på egenhånd, så
Steinar fant ut at da kunne han leke seg litt
med storrnkjøkkenet sitt! Det klarte han godt,
det var ild og rødsprit overalt. Da alt hadde
lagt seg, og alle var i hus hadde vi en liten
diskusjon om hva vi hadde sett i løpet av
dagen. Så var det bare å krype til sengs, for
de som hadde seng å krype i l
Etter en natt med litt søvn dro Kjell opp til
Håhellervann for å se om det kunne være
noen som ikke burde være der, fordi han er
en slags oppsynsmann for området. Vi andre
dro til Aatstølmyra, hvor det var et yrende
liv av alt man kunne tenke seg. Det var også
testing av hvor langt bilen til Geir kunne
renne ned en bakke og ut på ei slette, men det
syntes vist Kåre var i drøyeste laget. Men
han sa ingenting da Steinar og Geir vasset
over elva fordi de hadde sett ei gulerle på den
andre siden. Det kunne siden bekreftes med

Rødstilk er en karaklerart i Sirdals heitrakler.
(Foto: Ole Aa. Brattfjord).
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funn av reir og egg. Ja, det ble funnet mange
reir på denne myra både av heipiplerk:e,
strandsnipe og rødstilk. Og om du leser
artslista vil du finne ut at vi hadde en fin tur
oppe på denne myra. Ja, det var så fint der
at Geir tok seg en svømmetur i isvannet uten
å krepere eller få varige men.
Da alt dette var gjort dro vi opp til
Svartevannet, og mens vi sto der kom også
Kjell fra turen til Håhellervann med omegn.
Og mens vi sto der fant vi like godt ut at vi
kunne ta en tur opp til demmen. Men den
måtte vi gå, og det var nesten rett opp, så den
ble beinhard siden snøen lå 4YP og veien var
stengt. Men vi klarte å komme oss til topps
likevel, selv om det tok på noen hver av oss.

På demmen ble det en iherdig konkurranse
om hvem som kunne kaste lengst nedover, og
det ble Kjell som gikk av med seieren. Og så
var det å komme seg ned igjen fra denne
høyden. Det viste seg å være ganske enkelt,
fordi samtlige rant ned på bare støvlene.
Fiskemåkene som lå i et vann ved siden av
må ha moret seg over det synet nedover
skrentene. Og etter en slik tur syntes vi at
turen kunne avsluttes, så vi dro ned til
Ådneram, og derfra til Tonstad. På veien var
vi innom og hilste på et hønsehaukreir med
unger.

Artsliste
Stokkand
Krikkand
Toppand
Kvinand
Svartand
Fjellvåk
Hønsehauk
Dvergfalk
Tårnfalk
Fjellrype
Vipe
Heilo
Enkeltbekkasin
Rugde
Strandsnipe
Rødstilk
Fiskemåke

Ringdue
Gjøk
Tårnseiler
Låvesvale
Taksvale
Heipiplerke
Trepiplerke
Guler le
Linerle
Tornskate
Skjære
Kråke
Ravn
Fossekall
Jernspurv
Løvsanger
Gulsanger

Gråfluesnapper
Steinskvett
Buskskvett
Blåstrupe
Gjerdesmett
Svarttrost
Grå trost
Rødvingetrost
Ringtrost
Svartmeis
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnsisik
Bergirisk
Furukorsnebb
Sivspurv

I tillegg ble det sett 5 reinsdyr, l hare og enkelte frosk.

Det ble sett mye vipe pd turen til Øvre Sirdal.
(Foto: Runar Jdbekk).
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Godt utvalg 1:·
• Kontorutstyr
• Hobbyutstyr
• Skolemateriell
• Utstyr til
hjemmekontoret

Holbæk Eriksensgt. 10 l polbygget - Mandal

nt 65397

MOF-avd. Vest-Agder

HEGLAND TRYKKERI AJs
Offset og Boktrykkeri - Bokbinderi
Postboks24
4401 FLEKKEFJORD
Telefax (043) 23 407
Telefon

(043) *2) 355

anbefaler

i Flekkefjord som

trykkeri for
tidsskrifter, foldere
og annet materiell !!
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V.i har det

fugler. fisk.

TORVSTRØ - KALK - GJØDSEL
SAFRØ - FRESERE - MOTORSAGER
HAGEREDSKAPER - DYREFOR - FUGLEFOR

25 kg.
2,5 kg.

170 kr,20 kr,-

Felleskjopet Rogaland Agder
Mandal
Lagmannsholmen
Lyngdal
Flekkefjord

tlf.043-62
tlf.042-25
tlf.043-43
tlf. 043-22

955
590
201
988
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