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Innledning

Denne strategien angir hva NOF planlegger å gjøre i 
perioden 2014-2019. Strategien er inndelt i tre nivåer. En 
overordnet visjon med hovedmål og tilhørende delmål. 
Målene er listet opp i en rekkefølge som gir en naturlig 
oppbygging av planen, men ikke i noen form for prioritert 
rekkefølge. Delmålene er formulert i aktiv form (f.eks. NOF 
skal …), og bygger opp under hovedmålene. Noen ganger 
betyr dette at vi skal jobbe videre med noe vi allerede er 
gode på, mens andre ganger innebærer det at vi skal starte 
opp ny aktivitet eller utvikle oss på nye områder. Noen 
av delmålene er rene målformuleringer, mens andre har 
karakter av å være konkrete aktiviteter. Strategien er over-
ordnet og det er meningen at den skal ledsages av årlige 
arbeidsplaner.

NOFs rolle i det nasjonale og internasjonale fellesskapet

NOF skal være den sentrale organisasjon for vern av fugler og 
deres leveområder i Norge gjennom aktivt bidrag i nasjonalt 
naturvernarbeid. NOF skal også bidra aktivt i internasjonalt 
fuglevern. For å oppnå organisasjonens mål er det viktig for 
NOF å søke samarbeid og allianser nasjonalt og internas-
jonalt. I Norge har NOF et formalisert samarbeid med en 
rekke andre biologiske foreninger gjennom sitt medlemskap i 
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). I det inter-
nasjonale perspektivet er NOF partner i BirdLife International, 
som er et globalt partnerskap av grasrotbaserte fuglevern-
organisasjoner. NOF arbeider som en del av BirdLife for å nå 
partnerskapets felles mål for bevaring av fugler og natur.

NOFs formålsparagraf

Foreningens formålsparagraf angir organisasjonens viktigste 
oppgaver. Denne er slik:

• Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

• Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene    
   og deres livsmiljø.

• Å være bindeledd mellom vårt lands fugleinteresserte.

• Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og   
   aktiviteter. 
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Vårt arbeid for å bevare biologisk mangfold fokuserer på 
fugler. Både fordi fugler har samfunnsverdi, er veldig 

gode indikatorer for naturen som helhet, og fordi de har 
egenverdi. Fugler er populære og attraktive, og er som et 
resultat av dette en svært godt kjent artsgruppe, noe som gir 
et utmerket fundament for NOFs arbeid. Ved å bevare de 
habitater og økosystemer som er viktige for fugler, bevarer vi 
i tillegg på en effektiv måte et mye bredere spekter av biolo-
gisk mangfold.

Delmål 1.1 – NOF skal arbeide for at Norge følger nasjonalt 
lovverk og internasjonale forpliktelser slik at tap av biologisk 
mangfold stanses.

Delmål 1.2 – NOF skal øve innflytelse på politiske miljøer, 

Overordnet visjon – Livskraftige bestander av alle 
fuglearter i en sunn natur

Hovedmål 1 – 

Fuglene og deres leveområder skal forvaltes på en bærekraftig måte

offentlig forvaltning og andre viktige premissleverandører 
på sentralt, regionalt og lokalt plan for en kunnskapsbasert 
bærekraftig naturforvaltning.

Delmål 1.3 – NOF skal arbeide for at norske IBA-områder 
(viktige fugleområder) og naturvernområder skal bevares og 
forvaltes på en bærekraftig måte.

Delmål 1.4 – NOF skal etablere prinsipper og retningslinjer 
på utvalgte faglige og politiske områder, som rettledning for 
alle nivåer i organisasjonen.

Delmål 1.5 – NOF skal jobbe praktisk med å bevare de 
habitater og økosystemer som er viktige for fugler, og å legge 
til rette for fuglekikking på utvalgte fuglelokaliteter.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor.



NOF er en naturvernorganisasjon som vektlegger fag-
kunnskap og faktabasert forvaltning. NOF har en viktig 

rolle i kartlegging og overvåking av natur generelt og fugle-
liv spesielt. Denne rollen vil NOF ivareta og styrke i årene 
fremover. Gjennom våre prosjekter bedrer vi kunnskaps-
grunnlaget for norsk naturforvaltning, og tar pulsen på 
hvordan menneskeskapte naturødeleggelser og klimaen-
dringer påvirker fuglefaunaen. Mange av våre medlemmer 
har svært god innsikt i fuglenes biologi og forekomst, bred 
naturfaglig oversikt i sin region og en sterk tilhørighet til NOF. 
Med dette landsdekkende nettverket av fugleinteresserte har 
NOF en unik mulighet til å gjennomføre kartlegging og over-
våking av norske fuglearter og deres leveområder. Samlet sett 
er dette NOFs største styrke og gir oss troverdighet og gjen-
nomslagskraft i norsk naturforvaltning.

Delmål 2.1 – NOF skal ha en sentral rolle i kartlegging og 
overvåking av fuglebestander som hekker i, overvintrer i, el-
ler trekker gjennom landet.

Delmål 2.2 – NOF skal vektlegge overvåking av globalt truede 
fuglearter som har funksjonsområder i Norge og nasjonalt 
truede fuglearter.

Hovedmål 2 – 

NOF skal ha god kunnskap om fuglenes forekomst og biologi

Delmål 2.3 – NOF skal identifisere arter med negativ 
bestandsutvikling og fokusere på de som står på terskelen til å 
bli truede.

Delmål 2.4 – NOF skal sammenfatte, kvalitetssikre og pub-
lisere avifaunistisk materiale på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. 

Delmål 2.5 – NOF skal ha en oppdatert oversikt over IBA-
områder (viktige fugleområder) i Norge.

Delmål 2.6 – NOF skal i perioden starte opp arbeidet med 
et nytt hekkefuglatlas. En egen komité nedsettes for dette 
arbeidet.

Delmål 2.7 – NOF skal overta, utvikle og drifte en fuglestasjon 
på Lista.

Foto: Tomas Aarvak.



NOF er en naturvernorganisasjon som skal være 
kunnskapsbasert, utadvendt og bidra til medlemmenes 

engasjement og opplevelse. Mange fylkesavdelinger, lokallag 
og medlemmenes gode innsikt i lokal fauna og fuglenes 
forekomst er en stor styrke for NOF, som skal videreutvikles. 
Denne styrken skal utnyttes til å påvirke planprosesser, 
arealbruk, vern av natur og fugleområder og i andre 
miljøspørsmål.

Delmål 3.1 – NOF skal legge til rette for at medlemmene 
kan bidra med frivillig innsats og kunnskap i kartleggings- og 
registreringsprosjekter, blant annet gjennom å støtte arbeidet 
ved fuglestasjonene i organisasjonen.

Delmål 3.2 – NOF skal ha en sterk økning i antall medlem-
mer, og medlemmene skal oppleve tilhørighet til NOF som 
sin organisasjon.

Delmål 3.3 – NOF skal arbeide for å rekruttere ungdom 
gjennom tilrettelagte aktiviteter som involverer flere ledd i 
organisasjonen slik som ringmerkingssamlinger og systema-
tiske fugleregistreringer.

Hovedmål 3 – 

NOF skal være en sterk og attraktiv organisasjon med mange           
og aktive medlemmer

Delmål 3.4 – NOF skal styrke nettverksbyggingen mel-
lom medlemmene ved å ha minst 60 aktive lokallag, 
aktive fylkesavdelinger i alle fylker og økt representativitet i 
styrende organer innen 2019.

Delmål 3.5 – Natur og Fritid AS er et viktig tilbud til NOFs 
medlemmer og en ressurs for organisasjonen. NOF skal i 
perioden aktivt utøve sitt eierskap i bedriften.

Delmål 3.6 – NOF skal i perioden evaluere og videreutvikle 
sin profil knyttet til navnsetting og logo.

Delmål 3.7 – Samhandlingen mellom NOFs ulike              
organisasjonsledd skal styrkes for å oppnå felles mål.

Delmål 3.8 – NOF skal i perioden utarbeide en strategi for 
hvordan fond skal bli et enda viktigere bidrag til fuglevern-
arbeidet.

Delmål 3.9 – NOF skal ha ulike tilbud til befolkningen i 
form av for eksempel møter, turer, kurs, hagefugltellinger og 
skoleopplegg.

Foto: Rune Aae.



NOF skal ha en ledende rolle i naturvernspørsmål som 
angår fugler og deres leveområder, og målrette vårt 

formidlings- og mediearbeid ut fra dette. Vår tids store 
miljøutfordringer kan kommuniseres med fugler som eksem-
pler. For å ha gjennomslag i vårt arbeid trenger NOF støtte 
i befolkningen for våre standpunkter. Derfor er det viktig å 
fortelle om vårt arbeid og nå ut med kunnskap og engasje-
ment for fugler til befolkningen.

Delmål 4.1 – NOFs informasjonskanaler skal reflektere fore-
ningens arbeid og holdning i aktuelle miljøspørsmål.

Delmål 4.2 – NOF skal arbeide for å øke interessen for 
fugler og deres leveområder i befolkningen.

Hovedmål 4 – 

NOF skal skape engasjement i befolkningen ved å være en synlig    
aktør på sine kjerneområder

Delmål 4.3 – NOF skal ha kompetanse og ressurser til å 
drive aktivt mediearbeid.

Delmål 4.4 – NOF skal være synlig i media på 
sine kjerneområder.

Delmål 4.5 – NOF skal delta aktivt og profileres på en      
positiv måte der fugler og natur oppleves.

Foto: Kjetil Aa. Solbakken.



Hovedmål 5 – 

NOF skal ha en aktiv samarbeidsrolle i internasjonalt fuglevern

De fleste globalt trua fuglearter finnes andre steder enn 
i Norge, og trusler mot mange norske fuglearter ligger 

utenfor landets grenser. NOF skal være en aktiv partner i 
BirdLife International og støtte BirdLife-partnere i fattige 
land. Det er i NOFs interesse at norske bistandsmidler 
brukes til konkrete miljøtiltak.

Delmål 5.1 – NOF skal videreføre samarbeidet med Norad 
med en ny flerårig avtale for å drive et fornuftig antall samar-
beidsprosjekter med BirdLife-partnere i utviklingsland.

Delmål 5.2 – NOF skal drive samarbeidsprosjekter med 
andre land om trua arter som bare tilbringer deler av året i 
Norge.

Delmål 5.3 – NOF skal delta aktivt i utviklingen av arbeidet 
til BirdLife International.

Foto: Tomas Aarvak.


