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Etter å ha fartet rundt omkring i fylket i 
en årrekke på jakt etter steder og avholde 
årsmøtene ble det i høst bestemt at vi kan-
skje skulle prøve indre strøk i tidlig vår-
skrud. Det ble vel allerede på styremøtet 
gjort klart at de store fugleopplevelsene 
kanskje ikke stod i kø inne i fjordstrøkene 
på den tiden, men styret samlet seg likevel 
om forslaget og håpet i det minste på en 
hyggelig og sosial helg, samt en garantert 
hvitryggspett. Både Ingvar og Rune var vel 
ganske så klar i sine lovnader om at, i hvert 
fall, den arten kunne de garantert vise frem 
til feltslitere fra mer kystnære strøk, som 
ikke ser den arten hvert år.
Styret hadde som vanlig møte kvelden før 
kvelden og diverse biler ankom fra både 
Bergen, Stord, Bømlo og Norhordland. 
Dermed kunne vi faktisk stille fulltallig 
på styremøtet, noe som faktisk ikke skjer 
så veldig ofte. Kan det ha vært denne 
hvitrygg-garantien som drog hele gjengen 
innover i Sørfjorden?? Vel, styremøtet på-
gikk som vanlig til langt på kveld og ble 

fulgt av hyggelig sosialt samvær til langt 
over leggetid for fuglekikkere med am-
bisjoner. I tillegg til styret denne kvelden 
hadde også Bjarne Lokøy, Olav Overvoll 
og Ottar Osaland innfunnet seg på freda-
gen, så her var det virkelig duket for gode 
historier, og latter fylte kjelleren på Digra-
nes. De siste natteravnene var ikke i so-
veposen før i halv sekstiden på morgenen 
og da var det jaggu ikke lenge til de første 
håpefulle feltsliterne var på beina. Vi tok 
det riktignok ”rolig” med vekking først i 
sju-tiden, men ettersom garantien fortsatt 
var gyldig måtte vel det være tidlig nok. 
Vi prøvde først et lite stykke innover fjor-
den og kløv oppover liene med håpet høyt 
hevet og med formannen i spissen. Bjarne 
Sjustre dukket også opp så her var det godt 
med lokal kunnskap tilstede. Det ble like-
vel ikke noen hvitrygg på første stoppen, 
men en flott hønsehauk fløy over oss og 
trommende dvergspett ble hørt høyt oppe i 
lia. De sprekeste av oss drog helt opp til et 
lite platå der et tidligere snøras hadde lagt 
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mye av skogen flat, så her var det rikelig 
med spetteemner for hvitryggen. Det var 
et fantastisk vær denne morgenen med sol 
som skinte på snødekte topper, og med en 
vidunderlig utsikt over fjorden. Det hele 
stod i skarp kontrast til den noe inneluk-
kede følelsen jeg får når jeg kjører langs 
fjorden. Det var derfor en god følelse å 
komme tilbake til Digranes for inntak av 
en bedre frokost.
Etter at de fleste nå etter hvert hadde kom-
met seg på beina, med eller uten hjelp, og 
Frank ankom med buss i 11-tiden, bar det 
videre innover forbi sentrum til Eidesåsen. 
Vi ble møtt av Solfrid og Agnar Kvam som 
ble med oss videre denne dagen. Her var 
det hørt hvitrygg trommende tett opp til 
årsmøtehelgen så når var jeg virkelig sik-
ker på at arten skulle komme på årskrys-
selisten min dette året. Gode guider til 
tross, ingen hvitrygg!! Det hjalp jo heller 
ikke at ellers oppegående personer klarer 
det kunststykket å glemme lydutstyr, men 
vi får vel tilgi dem den fadesen, de begyn-
ner jo å trekke på årene, og etter det jeg 
har hørt er det korttidshukommelsen som 
går først. 
Vel Odda kommune er stor så mulighetene 
er mange.
Videre bar det oppover til Sandvin. Her ble 
det hørt årets første gransanger. Jeg satt i 
siste bilen og vi fikk med oss 2 duetroster 
på Hildal. Den arten fikk også noen andre 
med seg oppover ved Skare kirke. Ny stopp 
ved sagbruket på Låte og videre en fin rus-
letur langs veien ved Helleskår. Dette var 
etter mitt syn et fantastisk fint område. 
Her vrimlet det med fugl denne dagen og 
artslisten ble fort lenger med ringtroster, 
grønnspett, gråspett og mye finkefugl som 
var ankommet. Høydepunktet ble likevel 
2 kongeørner som kom like over hodene 
på oss med kort mellomrom. En 3K og en 

voksen fugl i det fine sollyset var et impo-
nerende syn. Det er noe spesielt med disse 
fuglene når man får en slik sjelden anled-
ning til å se dem på kort hold.
På vei tilbake til Digranes fant vi jammen 
en ung polarmåke liggende på fjorden ved 
Edna. Resten av gjengen ble varslet og de 
rakk og få den med seg fra Eitrheim etter 
at den ble sett flygende innover fjorden. I 
tillegg fant Frode to storskarver som han 
fikk fotografert og som trolig en underar-
ten sinensis.
Deretter var det forberedelser til årsmøtet 
som stod på programmet, men underteg-
nede var så fasinert av området oppe ved 
Helleskår at jeg tok med meg et par ivrige 
karer oppover igjen mens resten tok seg av 
de nødvendige forberedelsene.  Vi fikk da 
også med oss et par furukorsnebb og en 
mengde ringtroster på markene.
Til selve årsmøte dukket det også opp fle-

Speiding etter dvergspett. Foto: D
ag G

jerde.
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re lokale krefter, John Helge Rasmussen, 
Åse Liv og Jostein Førde ankom i tide til 
årsmøtet. Like før vi startet klarte Frode å 
ramle tvers gjennom en av Rune’s gamle 
spisestuestoler. Bortsett fra noen skrubb-
sår, gikk det bra.
Årsmøtet gikk som vanlig raskt og effek-
tivt. Frode viste så bilder fra en tur til Li-
tauen og Polen mens vi fortærte Solfrids 
peanøttkake, kjeks, øl og kaffe. Etter en 
liten pause viste Rune og Ingvar bilder. 
Rune hadde fine kongeørn bilder tatt på 
åte, mens Ingvar omsider prøvde å innfri 
garantien med hvitryggspett.
Arvid Aga, Stig Tronvold og Sven Olaf 
Brekke dukket opp utover kvelden.
Som vanlig måtte Rune på kjøkkenet og 
lage pizza. Solfrid hadde laget tacosuppe 
og rubbel og bit forsvant i sultne feltsli-
tere.
Det ble en betraktelig roligere kveld, men 

det drøyde nok til langt utpå natten for 
noen av oss også denne kvelden.
Neste dag prøvde de første seg også denne 
gangen på en tur oppover til Låteområdet. 
Dessverre seg regnet nå innover fjorden og 
det hele ble betraktelig vanskeligere. Det 
fikk bli ”bilskåding”. Likevel ble det ob-
servert flere ringtroster, grønnspett og grå-
spett også denne dagen.
Senere var det planlagt at Sandvin skulle 
tråles for om mulig å finne nye ankomne 
vårgjester.
I det trøstesløse regnet ble ikke møte med 
Sandvin den største opplevelsen. Jeg valgte 
å henge rundt busskuret ute i hovedveien. 
Der dukket det plutselig en kar opp og for-
talte at han hadde sett en stor lys fugl sitte 
på et tørt tre litt lenger ute langs Sandvins-
vannet. Dette var en av de lokale sliterne 
Agnar og vi kjørte straks utover langs van-
net og fant fort fuglen på anvist plass. Det 

Speiding i Låtevatnet. Foto: Rune Voie.
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var en flott fiskeørn. De andre ble varslet 
og ørnen drog innover i retning Sandvin så 
alle fikk se denne flotte fuglen fra broen.
Etter denne celebre avslutningen ble det 
retur til Digranes for rydding og avreise.
Det ble notert imponerende 68 arter denne 
helgen og det er langt over det jeg hadde 

forventet før jeg reiste innover. Det ble lik-
som ikke den store nedturen likevel selv 
om Ingvar skylder meg en hvitryggspett og 
da snakker jeg ikke om T-skjorten. 
Vel, jeg håper han finner et reirhull snart så 
han kan innfri garantien. Jeg tar gladelig 
turen innover igjen.
     
 Michael Fredriksen 

Artslisten:
sangsvane - kanadagås - krikkand - stokkand - bergand - kvinand - siland - laksand - 
storskarv - gråhegre - hønsehauk - kongeørn - fiskeørn - tårnfalk - vandrefalk - tjeld 
- vipe - enkeltbekkasin - rødstilk - storspove - hettemåke - fiskemåke - sildemåke - grå-
måke - polarmåke - svartbak - terne ub. - bydue - ringdue - kattugle - gråspett - grønn-
spett- dvergspett- sanglerke - låvesvale - heipiplerke - linerle - fossekall - gjerdesmett 
- jernspurv - rødstrupe - steinskvett - ringtrost - svarttrost - gråtrost - måltrost - rødvin-
getrost - duetrost - gransanger - fuglekonge - granmeis - svartmeis - blåmeis - kjøttmeis 
- spettmeis - skjære - kråke - ravn - stær - gråspurv - bokfink - bjørkefink - grønnfink 
- grønnsisik - bergirisk - brunsisik/gråsisik ub. - furukorsnebb - snøspurv
 

En av de velvillige kongeørnene. Foto: Frode Falkenberg
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ÅRSBERETNING NOF-HORDALAND   17.04.05 - 22.04.06

1.  Organisering
 Styret har hatt følgende sammensetning:
 Leder: Ingvar Måge
 Nestleder: Frode Falkenberg
 Sekretær: Michael Fredriksen
 Kasserer: Gunnar Kjeilen
 Redaktør: Rune Voie
 Styremedlem: Odd Hallaråker
  Dag Gjerde
 Varamedlem: Tore Svendsen
 Revisor: Frank H. Pedersen
 Valgkomite: Ivar Sandstå
  Geir Jensen
 Lokallagsrepresentanter:  Eli Sørensen  -Bergen Lokallag
  Lars Økland  -Sunnhordland l. l.

2.  Møter/Skriv
 Det er i beretningsperioden avholdt 2 styremøter og et årsmøte.

 Uttalelser/skriv:
• Respons på taretråling i Hordaland sendt. 
• Skriv fra Askøy kommune ”Høring på lokal forskrift Askøy, utvidet jakttid – Kan- 
 adagås” NOF Hordaland har respondert og sagt seg enig, bortsett fra når det gjelder  
 Herdla. 
• ”HybridTech AS – Vindmøller på Stolmen, Kvalvåg og Store Karlsøy i Austevoll  
 kommune”. Høring av søknad og invitasjon til møte. NOF Sunnhordland jobber  
 med vindmøller, og styret synes det er helt i orden å bruke fylkesforeninga som  
 aktør i tillegg.
• Brev fra NINA om at i forbindelse med TOV (DN) ønsker de å undersøke 25 egg  
 av dvergfalk for rutinemessig miljøgiftanalyse. NOF Hordaland forholder seg pas- 
 siv til skrivet.
• Mottatt brev og rapport fra fylkesmannen i Hordaland: ”Kongelig resolusjon om  
 nasjonalpark og landskapsvernområde: Folgefonna nasjonalpark”
• Mottatt fra Fylkesmannen i Hordaland: ”Framlegg til forvaltningsplan for Nærøy- 
 fjordområdet – høring”.
• Kraftledningsak: ”Statnett SF – 420 kV kraftledning Sima – Samnanger – høring  
 av melding med forslag til utredningsprogram og invitasjon til møte”. Utkast til  
 svar forberedt, og det var ingen innsigelser. NOF er mot kraftledninger og ønsker  
 vannkabel.
• Søknad fra NOF-Hordaland til prosjektstøtte for prosjekt skole/fuglekasser ble  
 innvilget fra NOF-sentralt med kr. 10.000,-
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• Skriv mottatt fra Lindås kommune vedr informasjon om den videre kommunedel 
 plan
• Skriv mottatt fra Fylkesmannen i Hordaland vedr. Stølsheimen Landskapsvernom 
 råde inneholdende vedtak om utviding av Finnafjorden
• Skriv mottatt fra NVE vedr utredning av sjøkabel for Sima-Samnanger utbyggingen
• Skriv mottatt fra NVE vedr søknad om konsesjon for bygging av Smådalselva kraft 
 verk i Samnanger. NOF-Hord har sendt innsigelser.

3.  Medlemsstatus
 Medlemstallet er stabilt med 365 medlemmer.

4.  Prosjekter/Aktiviteter
Fossekallprosjektet. Taksering av hekkebestand og vinterbestand pluss ringmerking har  
 pågått i mindre målestokk.
Nyttårskryss. Avholdt med god deltagelse også i år.
Ankomstdato. Fortsetter også denne våren gjennom Hordalandssiden med egen side  
 som oppdateres av Bjarne Andersen.
Hekkefugltaksering. Fortsatt aktivt men deltagelse kunne vært bedre.
Internett-sider. NOF-Hordalands hjemmeside”Fugler i Hordaland” har også i år blitt  
 ivaretatt og videreutviklet av Frode Falkenberg
Kanadagåsprosjektet. Bra oppslutning så langt. Koordineres av Tore Svendsen.
Fugleinfluensaovervåking. Bergen Lokallag v/Jon Djupvik og NOF-Hord. v/Frode  
 Falkenberg deltok på møte med mattilsynet i forbindelse med planlagt overvåking/ 
 innsamling av døde fugler.

5. Krompen
 I 2005 utkom 4 nr. med til sammen 164 sider. For første år i sin helhet i farger.  
 Dette har gitt kun positive tilbakemeldinger fra medlemmene.
 
6.  Lokallagene
 Bergen lokallag: God aktivitet som tidligere med møter og turer.
 Indre Hardanger l. l. : God aktivitet med møter.
 Sunnhordland l. l. : God aktivitet med møter og turer.
          
7. LRSK
Rapport referert i Krompen. LRSK arbeidet fungerer godt.
Lrsk består av: Sekretær – Frode Falkenberg. Komitemedl. – Michael Fredriksen,  
Jostein Kjærandsen og Eirik Nydal Adolfsen.

8. Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på kr. 26072,05. Overskuddet fremkommer hovedsa-
gelig pga prosjektmidler tilført på til sammen 25.000,-. Det er ikke ført utgifter mot 
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disse postene og det betyr at driftsresultatet for foreningen går med et overskudd på kr. 
1072,-. Det er innbetalt kontingent for 334 medlemmer og det er en manko på kun 30 
innbetalinger. Det er også inntektsført annonser som pga Askøynummeret er høyt. Bare 
dette nummeret ga inntekter på over 10000,-
Driften av foreningen går således med et lite underskudd, men ikke dramatisk dersom 
medlemsmassen er stabil og det fremskaffes tilstrekkelig med annonser til Krompen.

9.  Representasjon
Frode Falkenberg har vært Landsstyrerepresentant denne perioden.
Gunnar Kjeilen er fylkeskoordinator for Hekkefugltakseringene.
Tore Svendsen er prosjektleder for Kanadagåsprosjektet.
         

Fø

Først var det årsmøte

så var det kakefest...

 Foto: Rune Voie.
 Foto: Rune Voie.
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Telefon og e-postadresser:
Frode Falkenberg  Tlf:  93 44 06 
47  E-post: 
frode@cyberbirding.no 
Michael Fredriksen Tlf:  55 34 11 
23  E-post: 
mf@vkmarin.no 
Dag Gjerde  Tlf:  56 14 52 
56  E-post: da-
gj@online.no 
Odd Hallaråker  Tlf:  53 42 11 
87  E-post: od-
halla@online.no 
Terje Hansen  Tlf:  55 22 66 
96  E-post: ter-
han3@online.no 
Gunnar Kjeilen  Tlf:  55 10 52 
69  E-post: 
gkjeilen@online.no 
Ingvar Måge  Tlf:  53 64 27 
32  E-post: ingvar.
mage@c2i.net 
Frank H Pedersen Tlf:  55 26 52 
13  E-post: 
fraped@hfk.no 
Tore Svendsen  Tlf:  56 35 40 
45  E-post: 
toresve2@online.no 
Eli Sørensen  Tlf:  55 31 68 
34  E-post: eli.
sorensen@isf.uib.no 
Rune Voie  Tlf:  53 64 29 
37   E-post: rune.
voie@c2h.no 
Lars Økland Tlf:  53 42 00 
14 E-post: 
larso@statoil.com

Referat fra Årsmøte i Nof-Hordaland - 2006

Møtet ble avholdt på DIGRANES 22.04.06.  Årsmøtet hadde samlet 18 deltakere.

1.  Konstituering: Ingvar Måge ble valgt til møteleder og Michael Fredriksen ble valgt  
 til referent.

2.  Innkallingen ble godkjent. 

3.  Referat fra Årsmøte på Herdla 2005. Referatet ble opplest og godkjent.

4.  Årsberetning: Beretningen denne gang omhandler perioden 17.04.05- 22.04.06. 
     Beretningen ble opplest og godkjent.

5.  Årsregnskap: Regnskapet viser et overskudd på kr. 26.072.05.    
     Regnskapet ble godkjent.

6.  Innkomne forslag: Vedtektsendringer. Styret hadde foreslått endringer av noen av            
 foreningens vedtekter. Følgende endringer ble vedtatt endret i henhold til styrets  
 forslag: §2, §4b, §6, §9
 Forslag fra styret §4a ble ikke vedtatt, men det ble vedtatt at det taes inn i vedtek 
 tene at årsmøter velger 1vararepresentant til styret.

7.  Kontingent: Vedtatt uendret

8.  Valg: Valgkomiteens hadde ikke greid å finne ny leder etter at Ingvar Måge hadde  
 uttrykt ønske om avløsning. Følgende ble valgt:

                          Leder:   Ingvar Måge
                          Nestleder:    Frode Falkenberg
                          Sekretær:   Michael Fredriksen
                          Kasserer:   Gunnar Kjeilen
                          Redaktør:   Rune Voie
                          Styremedlem:   Odd Hallaråker
                          Styremedlem:   Dag Gjerde
            Vara:   Tore Svendsen

                          Revisor:    Frank H. Pedersen
                          Valgkomite:   Geir Jensen
                                                        Solfrid Kvam
                          Medlem fra Sunnhordland utnevnes av styret.

Landstyrerepresentant: Styret får fullmakt fra årsmøte til å velge representant.


