
Årsmelding 2022 for NOF avd. Rogaland  

COVID-19 SITUASJONEN 

På grunn av Covid-19 situasjonen var det også ved starten av 2022 en viss usikkerhet i forhold til ulike 

arrangementer både fylkesavdelingen og i lokallagene.  Årsmøtet, som normalt skal avholdes i løpet 

av årets tre første måneder, ble gjennomført 10. juni 2022. Året som helhet var mer tilbake til 

normalen, og det meste av virksomheten kunne gjennomføres som planlagt. Det gjaldt både utgivelsen 

av Falco, arbeidet med fuglevernsaker, og observasjons- og prosjektaktivitetene. Det virker som om 

interessen for fugl og fuglevern sto ved lag, men den sterke medlemsveksten foreningen har hatt de 

foregående årene stoppet opp. 

MEDLEMMER 

NOF avd. Rogaland hadde 1069 betalende medlemmer pr. 31. desember 2022 mot 1074 i 2021. Det er 

en nedgang på 5 fra 2021 til 2022. Det var et vesentlig større antall som meldte seg aktivt ut som 

medlemmer i 2022 enn tidligere år, og antallet nyinnmeldinger var også vesentlig lavere. De fleste 

som meldte seg ut oppga ikke noen grunn til det, men noen gjorde det som følge av navneendringen til 

BirdLife Norge i foreningen sentralt. Medlemmene var fordelt med 214 medlemmer i Haugaland 

lokallag (199 i 2021), 571 medlemmer i Stavanger og omegn lokallag (580 i 2021), 158 medlemmer 

Jæren lokallag (164 i 2021) og 124 medlemmer i Dalane lokallag (122 i 2021). I tillegg var 2 

medlemmer bosatt utenfor Rogaland fylke.  

STYRE, KOMITÉER OG UTVALG M.V.  

Styret besto fram til årsmøtet 10. juni av leder Steinar Eldøy, sekretær Ingvald Ekeland, kasserer 

Sveinung Hobberstad, styremedlemmer John Grønning, Øyvind Gjerde (naturvernkontakt) og Odd 

Einar Svendsen. Ståle Opedal og Njål Sølvberg var vararepresentanter. Etter årsmøtet og valget på nytt 

styre kom Laila Folgerø inn i stedet for Ingvald Ekeland og overtok som sekretær, og Renate Berg og 

Hogne Skår tok over som varamedlemmer. Det ble avholdt tre styremøter i 2022, to i første halvår og 

ett i andre halvår. Flere saker ble i tillegg avklart ved hjelp av e-post.    

Falco-redaksjonen: Ingvald Ekeland overtok som redaktør etter Finn M. Fuglestad, og Arne Augedal 

gikk inn i redaksjonen etter Svein Efteland, Ivar Sleveland og Bjørn Erik Paulsen har fortsatt som 

medlemmer i redaksjonen. Falco kom som normalt ut med fire hefter i 2022.  

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. Øyvind Gjerde har vært foreningens naturvernkontakt, og representerte NOF i styret for FNF 

Rogaland, med Ståle Opedal som vararepresentant. Øyvind Gjerde har også representert foreningen i 

FNF Stavanger i 2022. 

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 kr 1.200.000 ved utgangen av 



2022. Grunnkontingenten for medlemskap i foreningen var kr 150. Fylkesavdelingen fikk kr 50 av 

grunnkontingenten og av hvert familietillegg. Lokalt tillegg for Falco var kr 150. Samlet utgjorde 

kontingentinntektene kr 153 870. Foreningen fikk i 2022 tilskudd fra Statsforvalteren i Rogaland til 

gåse- og svanetellinger (kr 30.000), 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). I tillegg ble 

foreningen tildelt støtte til etablering av en kunstig sandsvalekoloni (kr 15.000 brukt til en koloni i 

Aksdal). Foreningen fikk også midler til å framskaffe en oversikt av pågående arbeid og samordne 

innsamling av kunnskap om vipa i fylket (kr 10.000). Et planlagt koordineringsmøte måtte utsettes, 

men planlegges gjennomført i 2023. 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 100.000 fra 

Miljødirektoratet via NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Støtten til dette har vært uendret 

lenge, men ble oppjustert fra kr 70.000 til kr 100.000 fra og med 2022.  

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. Et eget fondsstyre består av 

Steinar Eldøy (leder), Ingvald Ekeland, Sveinung Hobberstad, Svein Efteland og Kjell-Ove Hauge. 

Fondsmidler er ikke disponert i 2022.   

PROSJEKTER  

Havørnprosjektet. Odd Undheim, Dag Brynjelsen, og Kjell Ove Hauge har koordinert prosjektet i 

2022. Resultatene er lagt inn i Rovbase (den offentlige databasen for rovvilt) av Odd Undheim, og en 

egen rapport er utarbeidet til Gassco.  

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

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

overvåkning av hekkende grågås på Norheimsøy i tidligere Finnøy kommune ble videreført av Kjell 

Ove Hauge. 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 ble gjennomført første gang vinteren 2015/2016, og har fra vinteren 2017/2018 blitt 

gjennomført årlig. Bjørn-Tore Rekve Seim har koordinert tellingene. Resultatene er lagt inn i 

artsobservasjoner.no.  

Sandsvale-prosjekt. Kartlegging av hekkekolonier av sandsvare ble videreført i 2022, og 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. Fylkesavdelingen bidro ellers med kr 15.000 

(en tredjedel av kostnadene) i et spleiselag med entreprenørfirmaet Vassbakk & Stol AS og Tysvær 

kommune/Rogaland fylkeskommune for å etablere en ny hekkelokalitet i tilknytning til et masseuttak 

på industriområdet i Aksdal.  

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 (EcoQC). 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. Vinteren 2021/2022 kom det i land uvanlig mange døde alkefugler (mest lomvi). Flere ble 

samlet inn og sendt til Trondheim for analyse, dels på grunn av mistanke om fugleinfluensa etter et 

utbrudd blant sjøfugl i Storbritannia. Dødsårsaken var ikke fugleinfluensa, men matmangel. 

Førjulsvinteren 2022 var det imidlertid vesentlig færre døde sjøfugler å finne.    

Fugletårn. NOF avdeling Rogaland eier fugletårnet ved Orreosen, 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 statsforvalterens 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. 

Fra Rogaland fylkeskommune ble det etter initiativ fra Tommy Lindås i 2021 bevilget kr 6.000 til 

prosjektering av et fugletårn i Sokndal (Årstad) med tanke på universell utforming, og styret i 

fylkesavdelingen ga tilsagn om å dekke en tilsvarende egenandel på kr 6.000 (50%), som var en 

forutsetning i tildelingen fra fylkeskommunen. Bygging av fugletårnet har ikke kommet i gang ennå. 

Foreningen har også fått tilbud fra en grunneier om å etablere et fugletårn eller et skjul på nordvestsida 

av Bjårvatnet. Styret følger dette opp og vurderer mulighetene. 

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. Ingvald 

Ekeland, Njål Sølvberg og Hogne Skår er kontaktpersoner for stasjonen. 

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 myr, skog og heiområder står i fare for å gå tapt. 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 ligger som vedlegg til årsmeldingen.  

PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET  

Foreningen deltok i 2022 igjen på et arrangement på Jærmuseet på Nærbø i forbindelse med fuglenes 

dag. Åpen dag på Revtangen Ornitologiske Stasjon ble dessverre avlyst. 

HJEMMESIDE  

Fylkesavdelingen har hjemmeside (www.birdlife.no/rogaland) knyttet hjemmesida til foreningen 

sentralt, og har lenke 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg:  

Saker NOF Rogaland har jobbet med i Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

i 2022. 

-Fylkesdelplan for kartfesting av blågrønn struktur. Fellesuttalelse til Rogaland  

 Fylkeskommune – sendt 28.01. 

 

-Klage på vedtak om tillatelse til masseutfylling av område i Svebestadveien i Sandnes –  

 sendt til Sandnes kommune sammen med Naturvernforbundet i Rogaland 04.02. 

 

-Høring tilleggssøknad 420 kV kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik i Tysvær – fellesuttalelse  

sendt 13.02. 

 

-Andre høringsuttalelse til demonstrasjonsanlegg for flytende havvind utenfor Karmøy –  

Fellesuttalelse sendt 11.03. 

 

-Leserinnlegg til Dalane Tidende vedrørende omkamp om vindkraftutbygging på Faurefjell i 

Bjerkreim. Felles utspill sammen med andre organisasjoner i FNF. Sendt inn 08.03. 

 

-Klage på vedtak om hogst av 9 dekar verneskog på Kvalbein i Hå kommune – sendt via FNF 

06.04. 

 

-Høringsinnspill til forslag om inndeling av de åpnede feltene i utlysningsområde for fornybar  

energiproduksjon til havs (Utsira Nord) - fellesuttalelse sendt 28.04. 

 

-Høringsinnspill til ny landbruksplan i Klepp – fellesuttalelse sendt 10.05. 

 

-Ny 132 kV kraftledning Krossberg-Harestad -Nordbø i Stavanger. Egen uttalelse fra NOF 

om fugl sendt 13.05. 

 

-Ny kommuneplan i Klepp 2022-2033 – Fellesuttalelse sendt 30.05. 

 

-Høringsinnspill til planprogram for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland – fellesut-

talelse sendt til Rogaland fylkeskommune 30.05. 

 

-Høringsinnspill til havbruksplan for Stavanger kommune – fellesuttalelse sendt 20.06. 

 

-Ny kommuneplan i Sandnes 2023-2038 – fellesuttalelse sendt 01.07. 

 

-Ny kommuneplan i Suldal – fellesuttalelse sendt 08.09. 

 

-Forslag til omlegging av turveier og ridestier i Sørmarka vest for E39 (Stavanger) – fellesut-

talelse sendt 28.09. 

 

-Høringsinnspill til ny arealdel og grønn plan for Stavanger – fellesuttalelse sendt 01.10. 

 



-Klage på godkjenning av søknad om demonstrasjonsanlegg for flytende havvind vest for 

Karmøy – fellesuttalelse sendt 11.10. 

 

-Ny kommuneplan for Sola kommune – fellesuttalelse sendt 14.10. 

 

-Høringsinnspill til planprogram for ny regionalplan Preikestolen og Lysefjordområdet – 

fellesuttalelse sendt til Rogaland fylkeskommune sendt 01.12. 

 

I 2022 har NOF Rogaland vært FNFs representant i møter med Statsforvalteren om planene 

for biotopvern i Mosvatnet og Klostervågen (Mosterøy), Stavanger kommune.       

  

 

 

 

 


