
 
REFERAT FRA KLUBBMØTE 

 
Dato År Referent 

26. mai 2016 Øystein Haugen 

    

  

 

Dagens møte var viet "Fuglelivet i Norsjø", presentert av Morten Rask Arnesen, 

Plan & Miljørådgiver i Nome Kommune (siden 1999). 

 

Men før han slapp til, ble det klappet for hele 5 bursdager i mai. 

 

Presidenten hadde med omhu valgt Alf Hauglands dikt om fuglebestanden som 

ord for dagen! 

 

Liv Sonja hadde en 3-minutt, der hun fortalte om en 2 ukers tur til Nord-Norge, 

med kombinasjon av lærervikariat i Svolvær og dyrking av billedkunsten 

inspirert av lyset der oppe som hun fant i rikt monn.  Resultater kommer snart i 

form av nye bilder. 

 

Morten Rask Arnesen avslørte store kunnskaper om sitt tema, og ga oss 

uinnvidde et innblikk i 

fuglelivet i vårt nærområde. 

Norsjø er en relativt stor 

innsjø, 55 km2, beliggende 

15 m.o.h. (og dermed nesten 

som en fjordarm å regne) 

med maksdybde 171 meter 

og et nedbørsfelt på hele 10 

400 km2. 

 

Viktigste hekke-element i 

Norsjø er Tjuvholmene rett 

nedenfor Norsjø Ferieland.  

Også svabergene Skåraflesk, 

Årnesbukta og området 

Øra/Torva ved Ulefoss er 

viktige områder. 



 

Noen av de vanligste fugleartene er: 

 Sangsvane (ca. 200 overvintrende nå) 

 Knoppsvane (i Årnesbukta fra 1973, hekker i Eidselva, på Øra og noen 

andre steder) 

 Kanadagås (har blitt en landeplage og er svartelistet.  Punktering av egg 

gjøres for å redusere bestanden) 

 Fiskemåke (har flyttet fra kysten og blitt "asfaltcowboy". Den lever av 

larver. 14 par hekker i Sentrum. De var tidligere på Torva, men trolig har 

mink skremt dem vekk) 

 Andre måkearter: Gråmåke, Sildemåke, Svartbak, Hettemåke 

 Makrellterne (nesten borte) 

 Tjeld (Ulefoss er eneste tilholdsstedet i Telemark.  Kuriositet; De hekket i 

sin tid under en innbytterbenk på Ulefoss Stadion) 

 Storskarv (er blitt tallrik, har base på Skåraflesk. Avføringen er sterkt, og 

etsende) 

 Stokkand, Fiskeender, Toppand, Sothøne, Vandrefalk (den jakter på 

måker) og mange flere.......... 

 

I alt finnes det ca 180 arter på Øra. Hvem visste vel det? 

 

Andre saker: 

7 medlemmer fra klubben drar til Assens St. Hanshelgen. 

 

Ungdomsutveksling foregår i Danmark i uke 30 (kandidater etterlyses) 

 

Neste møtedag, 2. juni prøvemonterer vi "shelterbox", som vil skal bruke på 

Minidyrsku på Søve lørdag 4, juni. 

 

9. juni tar vi med folk fra mottaket på Dagsrud til golfbanen 

 

Presidentskiftet blir 16. juni. 

 

Egil vant vin og Bjørn Eirik tok nappet 

 

 

Ekstra hyggelig var det at vår faste sommergjest Kjell Hellstrøm er tilbake på 

møtene 

 

 

Referent: Øystein 

 
Bildet er tatt av vår eminente Bjørn Eirik Sigurdsøn. 


