
Årsmelding 2020 for NOF avd. Rogaland  

COVID-19 SITUASJONEN 

På grunn av Covid-19 situasjonen var det i 2020 vanskelig å arrangere ulike aktiviteter både i 

fylkesavdelingen og i lokallagene.  Årsmøtet skal normalt avholdes i løpet av årets tre første måneder, 

men på grunn av pandemien lot det seg først gjennomføre 20. oktober 2020. I lokallagene var det også 

store begrensninger i mulighetene for å arrangere møter og ekskursjoner på vanlig måte. Mye av 

virksomheten ble likevel opprettholdt. Det gjaldt både utgivelsen av Falco, arbeidet med 

fuglevernsaker, og observasjons- og prosjektaktivitetene. Foreningen hadde en solid økning i 

medlemsantallet, og det framsto som om interessen for fugl og fuglevern har var sterkt økende under 

Covid-19 pandemien. 

MEDLEMMER 

NOF avd. Rogaland hadde 980 betalende medlemmer pr. 31. desember 2020 mot 882 i 2019. Det er en 

økning på 98 fra 2019 til 2020. Medlemstallet inkluderer 87 familiemedlemmer, en økning på 16 

sammenlignet med 2019. Medlemmene er fordelt med 172 medlemmer i Haugaland lokallag (154 i 

2018), 526 medlemmer i Stavanger og omegn lokallag (466 i 2019), 153 medlemmer Jæren lokallag 

(141 i 2018) og 121 medlemmer i Dalane lokallag (115 i 2019). I tillegg var 8 medlemmer bosatt 

utenfor Rogaland fylke.  

STYRE, KOMITÉER OG UTVALG M.V.  

Styre: Leder Steinar Eldøy, sekretær Ingvald Ekeland, kasserer Sveinung Hobberstad, 

styremedlemmer John Grønning, Ståle Harald Opedal (naturvernkontakt) og Odd Einar Svendsen. 

Øyvind Nyvold Larsen og Njål Sølvberg var vararepresentanter. Det er avholdt fire styremøter i 

beretningsåret.    

Falco-redaksjonen: Finn M. Fuglestad (redaktør), Svein Efteland, Ivar Sleveland og Bjørn Erik 

Paulsen. Falco kom ut med fire hefter i 2020.   

Revisor: Morten Tjemsland.  

Valgkomité: Rune Edvardsen, Torborg Berge og Bjørn-Tore Rekve Seim.  

Æresmedlemmer: Svein Efteland, Erling K. Sømme Kielland, Finn M. Fuglestad og Ivar Sleveland. 

LRSK (den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen): John Grønning (sekretær), Torstein Holtskog, Tor 

Audun Olsen, Bjørn-Tore Rekve Seim, Egil Ween og Øyvind Nyvold Larsen. Det meste av arbeidet 

består i kvalitetssikring og systematisering av data på artsobservasjoner.no.   

FNF Rogaland: NOF avd. Rogaland deltar i FNF (Forum for natur og friluftsliv). FNF samordner 

uttalelser og engasjement i høringssaker, og arbeider generelt for å fremme naturvern og friluftsliv i 

fylket. Ståle Opedal er foreningens naturvernkontakt, og representerte NOF i styret for FNF i 

Rogaland, med Øyvind Gjerde som vararepresentant.  

LOKALLAG  

NOF avdeling Rogaland har fire lokallag – Haugaland lokallag, Stavanger og omegn lokallag, Jæren 

lokallag og Dalane lokallag. Lokallagene har egne styrer og utarbeider egne årsmeldinger og regnskap, 

og i fylkesavdelingens årsmelding oppgis derfor kun fordelingen av medlemmer på de fire 

lokallagene.  

ØKONOMI  

Fylkesavdelingens økonomi er solid med samlede bankinnskudd på i overkant av kr 1.000.000 ved 

utgangen av 2020 (inkludert vel kr 22.000 øremerket Jæren ringmerkingsgruppe). Grunnkontingenten 

for medlemskap i NOF var kr 150. Fylkesavdelingen fikk kr 50 av grunnkontingenten og av hvert 

familietillegg. Lokalt tillegg for Falco var kr 150. Samlet utgjorde kontingentinntektene kr 138.790. 

Foreningen fikk i 2020 viltfondsmidler til gåse- og svanetellinger (kr 24.000), havørn-prosjektet (kr 

25.000), til tellinger av overvintrende vann-/sjøfugl i Ryfylke (kr 10.000) og til registrering av 



hekkende sandsvaler (kr 6.000) fra Fylkesmannen i Rogaland. Havørnprosjektet fikk i tillegg 

kommunale tilskudd på kr 31.000 og kr 10.000 fra Gassco. Til registrering av døde havhester og 

oljeskadet sjøfugl fikk vi kr 70.000 fra Miljødirektoratet via NINA (Norsk Institutt for 

Naturforskning).  

ATLASFONDET  

Atlas-fondet ble etablert basert på overskudd ved salg av Fugleatlas for Rogaland i 1988, og kan 

brukes til prosjekter i regi av foreningen eller medlemmer etter søknad. Steinar Eldøy (leder), Ingvald 

Ekeland, Sveinung Hobberstad, Svein Efteland og Kjell-Ove Hauge utgjør fondsstyre. Saldo var i 

overkant av kr 233.000 ved årsskiftet. Fondsmidler er ikke disponert i 2019.   

PROSJEKTER  

Havørnprosjektet. Dag Brynjelsen og Odd Undheim har koordinert prosjektet i 2020. Resultatene 

skal legges inn i Rovbase (den offentlige databasen for rovvilt), men dette henger noe igjen bl.a. på 

grunn av endringer i databasen.  

Gåse- og svaneprosjektet. Tellinger av svaner og gjess på Jæren har blitt videreført med Martin 

Dagsland som hovedansvarlig. Steinar Eldøy har talt grågjess i Rennesøy kommune, og overvåkning 

av hekkende grågås på Norheimsøy i Finnøy kommune ble videreført av Kjell Ove Hauge. I tillegg har 

det blitt gjennomført registreringer og halsmerking av mytende grågjess i nord-fylket. Resultatene 

både fra Jæren, Rennesøy, Sjernarøyane og i nord-fylket inngår i nasjonale registreringer av gjess som 

samordnes av NINA v/Arne Follestad.  

Kartlegging av overvintrende vann-/sjøfugl i Ryfylke. Kartlegging av overvintrende vann-/sjøfugl i 

Ryfylke-bassenget har vært gjennomført vinteren 2015/2016, vinteren 2017/2018, vinteren 2018/2019 

og vinteren 2019/2020. Bjørn-Tore Rekve Seim har koordinert tellingene. Resultatene er lagt inn i 

artsobservasjoner.no.  

Kartlegging av hekkekolonier for sandsvale. Kartlegging ble dels gjennomført ved at aktuelle 

lokaliteter ble oppsøkt og sjekket, og dels ved at alle medlemmene ble oppfordret til å melde inn funn 

av hekkekolonier. Steinar Eldøy koordinerte prosjektet, og resultatene fra registreringene er rapportert 

i artsobservasjoner.no.   

Ilanddrevet sjøfugl. NOF avdeling Rogaland har en avtale med NINA om registrering av sjøfugler 

som driver i land på strendene. Prosjektet startet i 2009 som del av en internasjonal overvåkning av 

miljøkvalitetsmål for Nordsjøen. Fra 2015 har hovedfokus vært å samle inn havhester for analyse av 

plastinnhold i magen. Steinar Eldøy har koordinert prosjektet og innrapportert resultatene til NINA.   

Fugletårnet ved Orreosen eies av NOF avdeling Rogaland, og foreningen har en avtale med 

grunneier med en varighet på 40 år om å kunne ha tårnet stående og om daglig tilsyn. Foreningen 

betaler en årlig sum på kr 2.000 til grunneier for dette. Et mulig neste byggetrinn med 

observasjonsskjul ved Ergavatnet er diskutert med grunneier og fylkesmannens miljøvernavdeling, 

men styret har ikke fått arbeidet videre med dette mer konkret. Det er også drøftet en mulighet for å få 

til et enklere skjul nærmere Orreosen, men det er ennå ikke konkludert om dette lar seg gjennomføre.  

Ringmerking. I 2018 avtalte NOF avdeling Rogaland med Jæren Ringmerkingsgruppe at 

ringmerkingsgruppen tilsluttes NOF avdeling Rogaland. Et eget styre er valgt for 

ringmerkingsgruppen med Ingvald Ekeland som leder, og David Torgersen og Sveinung Hobberstad 

som styremedlemmer. Ringmerkingsgruppens bankbeholdning er overført til NOF avdeling Rogaland. 

Den vises som en egen post i regnskapet, og disponeres av styret for ringmerkingsgruppen. Sokndal 

Ringmerkingsgruppe er tilknyttet NOF Dalane lokallag.  

Fuglestasjonen på Brusand. Etter avtale med Sigmund Qvalbein etablerte NOF avdeling Rogaland 

en fuglestasjon på hans eiendom (Brusand Camping) i 2018. En rekke fangstnett er plassert ut i 

området, og området har vist seg å være en god lokalitet for fangst og ringmerking av fugl. På grunn 

av Covid-19 har det ikke vært mulig legge opp til organiserte besøk på fuglestasjonen. 



NATURVERNSAKER  

NOF avd. Rogaland er engasjert i et bredt spekter av saker for å ivareta viktige lokaliteter for fugl. 

Foreningen gir innspill til kommunenes og fylkeskommunens arealplaner og miljøplaner, og 

foreningen tar opp en rekke saker der myrer, skog og heiområder står i fare for å gå tapt. Foreningen 

har også engasjert seg i forhold til en besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde. Noen 

saker tar NOF avdeling Rogaland opp på egen hånd, i andre samarbeider foreningen med 

Naturvernforbundet eller støtter saker som fylkets frilufts- og miljøorganisasjoner tar opp i Forum for 

Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF Rogaland). En egen oversikt over alle de naturvernsakene NOF 

avdeling Rogaland var engasjert i ble publisert på foreningens hjemmeside i oktober 2020.  

PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET  

På grunn av Covid-19 var det ikke mulig med fysiske arrangementer med publikumsrettet virksomhet i 

2020.  

HJEMMESIDE  

Fylkesavdelingen har hjemmeside (www.birdlife.no/rogaland) knyttet hjemmesida til NOF sentralt, og 

har link til lokallagenes hjemmesider. Den viktigste funksjonen til hjemmesida er muligheten for å 

kontakte foreningen. Henvendelser kommer stadig via hjemmesida, og disse besvares ved hjelp av e-

post.   


