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Redaktøren har ordet

Trua og sårbare viltarter i Vest-Agder.

Dette
heter en rapport som miljøvernavdelingen hos
fylkesmannen i Vest-Agder ga ut i 1994.
Rapporten ei resultat av Rio-avtalen om
biologisk mangfold, hvor Norge har forpliktet
seg til å arbeide for å sikre mangfoldet i vår
natur. I nevnte rapport skrives det: "Et første
steg på denne veien er å sammenstille kunnskap
om de aktuelle artene og vurdere truslene mot
dem. Deretter må det settes forvaltningsmål og
aktuelle tiltak må utredes og settes ut i livet.
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder
ønsker også å prioritere arbeidet med å fremme
biologisk mangfold ... "

Har miljøvernavdelingen fulgt

opp det som
står i denne rapporten, eller er også dette bare
tomme ord, som så mye annet fra den kanten?
Vi i NOF Vest-Agder mener å ha mange
eksempler på at de bryr seg katten om hva som
skjer med de biologiske mangfoldet i fylket.

I år søkte NOF Vest-Agder viltfondet om et
mindre beløp for å kartlegge bestanden og
utbredelsen til våre tre riksearter. Alle disse
artene er med i ovennevnte rapport, og det står
til og med skrevet at "en nærmere undersøkelse
av bestandsstørrelse og utbredelse er ønskelig".
Hvor mye hadde miljøvernavdelingen funnet å
kunne tildele til dette formålet? Ingen ting I
Dvergloundersøkelsen som vi utførte i fjor
fikk utrolig nok noe støtte fra viltfondet.
Bestanden viste seg å vært liten og svært
sårbar. Blant annet er en lokalitet, Prestneset,
hvor opptil halvparten av fylkets bestand
hekker, i fare for å bli ødelagt som
hekkelokalitet. Da skulle en kanskje tro at
miljøvernavdelingen ville gjøre som det står
skrevet i rapporten, nemlig sette praktiske
tiltak ut i livet for å bevare lokaliteten og
hindre en stor del at dverglobestanden fra å bli
utslettet. Men til tross for flere henvendelser

fra vår side har de ikke gjort noe som helst for
å stoppe planene for området. Naturvernkonsulenten i fylket har til og med antydet at
de ikke vil gripe inn i saker som ikke gjelder
områder som er vernet.

Det

samme skjedde for et par år siden da en
industribedrift ville bruke Haugetjernet på Lista
til fyllplass for store mengder industriavfall.
Her har knekkanda og skjeanda sine eneste
regelmessig brukte hekkeplasser i Vest-Agder.
I tillegg hekket sothøne, sivhøne og sørlig
gulerle, alle truede arter som er omtalt i
fylkesmannens rapport. Miljøvernavdelingen
lettet knapt nok på øyelokket av at denne rike
lokaliteten var i stor fare for å forsvinne. Av
andre årsaker ble det heldigvis ikke noe av
denne utfyllingen.
Slike episoder gjør at jeg har svært liten tillit
til at fylkesmannens miljøvernavdeling skal
klare å opprettholde det biologiske mangfoldet
i fylket vårt. Dersom det ikke kommer til nye
folk med en annen innstilling, er jeg redd for at
mange arter kommer til å få samme sørgelige
skjebne som blant andre smålom, toppdykker,
sørlig heilo, brushane og sørlig myrsnipe, arter
som nå har forsvunnet helt som hekkefugler fra
Vest-Agder.

Til slutt vil jeg gjøre dere oppmerksomme på
oppropet om piggsvin som står på side 115
Selv om dette ble trykket i seneste laget håper
jeg at mange av dere husker sånn noenlunde
når og hvor dere har sett piggsvin i løpet av
sommeren. Noter det ned på det vedlagte
skjemaet og send det inn. I sommer har jeg, til
tross for den kalde vinteren, sett flere piggsvin
enn på mange år Gjelder dette også andre?

Knut Sigbjørn Olsen
Lista 07.09.96.
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NoF avd , Vest-Agder har gjennom mange år
væn svæn misfornøyde med den måten
fylkesmannens miljøvernavdeling har forvaltet
Vest-Agders sjøfuglreservater Jeg skal ikke
gå nærmere inn på detalje·ne her, men heller
komme med en gledelig nyhet i så henseende.
Våren 1996 fikk NOF avd. Vest-Agder en
henvendelse fra miljøvernavdelingen, med
spørsmål om vi kunne ta på oss oppsynet i
sjøfuglreservatene.

•

--

Folk flest tenker kanskje ikke over det, men
sildemåkekoloniene i Vest-Agder er svært viktige for vår underart av sildemåke. Vest-Agder
har kanskje 50% av totalbestanden av denne
underanen, og vi har derfor et spesielt forvaltningsansvar. Med tanke på de problemene
flere norske sjøfuglarter har hatt de siste
tiårene, hovedsakelig på grunn av overfiske av
deres viktigste næring, er det viktig å folge
nøye med Sildemåka er tilsynelatende svært
avhengig av sild som
fode, og det er svæn
sannsynlig at bestanden
av sild i Skagerrak vil ha
avgjørende betydning for
utviklingen i sildemåkebestanden.

På

denne bakgrunn er
det helt nødvendig å folge
hekkebestand og ungeproduksjon hos sildemåka
nøye Måkene lever lenge, og bestanden tåler
godt enkelte dårlige produksjonsår Likevel bor
produksjonen overvåkes
årlig. og sammenholdes
med opplysninger om
sildebestanden i Skagerrak
Enkelte registrerSildemakt! av 1111daarte11 Lf i11ter111edi11s. Trolig hekker omkr111g
inger
fra
denne hekkehah'parten av verde11sbesta11de11 av denne 1111derarte11 i I'est-Agder.
sesongen tyder på at
minimalt med unger kom
NoF avd. Vest-Agder har lenge ment at vi på vingene, spesielt i midtre deler av fylket.
Opplysninger fra Havforskningsinstituttets
var de best egnede til denne jobben, og at et
forskningsstasjon i Flødevigen tyder på at
slikt oppsyn kunne kombineres med registrersildebestanden i Skagerrak har vært ekstremt
inger i sjøfuglreservatene. Etter diverse forlav i 1996. Dette viser klart behovet for
handlinger ble det enighet om en avtale sent i
utvidede registreringer i årene som kommer
vår Avtalen innebærer i hovedsak oppsyn i
Forhåpentligvis vil også fylkesmannens
reservatene, men behovet for utvidede regimiljovernavdeling
innse dette
streringer skal diskuteres med miljøvernavdelingen i høst.
Runar Jåbekk
Llsra 04 09.96
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Dvergloens status i Vest-Agder pr. 1995.
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Av Knut Sigbjørn Olsen
Dvergloen har alltid vært en relativt sjelden fugl i Vest-Agder. Flere hekkefunn de senere år
har imidlertid tydet på at bestanden kan være noe større enn tidligere antatt. Med dette som
bakgrunn søkte NOF-Vest-Agder i 1995 om støtte til en bestandsregistrering av dvergloen i
fylket. Det ble bevilget kr. 5.000,- fra viltfondet til prosjektet.
Registreringsarbeidet.

Målet med registreringene var å undersøke så
mange mulige hekkeplasser for dverglo som vi
kunne rekke over i løpet av en sesong. Mulige
hekkeplasser for arten er elver og regulerte
vann med større grusbanker/-strender, samt
større grustak i nærheten av vann. I utgangspunktet skulle områdene besøkes en gang i
mai og en gang i juni. Dvergloen ankommer
hekkeplassene i fylket i slutten av april eller
begynnelsen av mai. · Hannene fremfører et
fluktspill i begynnelsen av hekkesesongen,
men bortsett fra dette er fuglene i rugeperioden svært anonyme og vanskelige å finne.
Når vi likevel valgte å starte den første
registreringsrunden i mai var det for å få med
oss eventuelle par med mislykket hekking, da
det er en mulighet for at disse kan trekke bort
fra hekkeplassen ganske tidlig. Når ungene
klekker ut fra månedsskiftet mai/juni og utover
er dvergloen adskillig lettere å ·Jppdage da de
varsler kraftig og også utfører avledningsmanøvere dersom en kommer for nær ungene.

I 1995 ble følgende områder undersøkt: Alle
mulige hekkeplasser langs de større elvene
Sira, Kvina, Lyngdalselva, Audna, nedre del
av Mandalselva og Otra. I tillegg ble noen utvalgte vann undersøkt. Innsatsen fra NOFmedlemmene var heller varierende og flere
områder kunne nok med fordel ha vært undersøkt. Mange av de undersøkte områdene ble
heller ikke besøkt med enn en gang. Det er
derfor mulig at dverglopar kan ha blitt oversett. Likevel tror vi at en stor del, muligens de
fleste dvergloparene i fylket ble registrert.
Resultatene.

Dvergloen ble i 1995 funnet hekkende på 3
lokaliteter, og totalt antall hekkende par som
ble registrert var 9. Hver enkelt lokalitet
beskrives nedenfor:
Ko11gevoldsva1111,
flekkefjord
kommune
(LK77). Et hekkende par ble observert her for
første gang 05.06. og senere ble det ble funnet
reir med 4 egg hvorav ihvertfall 3 unger
klekket. Hvor mange unger som vokste opp
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er ikke kjent. Kongevoldsvann er reguleringsmagasin for vannkraft og lokaliteten dvergloene holdt til på er en bred grus- og mudderstrand som er tørrlagt store deler av året.
Dvergloen ble funnet hekkende her for første
gang i 1991 (Et par med 2 unger). Den har
trolig hekket hvert år siden, selv om det
bortsett fra i -91 og -95 kun er rapportert inn
1 individ til stede på hekkeplassen 19. juni
1994.
Øvre del av Kvina, Kvinesdal kommune
(LL80). Hele 5 par ble funnet hekkende på et
4 kilometer langt strekk langs elva fra Nordbø
til Knabehylen. 3 par med reir med 3 unger+ 1
egg, min. 3 unger og min. 2 unger ble
observert her 01.07. I tillegg ble det observert
enkeltindivider med hekkeoppførsel på
ytterligere to lokaliteter i området samme dag.
Alle fuglene holdt seg på store grusbanker i
elva. Vannføringa i elva er sterkt redusert på
grunn av vannkraftutbygging og store banker
er tørrlagt så og si hele året. Hekking på
denne lokaliteten ble først observert i 1994, da
enslige fugler med hekkeoppførsel ble sett på
to lokaliteter. Området har imidlertid vært
dårlig undersøkt av ornitologer og fuglene kan
like gjerne ha hekket her i flere år. 5 par i
området gjør det til den viktigste hekkeplassen
i fylket i 1995, med over halvparten av de
registerte bestanden.
Prestneset og nedre Lyngdalselva, Lyngdal
kommune (LK84). 3 par hekket her i 1995.
Den 21. 05. ble det observert 1 par og 2
enkeltindivider på til sammen 3 lokaliteter,
under .forhold som kunne tyde på hekking.
Senere utover sommeren ble det gjort en
rekke observasjoner og ihvertfall 2 par ble sett
med unger. Lyngdalsvassdraget er fredet og
derfor er ikke elva regulert, likevel er det store
tørrlagte grusbanker enkelte steder i sommerhalvåret. Dvergloene holder hovedsakelig til
på en stor banke ytterst på selve Prestneset,
men de har også hekket på et par mindre
banker lengre nede i elva (Bringsjordsneset),
samt på ei rullesteinsøy noe lengre oppe i elva
(Rom). I 1995 hekket det 2 par på selve
Prestneset, samt et par på Rom.
Dette
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området er den best kjente hekkelokaliteten
for dverglo i Vest-Agder, og det første
hekkefunnet er fra 1990 (1 par). Det ble
allerede i 1988 sett et individ den 11. 05. på
lokaliteten, noe som tyder på at det kan ha
vært hekking flere år før 1990. Siden 1991
har det vært årviss hekking på lokaliteten med
2-5 par.

Lokaliteter hvor dvergloen har hekket
tidligere.
Vest-Agders første sikre hekkefunn av dverglo
ble gjort i Lognavatn, Aseral kommune
(MLJ 1) i 1982. (Holgersen 1982) En voksen
fugl med 4 unger ble sett her 22-23.07 Også
vannføringen i dette vannet og elva som renner
gjennom er sterkt påvirket av vannkraftutbygging lengre oppe i vassdraget og følgelig
er det store tørrlagte strandbredder og grunner, som er velegnede hekkeplasser for dvergloen. Lokaliteten blir sjelden besøkt av ornitologer, dessverre heller ikke i 1995, men en
observasjon av 2 individer her 19.06.94 gir en
indikasjon på at dvergloen kan ha hatt tilhold
her helt siden 1982.
I 1982 ble det også observert et meget
aggressivt par i Kjeldåsvann, Kvinesdal
kommune (LK76).
Hekking ble ikke
konstatert, men er meget sannsynlig på grunn
av den typiske hekkeadferden Dette vannet
er regulert til drikkevann. Senere er vannet
besøkt flere år uten noe tegn til dverglo.
Lokaliteten ble ikke undersøkt i 1995.
I tillegg til de fem ovennevnte lokalitetene
hvor dvergloen har vært konstatert eller
sannsynlig hekkefugl ble det 27.07.94. observert 3 dverglo øverst i Lyngdalselva. Dette
var like ved et stort nedlagt grustak på
Kollemo, Hægebostad kommune (LK97).
Ingen tegn til hekking ble observert, men en
observasjon såpass tidlig i et godt egnet
hekkeområde gjør at dette funnet må
klassifiseres som mulig hekking. Lokaliteten
ble grundig undersøkt i 1995 uten at det ble
funnet dverglo her.
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D1•erglore,r med 3 unger og et egg Nordbø, Kvinesdal 0/.07.95. Fo10: Kare Olsen.
Konklusjon.

Bakgrunnen for undersøkelsen var som tidligere nevnt å avdekke om dvergloen var vanligere enn tidligere antatt. Dette ble langt på
vei tilbakevist, da det ikke ble funnet noen nye
hekkelokaliteter. Selv om det i første halvdel
av 90-tallet har vært et økende antall observasjoner av hekkende dverglo i Vest-Agder,
viser dvergloregistreringen i 1995 at anen
fortsatt kun hekker på en håndfull lokaliteter
Det er en del flere brukbare lokaliteter i fylket,
først og fremst i tilknytning til de største elvene, og det er godt mulig at alle de hekkende
dvergloene ikke ble registrert. Uansett har det
vist seg at dvergloen er ganske kresen når det
gjelder valg av hekkeplass. Vi kan med
bakgrunn i undersøkelsen i 1995 san1t
observasjoner rra tidligere år anslå
hekkebestanden i Vest-Agder til å ligge i
området I0-15 par årlig
Trusler mot dvrrglobestnnden
Agder.

Vest-

En så liten bestand av en art som vi har av
dverglo i Vest-Agder vil alltid være sårbar
Dessverre er flere av de kjente hekkelokalitetene i fylket sterkt truet av ødeleggelse
fra menneskelig side, noen av dem er allere.de
ødelagt.
På Nordbo i Kvinesdal ble det før 1996sesongen kjøn på jord på grusbankene i
Kvina På det området som nå er beitemark,
og dermed ubrukelig for dverglo, hekket det l
par i 1994 og 2 par i 1995.
Også grustaket på Kollerno i Hægebostad,
hvor det muligens hekket dverglo i 1994, er nå
påkjørt jord og dyrket
Den viktige hekkeplassen på Prestneset i
Lyngdal er utsatt for et stadig økende press fra
friluftsinteresser Kommunen har store planer
om turstier, badeplass. balløkker, rasteplasser,
ildsteder og liknende midt i området Mer om
dette står å lese i en egen artikkel om
Prestneset et annet sted i dette heftet
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sentrale Østland nord til og med Mjøsa.
I dette området skal arten ha hekket i
lang tid. I Telemark hekker det en liten
bestand på 10-20 par. (Pfaff & Bengtson
1995) Det første hekkefunnet fra
området rundt Trondheimsfjorden ble
gjort i 1967, men fra begynnelsen av 80tallet har det blitt gjort en rekke
hekkefunn og arten har nå fått et fast
fotfeste i regionen.
I Aust-Agder er dvergloen konstatert
hekkende 7 ganger fra 1979 til 1994. I
tillegg kommer en del hekkerelevante
observasjoner fra denne perioden. 6 av
disse funnene er fra områder nær
grensen til Vest-Agder (1 fra Bygland og
5 fra Evje og Hornnes). Til tross for så
få konkrete hekkefunn er bestanden I
Aust-Agder anslått til minst 10 par.
(Pfaff & Bengtson 1995)
I Rogaland var det frem til 1986 kun
gjort to hekkefunn, Sokndalselva i 1978
og Grudavannet i 1984.
På dette
tidspunktet hekket dvergloen neppe
årvisst i Rogaland. (Carlsson ru.fl 1988)

Atlaskart pr.1995 for dverglo i Vest-Agder. Sirklene
markerer konstatert, sannsynlig og mulig hekking.

Også ved Kongevollvannet i Flekkefjord har
kommunen ødelagt en fin sand-/grusstrand.
Riktignok er det ikke akkurat her dvergloene
har hekket, men ekspansjonsmulighetene for
arten i dette vannet er kraftig redusert.
Vi i NOF mener at det nå snart er på tide at
miljøvernavdelingen hos fylkesmannen kommer på banen, og viser at arbeidet for å
fremme biologisk mangfold i fylket ikke bare
er tomt preik. Dersom en utbygging av
Prestneset ble hindret vil det være godt tiltak
for å bevare biologisk mangfold. Men kanskje
mener miljøvernavdelingen i fylket at biologisk
mangfold kun skal eksistere i de små arealene
som er vernet?
Dvergloen i våre nabofylker og i Norge.

Dvergloen skal ha vært i tilbakegang i Norge
siden midten av 1800-tallet, men i løpet av de
siste 20 årene skal arten ha økt både i antall og
utbredelse. (Sæther 1994) Det er nok denne
utviklingen som har ført til at dvergloen har
etablert en liten, men fast, hekkebestand i både
Aust- og Vest-Agder.
Litt om dvergloens trekkforhold
Agder.

Om dvergloen er en sjelden hekkefugl i fylket
vårt er den enda sjeldnere å se på trekk. På
våren dukker fuglene som regel opp på hekkeplassene uten å bli sett andre steder. Frem til
1994 er det kun rapportert inn 12 observasjoner som dreier seg om fugler på trekk. 2 av
disse observasjonene er fra områder ganske
nær kjente hekkeplasser.

Hovedbestanden i Norge hekker i Østlandsområdet, det vil si Oslofjord-området og det
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Diagrammet viser
utviklingen i dverglobestanden i VestAgder. Søylene viser
antall registrerte par
med konstatert eller
sansynlig hekking pr.
år.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

8 av vårtrekk-observasjonene er fra Lista. I
Lista Fyr-området ble Vest-Agders første
dverglo observert 25.05.1975. Siden er det
gjort 6 funn av 1-2 individer fra dette området,
hvor fuglene har hatt er spesiell forkjærlighet
for mudderbankene i Vågsvollvåien I Nordhasselbukta er det to observasjoner av dverglo
på våren. Ellers i fylket er dverglo på vårtrekk
observert på Tveit, Kristiansand og på Årosjordet, Søgne. Observasjoner av 2 individer
på Gyland Gård 09.05.92 og 1 individ i Lyngdalselva 11.05.88 dreier seg trolig om streifende hekkefugler. Alle observasjonene fra
vårtrekket er gjort i perioden 26.04. - 03.06.
Også dvergloens høsttrekk i Vest-Agder er en
beskjeden affære. Totalt 7 observasjoner er
rapportert frem til og med 1994. 4 observasjoner av 1-2 individer er gjort spredt rundt på
Lista, mens høsttrekkende enkeltindivider er
sett en gang i Garestranda, Lindesnes og en
gang på Hille, Mandal. I tillegg kommer den
tidligere nevnte observasjonen av 3 individer
på Kollemo, Hægebostad som like gjerne kan
ha hekket i området. Alle observasjonene fra
høsttrekket er gjort i perioden 02.07. - 25.08.

91

92

93

94

95

Kommunevis forekomst.

Følgende statistikk over dvergloens forekomst
i Vest-Agder pr. 1994(trekk) / 199 5(hekking)
kan settes opp, det første tallet i parentesen
angir antall funn mens det andre tallet angir
antall individer/par.
Flekkefjord:
Kvinesdal:
Farsund:
Lyngdal:
Hægebostad:
Lindesnes:
Mandal:
Åseral:
Søgne:
Kristiansand:

vånrekk (1/2), hekking (3/3)
hekking (3/8)
vårtrekk (8/10), høsttrekk (4/5)
vårtrekk (1/1 ), hekking (6/18)
høsttrekk ( l /3)
høsttrekk ( I /1)
høsttrekk (I/I)
hekking (2/2)
vårtrekk (1/1)
vårtrekk ( 1I 1)

Vårtrekk:
Hekking:
Høsttrekk:

Totalt 12 funn av 15 individer.
Totalt 14 funn av 31 par.
Totalt 7 funn av l O individer.

Forfatterens adresse:

Knut Olsen
Neset 4, 4800 Arendal
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Pfaff, A.&Bengtson, R. 1995. Truede virveldyr i Aust-Agder. Biologisk Institutt, Universitetet i
Oslo: s 40-41.
Skåtan, J.E. 1994. Trua og sårbare viltarter i Vest-Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder,
miljøvernavdelingen, rapport nr. 7194.
Sæther, S.A. 1994. Dverglo Charadrius dubius. S 170-171 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G.,
Eldøy, S & Byrkjeland, S. (red.): Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
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Vannfugltellingene i Vest-Agder
-vinteren 1995
Av Øyvind Fjeldsgård

Vinteren 1995 ble de tradisjonelle tellingene av fugl i sjø og ferskvann utført etter vanlig
opplegg i januar (14-15) og i mars (11-12). Januartellingene ble som vanlig sendt til
NINA/Direktoratet for Naturforvaltning.

Sammendrag

Det ble også i år tellet vannfugl i 14 av fylkets
kommuner, bare Åseral mangler det tellinger
fra. Totalantallet for januar er likt med fjoråret, men i mars ble det igjen satt ny rekord. I
januar ble det tellet 15. 420 fugl, fordelt på 59
arter. I mars ble det tellet 17.377 fugl, fordelt
på 58 arter. Det er en økning fra fjorårsrekorden med ca 2.400 fugl. Totalt ble det
registrert 69 arter som er likt med 1994. Det
deltok totalt 35 personer til sammen på begge
tellingene, det er en liten økning fra i fjor.

Mandal:
Kyststrekningen fra Ålo til
Lundevik, Mandalselva.
Observatører: Roy Herman Olsen, Finn
Jørgensen, Runar Jåbekk, Wencke Wiblemo,
Ole A Brattfjord, Nils Helge Lorentzen,
Gunnar Gundersen.
Lindesnes:
Kyststrekningen fra Tjørn til
Lindesnes fyr.
Observatører: Samme som Mandal.
Marnardal:
Mandalselva.
Obsen)atører: Samme som Mandal.

Tellelokaliteter og observatører

Vennesla:
Venneslafjorden, Otra.
Observatører: Espen Nilsen, Hallvar Øy.

Audnedal:
Audna.
Observatører: Samme som Mandal.

Kristiansand: Vollevann, Gillsvann, Furutjern,
Otra, Kr.sand havn samt kyststrekningen fra
Randesund til Søgne.
Observatører: Roy Erling Fredriksen, Jan A
Fredriksen, Birgitte Hangeland, Eldar Wrånes,
Birger Westergren, Kennet Østenstad, Sigve
Hornnes, Asbjørn Lie, Øyvind Fjeldsgård og
Harald Staalvik
Sogndalen:
Farvannet, Sogna.
Observatører: Øyvind Fjeldsgård og Harald
Staalvik.
Søgne:
Kyststrekningen fra Holsskogen
til Ålo, Lohnetjønn, Repstadvannet, Kvernhusvannet og Lundeelva.
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Observatører: Asbjørn Lie, Øyvind Fjeldsgård,
Harald Staalvik, Øystein Dybesland, Andreas
Dybesland.

Lyngdal:
Rosfjorden, Lyngdalselva, Vatlandsvannet, Røysgårdsvann, Gulltjern, Kvavik.
Observatør: Bjørn Nissen.
Hægebostad: Lyngdalselva,
Lautjønn,
Lygne/Tveitosen.
Observatører: Bjørn Nissen, Kåre Olsen.
Farsund:
Listastrendene fra Sigersvoll til
Straumen.
Framvaren,
Nesheimvann,
Hanangervann, Kråkenesvann, Prestevann,
Slevdalsvann, Åptafjorden.
Observatører: Kåre Olsen, Tor A Olsen, Knut
S Olsen, Tor O Hansen, Nils H Lorentzen,
Glenn Bjørnestad, Håkon Fuglestad, Geir H
Stølen, Lars Bergersen.
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Kvinesdal
Sandebukta-Llknes, StorekvinaKvinlog, Austerdalen, Kvinesheia.
Obsen•alorer: Geir Grimsby. Svein Grimsby og
Kjell Grimsby

Værforhold
I østre del av fylket var vannene delvis islagte i
januar, mens de i de vestre delene av fylket var
isfrie. Det var SW bris og et par plussgrader. 1
mars var vannene også i øst isfrie. Da var det
SØ liten kuling i vest og bris i ost og omkring
4- 5 plussgrader

Flekkefiord: Åna-Sira til Berrefjord, Hidra,
Løgene, Lafjorden. Selura, Gylandsvassdraget,
Sira
Ohservarorer: Geir Grimsby, Svein Grimsby,
Kjell Grimsby, Bård Ove Tobiassen, Alf Inge
Staabystrand.

Telleres ultater og kommentarer:
( Ingen observasjoner er behandlet av LRSK/NSKF)

Sirdal·
Tonstad,
Tjorhomvannet,
Hammersmark, Øksendal
Obserl'Qtor: Kjell Grimsby.

Lom
Det ble sett 11 lom i januar og 7 i mars, noe
som er likt med i fjor. Som vanlig blir de fleste
sett i Farsund

Samtlige observatorer takkes herved for
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Dykkere

Også i år ble det sett bra med dykkere Bare
januartellingen i fjor gav hoyere totaltall for
dykkere, Flest dvergdykkere i januar hadde
Kristiansand mens Mandal hadde flest i mars
De andre dykkerne er hovedsakelig seil 1
Farsund
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Tabell 2: Registrerte dykkere - 1·a,111J11g/1i!l/111ge11e, l't!II-AJ(dc:r 1995.

Skl!rv

Gnthegre

Storskarv gikk klart tilbake i forhold til i fjor
med 503 ind i år mot 760 ind i fjor, men over
gjennomsnill for de siste årene Toppskarv ble
bare seil i de vestre delene av fylket

Oråhcgre ble sett i alle kystkommuner i januar
161 ind i januar og 95 ind i mars er litt mer
enn 1 1994, men langt under toppåre1 1993
(491 ind i januar - 478 ind i mars)
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Svaner
Tallet på Knoppsvaner gikk noe tilbake i
forhold til i fjot januar, mens det ble ny rekord i
mars med 222 ind. Tilbakegangen i januar var
størst i Mandal, 56 i 1995 mot 100 i 1994, og
økningen i mars størst i Kristiansand.
Sangsvane gikk også tilbake i januar, 164 i
1995 mot 264 i 1994. Tilbakegangen var størst
i vest. Mars var lik med 1994.
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Gjess
I januar dominerte kanadagås totalt med 568
ind. av totalt 570 gjess, som er nest beste
kanadagåsresultat For første gang siden 198 I
ble det ikke registrert grågås i januar. I mars
ble kanadagås registrert i samtlige kommuner
med rekordtall, 768 ind. mot 386 ind. i 1994.
Grågås ble registrert med 41 ind. som er en
liten okning fra i fjor.
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Dersom vannene fiyser til samles store flokker med ender i de Ja råkene som enda er apne.
Nesheimva1111 26.12. 93. Foto: Knut Olsen.

Gråmåken er den mest tallrike vannfuglen i Vest-Agder vinterstid. Store flokker samler seg rundt
fiskemo((akene hvor de sloss om godbitene. Bildet er fi·a Borshavn 19.03.86. Foto: Knw Olsen.
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Ender

rekord i januar med 54 ind (22 ind. i 1989),
marstallene var også over normalen

Stokkand ble den mest tallrike andefugl med
2393 ind i januar, noe som er en økning med
ca. 250 ind frå fjorårets rekord og 1952 ind. i
mars som er en økning på ca. 300 fra i fjor.
Også i år var det Kristiansand som hadde det
største antallet, med nesten halvparten av
stokkendene ( 1119 ind). Brunnakke satte ny
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Taffeland og toppand gikk begge klart frem i
januar i forhold til i fjor Taffeland satte ny
rekord med 216 ind. ( 195 ind i 1993).
Toppand I! like under bestenoteringen fra
1992, 598 ind i 1995 mot 615 ind. i 1992.
Marstallene var litt over gjennomsnittet for de
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siste to årene. Kvinand ble selt i alle kommunene i begge tellingene. Januartallene var ca
300 under fjoråret, men likt med gjennomsnittet. I mars klart over gjennomsnittet
I januar gikk ærfugl tilbake med ca 400 ind.,
men over gjennomsnittet Størst tilbakegang
hadde Farsund, Lindesnes og Mandal med en
halvering i forhold til i fjor. Størst økning
hadde Kristiansand og Flekkefjord l mars
godt over gjennomsnittet.
Riksefugl

31 sothøner i januar er noe tilbake i forhold til i
fjor (42 ind.), men klart over gjennomsnittet
Hovedtyngden av sothøner er blitt registrert i
Farsund (28 ind )
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Vadefugl
Januar hadde bra antall med vadere, 167 ind. av
12 arter. De fleste ble sett i Farsund med bl.a.
80 viper, 24 steinvendere og 8 tundralo. I mars
ble det registrert vadere i samtlige kommuner
utenom Vennesla. Totalt ble det sett 2068 ind
av 14 arter som er ny rekord. Vipe var klart
vanligst med hele 1731 ind som også er ny
rekord. det samme er 115 myrsniper. Som i
januar ble de fleste vaderne også i mars sett i
Farsund.
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Måker

Totalt ble det sett 6834 måker i januar og 7267
måker i mars som begge er ca 600 over i fjor
Gråmåke var den mest tallrike arten både i
januar og mars, og lå godt over tallene fra i
fjor De andre måkene utenom svartbak gikk
noe tilbake. For forste gang siden 1983 ble det
ikke sett polarmåke i januar. Grønlandsmåke
og ringnebbmåke ble sett i Flekkefjord i januar.
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Vam,j11glteflinge11e i Vest-Agder - vinteren 1995.

Alkefugl

Alkefugl ble sett spredt langs hele kysten i
januar, men fortsatt i lave antall. Totalt 49
alkefugl i januar er en liten økning fra i fjor.
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Tabell JO: Registrerte alkefugl - iw111/11glte/li11gene i Vest-Agder 1995.

Spurvefugl mm
I08 skjærpiplerker i januar er dobling fra i fjor,
mens marstallene nesten er en halvering.
Fossekall litt under fjorårsrekorden i januar,
men med ny rekord i mars med 48 ind med
hovedtyngden i begge tellingene i vestre del av
fylket.
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Lista ringmerkingsgruppe 1995.
Av Nils Helge Lorentzen og Knut Olsen
I 1995 var følgende merkere aktive: Jan Erik
Røer, Nils Helge Lorentzen, Bjørn Erik
Heilang, Kåre Olsen, Knut Olsen, Jon Erling
Skåtan, Tor Oddvar Hansen, Geir H. Stølen,
Svein A. Grimsby, Per Øyvind Grimsby, Geir
Grimsby, Atle Grimsby, Kjell P. Grimsby og
Eivind Schiander.
Lokalitetene det ble satset mest på var : Lista
Fuglestasjon, hvor det blir fanget på to plasser;
Lista fyr og Slevdalsvannet. Mønstermyr

Flekkefjord kommune og Øyestranda i Kvinesdal kommune er de to plassene hvor det
merkes mest utenom Lista Fuglestasjon. I
tillegg kommer foringsplassmerking på flere
steder i vestre del av fylket. Det ble også i år
satset på følgende prosjektarter: Havsvale,
Acro-sangere, ESF, Fossekall og Blåstrupe. I
tillegg ble det i år merket Sildemåker med blå
PVC-ringer etter at vi fikk en forespørsel fra
Nederland.

RINGMERKINGSOVERSIKT PR. 1995:

Tidligere
Art
Smålom, Gavia ste/lata
1
Havhest, Fulmarus glacialis
1
Havsvale, Hydrobates pelagicus
31
Stormsvale, Oceanodroma leucorrhoa
2
Havsule, Sula bassana
5
Storskarv, Phalacrocorax carbo
3
Gråhegre, Ardea cinerea
33
Knoppsvane, Cygnus olor
4
Grågås,Anseranser
1
Kanadagås x Grågås, B.can x A.ans
1
Kanadagås, Branta canadensis
99
Gravand, Tandorna tandorna
6
Krikkand, Anas crecca
97
Stokkand, A. platyrhynchos
14
Toppand, Aythya fuligula
Ærfugl, Somateria molfissima
2
Havelle, Clangu/a hyemalis
5
Svartand, Melanitta nigra
3
Sjøorre, M. fusca
Siland, Mergus serrator
Vepsevåk, Pernis apivorus
1
Sivhauk, Circus aeruginosus
7
Myrhauk, C. cyaneus
1
Hønsehauk, Accipiter gentilis
45
Spurvehauk, A. nisus
124
Musvåk, Buteo buteo
10
Fjellvåk, B. lagopus
5
Kongeørn, Aquila chrysaetos
1
Tårnfalk, Fa/co tinnunculus
21
Dvergfalk, F. columbarius
17
Lirype, Lagopus lagopus
1

Pull

Fg

Lifu

Sum

1995

1995

1995

1995

Totalt

3

1
1
34

3

2

5
3
33
4
1
1
99
6
2

2

1

1

99
15
1
2
5
3
1
8

4

6

2

9
2
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9
2
1
1
2
3

1
51
133
12
6

2
23
20
1
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Art
Tidligere
Orrfugl, Tertao tetrix
2
Storfugl, T. urogal/us
10
Vannrikse, Ra/lus aquaticus
6
Myrrikse, Porzana porzana
2
Åkerrikse, Crex crex
10
Sivhøne, Gallinula chloropus
1
Sothøne, Fulica atra
5
Tjeld, Haematopus ostralegus
197
Dverglo, Charadrius dubius
2
Sandlo, C. hiaticula
817
Boltit, C. morine/lus
2
Heilo, Pluvialis apricaria
12
Tundralo, P. squatarola
34
Vipe, Vane/lus vane/lus
484
Polarsnipe, Calidris canutus
1341
Sandløper, C. alba
116
Dvergsnipe, C. minuta
1076
Temmincksnipe, C. temminckii
7
Tundrasnipe, C. ferruginea
445
Fjæreplytt, C. maritima
20
Myrsnipe, C. alpina
10921
Fjellmyrløper, Limicola falcinellus
2
Rustsnipe, Tryngites subrufico/lis
1
Brushane, Philomschus pugnax
111
Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus
125
Enkeltbekkasin, G. gallinago
149
Dobbeltbekkasin, G. media
2
Rugde, Sco/opax rustico/a
21
Lappspove, Limosa /apponica
62
Småspove, Numenius phaeopus
1
Storspove, N. arquata
30
230
Rørstilk, Tringa totanus
Gluttsnipe, T. nebularia
4
20
Skogsnipe, T. ochropus
Grønnstilk, T. glareola
17
434
Strandsnipe, Actitis hypoleucos
285
Steinvender, Arenaria interpres
Svømmesnipe, Pha/aropus lobatus
1
Polarsvømmesnipe, P. fulicarius
1
Hettemåke, Larus ridibundus
6106
2054
Fiskemåke, L. canus
11278
Sildemåke, L. fuscus
Gråmåke, L. argentatus
2552
570
Svartbak, L. marinus
Krykkje, Rissa tridactyla
50
Splitterne, $terna sandvicensis
2
1207
Makrellterne, S. hirundo
142
Rødnebbterne, S. paradisaea
36
Lomvi, Uria aa/ge
2
Teist, Cepphus gry/le

Side 86

Pull

Fg

Lifu

Sum

1995

1995

1995

1995

7

7
3
1

3

3

27

12

12

5

18

23

3
2

1
2
7

1
5
9

24

3

3

2

4

7
215
20
10

2
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2

3
6
2
2
1

3
6
2
8

9
216
20
10

1
2

Totalt

2
11
7
2
10
1
5
204
5
820
2
12
34
511
1341
116
1088
7
446
20
10944 (7)
2
1
112
130
158
2
24
62
1
30
230
7
26
19
442
286
1
1
6106
2063
11494 (5)
2572
580
50
2
1207
143
38
2
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Tidligere
Art
Alkekonge, Alle alle
14
Lunde, Fratercula arctiea
2
Bydue, Columba livia
1
Ringdue, C. palumbus
34
Tyrkerdue, Streptopelia deeaoeto
13
Gjøk, Cueulus eanorus
16
Haukugle, Stumia u/ula
1
Spurveugle, Glaueidium passerinum
4
*Hubro, Bubo bubo
188
Kattugle, Strix a/ueo
Hornugle, Asio otus
33
Jordugle, A. f/ammeus
20
Perleugle, Aegolius funereus
135
Tårnseiler, Apus apus
25
Isfugl, Aleedo atthis
2
2
Hærfugl, Upupa epops
Vendehals, Jynx torquil/a
767
Gråspett, Pieus eanus
10
Grønnspett, P. viridis
25
4
Svartspett, Oryoeopus martius
Flaggspett, Oendroeopus major
201
Hvitryggspett, 0. /eueotos
15
Dvergspett, 0. minor
45
Tretåspett, Pieoides tridaetylus
1
Dverglerke, Ca/andre/la brachdaetyla
1
Sanglerke, Alauda arvensis
204
Sandsvale, Riparia riparia
2346
Låvesvale, Hirundo rustica
2213
Taksvale, Oe/iehon urbiea
72
Markpiplerke, Anthus eampestris
1
Sibirpiplerke, A. hudgsoni
1
Trepiplerke, A. trivialis
2644
Tundrapiplerke, A. gustavi
1
Heipiplerke, A. pratensis
3850
Lappiplerke, A. eervinus
4
Skjærpiplerke, A. spinoletta
441
Gulerle, Motacilla flava
195
Vintererle, M. einerea
4
Linerle, M. alba
1728
Sidensvans, Bombyeil/a garrulus
143
881
Fossekall, Gine/us eine/us
Gjerdesmett, Troglod. trog/odytes
3783
Jernspurv, Prunella modularis
5397
Rødstrupe, Erithacus rubeeula
10740
Nattergal, Luseinia luseinia
7
Blåstrupe, L. sveeica
765
Svartrødstjert, Phoenieurus oehruros
25
Rødstjert, Ph. phoenieurus
783
Buskskvett, Saxieo/a rubetra
1726
Svartstrupe, S. torquata
3

Pull

Fg

Lifu

1995

1995

1995
1

Sum

1995 Totalt
1
15
2
2
34

4

5

2

1
6
2

1
6
1
5

71

5

72
10

23

4

6

33

5

6
5

3
120
4

3
17
257
1

6
137
266
1

69

47

116

305

152

467

10
18
2
84

15
18
2
91
2
70
609
739
1585
1
101
7
252
217

6

5

10
5

64
1
11
45
8
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7
2
6
132
572
1141
1
40
145
38

476
167
433
16
7
99
179

13
21
1
4
1
194
35
20
207
35
2
2
800
10
25
4
201
21
50
1
1
210
2483
2479
73
1
1
2760
1
4317
4
456
213
6
1819
145
951
4392
6136
12325
8
866
32
1035
1943
3

(8)
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Art
Tidligere
Steinskvett, Oenanthe oenanthe
1510
Ringtrost, Turdus torquatus
74
Svarttrost, T. merula
5548
Gråtrost, T. pilaris
1803
Måltrost, T. philomelos
2510
Rødvingetrost, T. iliacus
4758
Duetrost, T. viscivorus
24
Starrsanger, Locustella certhiola
1
Gresshoppesanger, L. naevia
135
Sumpsanger, L. /uscinoides
1
Vannsanger, Acrocephaius paludicola
11
Sivsanger, A. schoenobaenus
6161
Åkersanger, A. agricola
3
Busksanger, A. dumetorum
3
Myrsanger, A. palustris
102
Rørsanger, A. scirpaceus
4313
Trostesanger, A. arundinaceus
3
Gulsanger, Hippolais icterina
191
Spottesanger, H. polyglotta
1
Rødstrupesanger, Sylvia cantillans
1
Hauksanger, S. nisoria
50
Møller, S. curruca
593
Tornsanger, S. communis
2654
Hagesanger, S. borin
4170
Munk, S. atricapilla
4272
Østsanger, Phylloscopus trochiloides
4
Lappsanger, Ph. borealis
1
Fuglekongesanger, Ph. proregulus
4
Gulbrynsanger, Ph. inornatus
39
Brunsanger, Ph. fuscatus
1
Bøksanger, Ph. sibilatrix
122
1394
Gransanger, Ph. collybita
35643
Løvsanger, Ph. throchilus
Fuglekonge, Regulus regulus
11288
2
Rødtoppfuglekonge, R. ignicapillus
Gråfluesnapper, Muscicapa striata
762
2
Dvergfluesnapper, Ficedula parva
Sv.hv.fluesnapper, F. hypo/euca
10272
Skjeggmeis, Panurus biarmicus
115
Stjertmeis, Aegithalos caudatus
1379
Løvmeis, Parus palustris
262
Granmeis, P. montanus
1348
Toppmeis, P. cristatus
21
Svartmeis, P. ater
2177
Blåmeis, P. caeruleus
13180
18501
Kjøttmeis, P. major
Pungmeis, Remiz pendulinus
2
617
Spettmeis, Sitta europea
516
Trekryper, Certhia familiaris
Tornskate, Lanius collurio
133
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Pull

Fg

Lifu

Sum

1995

1995

1995

1995

Totalt

3

6
192
25
38
390

158
3
404
92
136
494

1668

17
12
3
13

149
3
195
55
95
91

2

18

20

11

3
1220

3
1231

14

11
413

11
427

6

7

12
133
103
263

3
65
220
131
300

3
77

353
234
563

2

17

452

115
231
28
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4
27
2568
447

4
134
1913
1119

8
161
4498
1566

19

24

44

101

53
37
9

22
2
33

28

606
37
31
2
61

7
415
945

36
755
160

43
1285
1336

16
11
2

1
13
8

45
24
10

77

5952
1895
2646
5252
24
1
155
1
14
7392
3
3
113
4740
3
198
1
1
53
670
3007
4404

4835
4
1
4
41
1
130
1555
40141
12854
2
806
2
10878
152
1410

(1)
(4)

(9)

264

1409
21
2220
14465
19837
2
662
540
143

(3)
(2)
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Pull
Tidligere
Art
Varsler, L. excubitor
15
Rødhodevarsler, L. senator
1
Nøtteskrike, Garrulus glandarius
196
Skjære, Pica pica
217
Nøttekråke, Nucifraga caryocatactes
22
Kaie, Corvus monedula
97
Kornkråke, C. frugilegus
2
Kråke, C. corone
477
Ravn, C. corax
3
Stær, Stumus vulgaris
8965
Rosenstær, S. roseus
1
Gråspurv, Passer domesticus
1392
Middelhavsspurv, P. hispaniolensis
1
Pilfink, P. montanus
881
Bokfink, Fringilla coelebs
6284
Bjørkefink, F. montifringilla
5654
Grønnfink, Cardue/is chloris
10981
Stillits, C. carduelis
10
Grønnsisik, C. spinus
6090
Tornirisk, C. cannabina
971
Bergirisk, C. f/avirostris
338
Gråsisik, C. flammea
6493
Polarsisik, C. hornemanni
66
Båndkorsnebb, Loxia /eucoptera
8
Grankorsnebb, L. curvirostra
545
Furukorsnebb, L. pytyopsittacus
4
Rosenfink, Carpodacus erythrinus
257
Konglebit, Pinicola enucleator
3
Dompap, Pyrrhula pyrrhula
1800
Kjernebiter, Coccoth. coccothraustes
96
Lappspurv, Calcarius /apponicus
21
Snøspurv, Plectrophenax nivalis
20
Gulspurv, Emberiza citrinella
3915
Hortulan, E. hortulana
13
Vierspurv, E. rustica
3
Dvergspurv, E. pusilla
10
Sibirspurv, E. aureola
1
Sivspurv, E. schoeniclus
5823

1995

280133

1507

Totalt·

Merkearter

Fg
1995

Lifu

Sum

1995

1995
4

Totalt

7

203
224
82
98
2
477

4

19
1

7
1

6

7

16

44

60
1

3

116

26

498

640

9605 (10)

43

76

119

1511

19
567
816
1114

172

1
1
4

237
141

167
3

302
1
4

139
117

6

8

1941
22

879
3

195 1076
804 7088
957 6611
1281 12262
3
13
441
6531
118 1089
14
352
2824 9317
91
25

(6)

8

545
4

2

20

22

279

311
31

6

317
31

153

679

832

2117
127
21
20
4747
13

3

1
2

12

784

6607

4

1
2

355

427

1416 13042 28715 308848
217

216

Spurvehauk - 1 funn i Tyskland 3 dg. etter og
1 funn i Nederland 5 mnd. etter.

GJENFUNN
I 1995 fikk Lista ringmerkingsgruppe
innrapportert 205 gjenfunn av 46 arter.
128 av disse gjenfunnene var fra utlandet.

Tjeld - 3 funn av 1 fugl i Nederland 6 -11
mnd. etter.
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En skjeggmeis hann har f;ålt i ne/let. Sle11dalsl'a1111 29.09. 92. Til og med 1995-sesongen har del
blitt ringmerket 152 skjeggmeis av lista RG. Foto: Knut Olsen.
Enkeltbekkasin - I funn i Nederland 2 mnd.
etter.

Svartbak - 2 lokalfunn 1,5 mnd. og 3 år etier.
l funn i Belgia 2 år etter.

Kvartbekknsin - 1 funn i Frankrike 3 mnd.
etter.

Hettemåke - l funn i Mandal 3 år etter.
funn på Jæren 2 år etter 6 utenlandsfunn:
Frankrike 2,5 år etter og 5 funn i Storbritannia
2 - 6,5 år etter.

Polarsnipe - I funn i Siorbritiania 6 år etter.
Tundrasnipe - I funn i Frankrike 5 år etter

Kattugle - l lokalfunn 5,5 mnd. etter samt I
funn i Lindesnes 1,5 år etter.

Myrsnipe - I funn i Nederland Sår etter og l
funn i Polen 3 år etter

Perleugle - l funn i Finland 2 år etter.

Steinvender - 2 funn i Nederland 12 år og
12,5 år etter.

Låvesvale - 1 lokalfunn 2 år etter 2 funn i
Rogaland 15-18 dg. etter.

Fiskemåke - l lokalfunn IOår etter

Fossekall - 1 lokalfunn 2 år etter og 1 funn i
Rogaland 5,5 mnd. etter.

Grå måke - 3 funn i Danmark 6 mnd. - 4,5 år
etter.
Sildemå ke - l lokalfunn 1,5 mnd etter, 1 funn
i Møre og Romsdal 11 år etter. 4
utenlandsfunn. Nederland 5 mnd ener,
Frankrike 6 mnd etter, Portugal 3,5 år etter og
Mali I år etter

Jernspurv - 1 li.inn i Danmark 9 dg. etter og 1
funn i Nederland 1,5 år etter.
Rødstrupe - I funn i Tyskland 2,5 år etter.
Hele 7 funn i Frankrike 1 mnd. - 2,5 år etter.
Blåstrupe - I funn i Sverige I år etter
Buskskvett - 1 funn i Sverige 5 år etter
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Svarttrost - 1 funn i Danmark 5 mnd etter, 1
funn i Sverige 2 år etter, 1 funn i Finland 1,5
år etter, samt 3,funn i Storbritannia 1,5 - 3
mnd etter.
Gråtrost - 1 lokalfunn 9 dg, etter og 1 funn i
Frankrike 6,5 år etter.
Rødvingetrost - 1 funn i Frankrike 1,5 mnd.
etter og 1 funn i Italia 1, 5 mnd. etter.
Sivsanger - 2 funn i Rogaland 1 og 4 år etter.
1 funn i Sverige 19 dg. etter. 5 funn av 3 fugl
i Nederland 15 dg. - 1 år etter. Hele 19 funn i
Belgia 9 dg. - 3 år etter. 1 funn i Storbritannia
1 mnd etter. Til slutt 1 funn i Spania 1 mnd.
etter.
Rørsanger - 1 lokalfunn 2 år etter. 1 funn i
Danmark 4 år etter. 1 funn i Storbritannia 28
dg. etter. 2 fonn i Belgia 15 dg. og 1 år etter.
Hauksanger - 1 funn på Jomfruland,
Telemark 1 år og 9 mnd. etter. Dette er
ringmerkingsgruppens første gjenfunn av
denne arten.

Blåmeis - I lokalfunn 1, 5 år etter. 12 funn i
Rogaland 3 dg. - 2 år etter.
Stær - 1 funn Sogndalen 9 dg. etter. 2 funn i
Rogaland 11 mnd. og 5 år etter. I funn i
Danmark 2 mnd. etter. 1 funn i Storbritannia
7 mnd. etter og sist men ikke minst 1 funn i
Sovjetunionen 1, 5 år etter.
Bokfink - I funn i Belgia 2 år etter, fuglen var
da fanget og satt i bur.
Bjørkefink - I funn i Mandal I Odg. etter. 1
funn i Sør-Trøndelag 8 mnd. etter. 3 funn i
Storbritannia 4 mnd. - 1 år etter.
Grønnfink - 6 funn i Mandal 8 mnd. - 4,5 år
etter. 7 funn i Rogaland I mnd. - 2,5 år etter.
2 funn i Telemark I år etter. 1 funn i Østfold
3 år etter. 1 funn i Nordland 6 mnd etter. 3
funn av 2 fugl i Danmark 25 dg. - 2 mnd.
etter. I funn i Tyskland I år etter. I funn i
Nederland 7 dg. etter. 1 funn i Belgia 3 mnd.
etter. 1 funn i Storbritannia 9,5 mnd etter.
Tornirisk - 2 funn i Belgia 9 og 11 mnd. etter.

Tornsanger - 1 funn i Belgia 24 dg. etter.

Munk - 1 funn i Storbritannia 2 mnd. etter.

Grønnsisik - I funn i Sverige 3 mnd. etter. 4
funn i Nederland 14 dg. - 4,5 mnd. etter. 7
funn av 5 fugler i Belgia 4 - 6 mnd. etter. 2
funn i Storbritannia 1 mnd. og 2,5 år etter. I
funn i Algerie 1,5 år etter, fuglen var da fanget
og satt i bur.

Løvsanger - 1 funn i Danmark 10 mnd. etter.
1 funn i Storbritannia 10 dg. etter. 1 funn i
Portugal 1 år etter. 2 funn i Spania 28 dg. og 3
år etter.

Gråsisik- 2 funn i Telemark I og 2 år etter.
funn i Danmark 1,5 år etter. 2 funn i Sverige
18 dg. og 2 mnd etter. 1 funn i Finland 2 mnd.
etter.

Fuglekonge - 2 funn i Polen 11 og 22 dg.
etter. 1 funn i Frankrike 7 dg. etter.

Kjernebiter - 1 funn i Vestfold 7 mnd. etter.

Hagesanger - 1 funn i Møre og Romsdal 5
dg. etter.

Dompap - I funn i Rogaland 21 dg. etter.
Svarthvitfluesnapper - 1 funn i Storbritannia
8 dg. etter og 1 funn på Mallorca, Spania 11
mnd. etter.
Kjøttmeis - 2 funn i Rogaland 4 mnd. og 1,5
år etter. 1 funn i Telemark 4 mnd. etter.

Gulspurv - 1 lokalfunn 3 år etter. I funn i
Mandal 9 mnd. etter. I funn i Rogaland I år
etter. I funn i Buskerud 5 mnd. etter.
Sivspurv - I funn i Storbritannia 5 mnd. etter.
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KONTROLLER
I 1995 fikk Lista ringmerki11gsgr111>pe svar
på 136 norske og 36 utenlandske kontroller
fordelt på 40 arter.
Havsvale - I merket Sogn og Fjordane kontr
11 mnd. etter. I merket Hordaland kontr 2 år
etter.

Kortnebbgås - Halsmerket Vest Stadil Fjord,
Danmark 17.03.94 og avlest Lista 2526.0 1 95
Myrsnipe - 4 ind merket Store Aynov,
Russland og kontrollen Tjørvenesct, Farsund
12-31 dager etter.
Gråmåke - 3 ind merket Mandal og Lindesnes
kontr I0-11. mnd etter
Sildemåke - 2 ind merket som pull i Mandal
funnet døde på Rauna 9 år etter

Svartbak - Merket som pull Hordaland og
kontr 3 mnd. etter.
r
Hettemåke - Merket som pull i Telemark og
funnet dod l år etter
Lomvi - Merket Fair Isle, Scotland og f død
Lista 2 år senere.
Perleugle - Merket som pull Dalarna, Sverige
og kontr. Lista fyr, Farsund 4 måneder senere.
Merket som pull Vaasa. Finland og kontr
Kråkedalen. Lista 6 måneder senere.
Merket Vaasa, Finland og kontr. Kråkedalen,
Lista 2 år senere.
Dvergspett - Merket som pull Mandal og
kontr 4 år etter i Kvinesdal

Nettgale i Sle1'C/alsmm1 29.08.92. De11e er
e11 a,• de viktigste fangstplassene til Lista
RG. Her sjekker Nils Helge lore111:e11
11e//e11e. Foto: Knut Olsen

Heipiplerke - Merket som ad. 29.10.93 WestVlaanderen, Belgia og kontr. Lista Fyr
09.10 94

Gjerdesmett - Merket Rogaland og kontr I år
etter.

Gråhegre - I merket Marnardal funnet død
9,5 mnd etter.
Knoppsvane - Merket Mandal og kontr. 4 år
etter
Gr:\gh - Merket som pull Nordland og skutt
I mnd. etter

Jernspurv - Merket Rogaland og kontr. 12
dg etter
Svarttrost - Merket Wales og kontr 2 år etter
på Ullerøy 2 ind merket i England og kontr.
1 og 1,5 år etter på Lista Fyr
Sivsanger - Merket Mandal kontr. 2 år etter.
5 ind merket Rogaland kontr 4 dg - 4 å.r
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etter. 3 ind merket Aug.-Sept. i Frankrike og
kontr. Slevdalsvannet, Farsund som
hekkefugler. 2 ind merket 12.08 og 14.08 i
Belgia og kontr. Slevdalsvannet som
hekkefugl.
Rørsanger - Merket Mandal og kontr. 6 dg.
etter. Merket Telemark og kontr. 27 dg. etter.
2 ind merket Vestfold og kontr. 5 og 23 dg.
etter. 4 ind merket Østfold og kontr. 4 dg. - 1
mnd. etter. 2 ind merket 05. og 09.08 i
Sverige kontr. Slevdalsvannet 22. og 27.08.
samme år.
Møller - Merket Lincolnshire, England

14.08.94. Kontr. Lista fyr med rugeflekk 23.12.6.95

Blåmeis - 14 ind merket i Mandal (de fleste

som pull) og kontr. 2 mnd. - 1 år etter. 4 ind
merket Rogaland og kontr. 6 dg. - 6 mnd.
etter. Merket som pull Telemark og kontr 5
mnd. etter. Merket som pull Vestfold og
kontr 5 mnd. etter. Merket Vestfold og kontr.
1 mnd. etter. Merket Møre og Romsdal og
kontr. 1 år etter.
Bokfink - Merket Thisted, Jylland, Danmark
09.04.93. Kontr. 20.04.95 Øyestranda,
Kvinesdal. Merket Antwerpen, Belgia
07.10.93. Kontr. 27.04.95 Øyestranda.
Bjørkefink - 4 ind merket Mandal kontr. 19
dg. - 2 mnd etter.
Grønnsisik - Merket Antwerpen, Belgia

Tornsanger - Merket Rogaland og kontrollert

09.02.95. Kontr. 13.05.95 Øyestranda.

10,5 mnd. etter.
Grønnfink - 34 kontroller fra Sør-Norge 0-4
Munk- Merket Brabant, Belgia 08.09.93.

år etter. Merket Suffolk, England 07.01.95.
Kontr. 28.04.95 Lista fyr. 4 ind merket
Danmark og kontrollert 1-2 år etter i
Kvinesdal og på Lista.

Kontr. 14 .11. 93 Lista fyr.
Hagesanger - Merket Skagen, Danmark
26.05.95. Kontr. 18.07.95 Slevdalsvannet.

Gråsisik - Merket Rogaland og kontr. 12 dg.
Gransanger - Merket Møre og Romsdal og

etter.

kontr. 2 mnd etter.
Dompap - Merket Rogaland og kontr. 1 mnd.
Løvsanger - Merket Rogaland og kontr. 13

etter.

dg. etter.
Kjernebiter - 2 ind merket Mandal og kontr.
Fuglekonge - Merket Telemark og kontr 16

10 dg. - 2 år etter.

dg. etter. Merket Siippi, Finland 10.10.94.
Kontr. 9.11.94 Lista fyr.

Gulspurv - Merket Oppland og kontr. 2 år

etter.
Stjertmeis - 11 ind merket Mølen, Vestfold

02.10.94 kontr Lista Fyr 12. og 14.10.94.
Ringnummer A16584-95 - kun en fugl
(A16592) ble ikke kontrollert, dette viser hvor
sterkt stjertmeisflokkene en knyttet sammen.
Merket Rogaland og kontr. 11 dg. etter.

Sivspurv - Merket Telemark og kontr. 1 år
etter. Merket Lot-et-Garonne, Frankrike
24.10.91. Kontr. 26.09.92 Slevdalsvannet.

Kjøttmeis - Merket Aust-Agder som pull og

Lista ringmerkingsgruppe
Postboks 171
4560 Vanse

Adresse:

kontr. 3 år etter. 5 ind merket Rogaland
kontr. 1 mnd. - 2,5 år etter.
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Kristiansand ringmerkingsgruppe 1995.
Av Øyvind Fjeldsgård

Kristiansand ringmerkingsgruppe
1995 av 4 merkere. 1995 var det
som det ble merket fugl i
ringmerkingsgruppen. Nesten hele

bestod i
første året
regi av
høsten ble

det fanget fugl med nett på Timenes,
Randesund. Det ble også fanget noe på
foringsplasser og i fuglekasser. Totalt ble det
fanget 5545 fugl av 57 arter.

RINGMERKINGSOVERSIKT PR.1995:

Art
Havsvale, Hydrobates pelagicus
Gråhegre, Ardea cinerea
Spurvehauk, A. nisus
Musvåk, Buteo buteo
Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus
Kattugle, Strix aluco
Tårnseiler, Apus apus
Vendehals, Jynx torquilla
Dvergspett, D. minor
Låvesvale, Hirundo rustica
Taksvale, Delichon urbica
Trepiplerke, A. trivialis
Heipiplerke, A. pratensis
Gjerdesmett, Troglod. troglodytes
Jernspurv, Prunella modularis
Rødstrupe, Erithacus rubecu/a
Rødstjert, Ph. phoenicurus
Buskskvett, Saxicola rubetra
Svarttrost, T. merula
Måltrost, T. philomelos
Rødvingetrost, T. iliacus
Gresshoppesanger,L. naevia
Sivsanger, A. schoenobaenus
Rørsanger, A. scirpaceus
Gulsanger, Hippo/ais icterina
Møller, S. curruca
Tornsanger, S. communis
Hagesanger, S. borin
Munk, S. atricapilla
Bøksanger, Ph. sibilatrix
Gransanger, Ph. collybita
Løvsanger, Ph. throchilus
Fuglekonge, Regulus regu/us
Gråfluesnapper, Muscicapa striata
Sv.hv.fluesnapper, F. hypoleuca
Stjertmeis, Aegithalos caudatus
Løvmeis, Parus palustris
Svartmeis, P. ater
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Tidligere

Pull

Fg

Sum

1995

1995

1995

Totalt

1
11
1
1
1

2

1
11
1
1
1
4
2
5

11

4
3

1
1
1

1
1
1

8
1
1
1

235
24

235
24

235
24

5

5

83

83

83

306
210
10
15
35
13
40

306
210
15
15
35
13
40

306
210
15
15
35
13
40

1
5
6
3

10
53
4

88

62

68

Piplerka 211996

4
2

1

1

5
6
3

5

6

10
53
92
62

10
53
92
62

(6)

(5)
(9)

3

8

8

8

32
1149
1192

32
1149
1192

32
1149
1192

6

5

11

11

143

20

163

231

4
2

4
2

4
2

1

1

1

(2)
(1)

(7)

Kristiansand ringmerkingsgruppe 1995.

Art
Blåmeis, P. caeruleus
Kjøttmeis, P. major
Spettmeis, Sitta europea
Trekryper, Certhia familiaris
Tornskate, Lanius collurio
Kråke, C. corone
Stær, Stumus vulgaris
Pilfink, P. montanus
Bokfink, Fringilla coelebs
Bjørkefink, F. montifringilla
Grønnfink, Carduelis chloris
Grønnsisik, C. spinus
Gråsisik, C. f/ammea
Polarsisik, C. homemanni
Rosenfink, Carpodacus erythrinus
Dompap, Pyrrhula pyrrhula
Gulspurv, Emberiza citrinel/a
Hortulan, E. hortulana
Sivsgurv, E. schoenic/us

Tidligere

6
211
2

Pull

Fg

1995
48
102
6

1995
119
159
6
7

1
28
9
84
46
62
13
947
7
1
7
51
1
41

1
22
169
3

28

Igtalt·

~:l~

Ms:cls~il cts:c·

~f2~

5:16:l

:lQ

Sum

1995 Totalt
167
173 (10)
261
472 (4)
12
14
7
7
1
1
1
1
28
28
9
9
84
85
46
68
62
231 (7)
13
16
947
947 (3)
7
7
1
1
7
35
51
51
1
1
41
41
~~~~

f2Q~B

~z

Adresse:
Kristiansand RG cio Øyvind Fjeldsgård, Svalåsveien 95, 4645 Nodeland.

OPPROP:
Fargeringmerkede
"sibir" -nøttekråker
(Nucifraga caryocatactes macrorynchos)
I forbindelse med invasjonen av nøttekråker høsten 1995, ble til sammen 197 individ av "sibir"nøttekråker fanget og ringmerket i Trøndelag. I løpet av perioden 6. - 19. september, fikk 137
individ påmontert en gul fargering i tillegg til vanlig nummer-ring. Skulle noen ha registrert
nøttekråke(r) med gul fargering, er vi svært interessert i å høre fra dere. Det er hittil gjort flere
gjenfunn fra Sør-Norge og Sverige. Opplysningene vil bli publisert og samtlige bidragsytere vil
bli godskrevet i artikkelen, samt tilsendt særtiykk.
Opplysninger kan meddeles:
Georg Bangjord
Postboks 43,
9170 Longyearbyen.
Tlf. 79 02 19 26 (priv.) eller 79 02 26 13 (arb.) eller fax 79 02 26 04.
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Prestneset - en viktig fuglelokalitet i Lyngdal - er truet

Prestenese/ sel/ fra "Banken". Foto: Kåre Olsen.
Av Kare Olsen
Helt siden 1950 å rene har det vært foretatt registreringer av fu glelivet i Lyngdal kommune.
Til sammen IS lokaliteter og områder har etterhvert pekt seg ut som spesielt viktige i lokal og
regional sammenheng. Et nertall av disse lokalitetene har hovedfunksjon som våtmarksområder. Blant disse peker Prestneset seg ut som Lyngdals viktigste hekkeområde for
våtmarksfugl, og da særlig for vadefugler. Mørke skyer truer imidlertid dette fugleparadiset
i form av omfattende planer om tilretteleggelse for friluftsliv og tu risme.

Områdebeskrivelse

Mellom Rom og Bringsjordnesel gjør
Lyngdalselva en stor meanderende sving.
Prestneset er navnet på den ca 400 mål store
odden som dem1ed er blitt dannet på østsiden
av elva. Området er en del av Lyngdal
prestegårds
eiendom.
og
brukes
i
næringssammenheng i dag hovedsakelig som
beitemark. Prestneset har el meget variert og
flott kulturlandskap Beitende husdyr mellom
glissen skog av høystammete bjørk, osp og
furutrær, med et sterkt innslag av einer, gir

Side 96

landskapet et nesten steppeliknende preg Inne
mellom trærne ligger spredte små vanndammer
og fuktområder. Åpne beitemarker og jorder
veksler med skogteiger, særlig i østre del av
området. Langs elva, særlig i sørøst, finnes
våtlendte partier og myr med grunne,
vegetasjonsrike viker og dammer. Store
grusbanker i elveløpet ligger tørrlagte ved
sommervannstand Under flomperioder kan
store deler av Prest neset være oversvømmet.
Omgivelsene på vestsiden av elva (Bringsjordneset) er dyrket mark/kulturlandskap. Øst for
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Presteneset
bebyggelse.

finner

en

dyrket

mark

og

Kort beskrivelse av fuglelivet

Prestneset er Lyngdals viktigste hekkeområde
for våtmarksfugl. Stokkand hekker årvisst. Den
sjeldne knekkanda er påvist i området to-tre år
under omstendigheter som tyder på hekking.
Sommeren 1995 ble det også observert et
ungekull som høyst sannsynlig var knekkand.
Dette er i såfall den eneste kjente
hekkelokaliteten i Vest-Agder utenom Lista.
Siland hekker trolig også de fleste år.
Størst betydning har imidlertid området for
hekkende vadere. Spesielt må dverglo fremheves i denne sammenheng. Årlig hekker flere
par på grusbankene langs elva. Dverglo er
svært sjelden både i Vest-Agder og landet forøvrig. Tjeld, vipe, enkeltbekkasin, rødstilk og
strandsnipe er også karakterarter i områdets
åpne beitemarker og fuktområdene langs elva.
Sandlo ble funnet hekkende ca. 1970.
Lokaliteten er også hekkeområde for en del
våtmarksavhengige spurvefugl. Gulerle, trolig den
sørlige underart, er flere år observert under
omstendigheter som tyder på hekking. Den sjeldne
underarten engelsk gulerle er konstatert hekkende
ett år. Rosenfink og sivspurv hekker årvisst. En
lang rekke andre småfuglarter, særlig sangere og
spurvefugler, finner velegnede hekke- og leveområder på Prestneset, i til dels ganske tette
bestander.
Prestneset ligger i knutepunktet for fugletrekket som gjerne følger hoveddalføret og
sidedalene Hedalen og Møskedalen. Lokaliteten benyttes som rasteplass og beiteområde
under trekket vår og høst - særlig av
gråhegre, sangsvane, kanadagås og ender.

Enkelte vaderarter raster også i området under
trekket, vanligst er vipe og strandsnipe. En del
måker, særlig fiskemåke, forekommer vanlig.
På grunn av den strategiske beliggenhet og de
varierte næringsforhold passerer og /eller raster
en lang rekke småfuglarter i området.
En del ender og gjess, men også svaner og
gråhegre bruker lokaliteten som overvintringsområde, om enn mer uregelmessig
og i mindre antall. Sangsvaner er observert i et
antall opptil 30 ind på ettervinteren.
Artsmangfoldet er stort. Til sammen er det pr

1.4.1996 observert 88 forskjellige fuglearter +
4 underarter i området hvorav 53 trolig hekker.
Av såkalte våtmarksarter er det påvist 32,
hvorav 13 er konstatert hekkende eller hekker
sannsynligvis.
Øvrig dyreliv

Bever har tilhold i området. Forekomsten av
pattedyr er forøvrig dårlig undersøkt. Viktige
"høler" for sjøørret og laks finnes i elva.
Verneverdi

Knekkand, som er klassifisert som en direkte
truet art i Vest-Agder, er med høy grad av
sikkerhet funnet hekkende
området.
Lokaliteten er ellers Lyngdals viktigste
hekkeområde for vade:-e, 6 arter er påvist
hekkende. Av disse må dverglo nevnes spesielt
idet 3 - 5 par har hekket de senere år. Dette
utgjør ca halvparten av artens
kjente
hekkebestand i fylket. Dverglo er klassifisert
som en sjelden art i Vest-Agder. Det samme
gjelder gulerle som er påvist i hekketiden flere
år, den sjeldne underarten engelsk gulerle er
også funnet hekkende. Artsmangfoldet, 88
påviste arter hittil, er overraskende stort.
ar
ar
ar
ar

Tabellen viser
antall par av
hekkende
våtmarksfugl de
fleste år.

ar
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Rodstilk- e11 karakterartpå Prestneset. Bildet er tatt her i juni /994. Foto: Kåre Olsen.
Prestneset er ut fra dette vurdert å være av
verdi
som
våtmarksområde.
regional
Områdets verneverdier, spesielt det rike
fuglelivet, var dessverre ikke tilstrekkelig kjent
da våtmarksplanen for Vest-Agder ble
utarbeidet i 1980 årene.
Interesse- og arealkonnikter
Mange planer har vært luftet for Prestneset,
som er et av de få steder på Lyngdalssletta som
ikke er utbygd eller dyrket i noen særlig grad.
Golfbane, vannland, turstier/strandpromenade,
fiskedammer o.l. er eksempler på dette.
Området skal fra 1996 av også brukes som
arena for Dyrskuet som tradisjonelt avholdes
noen dager i september hvert år. Denne bruk
innebærer en permanent oppsetting av en større
hall og en del mindre boder i området, samt
bygging av ny vei inn til Prestneset
Det siste - og kanskje mest aktuelle og alvorlige utfra et naturvernsynspunkt - er en plan om
tilrettelegging for friluftsliv og turisme på
Prestneset. Det mest alvorlige inngrepet er
tilrettelegging for utfart og bading, inkludert
balløkke og rasteplass med benk- og bord-
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arrangementer + ildsteder midt i kjerneområdet for hekkende dverglo. Dette er også
oppvekstområde for unger av tjeld, vipe,
rødstilk og strandsnipe. Det utstrakte nett av
stier langs elva og ellers i området som planen
legger opp til, vil trolig medføre mye ferdsel
vår
og
sommerstid
Broen
over
våtmarksområdene - særlig fra Klokkergården
og forbi dammene på "Drittsida" - og videre sti
oppover langs elva, vil trolig få store negative
følger i forn1 av forstyrrelser for hekkende
knekkand, enkeltbekkasin, rødstilk, gulerler og
andre. Men også funksjonen som rasteplass for
fugl under trekket og vinterstid vil bli negativt
påvirket.
For å beholde Prestneset som et meget viktig
leveområde for fuglelivet i Lyngdal og som en
perle i kulturlandskapet, bør området også i
fremtiden kun brukes som jordbruksområde
/beitemark slik som hittil.
Kilder/referanser
Følgende har bidratt med observasjoner:
Gunnar Gundersen, Kurt Jerstad, Bernhard
Lid, Bjørn Nissen, Knut S. Olsen, Kåre Olsen.
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Fuglelivet på Prestneset - Artsliste pr 1.4.1996
Gråhegre
Sangsvane

- Spredte obs. vår og sommer. Maks 7 ind. den 26.4. og 10.5.92.
·- Overvintrer de fleste år i Lyngdalselva, bl.a. også i Prestnesområdet. Maks
obs. ca 30 ind. mars 1996.
Kanadagås
- Spredte obs. vår og sommer.
Krikkand
- Spredte ind sommerstid. Myteplass for hanner. Maks 6 ind 17.7.91.
Stokkand
- 1 - 2 par hekker. Vanlig vinter og vår. Maks 23 ind 24.3.91.
Knekkand
- Hekker sannsynligvis. Påvist i mai i 1975, 1993 og 1995.
Kvinand
- Spredte obs. om våren.
Siland
- Hekker trolig de fleste år, opptil 2 par obs.
Laksand
- Tilhold i området vinter og vår. Regelmessig, men i mindre antall.
Sivhauk
- 1 hunn obs. 10.5.1992.
Spurvehauk
- Obs fåtallig under høsttrekket.
Tårnfalk
- Obs fåtallig om våren.
Fasan
- Obs i begynnelsen av 1990-årene. Maks 7 hanner 24.5.92.
- Årviss hekkefugl, 1-2 par.
Tjeld
- Årviss hekkefugl, 4-5 par de fleste år.
Dverglo
Sandlo
- 1 par påvist hekkende ca 1970.
- Vanlig hekkefugl: 7-8 par de fleste år. Nytter området som rasteplass under
Vipe
trekket, særlig vår og ettersommer. Maks 27 ind 27.3.91.
Myrsnipe
- Fåtallig og sjelden under høsttrekket.
Brushane
- Sjelden, en observasjon 1976.
Enkeltbekkasin - Vanlig, men fåtallig: 2-3 par hekker de fleste år.
- Sjelden, 1-2 ind juni 1970 og 1971.
Småspove
- Sjelden, 1 ind. 26.4.92.
Storspove
- Sjelden. 1 ind. 10.8.76.
Sotsnipe
Rødstilk
- Vanlig hekkefugl: 3-4 par hekker de fleste år.
- Fåtallig under trekket vår og høst.
Gluttsnipe
Skogsnipe
- Sjelden under vårtrekket.
- Sjelden under vårtrekket.
Grønnstilk
Strandsnipe
- Vanlig hekkefugl: 2-3 par de fleste år. Vanlig under trekket.
Maks 14 ind, 9.5.94.
- Forekommer i mindre antall under trekket.
Hettemåke
- Vanlig/tallrik under trekket, særlig om våren. Maks 38 ind.8.5.90.
Fiskemåke
- Vanlig under trekket om våren, maks. 25 ind 9.5.94.
Sildemåke
- Sjelden og uregelmessig.
Bydue
- Regelmessig hekkefugl. Opptrer også vanlig under trekket vår og høst.
Ringdue
- Funnet hekkende uregelmessig.
Tyrkerdue
- 1 ind 21.5. 1995.
Turteldue
- Fåtallig, men regelmessig hekkefugl.
Gjøk
- Vanlig, men fåtallig under fødesøk i hekketiden.
Tårnseiler
- Sjelden/uregelmessig om høsten.
Gråspett
- Funnet hekkende flere år.
Grønnspett
- 1 ind 6.11. 1995.
Svartspett
- Hekker enkelte år. Uregelmessig høst og vinter, men vanlig enkelte år.
Flaggspett
- Regelmessig, men fåtallig hekkefugl.
Sanglerke
- Vanlig, men fåtallig under fødesøk i hekketiden.
Sandsvale
- Vanlig, men fåtallig under fødesøk i hekketiden.
Låvesvale
- Fåtallig sommerstid.
Taksvale
- Fåtallig hekkefugl.
Trepiplerke
- Fåtallig hekkefugl i de åpne beiteområder.
Heipiplerke
- Hekker trolig de fleste år, 1 - 2 par.
Gulerle sp
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Engelsk gulerle - Hekking påvist 5.7.1977 -en hann med mat for unger.
- Påvist under vårtrekket 1994 og 1995, opptil 5 ind.
Såerle
- Årviss hekkefugl.
Linerle
- Hekker de fleste år.
Gjerdesmett
Jernspurv
- Hekker de fleste år.
Rødstrupe
- Vanlig under trekket vår og høst.
- Hekker de fleste år.
Buskskvett
Steinskvett
- Årviss hekkefugl.
- Vanlig hekkefugl.
Svarttrost
- Vanlig hekkefugl. Opptrer i store flokker under trekket.
Gråtrost
Rødvingetrost
- Årviss hekkefugl. Vanlig under trekket.
Gulsanger
- Påvist hekkende enkelte år.
Møller
- Påvist hekkende enkelte år.
Hagesanger
- Vanlig hekkefugl.
Munk
- Vanlig, men fåtallig hekkefugl.
Gransanger
- Uregelmessig hekkefugl.
Løvsanger
- Vanlig hekkefugl.
Fuglekonge
- Uregelmessig hekkefugl.
Gråfluesnapper - Uregelmessig hekkefugl.
Svarthvitfluesn. - Årviss hekkefugl.
Stjertmeis
- Påvist hekkende enkelte år.
Løvmeis
- Hekker muligens enkelte år.
Granmeis
- Påvist utenom hekketiden.
Blåmeis
- Hekker de fleste år.
Kjøttmeis
- Vanlig hekkefugl.
Spettmeis
- Sjelden/fåtallig.
- Påvist om høst/vinter.
Trekryper
Tornskate
- Påvist hekkende 1995.
- Påvist utenom hekketiden.
Skjære
- Årviss hekkefugl.
Kråke
Svartkråke
- Sjelden.
Stær
- Vanlig hekkefugl.
- Vanlig hekkefugl.
Bokfink
Bjørkefink
- Vanlig under trekket.
- Vanlig/tallrik hekkefugl.
Grønnfink
Grønnsisik
- Fåtallig hekkefugl enkelte år.
Tornirisk
- Vanlig hekkefugl.
Gråsisik
- Vanlig under trekket og vinterstid.
Liten gråsisik - Vanlig hekkefugl.
- 1 par påvist hekkende de fleste år siden 1990.
Rosenfink
Dompap
- Påvist høst og vinter.
Kjernebiter
- Sjelden. Påvist hekkende en gang.
Gulspurv
- Vanlig hekkefugl.
Sivspurv
- Årviss hekkefugl, 1 - 2 par

Til sammen er det pr. 1.4.1996 registrert 88
forskjellige fuglearter + 4 underarter. Av disse
hekker ca 53 arter. Av såkalte våtmarksarter er
påvist 32, hvorav 13 hekker.

til Prestnesets fugle- og dyreliv, er undertegnede svært takknemlig over å motta disse.

Dersom noen av Piplerkas lesere sitter inne
med observasjoner som kan utvide kjennskapen

Kåre Olsen
Brelme, -1563 Borhaug
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Vinter i ørkenen.
Av Roy E Wrånes.
19. februar til 19. mars 1996 bestemte undertegnede og Roar S Berg seg for å oppleve noe av
fuglefaunaen i Israel og Egypt. Med ryggsekker fulle av fotoutstyr, teleskoper, telt og
soveposer satset vi her på en reise med mye gåing og opphold i ødemarken. Vi skjønte raskt
at fellesbetegnelsen for ødemark var stein i begge landene. Heldigvis grenser ørkenene flere
steder opp mot elver, hav og fruktbare oaser som samler et rikt fugleliv. Hvis ikke hadde en
kanskje risikert å bli STEIN-gal? Perioden vi dro var seinvinter med våren like om hjørnet.

Reiseruta.

Til sammen bodde vi 13 dager i Israel og 16
dager i Egypt. Vi anvendte lokale busser, tog
og ferger, og overnattet til tider på ungdomsherberger til en billig penge. Ruta ble som
følger: Tel-Aviv, Jerusalem, En-Gedi, Eliat
(Israel). Sharm El Sheikh, Hurgada, Luxor,
Kairo (Egypt).
Gaza, Tel-Aviv (Israel).
Området titter innom 3 ørkener (Negev, Sinai,
Sahara), nordre del av Rødehavet, Nilen og SØ
Middelhavet.
Israel.

Israel er 21. 500 kvadratkilometer. Landet byr
på en mengde ulike natur- og klimavariasjoner.
Kystsletta og fjellene rundt Jerusalem har
varmt klima med tørre sommere og milde,
fuktige vintre. Det er fuktigere og kaldere i
fjellene enn i lavlandet, og av og til faller det
snø. Steppene i sør har et tørrere klima som
frembringer dvergbuskas, gress og korn, og
viker for halvørken i nordre Negev, hvor
avlingene blir overrislet.
Den sørligste
sektoren er ekstremt ørkenpreget. Et ugjestmildt og steinete strøk hvor temperaturen
kommer opp i 45 grader.
Ferden begynner.

Med 6 timer på fly og 1 1/2 time i sikkerhetskontroll var det deilig å være fremme i TelAviv, Israel. Etter å ha lett oss forderva etter
et sted å bo, kunne vi fiske frem nødvendig
utstyr for fugletitting. Bare 5 minutter fra
vandrehjemmet lå Middelhavet blått og deilig.

Vårt første syn var store ansamlinger av måker,
hovedsakelig hettemåker på trekk, men etter
litt speiding kunne man skille ut arter som
smalnebbmåke, svartehavsmåke og gulbeingråmåke. I småbusker og kratt omkring oss
virret stripepriniaen rundt og lagde sine

karakteristiske låter. Den var av de vanligste
artene på turen sammen med palmedue. Nord
for Tel-Aviv besøkte vi elva Nahal Yarquon og
parken Ganei Yehushua. En glinsende liten
fugl, beslektet med kolibriene, var vanlig der,
nemlig palestinasolfuglen, bare 11 centimeter
lang. I trærne hekket halsbåndparakitter, og
langs elvebredden fløy både kastanjeisfugl og
terneisfugl mens hærfuglen hoppet rundt etter
føde på marken. "JA TIL ET FARGERIKT
FELLESSKAP!!"
Terroraksjonen.

3 dager senere hoppet Roar og meg på buss fra
verdens største busstasjon til Jerusalem. For å
kjenne den riktige stemningen, overnatta vi i
gamlebyens araberkvarter. Her fikk en nemlig
gratis vekking fra bønneropene til muslimene
hver morgen klokka 4! Over hodene på oss
kretset stadig flokker med svartglente. En
hyggelig rødfalk hann landet like ved
klagemuren for å pusse seg. At vi var kommet
til en hellig by forstod vi også på skiltene "Holy
Rock Cafe", "Moses Restaurant", "Stairway to
heaven shop" osv. Enkelte ganger går denne
"helligheten" over til ekstremisme. Og det var
da det smalt! En morgenbuss med israelere på
veg til jobb eksploderte midt i storbyen. Ikke
lange stunden etterpå var det meste ryddet
vekk. Nye vinduer ble satt opp i de mest
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Halsbå11dparaki1te11e (Psi1tac11la crameri) hold/ et fryktelig leven oppe , trekronene. Ha1111e11 pa
bildet holder vakt Ol'er h11n11e11 som ligger pa egg like ved Foto: Roy E Wranes.
rammede forretningene. En minnestund ble
holdt. Siden var det som om intet var skjedd.
Det var godt å komme seg til Getsemanehagen
og Oljeberget etterpå med vårblomster og
levantbylbylens sang. Et artig innslag ble en
nattravn som landet IO meter fra oss
En-Gedi.

Opp klokken 0300. Humpete biltur ut i
ørkenen. Klatre i timevis i fjellskråninger.
Frister det? Med kondis lik null ble det en
temmelig slitsom tur å bestige det kjente fjellet
Massada. Trøsten ble en fantastisk utsi!...;,
utover Dødehavet og et snadder fugleliv. Hele
3 murkrypere fartet rundt langs fjellveggene!
Stadig klippende med de røde vingene sine
Rødvingeglansstæren kunne mates med
brødsmuler som gråspurven og korthaleravnene var luftens herskere. Nedover fjellsidene møtte vi balkanhøne og sinaihøne
Det siste vi hørte var bråket fra araberskriketrostene før vi tok fatt på en ny busstur
gjennom Negev-ørkenen til Eliat.

Side /02

Eliat.
Her var det bare å ile ned til fuglestasjonen for
å hente noen godbiter. En arabiasanger er vel
ikke å fornekte? Utover delte var her faktisk
skuffende lite småfugl. Langs en elvebredde
dukket det opp en vaktel, rødstilk og
grønnstilk. Ei brunsule ble et vakkert kryss.
Etter å ha ruslet i området en stund tok vi med
passene for å skaffe visum til Egypt. Det neste
målet var sydspissen av Sinai-halvøya, ca. 4 'h
time på buss
Egypt.

Landområdet dekker ca
en million
kvadratkilometer, hvorav bare 3,5% er bebygd!
Foruten Nildeltaet er det mest stein- og
ørkenlandskap. Tom i de mest regnrike
områdene faller det sjelden mer enn 200 mm
nedbør pr. år. Hvis du har vært i et arabisk
land husker du kanskje hvor hyggelige og
hjelpsomme folket er? Alle steder blir du tiltalt
''my friend " (helt til du oppdager at lommeboka
er forsvunnet). I butikkene er det "special
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price for you, my fri end", noe som lyder
glimrende i turistenes ører (men tilsvarer 70%
over normalprisene) Vennlige folk guider deg
gjerne helt gratis. (Til turen er ferdig
selvfølgelig. Da klager de sin nød over hvor
fattige de er osv. Dvs regningen må betales).
Før eller siden oppdager du at du er blitt lurt på
en eller annen finurlig måte.

måke. I ørkenområdet møtte vi bl.a sørgesteinskvett og syriairisk. Rundt de vegetasjonsløse fjellene kvitret ravinesvaler på
leting etter insekter
Hurghada.

For å komme til Hurghada tok vi en katamaran
(forøvrig produsert i
Norge!) over Rødehavet.
Under strandturen på
morgenen
satt
flere
strandhegrer og pusset
seg sammen med en
hvitbrystlo og 4-5 steinvendere Selv om varmen stod som verst fikk
vi krelt oss opp på
fjelltoppen av Gabal al
Afash. Kikkerten koste
seg ved synet av
markpiplerke,
dverglerke, flekkdverglerke og blåtrost. Etter
en time på toppen kom
turens første sandstorm
som selvfølgelig satte en
demper
for
videre
observasjoner Det ble
enstemmig vedtatt å sette
nesa mot Nilen
Vi
stablet oss inn i noe som
kanskje en gang var et
kjøretoy
I uendelig
En nilsoljugl (Anthreptes me1allic11s) hann i eklipsedrakt koser seg i
mange timer satt vi der i
en småbusk nær bye11 l11xor i Egypl. Fola: Roy E Wranes.
en bil med ødelagte gear,
gjengrodde vinduer og et
lekk eksosanlegg som oste rett inn til oss Vi
Sharm El Sheikh.
ble skikkelig dårlige og såre i øynene. Hvordan
klarte vi egentlig å komme frem?
Med Sinai-ørkenen og Rødehavet i fjeset stod
vi der og speidet. Sinai er et samlingspunkt for
en god del trekkfugl. Sinai Wildlife Projects,
Luxor.
drevet av Dr. James Dinsmore og Susan
Å komme til Nilen var som i en annen verden.
Johnson, ble startet i 1992 i et forsøk på å
Høye daddelpalmer, fruktbare åkrer, småbevare de vel 400.000 storkene som trekker
bekker og buskas. Faktisk er det vanskelig A
gjennom området hvert år Prosjektet har også
finne ut hva en skal begynne å skrive om
et utdanningsprogram med feltstudier for
Nilsolruglen selvfølgelig ! Mange hanner
skolebarn og et husdyrprosjekt for beduinene
hadde latt sin praktdrakt. Med sine karakterVanligst i havet var rovterne og rødehavs-
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istiske te-wee lyder virret de rundt i blomstene
på jakt etter nektar og hunner. Ei svartvingeglente speidet fra ledningen sin ned i elvekanten der ei natthegre ventet tålmodig etter
en lekkerbisken. Det passerte både beryllbietere og bliikinnbietere, og hoyt over oss
lød traneflokkenes høge trompetstøt. For et
syn. Man blir jo nesten gal! Gang på gang ble

og sjeldne arter. Vi må ha hatt guUhåret på rett
plass! Frister med purpurhegre, niland, skjestork, kittlitzlo og sporevipe. Friste mer?
Hva med svartstork, krabbeeter og krokodillevokter? Et sjeldent syn var ei sporegås!
Kairo.

Det er blitt 12 mars og
turens verste problem har
endelig grepet tak i oss.
magesjuka Da var det
særdeles lite fristende å
tenke på den IO timer
lange togreisa vi hadde
foran oss mot Kairo
Snakket
med
noen
arabere på reisen som
,vng fulgte med i
fuglepreiket mitt. Det ble
et lite oppstyr da jeg
hentet frem fugleboka
med bildet av hærfugl
"Hodhod, Hodhod". sa
araberne, og lyste opp i
fjeset! Bærfuglen har
nemlig en spesiell historie
i muslimenes tro Innen
kong
Salomo
ville
invitere dronningen av
Saba ønsket han å vite
om hun hadde "sex
appeal" eller ikke. Derfor
tilkalte han Hodhod og
bad den fly til Arabia for
Beryllbieteren (Merops orientalis) er en liten, lill s/..y, Jugl,
hiete1fan11lie11. Hl!r sil/er den og speider bare 5 111 fra N1le11s bredde t å oppsøke dronningen.
Egypt. Foto: Roy E Wrdnes.
Den gjorde så. Etter en
viss tid vendte fuglen
tilbake og slapp ned i Salomos hånd en av
vi stoppet av personer som lurte på hva i
dronningens edelsteiner som den hadde snappet
huleste vi holdt på med ute i busker og enger.
til seg, og fortalte for sin hersker om hennes
Vel, det er ikke alltid så lett å forkJare "
sjarm og umåtelige skjonnhet. Dette ble
Men å lete etter fugler om natta? Det er
innledningen til den velkjente kjærlighetsmistenksomt det! Politiet tok like godt og
historien dem i mellom, og over alt høster den
halte oss med til stasjonen for å forhøre oss.
sympatiske Hodhod en høg anseelse blant
Alt for å tå se kirkeugle og tårnugle Det skal
Egyptens folk Kairo er svær, og det blir
ikke være enkelt. Senere leide vi en seilbåt for
selvfølgelig et begrenset antall fugler midt i en
å besøke en feit sandbanke med massevis av
storby som denne. Dem1ed turet vi til
nye arter. Fuglegudene må ha vært med oss,
for her dukket det opp noen usedvanlig lekre
pyramidene og Sfinksen for å reise med hester
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Hærfug/en (Upupa epops) er som oftest en morsom krabat a studere. Her leter den elter smak1yp
like utenfor Tel Aviv (Israel). Fo10: Roy E Wr&nes.
ut i Sahara-ørkenen. Sahara betyr faktisk
ørken på arabisk. Sakte med sikkert kom en ny
sandstonn snikende, og vi måtte sette vendereis. Heldigvis fikk vi med oss gåsegribbb og
berberfalk

Gaza
Sakte beveger vi oss mot Israel igjen. I løpet
av en dag håpet vi å kjøre opp til Suezkanalen,
over Nord-Sinai, inn i Gaza for til slutt å ende
opp i Tel-Aviv. Ved første pissepause hygget
vi oss over synet av en senegalsporegjøk
Utsi.itle av alt mas og kjas sov vi på bussen
gjennom hele Sinaiørkenen frem til grensa til
Israel. Selvfølgelig ventet en lang sikkerhetskontroll. Vi måtte vise passene hele 8 ganger.
Fotoutstyret virket jo meget spionaktig, og ble
rista og vendt på Tankene gikk til David
Attenborough som er en verdensbereist kar
Blir aldri han lei av sikkerhetskontroller tro?
Vel over grensa dukker en rødhodevarsler
opp, men den kunne man ikke nyte synet av
lenge. "Last opp", sa bussjåføren, og det ble
stress videre til Tel-Aviv

Hjemreisen.
19. mars. Vi står 3 timer for å stige om bord i
El-Als Boeing 757. Sikkerhetskontrollorene er
så trege ai flyet må stå ti minutter å vente på
oss Da fikk vi senere servert denne beskjeden
over hoytaleren i flyet : "Bong- Vi beklager
forsinkelsen. Visse passasjerer ønsker å gjøre
livet surt for andre. Vi beklager at det finnes
slike mennesker i blant oss" Farvel Israel og
Egypt - for denne gang.
Avslutning.
Jeg vil til slutt nevne de fuglebøkene som
relativt greit skal dekke området vi besokte, og
som vi halte og dro på under hele turen·
Cappelens Fuglehåndbok over Europa, NordAfrika og Midtøsten av Lars Jonsson Birds of
Europe, Northafrica and Middle East av
Hermannb Heinzel. Richard Fitter og John
Parslow Birds of the Middle East and North
Africa
av
P A.D.Hollom,
R.F.Porter,
S.Christensen og Jan Willis. Ellers er begge
landene greie å reise i, og det er en mengde
gode reisehåndbøker og turistbrosjyrer. Det
kan være en fordel med litt vaksine og
magesjuketabletter. God tur til neste mann!
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Kartet dekker turens område. Løypa vi fulgte er avmerket med piler.
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i havet. COi-opphopningen i atmosfæren øker
og temperaturen stiger enda hurtigere.
'

Dinosaurer og drivhus
Av CatoBuch

The future's so bright I gotta wear shades.
Da jeg gikk på gymnaset, i 1987-88, var jeg
redd og sint. Det var den gangen du ikke
kunne åpne en avis uten å lese om
drivhuseffekten. Nå er sjokkoverskriftene forsvunnet, og ikke nok med det: Regjeringen
forkynner at den ikke planlegger å nå det
ynkelige klimamålet Stortinget vedtok for snart
seks år siden. Dette skjedde så og si uten et
pip fra avisene i Akersgata, eller ansvarlige
politikere.
Men vi er fortsatt redde. Vi vet at drivhuseffekten kan føre til ufattelige lidelser og
ødeleggelser, selv om den ikke utvikler seg
verre enn forskernes nøkterne anslag. Vi vet
også at det kan gå verre. Ut fra det vitenskapen vet i dag, er det en viss sjanse for at vi
kan oppleve det absolutte mareritt for miljøet:
At menneskeskapt drivhuseffekt forsterker seg
selv og løper løpsk.
Slik kunne det gå:
"I april 1995 møtes verdens regjeringer i Berlin
for å diskutere menneskeskapt drivhuseffekt.
De prater globalt og handler ikke.
~undt å~usenskiftet stiger den globale
giennomsrnttstemperaturen raskere enn den
noensinne har gjort så lenge menneskene har
bebodd jorden. Verden blir stadig varmere
mens karbondioksid, C02, og andre drivhusgasser fortsetter å hope seg opp i atmosfæren.

y

erdenshavene blir stadig varmere, og evnen til
a ta opp C02 blir dermed mindre. Vi har
uflaks.
Oppvarmingen av havet gjør at
vannmassene blir mer stabile, noe som igjen
fører
til
redusert
planktonproduksjon.
Planktonbestandene rammes også av økt ultrafiolett stråling gjennom et svekket ozonlag.
Dermed blir mindre C0 2 absorbert av plankton
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År 2004 innleder fire års sammenhengende
tørke i midtre og sørlige USA. Hundre land
importerer mat fra de amerikanske avlingene
som kollapser. På fjerde året er verdens kornreserver bunnskrapt, og kornprisene fyker i
været. De fattigste i de matimporterende Ulandene rammes først.

Blir det eventyrlige avlinger på steppelandene i
Ukrania og Russland når klimaet blir varmere?
Som det heter på russisk: I prinsippet, ja. Men
det meste går bort i ymse svinn. Mange
kystfiskerier i tropene får oppgang. Havstigningen legger hurtig mer av mangroveskogene langs kysten under vann, og mer
org~nisk materiale går i oppløsning og blir
nænng for fisken. Gleden blir kortvarig.
I den økte temperaturen svekkes plantenes
~~ne til å ta opp mer C02 enn de slipper ut
igJen. Følgelig slippes mer karbondioksid ut i
atmosfæren. Den stigende temperaturen fører
til at tundraen i Sibir og Alaska smelter fortere
enn forventet. Mer C02, og nå også store
~engder metan, en enda farligere klimagass,
shppes ut i atmosfæren fra de stadig større
våtmarksområdene og fra den økende
nedbrytningen
av
organisk
materiale.
Temperaturen stiger stadig.
Det blir mer og mer ekstremt vær, ettersom
klimaendringene fordreier værmønstrene over
hele kloden. Stormer, monsuner og sykloner
vokser i hyppighet og styrke. Først i 2023
inntreffer den store ulykkessommeren: Det
mystiske værfenomenet El Nino bringer storm
og oversvømmelse til den amerikanske
Stillehavskysten. Monsunen Marianne herjer
Sørøst-Asia, og store skogbranner raser over
tørkerammede kontinenter.
Forsikringssummene løper opp i en 150
milliarder dollar, og forsikringsindustrien går
ned for telling.
Det sender sjokkbølger
gjennom hele verdensøkonomien.
Børsnoteringene stuper og depresjonen brer seg.
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De overlevende forsikringsselskapene vegrer
seg mot et stadig mer kaotisk klima ved å nekte
å forsikre de mest værutsatte områdene. Så og
si over natten o'pplever hele regioner og land at
investeringene forsvinner og eiendomsprisene
raser. En halv millio~ mennesker emigrerer fra
små øystater i Stillehavet, der drikkevannet
ødelegges av stigende havnivå.
Oppvarmingen skjer nå raskere enn FNforskernes klimamodeller kunne forutsi, fordi
skyene har begynt å arbeide mot oss, uflaks
1gien. Fordi flere skyer dannes høyere oppe
enn det som var tilfellet tidligere, omdannes
vanndampen til iskrystaller. Dermed bindes
mer varme i atmosfæren.
Tørkerammede
planter kommer oss ikke til unnsetning med å
ta opp C02 fra atmosfæren. Jeg nærmer meg
pensjonsalderen.
Fisken
Verdens fiskerier endres drastisk.
flytter med temperatursonene i havet til helt
nye fiskebanker. Og nå er noen av fiskens
viktigste spiskammers ødelagt. De yrende
våtmarkene og mangrovesumpene langs
kystene er tatt av havstigningen. Korallrevene
har ikke tålt økningen i havtemperaturen: Over
hele verden ligger de bleknet og døde. Ulandenes kystfiske svikter.
Noen områder i verden er på dette tidspunkt
bare litt oppvarmet. Klimaet er blitt mer stabilt
og avlingene har vokst, for eksempel i Norge.
Disse vinnerne på kort sikt rammes nå av en
drastisk forverret verdensøkonomi som følge
av svikt i den globale matproduksjonen.
Verdens temperatursoner har alt krøpet flere
hundre kilometer nordover.
Mens SørTyskland har middelhavsklima, krymper
tundrabeltet inn og forsvinner opp mot ishavet i
Nord. Europas syke skoger makter ikke å
følge med og tilpasse seg.
Noen arter
blomstrer opp som ugress, andre bukker under.
Mest utsatt er arter og økosystemer som lever
langs yttergrensene: i fjellene, langs kystene,
nord for polarsirkelen, kort sagt i mesteparten
av Norge.

Varmekjære skadedyr brer seg nordover og
rammer det europeiske landbruket. Hundrevis
av millioner mennesker lever nå i områder som
stifter bekjentskap med tropesykdommer som
malaria, schistosomiasis og denguefeber. Ennå
er verdens regjeringer ikke villige til å vedta de
radikale tiltakene som trengs.
De registrerer med et skuldertrekk at en
femtedel av Bangladesh er tatt av havet, og
likeså de fruktbare elvedeltaene i Egypt og
Vietnam.
Titalls millioner miljøflyktninger
strømmer fra disse folkerike områdene, og over
dobbelt så mange flyktninger fra land som nå er
tørket ut til ørken.
Nå er også de arktiske strøk begynt å bli
varmere. På den arktiske kontinentalsokkelen
slippes det løs enorme menger metan.
Målinger avslører en kraftig økning
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.
Like over år 2100 forårsaker klimaendringene
plutselig store, dramatiske endringer med
strømmene i Atlanterhavet. At Golfstrømmen
forsvinner fra norskekysten er ikke engang
forbokstaven på hva dette betyr for
livsbetingelsene på planeten.
Endelig blir det iverksatt hurtige politiske
tiltak, koordinert gjennom FN, for å redusere
utslippene av klimagasser. Men det er for
sent."
Ja, sånn kunne det gå. Alt som trengs er litt
uflaks.
Norsk klimapolitikk:
varmere verden.

Stø kurs mot en

Regjeringen har varslet at den har gitt opp
målet om å begrense COrutslippene, som er
stadfestet
i
Stortinget
og
i
FNs
klimakonvensjon.
Eller som Regjeringen
uttrykker det: "Det er ikke nå aktuelt å legge
opp til en politikk som vil sikre en stabilisering
i våre samlede COrutslipp i år 2000". Tvert
imot: Vi kan forvente en økning i utslippene.
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Et av de første landene i verden som tok på seg
forpliktende klimamål, kan bli det første til å gi
opp. Det ville være et farlig signal, som ville
skade Norges troverdighet, og undergrave
internasjonalt forpliktende samarbeid mot
klimaendringene.
Regjeringen Brundtland har holdt stø kurs mot
en varmere verden.
Siden COi-målet ble
vedtatt i 1989, har norske myndigheter gjort en
rekke vedtak som vil medvirke til drastisk økte
utslipp fra veitrafikken, lufttrafikken, og
utvmnmg av olje og gass på kontinentalsokkelen. Som leder for Verdenskommisjonen
for miljø og utvikling, gikk Gro Harlem
Brundtland inn for å halvere energiforbruket.
Siden den gang har Norge nesten tredoblet
oljeutvinningen, under ledelse av "verdens
miljømor".
Lite er gjort for å begrense utslippene. Norge
har en COi-avgift, men den er en avgift som
ikke strekker til for å nå et mål som ikke holder
mål. Avgiften må være 3-4 ganger høyere for å
nå stabiliseringspunktet, sier Regjeringen.
Tilskuddene til energisparing og fornybar
energi skjæres inn til beinet.

strukturelle: De er innebygget i måten vi
organiserer samfunnet og økonomien vår på
De kan ikke løses med teknisk fiksing eller
svakt økte avgifter. Vi må rett og slett stanse
forbruksveksten og innrette oss annerledes.
Særlig viktig er det å se på de to helligste
kuene i Regjeringens politikk, petroleumsutvinningen og veitrafikken, som til sammen
står for halvparten av Norges utslipp.
Dinosaurene rår igjen.
I dag er det dinosaurene som rår. Fossil
tenkning i regjeringskorridorene og næringslivet sikrer at vi fortsatt pumper opp fossile
brensler og brenner dem som aldri før. Man
kan si mye om dinosaurene. Forskningen
forteller at de var kaldblodige, tjukkhudete, og
hadde en hjerne på størrelse med en valnøtt.
Men ryggrad det hadde de.
Den gang
Tyrannus Rex trampet rundt på jorden var det
vel neppe noen som ville kalt det særlig
realistisk at noen små, hårete pattedyr skulle ta
over hele butikken. Dinosaurene døde ut. Vi
kan velge om vi vil følge etter dem, eller om vi
vil ta et oppgjør med fossilene som styrer.
Forfatterens adresse:

Tiltak som må til.
Skal vi ha håp om en bedre politikk, må vi
slappe av på det hysteriske kravet om
kostnadseffektivitet, som er bærebjelken i dag.
Jeg er helt for kostnadseffektivitet, det er bra å
få mest mulig miljøvern for hver krone, men jeg
synes det er viktigere at vi faktisk får tiltak som
virker. Vi trenger en politikk som er styrings
effektiv, det vil si at virkemidlene vi tar i bruk
må kunne sikre at vi faktisk når de målene vi
setter oss.

CatoBuch
Skrelia, 4580 Lyngdal

Vi må se på tiltak som er "angrefrie", tiltak
som er økonomisk billige, eller til og med
lønnsomme, som reduserer flere miljøproblemer sett under ett, og som bidrar til å
løse andre samfunnsproblemer, særlig arbeidsledigheten. Men det vil være en illusjon å tro
at vi ikke må gi avkall på noe, at vi ikke må
gjøre tøffe valg. COi-utslippene er det vi kaller
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Nå hekker havhesten i VestAgder !
Av Knut S Olsen

Den 28. mai i fjor (1995) var Sverre Sandersen,
Tor A Olsen og undertegnede på vei ut til
Markøy i Lyngdal kommune for å telle opp
måkebestanden i sjøfuglreservatet. Dette var i
forbindelse med et prosjekt som heter "Det
nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl", prosjektet blir drevet av Direktoratet for
naturforvaltning og har som formål å følge med

i utviklingen av sjøfuglbestandene langs hele
Norges kyst. Et forhåpentligvis representativt
utvalg av norske sjøfuglkolonier har blitt
plukket ut til å være med i prosjektet, deriblant
Markøy.
Da vi passerte utenfor Rosfjorden skjedde det
noe som gjorde at forventningene til turen økte,
en havhest passerte nemlig båten på få meters
hold. Tankene gikk umiddelbart til forrige gang
vi var på Markøy, for to år siden, da var det
nemlig et havhestpar som holdt seg inne i den
mest utilgjengelige delen av gråmåkekolonien
på øya. Den gangen fant vi ikke noe som kunne
tyde på hekking, men vi hadde jo lest at havhesten som regel sitter i mange år på en ny plass
før den begynner å hekke. To spørsmål meldte
seg: Hekket den i år? - og ikke minst: Ville vi
finne Markøy i tåka som nå hadde blitt tykk som
graut? Sverre har imidlertid vært på sjøen før
og traff nesten rett. på Markøy, og da vi
fortøyde båten lettet tåka og etterhvert ble det
et nydelig vær.
Vi gikk umiddelbart i gang med reirtellinga. Da
vi hadde talt måkereir i bøtter og spann og gikk
i gang med de siste bratte klippene i måkekolonien hadde jeg neste1\ glemt havhesten.
Men da jeg kikket over kanten på ei ny fjell-

hylle, lå den der plutselig, den var bare 2,5 m
fra meg og tydeligvis hadde den ikke sett meg.
Den ufyselige havhestlukta reiv i nesa. Jeg løp
for å hente Tor som var like i nærheten Det
gikk så fort at jeg nesten ikke fant igjen plassen,
derfor kom vi nå inn fra en annen retning og
havhesten så oss med en gang. Den bakset
bortover hylla og fikk ikke luft under vingene
før den kastet seg utfor kanten. Med seg drog
den et måkeegg som gikk i tusen knas da det
traff fjellet lenger nede. Reiret lå oppå et gråmåkereir som var sparket i stykker. Det store,
avlange og hvite havhestegget lå litt på siden av
reiret og var kaldt. Trolig hadde havhesten ruget på feil egg, nemlig det måkeegget som den
drog med seg utfor stupet. Vi la nå havhestegget i reiret i håp om at det enda var liv i det.
Vi hadde fotoutstyr med i båten, dessuten
hadde Sverre med seg videokamera. Men alt
dette befant seg på andre siden av øya og vi
ville ikke gå gjennom kolonien en gang til og
forstyrre fuglene unødig. Derfor fikk vi ikke
noe belegg for observasjonen, vi telte heller
ferdig den siste lille biten av kolonien, før vi
forlot øya - godt fornøyde.
Det var ikke så uventet at havhesten skulle
begynne å hekke i Vest-Agder. Helt fra de
første parene hekket på Runde i Møre og
Romsdal på 1920-tallet har havhesten spredt
seg sørover. I Rogaland ble den konstatert
hekkende allerede i 1968 ved Utsira, og fra
1977 har den holdt seg på Foksteinane kun få
kilometer fra grensen til Vest-Agder. Tidlig på
90-tallet hekket det over 60 par på Foksteinane.
Bare tiden vil vise om bestanden i Vest-Agder
vil øke så raskt.
Da Markoy ble besøkt i juni 1996 var det 3 par
og 2 individer av havhest til stede i kolonien.
Kun et par ruget, men det ser ut til at havhesten
har fått et skikkeligfotfeste i Vest-Agder 11e1.

Litteratur:

Carlsson, 0. m.fl. 1988: Havhest Fulmarus glacialis. S 32 i:
Fug/eat/as for Rogaland. Falco suppl. 2. 405 s.
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Første hekkefunn av
dvergdykker i Vest-Agder.
- Kristiansand 01.07.95.
Av Roy E Wrånes
Det var en slik sommerdag der du gjeme tar
frem sykkelen for å slappe av og se på fugler.
Med godt, varmt og nesten vindstille vær
ankom undertegnede med nåværende kone
Flekkerøya utenfor Kristiansand. Øya var før et
bra trafikkert område med fugletittere
Dessverre er det blitt færre besøk de siste årene.
Kanskje grunnet en ny undersjøisk tunnel der en
må betale en skyhøy bomavgift ? Sykler er
derimot gratis, men pust og pes. Vi parkerte
syklene og tok "apostlenes hester" fatt, lastet
med utstyr for kikking.
Tjernet.

20 minutter senere ankom vi et lite tjern jeg
hadde i minnet fra en del tidligere turer. Med
mye av overflata dekket av sneller (Equisetum)
og nøkkeroser (Nymphaea) er det en god del
vannfugl som finner et eldorado her. Vannstanden er ikke mer enn 2-3 m. Det krydde av
stokkender over alt, og det ble litt kjedelig i
lengden. Vi bestemte oss for å rusle videre på
øya.
Lyden.

Nettopp da vi snur ryggen til tjernet hører jeg
en kraftig lyd En høy trillelyd, noe småspoveaktig. Nå var det noen som fikk fart på
beina! Vi nærmest fløy opp på en liten kolle
like ved. Lyden nådde øret om og om igjen
Dette var da merkelig. Kunne det bare være ei
siv-/sothøne med sommerforkjølelse? Vi så
ingen ting. Og snart forsvant lyden også. Det
var da som bare! Teleskopet sveipte over

vannet forbi stokkender, stokkand par, stokkand hunn, dvergdykker, stokk ..... HÆ!! ! Ah
steike! Jeg fikk formelig en kollisjon mellom
øyet og teleskopet så tårene spratt av smerte og
glede. Var det mulig? Jo, sannelig lå der en
ensom dvergdykker og pusset seg. Ettersom
datoen var 1. juli, la vi to og to sammen og det
blir: Sommer + dvergdykker = hekkesesong.
Reiret

Etter en liten indianerdans av glede fulgte vi
etter fuglen i teleskopet. Før eller senere måtte
den vel møte sin make, om det da var noen.
Jada! Ikke bare møtte den dama/mannen sin,
men et pent anlagt flytereir kunne saktens mette
øyets sult. Og for å gjøre en lang historie kort:
4 unger. For mental støtte ringte vi Phillip
Aanensen som tok med seg kamera for å dokumentere det første funn fra Vest-Agder. Alle
koste seg over det fine synet på betryggende avstand fra de hekkende dvergdykkerene
Dvergdykkerens status.

Kanskje hekker det bare 30-50 par dvergdykkere i hele Norge. I Norsk Fugleatlas skrives det at de viktigste vinterlokalitetene i vårt
land er påfallende ofte i relativt kort avstand fra
de kjente hekkelokalitetene. For vår del observerte vi 5 dvergdykkere vinterstid i ei bukt bare
8 kilometer fra hekkeplassen samme året.
Gjennom den 20-års perioden som har gått
siden dvergdykkeren første gang ble funnet
hekkende, synes det som om det har vært en
liten økning på 70-tallet, deretter en viss tilbakegang på 80-tallet, før det på nytt har vært en
liten oppgang i antall registrerte par rundt 1990.
Variasjonen følger stort sett klimatiske svingninger og kan tyde på at bestandens opptreden i
randområdene, som i Norge, ikke er et spørsmål
om ekspansjon, men tilstedeværelse i gunstige
perioder, muligens fravær i ugunstige perioder.

Litteratur:
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TV-AKSJONEN '96 - MILJØ FOR LIVET
Av Per Ole Syvertsen

Den tradisjonelle innsamlingsaksjonen på NRK hver høst går i år til miljøbevegelsen under
mottoet MILJØ FOR LIVET. NOF har inngått avtale med TV-aksjonen, og vil motta er.
andel av de innsamlede midler. Dette vil sette oss i stand til å drive fugievernprosjekter, i
Norge og internasjonalt. Til gjengjeld må vi bidra til å markedsføre aksjonsdagen 20. oktober,
og vi må stille bøssebærere - så mange som mulig. Foreningens medlemmer oppfordres til å
slutte opp om lokale arrangementer, og å melde seg som bøssebærere.

TV-aksjonen i 1996 er tildeit organisasjonene
som bøssebærere. Totalt sett er målet at 90.000
Norges Naturvernforbund, Framtiden i våre
bøssebærere skal gå fra dør til dør landet rundt
hender,
WWF
Verdens
Naturfond,
den 20. oktober. Det er ikke satt noe konkret
Utviklingsfondet og Regnskogsfondet, men
«krav» om hvor mange bøssebærere NOF må
NOF har inngått en avtale som sikrer 1% av
stille, men målsettingen er at en betydelig del av
medlemmene vil melde seg - jo flere jo bedre!
netto innsamlede midler til våre prosjekter.
Og få gjerne med familie, venner og naboer Aksjonen er rettet mot et globalt tema som ikke
man behøver ikke være NOFkjenner landegrenser: miljømedlerr.
for
å
støtte
problemene. Spesielt ses
fuglevernarbeidet 1
fattigdom
og
miljøødeleggelser i landene i sør i
sammenheng. TV-aksjonen
'96 MILJØ FOR LIVET
NOFs prosjekter
retter seg derfor mot
En mer omfattende presenlangsiktig bistand som redder
tasjon av de tre prosjektene
både mennesker og natur, i usom NOF vil benytte TVlandene og i Øst-Europa.
aksjonsmidiene til vil komme
TV-aksjonen skal imidlertid
i i 'ar Fug!ejcwna 19 (3), og
også støtte miljøprosjekter i
det henvises til dette heftet
Norge - fordelingsnøkkelen
for nærmere detaljer. For
er at 75% av de innsamlede
medlemmer som ikke mo~tar
midlene skal benyttes til
Vår
Fuglefauna
gjengis
prosjekter i sør, 15% : Østimidiertid her den kortfattede
Europa, og 10% skal
TV-AKSJONEN '96
2 o o K To B E R
prosjektomtalen som sto i
anvendes på hjemmebane. En
Var Fuglefauna 19 (2)
generell presentasjon av TVPlanen er at alle prosjektene
aksjonen og hovedprofilskal starte i 1997, og at NOF-m~dlemmer skal
eringsprosjektene er gitt i Vår Fuglefauna
ha anledning til å delta i feltarbeidet
tidligere i år (VF 19 (2)• 71-'c:)3)

MILJØ
FOR~

LI\TET

NOF som organisasjon er betydelig mindre enn
de store bak årets TV-aksjon, men vi er godt
forgreinet. Med 5.500 medlemmer, rundt 50
lokallag og med fylkesforeninger i nesten alle
fylker er det derfor forventet at NOF skal kunne
engasjere mange til å gjøre en innsats, særlig

Fossekai/en - vår nasjonalfug!. En landsdekkende registrering av fossekall og artens
leveområder til ulike tider på året vil bli NOFs
store nasjonale satsing i forbindelse med TVaksjonen MILJØ FOR LIVET. Utbredt over
hele landet som den er, og populær og velkjent
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blant folk flest, satser vi på å samle et stort og
allsidig materiale om artens status i Norge i
jubileumsåret 1997 da NOF fyller 40 år.
Fossekallen er også utsatt for miljøgifter, og
står det egentlig så bra til for den i alle
landsdeler? 30% av midlene øremerkes
prosjektet.
Miljøbevissthet og vern av biologisk mangfold i
Etiopia. I samarbeid med BirdLife Inter-

national's partnerorganisasjon i Etiopia,
Ethiopian Wildlife and Natura! History Society
(EWNHS), vil NOF arbeide for vern og
langsiktig forvaltning av viktige fugleområder i
landet.
Etiopias
store
og
voksende
landsbygdbefolkning gjør miljøvernarbeid i dette
fattige landet til en stor utfordring, men det
finnes lyspunkter, slik som EWNHS's
Conservation for Survival Programme og den
store interesse det blir møtt med i Etiopia. NOF
vil benytte TV-aksjonsmidler til å bistå EWNHS
i å styrke og videreutvikle prosjektet, foruten å
foreta sårt tiltrengte ornitologiske registreringer
i våtmarker og andre viktige fuglelokaliteter, og
avsetter 50% av pengene til dette. NOF arbeider
også for å skaffe ytterligere midler til prosjektet.
Globalt truede fuglearter i Litauen. BirdLife

International' s partnerorganisasjon i Litauen,
Lithuanian Ornithological Society (LOD), og
NOF vil over en treårsperiode samarbeide om å
taksere globalt truede arter som opptrer i
internasjonalt betydelige antall i Litauen.
Aktuelle arter er hvitøyeand, stellerand
(overvintring), storskrikørn (opptrer regelmessig og hekker muligens), åkerrikse og
vannsanger. NOF setter av inntil 20% av
midlene til dette prosjektet.

oktober. Det er også etablert en del kommunekomiteer som vil stå for lokale arrangementer i
samråd med fylkeskontoret, og det er her
bøssebærerne registreres.
Det arbeides med å finne fram til en eller flere
kontaktpersoner fra hver av NOFs fylkes-

avdelinger, som vil ha som oppgave å fungere
som forbindelsesledd mellom enkeltmedlemmer,
NOF sentralt og TV-aksjonens fylkesaksjonsledere. Dessverre er det i skrivende stund bare
utpekt NOF-kontakter i et fåtall fylker, men
navnene vil være kjent i flere fylker før denne
artikkelen er trykket. Medlemmer som ønsker å
registrere seg som bøssebærere bes derfor i
første omgang om å kontakte sitt fylkesstyre for
å høre om det er utpekt noen fylkeskontakt,
eller til undertegnede. Dersom slik ikke finnes
kan man ta kontakt direkte til TV-aksjonens
fylkesaksjonsleder. I Vest-Agder er dette:
Birger Gunvaldsen, Myrbakken 7e,
4621 Kristiansand
Tlf. jobb 38 01 54 07;
mobil 94 29 25 92; faks 38 02 07 15

For at TV-aksjonen '96 skal bli en suksess og
NOFs planlagte fuglevernprosjekter i inn- og
utland kunne iverksettes, er det altså avgjørende
at man klarer å mobilisere titusener av bøssebærere, som skal gå fra dør til dør på
aksjonsdagen. Mange av bøssebærerne må
komme
fra
medlemsrekkene
til
de
organisasjonene som vil motta de innsamlede
midlene, inklusive NOF. Mye er altså opp til oss
- la oss vise at vi kan få til dettel

Organisering av TV-aksjonen

Oppfordringen går derfor til alle NOFs
medlemmer: Gå mann og kvinne av huse for
å gi deres bidrag til en vellykket aksjonsdag
20. oktober. Meld deg som bøssebærer!

TV-aksjonen har et fylkeskontor og en
fylkesaksjonsleder i hvert fylke; dessuten er det

Forfatterens adresse:

egne aksjonsledere spesielt for de største byene.
Fylkeskontorene er ansvarlige for den praktiske
koordineringen av kampanjearbeidet og
pengeinnsamlingen på aksjonsdagen 20.

Per Ole Syvertsen
Bentsebrugata 25 C, 0./69 'Jslo
Tlf. 22 18 01 23 (privat); 22 85 47 95 (kontor)
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OPPROP:

Skriv til:

Piggsvinets utbredelse i VestAgder 1996.

Agder naturmuseum,
Postboks 1018 - Lundsiden
4602 KRISTIANSAND

eller ring:
Av Asbjørn Lie

38 09 23 88 og spør etter Asbjørn Lie.

Piggsvinet står på den norske rødlisten over
truede pattedyr som utilstrekkelig kjent. Vi vet
altså for lite om utbredelsen og tilstanden til
piggsvinbestanden til sikkert å vite om arten er
truet eller ikke. I løpet av sommeren 1996 vil
derfor Agder naturmuseum foreta en nærmere
undersøkelse av piggsvinets status og utbredelse
i fylket.
Beate Strøm Johansen, initiativtaker og leder av
det nystartede fylkeslaget av NZF (Norsk
Zoologisk Forening) i Aust-Agder, har foretatt
en landsomfattende undersøkelse av piggsvinets
utbredelse i 1993 i forbindelse med sitt
hovedfagstudie i zoologi. I følge undersøkelsen
står det dårlig til med piggsvinbestanden på
Agder. Piggsvinet er registrert i vel halvparten
av Vest-Agders kommuner. I følge undersøkelsen er piggsvinet ikke observert i en
kystkommune som Søgne siden 1985, mens
innlandskommunen Sirdal har en høy forekomst.
I 1993 ble piggsvinet registrert i Kristiansand,
Farsund, Marnardal, Lindesnes, Lyngdal,
Kvinesdal og Sirdal. Fullt så galt er det vel ikke
her på "palmekysten"? Det har tidligere vært
observert piggsvin i Mandal, Flekkefjord,
Vennesla, Søgne og Audnedal. De finnes her
kanskje enda?
Vi oppfordrer derfor Piplerkas lesere til å notere
ned alle piggsvinobservasjoner i sommer og
melde fra om eldre observasjoner. Alle observasjoner er av interesse - også mangel på observasjoner i områder du er godt kjent i. Har du
bodd lenge på et sted og aldri sett et piggsvin
eller hørt at noen har sett piggsvinn i området,
er det svært viktig at vi får melding om det. Vi
ønsker å få inn meldinger fra så mange som
mulig.

Litteratur:

Johansen, B.S. 1995. Atlas over piggsvin i
Norge 1980-1995. Fauna s.204-208. Vol.
48 Nr. 4 1995.

Johansen, B. S. 1996. Piggsvinets status i
Norge 1960-1993. N7NU, SMU-rapport.
Johansen, B. S. 1996. Piggsvinets utbredelse og
bestandsutvikling i Norge 1960-1993.
NTNU, SMU-rapport.

Hjelp piggsvinet !
Artikkelen er hentet fra "Trond Vidar Vedum
(red.), NORSK NATURHANDBOK. Tiltak for
et rikere dyre- og fugleliv" og gjengitt med
tillatelse fra forfatter. Boka er utgitt på J W.
Cappelsens Forlag AS 1993.

Piggsvinet har gått tilbake i antall de senere
årene, selv om enkelte områder fortsatt har en
stor bestand. Mangel på godt overvintringssteder er sannsynligvis en av årsakene til at
bestanden er redusert. Det går det an å gjøre
noe med.
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En stor og løs løvhaug er et godt utgangspunkt
for et piggsvinbol. En krok under verandaen
der dyra kan dra sammen en del gress, er et
annet lunt sted. Du kan også bygge et hus for
piggsvinet. Ei kasse laget av for eksempel
impregnerte bord og plassert i et stille hjørne av
hagen, kan bli et fast og trygt oppholdssted
Forsyn kassa med et inngangshull på ca 20x30
cm, og plasser en liten ekstra sperre like
innenfor inngangshullet, slik at ikke grevlingen
kommer inn med hodet.

villaområder med småhager. I Danmark finnes
det en stor piggsvinbestand i tettbebygde strøk
med relativt stor biltrafikk.
Ved å fore piggsvinet i hagen unngår du at dyra
streifer vidt av gårde, og risikoen for at de skal
bli overkjørt er mindre. Det kan være en fordel
å vente med å sette ut maten til utpå kvelden.
Da kommer piggsvinet først til matfatet. Bruk
en tung skål å ha maten i. Ei gammel stekepanne egner seg godt. Piggsvinet liker nemlig å

Ei stor trekasse kan bli et godt piggsvinhus. Kassa bor være minst 60 x 80 x 50 cm og ha en
passende åpning.for piggsvinet. Det er en fordel at kassa ikke kommer i direkte berøring med
bakken. Det kan da lett bli rått innvendig. En trekloss i hvert hjorne gjor god nytte. Bo/materialet
kan best lages av halm, lauv eller langt tort hoy. En tverrvegg inne i kassa, som vist på tegningen,
hindrer at grevlingen kommer inn, men denne veggen er ikke påkrevd.

Grevlingen kan være en skummel fiende for
piggsvinet. Mange har opplevd å se grevlingen
løpe av gårde med piggsvin i kjeften. Dette kan
være årsaken til at piggsvinet har gått tilbake i
mange distrikter der grevlingen har økt i antall.
På Vestlandet har vi en stor piggsvinbestand, og
i disse områdene finner vi ikke grevling. Det
virker som om piggsvinet har klart seg best i
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stå oppi fatet, og det ender ofte med at skåla
velter. Passer det best for deg å sette ut mat
tidlig på dagen, så legg gjerne en skål over som
beskyttelse mot skjærer og katter.
Har
piggsvinet fått vanen med å finne mat på
plassen, så skyver det lett skåla unna Maten
bør stå beskyttet mot regnvær under et lite tak
eller ved en busk.
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NOF avdeling Vest-Agder
Arsmelding 1995.
Styrets sammensetning i 1995 har vært:
Knut Sigbjørn Olsen
Truls Andersen
Finn Jørgensen
Øyvind Fjeldsgård
Gunnar Gundersen
Kåre Olsen

formann
kasserer
sekretær
Kristiansand lokallag
Mandal lokallag
Lista lokallag

Varamenn:
Birger Westergren
Ole Aa Bratt.fjord
Kjell Grimsby

Kristiansand lokallag
Mandal lokallag
Lista lokallag

Møterett:
Jan Erik Roer
Runar Jåbekk

for Lista Fuglestasjon
for Piplerka

Siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 3
styremøter (24. mars-95 , 17. november-95 og
3.mars -96). Totalt har 37 saker vært oppe til
behandling, følgende nevnes her
-Status for
våtmarker
i Vest-Agder.
Direktoratet for naturforvaltning ønsket å
kartlegge status samt å påvise årsaker til
forringelse av verneverdiene i verneområdene,
dette har vi fulgt opp her i Vest-Agder. Videre
har vi lagt ned en betydelig innsats i NOFs
prosjekt: "Status for viktige våtmarker".
Resultatet av dette prosjektet er presentert i
NOF-rapporten med samme navn. Alt materialet
fra dette arbeidet er også oversendt
fylkesmannen.
-Important Bird Areas (IBA). Listen over de
viktige fugleområdene i Europa skal revideres
og i den forbindelse skal alle aktuelle områder i
Norge vurderes på nytt for å finne ut hvilke som
tilfredsstiller de strenge kravene til et IBAområde. Vi har mottatt bekreftelse fra NOF på
at de to områdene i Vest-Agder som vi har fylt
ut skjemaer for begge er kvalifisert. De to

områdene det gjelder er "Lista våtmarkssystem"
og "Skjernøya syd skjærgården".
-Slevdalsvann. Vi har flere ganger forsøkt å
presse på for å få området vernet og restaurert,
men fylkesmannen har ikke vært særlig innstilt
på å få fortgang i dette. Det siste nye nå er at
NOF har foreslått å bruke penger fra Tvinnsamlingen i 1996 til å restaurere vannet,
forslaget er oversendt WWF og det er opp til
dem om de velger å satse på dette. Vi er
imidlertid redde for at Farsund kommune vil
arbeide meget sterkt mot et slikt prosjekt.
Videre har vi kommet med uttalelser i følgende
saker
Grensejusteringer i Lundevågen
fuglefredningsområde, forvaltningsplaner for
Prestevannet
fuglefredningsområde
og
Nesheimvann
naturreservat,
utvidet
reguleringsplan ved Lista fyr, NOFs nye
organisasjonsstruktur, verneplanforslag for
Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane samt endring av
vernestatus, -grenser og -bestemmelser for
Listastrendene landskapsvernområde.
NOF-Vest-Agder har gjennomført følgende
prosjekter i 1995 Vannfugltelling i januar og
mars og overvåkning i de faste sjøfuglkoloniene
er utført etter oppdrag av ON/NINA Vi har
deltatt aktivt i NOFs åkerrikseprosjekt,
resultatene fra dette prosjektet kan leses i egen
NOF-rapport.
Vi utførte også en total
hekkeregistrering av dverglo i fylket ved hjelp
av midler fra viltfondet.
Videre har
hvitryggspettprosjektet rullet videre også i
1995. NOF' s landsdekkende låvesvaleprosjekt
har også blitt fulgt opp, men med noe laber
oppslutning.
Samarbeidet
med
fylkesmannens
miljøvernavdeling har også i år vært svært
dårlig, vi får minimalt med støtte for våre
synspunkter og har inntrykk av at de tar mye
mer hensyn til nærings- og utbyggingsinteresser
enn til naturvern. Av positive ting kan det
nevnes at forvaltningsplanen for Listastrendene
endelig er ferdig, selv om det ikke er tatt noen
avgjørelse i de mest konfliktfylte sakene; disse
ble sendt ut på høring nummer ørten. Videre
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ser det ut som om verneområdene på Lista vil
bli Ramsarområder i løpet av meget kort tid,
trolig vil dette bli vedtatt på partskonferansen
19.-27. mars i 1996.

LRSK er på oppfordring fra NSKF sendt videre
for ny behandling. Det årlige LRSK møtet ble
ikke avholdt i 1995, men derimot i januar 1996.
Saksbehandlingen foregikk forøvrig pr post

Som en ser har fylkesforeningen i år stort sett
fungert som koordinator for prosjekter og
uttalelser.
All PR-virksomhet og øvrige
aktiviteter har blitt overlatt til lokallagene. Det
er svært ønskelig med nytt blod i styret som kan
være med på å profilere foreningen bedre mot
publikum.

Sekretærens arbeid har også i 1995 vært preget
av arbeidet med boka "Sjeldne fugler i Norge"
som skal være ferdig høsten
1996.
Funnoversikter for artene som skal være med i
boka er ajourført til og med 1994, og det er lest
2. korrektur på utskrift av prosjektets
funndatabase. Videre er funnoversikter for våre
øvrige godkjenningsarter utarbeidet. Dette har
vært tidkrevende, og det har ført til at LRSKrapportene for 1994 ikke kommer på trykk før i
Piplerka nr I 1996.
Til gjengjeld er
sjeldenhetsrapporten for 1994 utvidet med
artsomtale og funnstatistikk for alle artene.

For komiteene og regnskapet vises det til egne
årsmeldinger.

Knut Olsen - formann

Det har bare kommet en publikasjon fra LRSK i
1995:
Vestøl T.B.: Nye LRSK-lister for Vest-Agder.
Piplerka nr 2-3 1995 side 102-107. (Fullstendig
arts- og underartsliste, inkludert B-arter)

LRSK' s årsrapport for 1995.
LRSK Vest-Agder har i 1995 bestått av Inge
Fle!)jå, Nils Helge Lorentzen, Jan Michaelsen,
Eldar Wrånes og Tellef Baroy T'estol

(sekretær).
Etter et par år med svært mange innsendte
observasjoner, ble 1995 med 101 saker et noe
roligere år. Dette skyldes nok verken mindre
observasjonsaktivitet eller lavere rapporteringsgrad enn tidligere, men snarere at etterslepet fra
foregående år nå er tatt igjen, samt at relativt få
1995-observasjoner ble sendt inn før nyttår. 36
av sakene ble sendt videre til NSKF. Av de
resterende 75 sakene ble 74 godkjent, mens 1
ble underkjent. I awentende sak fra 1994 ble
godkjent, 3 ble underkjent, mens I ble
oversendt NSKF. Fortsatt ligger 2 saker fra
1993 til awenting pga manglende beskrivelse.
En del eldre funn som tidligere er behandlet av
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Observasjoner fra 1993 og 1994 som er
behandlet av NSKF blir publisert i NSKFrapporten i Vår Fuglefauna nr 5 1995. LRSK
har bidratt med observasjoner fra Vest-Agder til
NFKF' s rapport "Fugler i Norge 1994" som
kommer på trykk i Vår Fuglefauna nr 5-95, og
har dessuten svart på diverse henvendelser om
funnoversikter for enkeltarter.
I 1995 har det vært tegn til bedring i
tilbakemeldingen fra NFKF Oversikter over
godkjente funn fra 1992, 1993 og 1994 er
kommer LRSK i hende for observasjonene er
blitt publisert i Vår Fuglefauna, og innsendt
beleggsmateriale er returnert. Derimot mangler
fortsatt konkrete svar med begrunnelse for
underkjente og awentende observasjoner helt
tilbake til 1990.

Tellef Barøy Vestøl - sekretær
Oslo IO. mars 1996
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NOF avdeling Vest-Agder - regnskap 1995.
Driftsregnskag_
Inntekter
Prosjekter( 1
Annonser Piplerka
Abonnement Piplerka
Årsmøte NOF
Skrapelodd inntekter( 2
Gevinst skrapelodd
Renter
Diverse inntekter
SUM INNTEKTER
Utgifter
Prosjekter(3
Abonnement Piplerka
Trykking Piplerka
Porto Piplerka
Diverse utgifter Piplerka
Prosjekter Minnefond
Årsmøte NOF
Årsmøte NOF-1995
Årsmøte NOF avd. V-Agder
Kontorutgifter
Diverse utgifter
Bankomkostninger
SkraQelodd
SUM UTGIFTER

1994

1995

budsjett 1996

41.000,00
2.250,00
2.660,00
2.094,00

26.000,00
1.500,00
3 000,00
1.400,00
800,00

225,88

21.000,00
1.500,00
2.125,00
l. 700,00
8.285,00
5.000,00
176,74

48.229,88

39.786,74

200,00
3.500 00
36.400,00

12.936,50
360,00
18.410,00
3.579,00
1.384,50
1.500,00
1.700,00

740,00

6.000,00

19.620,00
1.948,50
211,50

20.000,00
5.000,00

1.700,00

2.000,00
1.400,00
1.000,00

1.175,00
150,00
175,00
12.240 00
53.610,00

926,00
459,50
427,00
75,00
591,00
26.698,50

36.400,00

Driftsresultat

-5.380:12

13.088:24

0200

Beholdning l. jan.
Beholdning 31. des.
Bank
Kasse
Post

10.120,34

4.900,22

3.370,46
1.369,76

14. 744,59
2.300,00
943,87

4.740,22

17.988,46

-5.380:12

13.088:24

110.908,27

113.082,19

l 000,00

Balanse

Sum 31. des.
Endring av beholdning

C.A.Jacobsens Minnefond
Saldo 31.12

Truls Wexhal Andersen

Anette Rasmussen

Kasserer (sign.)

Revisor (Sign.)
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Kommentarer til regnskap og
budsjett 1995.
Inntekter

1) Nedgang i prosjektmidler på 20.000 kr.
2) Inntektene for skrapelodd-salget 1994 har
kommet med 13.285 kr. Vi har utestående
fordringer på 800 kr. Det totale overskuddet av
skrapeloddsalget ble på 1845 kroner.

CA Jacobsens Minnefond 1996.

Vi har i år 4. 000 kr til utdeling av minnefondet.
Kun to søknader er kommet inn i 1995. Styret
har vedtatt denne fordelingen.
1) Piplerka får 3. 500 kr for utgivelse av et
nummer.
2) Birger Westergren får 500 kr for utforskning
av diverse foringsinnretninger.
Truls Wexhal Andersen - kasserer (sign.)

Totale inntekter for 1995 ble på 39. 787 kr.
Dette er en nedgang på 8.443 kr fra 1994.
Utgifter

3) Vi har ikke utbetalt for vannfugltelling 1995.
Dette er 6.000 kr.
Totale utgifter for 1995 ble på 26.699 kr, og det
er en nedgang på 26. 912 kr. Dette skyldes
skrapeloddene og at det ikke er utbetalt for
vannfugltelling, som utgjorde 24.240 kr i 1994.

NOF, Lista lokallag
Årsmelding 1995.

Budsjett

1. Dette er foreløpig nokså usikkert da vi ikke
ennå vet hvor mye vi får i viltfondsmidler. Vi
har satt opp en forventet inntekt på 26.000 kr.
2. Pengene for vannfugltelling-96 vil ikke bli
utbetalt til lokallagene før en ser hvordan
økonomien utvikler seg. Dette utgjør 6.000 kr
av de 26.000.
3. Styret har gått inn for å bevilge 3.500 kr fra
C.A.Jacobsens Minnefond til trykking av
Piplerka.
4. Det har blitt satt av 2.000 kr til årsmøtet i
NOF-sentralt.

Årsmøtet ble avholdt på Husan, Farsund den
27.1.1995. Følgende ble valgt inn i styret for
1995:
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer
Varamenn:

Styret jobber videre med flere alternativer for å
skaffe mer penger i kassa, men inntektene av
dette er for usikkert til å tas med i budsjettet.
Styret går inn for et n11!/b11d:,,jett for 1996.
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Kåre Olsen (ikke på valg)
Kjell Grimsby (gj.v.)
Geir H Stølen (gj.v.)
Knut S. Olsen (gj.v.)
Tor Oddvar Hansen (ny)
Nils H. Lorentzen (gj.v.)
Lars Bergersen (ny)
Eivind Hansen (gj.v.)

Medlemsmøtene har fulgt det tradisjonelle
opplegget med ett hovedtema - oftest i form av
et lysbildeforedrag. Ellers har det vært faste
innslag med siste nytt, orientering om foreningssaker, konkurranse samt en enkel bevertning.
Det har vært avholdt 8 vanlige medlemsmøter.
Oppslutningen på møtene viste dessverre en
synkende tendens, med gjennomsnittlig 8 fram-
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møtte, mot 10 i fjor. Hovedtemaene på disse
møtene har vært:
23.02. Låvesvala, årets fugl 1995.
16.03. Fugleturer til Ullerøy, Slimbridge og

27.04.
11.05.
24.08.
21. 09.
19.10.
30.11.

Danmark i "gamle dager". 8 mm film av
Sverre Sandersen.
Hvitryggspett-prosjektet. Ved Per Kr.
Stokke og Svein Grimsby.
Natur og fugleliv på Varangerhalvøya,
Finmark. Ved Sverre Sandersen.
Mimrekveld om sommerens fjelltur og
andre aktiviteter.
Natur og fugleliv på Hardangervidda.
Ved Kåre Olsen.
Natur, fugleliv og folk i Libanon. Ved
Tor 0. Hansen.
Fugleliv i Marokko. Ved Nils H.
Lorentzen.

I tillegg kommer 6 seniormøter (aldersgruppe
17 år og oppover) i foreningens hytte i
Fugleviga. Disse seniormøter har også fungert
som styremøter. Der har vi hatt opp det meste
som angår fugl og forvaltning av naturen i vårt
distrikt. Blant de mange emnene kan nevnes:
Hagefuglforing, Lundevågen fuglefredningsområde og industriutbygging, brettseiling på
Bausje, planer om slaggdeponi i Marka, natur
og fugleområder innenfor Lista flystasjon,
diverse foreningsaktiviteter på Lista og i Sirdal.

fjord var vi også ute i felten en edelløvskog og
observerte et
par hvitryggspetter
på
hekkeplassen.
Ellers deltok en del av foreningens medlemmer i
en rekke aktiviteter - som vanlig.
Nevnes kan her:
Vannfugltellingene hvor vi dekket kommunene

Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Flekkefjord,
Farsund og Lyngdal i januar og mars. Resultatet
blir publisert i Piplerka nr 2/1996.
Vadefugltellingene i august (2154 ind),
september (3464 og 1244 ind) og oktober (875
ind) ble utført langs Listastrendene, vann og
våtmark samt i jordbruksområdene på Lista.
Hekkeregistreringer av sjøfugl, ender, vadere
og våtmarkssangere i Farsund kommune ble
utført som ledd i overvåkingen av disse artene.
Oljeskadde og døde sjøfugl - en registrering

langs Listastrendene. Til sammen ble det funnet
156 stk, hvorav 72 mfolje, 69 u/olje og 15
usikre (rester). Se Piplerka nr 1/1996.
Våtmarksregistrering av viktige lokaliteter i
Lyngdal etter oppdrag av Miljøvernlederen i
Lyngdal kommune.
Hagefugltellinger på enkelte foringsplasser på

Ekskursjoner ble det avholdt 9 av i 1995 -

samme som i fjor. Oppslutningen var ikke den
helt store, med bare 4 'i snitt (7 i fjor). Dårlig
vær må ta noe av skylden for dette. Turene gikk
til:
09.04.
Listastrendene Havika - Kviljoodden
og Hanangervannet.
14.05.
Kråkedalen, fuglesangekskursjon.
26.05.
Nattekskursjon Lista rundt.
16.-18.6. Fjelltur til Sirdal sammen med
Sirdal fugleforening.
24.09.
Mønstremyr, Flekkefjord.
29.10.
Lista fyr - Steinodden.
19 .11.
Einarsneset - Husebybukta.
03.12.
Nesheimvannet.
I tillegg har Sverre stått for 5 turer til Ullerøy.
forbindelse med hvitryggspettmøtet i Flekke-

Lista.
Søppelrydding i Nordhasselvika - Steinsvika i
april. 10 deltagere plukket opp 85 sekker med
plast og flasker i alle fasonger + masse større
kolli i forskjellige utgaver.
Lista ringmerkingsgruppe har igjen hatt et
aktivt år med flere tusen fugl merket, de fleste
på Lista fyr, Flekkefjord og i Sirdal.
Ullerøy orn stasjon har heller ikke dette året
blitt brukt særlig mye, men bedre enn i fjor. En
del dagsturer og enkelte overnattingsturer + at
Ullerøy ble besøkt et par ganger i forbindelse
med hekkeovervåkingen i skjærgården.
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PR-virksomhet. Formannen og sekretæren har
holdt en rekke lysbildeforedrag om natur og
fugleliv på Lista i diverse foreninger og lag i
Farsund kommune.

Økonomien i 1995 har vært god. Medlemstallet
var ved årsskiftet 130. Dette er en oppgang på
34 siden 1994. 27 av medlemmene er kvinner,
ellers kan nevnes at 34 er junior-, 73 er seniorog 23 er familiemedlemmer. Mange av
medlemmene er dessverre nokså passive og de
fleste av aktivitetene er utført av en kjerne på 15
- 20 medlemmer. Nye ideer og nye medlemmer
på banen er svært ønskelig.
Geir H. Stølen - sekretær
Lista, den 26.1.1996.

(Sorterer under Lista lokallag.)

Sirdal fugleforening var i 1995 tatt ut til å være
med i 17. mai komiteen. Vi fikk i oppgave å
pynte broa, og arrangere naturstien.

Det har blitt avviklet 7 programfestede turer
med god deltakelse. Alt fra 5-14 deltakere har
vært med på ekskursjoner. (Unntatt tur 22.04
m/3 delt.) Videre har det vært satset en del på
ringmerking/ringmerkingserskursjoner.
Dette
har medført at 2 av våre medlemmer har vært
gitt opplæring i ringmerking.

Styret har i 1995 bestått av:
formann
kasserer
sekretær
styremedlem
styremedlem

Prosjekter:

På grunn av skolegang møtte følgende
vararepresentanter for styremedlemmene:
1. Asle Kregnes
2. Nils Inge Gauthun

Sirdal fugleforening har hatt sitt mest aktive år,
i jubileumsåret 1995.
Fugleforeninga teller nå ca. 30 medlemmer.
Dette fordelt på 14 seniormedlemmer, 16
juniormedlemmer+ 7-8 familiemedlemmer.
Sirdal fugleforening har vært aktive, og
medlemmene har bidratt med god dugnadsånd.
Dette har gitt penger i kassen. Vi har arbeidet
med å sikre trær mot beverfelling,
dugnadsarbeid for miljøvernlederen / kultur-
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Medlemstallet har vært godt ved disse
dugnadene. Hele 12 av medlemmene stillte opp
og arbeidet ved landbruksdagene (9-11.06),
mens det var 5 medlemmer til Loga og hele 7-8
deltakere ved arbeidet på kulturtomta.

Sirdal fugleforening arrangerer medlemsmøter
hver 1. tirsdag i måneden, noe som har medført:
10 medlemsmøter (m/3-14 medlemmer), 1
årsmøte og 7-8 styremøter.

Sirdal fugleforening
Årsmelding 1995

Kjell Grimsby
Thomas Kaarigstad
Berit Robstad
Geir Arne Haughom
Pernille S Sandemose

etaten. Videre har fugleforeninga vært på
søppelrydding i et fuglefredningsområde på
Loga (Oppdragsgiver miljøvernavdelingen i
Vest-Agder). Den største arbeidsoppgaven ble
likevel nedlagt da Sirdal fugleforening besluttet
å delta på stand ved landbruksdagene, som ble
arrangert på Tonstad i juni.

Blåstrupeprosjektet: Arbeid med innfanging av
revirhevdende
hanner
med
påfølgende
fargemerking.
Reirungemerking
for
trekkanalyse. Innsamling av blod fra reirunger
(Populasjonsundersøkelser)
Det er kun avsatt en felles medlemstur, men
flere av medlemmene har vist interesse.
Blåstruperapport
er
under
utarbeidelse
v/Grimsbybrødrene.
Fuglekasseprosjektet: Flere kasser er blitt hengt
ut, med påfølgende ringmerking av reirunger.

Kjell Grimsby - formann
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Norsk Ornitologisk Forening - Lista lokallag.
Regnskap 1. januar - 31. desember 1995.

Beholdning 01.01.1995:
Kasse
Postgiro
Bank

902,50
2.538,80
19.380 00

Inntekter:
Medlemskontigent
Bevertning
Tilskudd fra FM til Ilanddrevne sjøfugl
Salg av foreningsartikler
Salg av solsikkefrø
Overnatting i Fugleviga
Tilskudd fra FM til søppelplukking
Kulturmidler fra Farsund kommune
Renter på bankinnskudd

5.885,00
650,00
2.000,00
1.678,00
3 .615,00
650,00
2.900,00
1.000,00
640 70

Utgifter:
Refundert medlemskontigent
Portoutgifter
Gebyrer postgiro
Utgifter sjøfuglovervåkning 1995 (hekking)
Utgifter åkerrikseprosjekt (erstatning)
Utgifter vannfugltelling 1995
Utgifter vadefugltelllingene 1995
Utgifter ilanddrevne sjøfugl 1994/95
Kjøp av foreningsartikler
Kjøp av solsikkefrø
Utgifter fotogruppa
Kontorutgifter
Utgifter båten
Utgifter Fugleviga
Godtgjørelse til deltakere på søppelplukking
Bevertning medlemsmøter

75,00
2.150,00
172,00
1.335,00
1.000,00
3.595,00
885,00
1.194,00
806,00
4.425,00
119,00
1.637,00
402,00
485,00
1.400,00
611,50

Beholdning 31.12.1995:
Kasse
274,00
Postgiro
1.313,50
""B.,.,an=k,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,1=9~.961,00

41 840 oo

Balanse

41 840 oo

Lista 19.01.1995
Steinar Skeibrok (sign.) - revisor

Knut Sigbjørn Olsen (sign.) - kasserer
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NOF, Kristiansand lokallag
Årsmelding 1995.
Styret har i 1995 bestått av:
Gunnar Gundersen
formann
Roy H Olsen
kasserer
Thomas Berntsen
sekretær
Martin Lie Pedersen
styremedlem
Kjetil Bekkeli
· styremedlem
Inge Fle~jå
styremedlem

Styret har i 1995 bestått av :
Birger Westergren
leder
Øyvind Fjeldsgård
nestleder
Harald Staa/vik
kasserer
Harde Johannessen
sekretær
Svein Haakonseth
styremedlem
Sigve Hornnes
varamedlem

Morten Heiberg
Roy Pedersen
Ole T Holte

I løpet av året gikk Harald Staalvik ut av styret,
og
Øyvind
Fjeldsgård
tok
over
regnskapsjobben.

varamann
varamann
varamann

32 medlemmer har betalt kontingenten for
1995.
Årsmøtet ble avholdt den 16. januar. Ellers har
det vært 3 medlemsmøter med følgende
hovedtemaer:
20.02. Lysbilder og konkurranse ved Tor Egil
Høgsås.
31. 03. Lysbilder fra Australia ved Leif
Gabrielsen.
08.05. Lysbilder fra Thailand ved David
Drangsland
Av ekskursjoner og feltaktiviteter kan følgende
nevnes:
Vannfugltelling 14-15. januar og 11-12. mars.
2. påskedagstur 17. april .
Nattsangerekskursjon 10 juni.
Følgende prosjekter har blitt gjennomført i
1995:
Vannfugltelling, knoppsvanemerking,
måkemerking og småfuglmerking.

Foreningen har i 1995 hatt 65 medlemmer.
Det har blitt holdt syv innemøter og åtte turer.
I tillegg har vi deltatt på Museets dag. Tema
for møtene har vært:
Fugler i Kenya,
faunakriminalitet, fuglesang, rovfugl i AustAgder, fugler i nærmiljøet, tilbakeblikk på
kattugleprosjektet vårt, fjelljoen og fugleforing.
Vi har hatt to turer til Lista, og som vanlig har
vi deltatt i vannfugltellingen. Ei helg var vi på
tur i Danmark. Vi hadde planlagt en tur til
Søgnejordene, men gikk i stedet til Dyreparken.
Ellers har vi hatt tre fuglesangekskursjoner.
Fuglesangekskursjonene er verd en ekstra
kommentar, for disse har det vært veldig god
respons på. Markedsføring i avis og radio har
gjort sitt til at vi har sett ca 30 nye ansikter på
hver av turene. Dermed har vi nådd et av
målene til foreningen som er å nå publikum og
spre informasjon om fugler.

Thomas Berntsen - sekretær
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Innemøtene har som vanlig vært holdt på
lærerskolen. Det har kommet ca 10-15 personer
på disse.

langs Otra i og i Ravnedalen. Dermed skulle vi
ha et godt grunnlag for nye prosjekter.

Økonomisk har vi tatt et godt steg fremover i
år.
De største inntektene har vi fått for
kattuglekasser og fuglekasser i Dyreparken,

Harde Johannessen - sekretær
Kristiansand 17. desember 199 5.

Norsk Ornitologisk Forening - Mandal lokallag.
Regnskap 1. januar - 31. desember 1995.

Inntekter:
Kontigenter 1994
Kontigenter 1995
Salg, medlemsmøter
Midler fra Mandal kommune
Minnefondet
Vikinglodd
Salg av båt
Renteinntekter

100,00
3.200,00
290,00
1.774,00
3.000,00
591,00
15.500,00
109 15

Utgifter:
325,00
2.500,00
100,00
108,40
423,00
35,00
12.000,00
878,33
45,50
2.646 20

Leie av lokale
Kjøp av campingvogn
Postboksleie
Annonse
Brus og boller
Frimerker
Kjøp av båt
Renter, lån
Transaksjonsgebyr bank
Maling opplag forsikr!ng materiell etc. båt
24.564 15

Driftsresultat

19 061 43

5.749,00

Beholdning pr. 01.01.1995
Nedbetaling av lån
Beholdning pr. 01.01.1996

3.128,00
8.123 00

3031315

Balanse

30 312,43

Rest på lån: 9.052,00
Roy Herman Olsen (sign.) - kasserer
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Norsk Ornitologisk Forening - Kristiansand lokallag.
Regnskap 1995.

Beholdning 01.01.1995:

13.393,69

Inntekter:
Renter
Studietiltak
Hefter
Diverse
Dyreparken
Odderøya
Otra/Ravndalen
Agder Naturmuseum
Ugleprosjektet
Utstilling
Medlemskontigent
Danmarkstur
Solsikker
Minnefond

91,50
785,00
270,00
348,00
20400,00
4.000,00
15.000,00
3.180,00
12.000,00
1.540,00
5.785,00
6. 750,00
7.630,00
1.000 00

Utgifter:
2.386,00
752,00
800,00
375,00
260,00
8.900,00
1.850,00
400,00
350,00
2.863,00
3.272,50
12.677,00
13.030,00
1.000,00
1.998,50
952,00
875 00

Porto
Årsmøte 1994
Konvolutter
Hefter
Vannfugl
Dyreparken
Odderøya
Otra/Ravndalen
Agder Naturmuseum
Ugleprosjektet
Utstilling
Danmarkstur
Solsikker
Minnefond
Annonser
Diverse video og bilder
LiFu rapport

Beholdning 31.12.1995:
1.706,00
35.476 69

Kasse
Kreditkassen

92 452 69

Balanse
Nodeland 06.12.1995
Øyvind Fjeldsgård (sign.) - kassererfra 23.05.95

Side 126

92 452 69

Harald Staalvik (sign.) - kasserer til 23.05.95
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NOF avdeling Vest..;Agder
Referat fra årsmøtet 15. 03. 96.
Møtet ble åpnet kl 1930, over en halv time
forsinket. Det var sekretær Finn Jørgensen som
kunne ønske de 20 fremmøtte velkommen.
Hele fylket var representert på møtet. Det var
ingen spesielle merknader til årsmøteinnkallingen og etter at Finn Jørgensen ble valgt
til møteleder og Knut Olsen referent ble det tatt
fatt på årsmøtesakene.
Årsmeldingen for 1995 ble lest av formann
Knut Olsen. Enkelte merknader til denne ble
tatt til etterretning og ble rettet opp før den
endelige
årsmeldingen
ble
godkjent.
(Årsmeldingen er publisert et annet sted i dette
nummeret av Piplerka) Det ble også en mindre
diskusjon
om
hvordan
et
eventuelt
restaureringsprosjekt i Slevdalsvann (Se
årsmeldingen) kan la seg gjennomføre, uten at
det kunne trekkes noen konklusjon ut av dette.
Regnskapet for 1995 ble gjennomgått av

kasserer Truls Andersen. Årsmøtet godkjente
regnskapet uten tilføyelser. Dette var forøvrig
satt opp på en meget ryddig måte og revidert på
forhånd.
Budsjettet ble gjennomgått av kassereren Det
var budsjettert med et driftsresultat på O i 1996.
Det ble videre opplyst at det stadig blir verre å
skaffe midler til gjennomføring av prosjekter,
som tidligere har vært NOF-Vest Agders
viktigste inntektskilde. Deltakerne på årsmøtet
hadde flere ideer til alternative inntektskilder.

Torkild Jensen opplyste at NOF avd Buskerud
hadde fått en del støtte fra fylkeskommunen og
lurte på hvorfor ikke NOF-Y A hadde søkt om
midler her. Runar Jåbekk 'kunne opplyse at
NOF-VA hadde sluttet å søke om midler her for
noen år siden etter at det ble stopp i støtten fra
dette hold fordi foreningens arbeid ikke ble
definert som kultur lenger.
Knut Olsen opplyste at foreningen muligens
kunne få inn en del penger på å selge

medlemslist~n til bokhandlere, forlag e.l. som
driver med direkteadressert reklame. Det var en
forutsetning at en evt. kjøper må binde seg til å
betale over en viss tid samt at beløpet må være
vesentlig større enn det en vanlig annonse
koster. Årsmøtet kunne ikke se noe galt i denne
måten å få inn penger på , men det ble poengtert at det kun måtte dreie seg om utsendelse av
reklame for fugle-/naturmateriell. Videre er det
en forutsetning at de forskjellige lokallagene blir
forespurt om de er villige til å gi fra seg
medlemslisten sin. Før et eventuelt salg av
medlemsopplysninger vil det også bli sendt et
skriv med Piplerka med mulighet for
medlemmene/abonnentene til å reservere seg fra
å bli "solgt"
Runar kunne slippe dagens gode opplysning om
at det hadde kommet en forespørsel fra
fylkesmannen om vi var villige til å ta på oss
jobben med
oppsyn
i alle
fylkets
sjøfuglreservater. Dette ville i så fall gi ett godt
tilskudd i den ellers så magre økonomien i
foreninga, dessuten får vi en mulighet til å
hjelpe fuglene ved å gjennomføre et bedre
oppsyn enn det som eksisterer i dag. Det ble
mye snakk frem og tilbake, blant annet om
foreningen kunne klare å ta på seg en slik
omfattende jobb. Alle som hadde ordet var
positive til prosjektet, men flere poengterte at
det med dagens begrensede feltmannskaper var
viktig at alle utgifter og mere til ble dekket for
at ikke folk skal gå lei av jobben etter en stund.
Det bør også skrives en kontrakt med
fylkesmannen hvor ting som honorar,
retningslinjer for utførelsen, oppsigelse av
avtalen mm blir nøye beskrevet. Årsmøtet ga
styret fullmakt til å opprette en komite som kan
forhandle frem en avtale med fylkesmannen.
Jan Erik Røer mente at det i visse tilfeller kunne
være en ulempe at NOF-sentralt søker om
viltfondsmidler i fylket, da det kan føre til at
det går ut over bevilgningen til fylkeslagets
prosjekter. I de fleste tilfeller vil fylkeslaget
ikke se noen til de pengene NOF-sentralt får
tilslag på. Flere var enige i at det burde være
bedre koordinering innad i NOF om hvem som
skal søke på hvilke prosjekter hvor. Styret vil
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derfor melde dette inn som sak på NOFårsmøtets ledersamling.
C A Jacobsens minnefond. Kassereren orienterte om styrets fordeling av fondsmidler. Det
hadde i 1995 kun kommet inn to søknader.
Birger Westergren fikk 500,- til utforskning av
foringsinnretninger og NOF-Vest-Agder fikk
3.500,- til trykking av Piplerka.
LRSK. Sekretær i komiteen, Tellef Vestøl
redegjorde for komiteens arbeide i 1995. De
behandlede sakene publiseres i Piplerka 1-1996.
Vannfuglkomiteen.
Øyvind Fjeldsgård
orienterte. Tellingene ble utført på tradisjonelt
vis også i 1995. Beløpet vi får for å telle ble
derimot halvert fra 12.000,- til 6.000,- uten
varsel på forhånd. Videre ble det opplyst at de
lokale kontaktmennene må få sendt resultatene
videre raskere enn det som har vært tilfellet de
senere år, og de som enda ikke har begynt å
telle etter punktmetoden må fra nå av gjøre det
Hvis det ikke blir skjerpet opp i dette kan det i
verste fall føre til at vi faller ut av hele
prosjektet, og dermed mister det årlige
tilskuddet fra ON. Det har også vært en del rot
i postfordelingen, noe som gjør at Øyvind ikke
får den posten han skal ha. All post og alle
henvendelser angående vannfugltellingene skal
derfor fra nå av uten videre sendes direkte til
lederen for vannfuglkomiteen.
Piplerka. Runar Jåbekk orienterte kort om
årgangen 1995, det ble gitt ut to hefter pluss et
supplement Runar går nå av som redaktør og
Finn takket på vegne av styret for en utmerket
jobb gjennom flere år.
Vinteratlaskomiteen. Leder i komiteen, Svein
Grimsby orienterte om prosjektet Selv om det
ikke hadde kommet inn særlig mange resultater
til komiteen enda, var inntrykket at vi har fått en
ganske god start på prosjektet i Vest-Agder.
Interessen for prosjektet er ihvertfall stor. For å
sikre en best mulig dekning blir rutene i fylket
delt mellom lokallagene. Videre vil det bli
forsøkt å publisere årlige rapporter i Piplerka
både for å holde interessen oppe samt for å
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opplyse hvor en bør konsentrere innsatsen for å
sikre god dekning. Det har tidligere vært en del
misnøye i fylket med at alle registreringene som
ble gjort vinteren 1994-95 kanskje ikke ville bli
tatt med i prosjektet, nå kunne imidlertid
Torkild Jensen (leder i sentralkomiteen) opplyse
at dette trolig lot seg ordne likevel.
Hekkefugltakseringen.
Jan Erik Røer
orienterte om prosjektet og delte ut skjemaer. I
1995 ble det kun tellet to ruter i fylket. Jan Erik
kunne opplyse at det også var mulig å telle en
rute med bare 10 punkter dersom man syntes 20
ble i meste laget.
Valg. Følgende styre for NOF avd. Vest-Agder
ble valgt:
Runar Jåbekk (ny)
Truls Andersen (gj. v)
Finn Jørgensen (gj. v)
Øyvind Fje/d5gard (g;. v)
Gunnar Gundersen (gj. v)
Kåre Olsen (gj. v)

formann
kasserer
sekretær
Kr.sand lokallag
Mandal lokallag
Lista lokallag

Varamenn:
Birger Westergren (gj. \~ Kr.sand lokallag
Ole Aa Brattfjord (gj. v) Mandal lokallag
Lista lokallag
Kjell Grimsby (gj. \~
Folgende har moterett:
Redakloren av Piplerka
(Knut Olsen)
Leder av Lista Fuglesta.~jon (Jan /:rik Roer)

For komiteenes vedkommende ble det gjenvalg
på alle lederne (T Vestøl - LRSK, Ø Fjeldsgård
- vannfugl, S Grimsby - vinteratlas, J E Røer hekkefugltakseringen). Knut Olsen ble valgt til
å overta som redaktør for Piplerka etter Runar
Jåbekk.
Styret ved kassereren ordner med revisor til
regnskapet for 1996.
NOFs nye organisasjonsstruktur.
Finn
orienterte om saken, som etter at det mest
konfliktfylte spørsmålet om sentral kontigentinnkreving ble utsatt, stort sett dreier seg om
styreform i sentralforeningen (Sentralstyre-
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landsstyre, landsmøte mm).
Kontigentspørsmålet kommer først opp på neste NOFårsmøte. Styrets innstilling om at NOF-VA
støtter den nye organisasjonsmodellen ble
vedtatt av årsmøtet.
Knut
kunne opplyse at det ikke så ut til at vil ville få
penger fra viltfondet til å gjennomføre
rikseprosjektet. P.g.a dårlig økonomi samt at
andre prosjekter skal gjennomføres i den
aktuelle tiden ble det besluttet at prosjektet ikke
blir gjennomført i år. NOFs åkerrikseprosjekt
vil imidlertid bli fulgt opp også i år.

Gjennomføring av prosjekter 1996.

bilder. Engasjementet i konkurransen var godt
og folk brukte både kikkert og andre triks og
for å hevde seg i den harde konkurransen.
Vinner ble til slutt NSKF-medlem Runar Jåbekk
med 22 poeng, deretter fulgte Nils Helge
Lorentzen, Gunnar Gundersen og Knut Olsen
med 21 poeng, mens Roar Solheim hevdet seg
godt i den sjøfugl- og vaderdominerte
konkurransen med 20 poeng.
Det offisielle årsmøtet ble hevet kl 1145.
Knut Olsen - referent.

Siste nytt fra
naturvernfronten

Det ser

imidlertid ut som om hvitryggspettprosj ektet vil få tilskudd fra viltfondet i år.

Asbjørn Lie kunne opplyse at det i 1996 var
planlagt ytterligere takseringer i 5 nye 5x5 km
ruter. Videre er en artikkel på gang som vil bli
publisert i et vitenskapelig tidsskrift Det er
også ønskelig med en artikkel om prosjektet i
Piplerka.
Årets fugl, svarthvit fluesnapper. NOF-V A

vil forsøke å gjøre en innsats i NOF-sentralt sitt
prosjekt på arten, det er imidlertid vanskelig å
planlegge noe så lenge NOF er så seine med å
finne ut hvordan prosjektet skal gjennomføres.
Medlemmene i Vest-Agder disponerer store
mengder fuglekasser og det vil bli satset en del
på ringmerking av arten i år. Videre ble det
besluttet at Torkild og Runar skulle utarbeide et
skjema som sendes med neste nummer av
Piplerka.
Eventuelt.
Roar Solheim fra Kristiansand
Museum takket for et godt samarbeid i året som
gikk.
Videre ønsket han en diskusjon i
foreningen om hvordan vi vil takle det når de
første parene med havørn begynner å hekke i
fylket, han mente dette trolig, vil skje i løpet av
få år. Vil vi forsøke å dysse det ned eller vil vi
bruke dette til å få opp folks øyne for naturen
og fuglelivet?

Midtveis i møtet ble det servert meget gode
smørbrød og brus/kaffe av Mandal lokallag
mens Finn hadde en lysbildekonkurranse med 23

Av Kåre Olsen
Er Kristiansand en miljøby?

Kristiansand er en av 5 byer som har fatt
spesielle statlige bevilgninger til miljøtiltak. Som
motytelse er Kristiansand pålagt å et spesielt
ansvar for å ivareta arealforvaltning for bl.a. å
sikre biologisk mangfold og med spesiell vekt
på byens nærområder. I løpet av våren og
sommeren har bystyret gjort to vedtak som
bryter med dette prinsippet. Regulering av
Sukkevann-området til idrettsanlegg betyr et
betydelig naturinngrep hvor de grønne verdiene
stykkes opp og reduseres. Dette til tross for at
det forelå et godt alternativ til plassering
Samme forhold gjelder også en sak i Vågsbygd.
Den eksisterende "grønne korridoren" fra
Kjosbukta naturreservat via kulturlandskapet
rundt Kjos Hovedgård og innover til
Vågsbygdnwka blir brutt av en vei og
broforbindelse mellom to bydeler. Begge
inngrepene vil forringe naturverdiene og
naturopplevelsene i nærmiljøet - ikke minst for
generasjonene etter oss - og synes ikke å være
en miljøby verdig
Utfyllingen ved Lundevågen fuglefredningsområde nært forestående?

Alle av de store bedriftene som er etablert rundt
Lundevågen har gått ut offentlig og sagt at de
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ikke har behov for utfyllingen og broforbindelsen som utvilsomt vil få store negative
følger for fugle- og plantelivet innerst i Lundevågen. Dette til tross har Farsund kommune
bevilget 1 mill.kr. til prosjektering av anlegget.
Anbudsinnbydelse er også sendt ut så nå er det
vel egentlig bare politikernes endelige vedtak
som skal til for at skjebnen til fugle- og
plantelivet i denne enestående mudderbukta for
alltid er beseglet.
Fuglene har vinger og kan fly.
Dette berømte og innsiktsfulle utsagnet fra
Farsunds varaordfører har vist seg å ha slått til
for fullt når det gjelder makrellternebestanden i
Farsund. Siden bestandsovervåkingen startet i
forbindelse med algekatastrofen i 1988 og fram
til hekkesesongen 1996, er antall hekkende par
sunket fra 200 til 20 par - dvs en reduksjon på

90%. Den siste store hekkelokaliteten på 50-60
par ble ødelagt av industriutbygging ved
Bredero
rørbehandlingsfabrikk
i
1995.
Makrellternene har ikke gjort som Farsunds
politikere sier og slått seg til på et annet skjær i
kommunen, men forsvunnet helt vekk.
Kartlegging av naturverdier og -mangfold i
Sirdal og Flekkefjord.

Politikerne i Sirdal kommune har derimot
innsett at de grønne verdiene er verd å ta vare
på. Student og NOF-medlem fra Flekkefjord,
Per Øyvind Grimsby, er i ferd med å utarbeide
en rapport over lokaliteter og biologisk
mangfold i kommunen slik at det kan tas hensyn
i arealplanleggingen framover. Også Flekkefjord
er på banen med et forslag om et liknende
prosjekt.

KONKURRANSEFUGLEN
Også til forrige nummers konkurransefugl kom det kun inn to svar. Dessverre hadde ingen av
innsenderne rett, premien tilfaller derfor redaktøren. En av innsenderne hadde foreslått islom og den
andre hadde foreslått alkekonge. Kanskje var fuglen noe vanskelig å bestemme siden hodet var
delvis under vann. Fuglen kan nok minne om både det ene og det andre, men dersom en la merke til
det hvite vingespeilet kunne en nokså raskt utelukke alle andre arter en teiste. Fuglen er altså en
teiste i ungfugldrakt. Bildet er tatt i Listahavnen 15. august 1987, av Knut Olsen.
Denne gangen tror jeg konkurransefuglen er noe lettere å bestemme. Jeg håper at dere tar bryet med
å sende inn svaret til NOF Vest-Agders adresse. (Står helt fremme i bladet) Vinnersjansene er meget
store dersom antall innsendere holder seg på det lave nivået det har vært de siste konkurransene. For
øvrig minner jeg om at alle konkurransefuglene er arter som forekommer regelmessig i Vest-Agder.

\
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Aktuelle adresser

Styret i NOF Vest-Agder 1996:

Viktige komiteer:

Leder:

Lokal rapport og sjeldenhetskomite
(LRSK):
vi Tellef Baroy Vestol, Brekne,
4563 Borhaug. Tlf: 38 39 21 09

Runar Jåbekk, Jåbekk
4500 Mandal. Tlf: 38 26 10 53

Sekretær: Finn Jorgensen, Oksevollen 19
4500 Mandal. Tlf: 38 26 06 04
Kasserer: Tnds Andersen
Evd.Griegs Alle 12, 0479 Oslo
Tlf: 22 15 05 19

Vinteratlaskomiteen:
v!Svein Grimsby, Måltrostveien 12,
4450 Sira. Tlf: 38 37 52 75

Styremedlemmer:
Øyvind Fjeldsgård
Svalåsveien 95, 4645 Nodeland
Tlf: 38 18 20 28
Gunnar Gundersen, Sånum
4500 Mandal. Tlf: 38 26 54 95
Kåre Olsen, Brekne
4563 Borhaug. Tlf: 38 39 72 05

Postboks 31, 4563 Borhaug
Tlf/fax:
38 39 75 88
Postgiro: 0826 06 73 13 I
Bankgiro: 3070.10.26701
Leder:
Jan Erik Roer, 4484 Øyestranda
Tlf: 38 35 09 08

Varamedlemmer:
Birger Westergren, Ole Aa
Brattfjord og Kjell Grimsby

Lista Fuglestasjo11 er er selvstendig stiftelse,
men stasjonen har et utstrakt samarbeide
med NOF-Vest Agder.

Lista Fuglestasjon

KJkkert:er er vår
Spes/(l/ltet
'

Teleskoper og fotostativer

Til laveste pris!

Deres

~ forhandler

Egen import har gjort dette mulig.
Vi sender over hele landet.

Ring eller skriv og be om tilbud!

BLADIPOSTABONNEMENT
Returadresse: NOF Vest-Agder, Postboks 475, 4501 Mandal
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