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Retningslinjer for administrasjon av lokaliteter, «Rapportsystemet for 

fugler»: www.artsobservasjoner.no/fugler (AO). 

LRSK Vest-Agder 
Dato for siste revisjon: 15.02.14 

1. Forutsetninger 
a) AO er primært et verktøy for faunistikk, det vil si: 

o Holde kontroll på og føre statistikk over forekomst av arter. 

o Til bruk i forvaltningsøyemed.   

Krysselister og liknende er underordnet dette formålet. 

b) Det er ofte en fordel med mest mulig nøyaktig lokalisering av observasjoner, i prinsippet 

ønsker LRSK derfor stor tetthet av lokaliteter. 

c) Observasjoner skal registreres mot den lokaliteten der fuglen(e) oppholder seg, ikke der 

observatøren oppholder seg. Unntak fra dette er avstandsobservasjoner av trekkende og 

overflygende fugler, der det er vanskelig og/eller av liten faunistisk interesse å angi nøyaktig 

lokalitet som fuglen(e) overflyr. 

d) LRSK ønsker i størst mulig grad at alle observatører bruker samme lokaliteter, dette betyr at 

dersom det ikke finnes særlige grunner (se punkt 3 under) så skal alle lokaliteter være 

allment tilgjengelige for alle brukere av AO. 

2. Lovlige lokaliteter 
a) Lokalitetsangivelse skal være forholdsvis nøyaktig, slik at observasjonen som er knyttet mot 

denne får en faunistisk verdi. «Samlelokaliteter» som kommuner, fylker, vidstrakte områder 

(flere km2), lengre kyst- og veistrekk o.l. blir ikke godtatt. Observasjoner knyttet mot slike 

lokaliteter vil sjelden ha faunistisk interesse, slike lokaliteter vil derfor bli holdt på et 

minimum. LRSK kan, dersom det er hensiktsmessig, overføre slike observasjoner til andre 

midlertidige oppsamlingslokaliteter og tagge dem som ufullstendig rapportering. 

3. Personlige lokaliteter vs. allment tilgjengelige lokaliteter 
a) LRSK gjennomgår jevnlig lokalitetskartene. Alle nye personlige lokaliteter som kan tenkes 

brukt av andre observatører blir da allmengjort, såfremt det ikke finnes tilsvarende lokalitet 

fra før. Slike «duplikat»-lokaliteter blir i utgangspunktet slått sammen med den allmenne 

lokaliteten som allerede finnes. Før man slår sammen, eller på annen måte redigerer en 

lokalitet, er det meget viktig å sjekke hvilke observasjoner som knyttet opp mot denne 

lokaliteten. Punkt b) og c) under beskriver unntak der en bør vurdere å beholde en lokalitet 

som personlig. 

b) LRSK skal være oppmerksomme og svært restriktive med å slå sammen eller flytte lokaliteter 
som har hekkefunn av rødlistede, fåtallige eller på andre måter hensynskrevende arter. Slike 
funn kan med stor fordel kartfestes helt nøyaktig. Dette bl.a. for at forvaltningsmyndigheter i 
størst mulig grad skal ha muligheten til å ta hensyn i arealsaker som kan berøre den enkelte 
hekkeplass. Slike lokaliteter bør i de fleste tilfeller bli liggende der observatøren har lagt dem 
og som personlige lokaliteter, slik at de ikke blir synlige for andre enn observatøren selv og 
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medlemmer av LRSK / NSKF. Ved tvil så bør observatøren kontaktes for råd. Navnsetting på 
slike lokaliteter bør gjøres slik at en i fremtiden skjønner at dette er enn personlig 
hekkelokalitet. Dersom lokaliteten er knyttet til en allmenn superlokalitet (noe den bør) så 
kan en bruke f.eks. «Åkerrikselokalitet 1», «Hvitryggspett hekking» eller liknende navn.  
Typiske ”fjellveggslokaliteter”, som kan være hekkeplasser for rovfugl, bør man vurdere nøye 
om skal allmenngjøres. Et godt alternativ her er å legge inn en allmenn lokalitet på hele fjellet 
og bruke denne som superlokalitet, mens observasjonene av hekkende rovfugl legges inn 
mot en personlig underlokalitet som plasseres nøyaktig i fjellveggen. Navnet kan da bare 
være f.eks. «Sørvendt fjellvegg».   
Også i forbindelse med enkelte hekkefuglprosjekter/-takseringer kan det være en fordel med 
nøyaktig lokalisering av spill-/hekkeplass. Dersom dette ønskes for arter som ikke er rødlistet 
eller på annen måte hensynskrevende så ønsker LRSK å bli informert på forhånd, slik at vi i 
størst mulig grad kan ta hensyn til dette i den fremtidige administrasjonen av lokaliteter. 
Over tid så kan en ikke tillate at samtlige prosjekter beholder alle slike lokaliteter, for all 
fremtid. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om dette er nødvendig og hvor lenge slike 
lokaliteter skal bli liggende i systemet. 

c) Private hager og liknende med lokalitetsnavn som er en gateadresse, gårdsnr/bruksnr e.l. skal 
ikke allmenngjøres. Disse kan imidlertid med fordel knyttes mot en superlokalitet. LRSK-VA 
har inntil videre godtatt at AO systemet brukes til såkalte «tomtekryss». D.v.s. at det tillates 
små personlige lokaliteter ved rapportørens bosted, selv om dette er av liten faunistisk 
interesse. Vi anbefaler likevel at de som holder på med «tomtekryssing» lager sitt eget 
private system for dette. Hvis tomtekryssingen «tar helt av», d.v.s. at tettheten blir for stor 
eller observatørene ikke oppfyller forutsetninger under punkt 1 c) så kan disse lokalitetene 
bli slettet og observasjonene overføres da til nærmeste lokalitet som er kvalifisert i.h.t. 
retningslinjene i dette skrivet.    

d) Alle personlige lokaliteter bør knyttes opp mot en allmenn superlokalitet. Dette for at 

observasjoner knyttet til den private lokaliteten skal bli enklere å søke opp. 

e) Rapportører kan ikke påregne å kunne beholde personlige lokaliteter for trekkende, rastende 

og overvintrende fugl. 

4. Plassering og utstrekning av lokalitet 
a) I noen tilfeller kan det være aktuelt å flytte lokaliteter. Punktet som angir lokalitet kan av 

ulike årsaker være plassert feil av rapportør eller være plassert litt ugunstig. Punktet som 

angir en lokalitet skal i utgangspunktet ligge mest mulig sentralt i det området som er tenkt 

omfattet av lokalitetsnavnet. Dersom majoriteten av observasjonene er fra utkanten av eller 

et bestemt sted langt fra senteret av lokaliteten (der punktet skal ligge) så må det vurderes å 

opprettes underlokalitet her. Før man flytter på en lokalitet er det ytterst viktig at man 

sjekker hva slags observasjoner som ligger knyttet mot lokaliteten, ref. punkt 3 over. 

b) I mange tilfeller fungerer en lokalitet uten utstrekning best. LRSK Vest-Agder har valgt ikke å 

bruke den sirkulære utstrekningen - som er eneste muligheten for å angi utstrekning i dagens  

versjon av AO. Årsaken er at en sirkulær utstrekning svært sjelden vil samsvare med en 

lokalitet, og derfor ofte er mer misvisende enn rettledende. Hvis man for eksempel har en 

lokalitet som dekker en lang og smal innsjø vil en sirkulær lokalitet fungere dårlig.  

5. Bruk av superlokalitet 
a) Det finnes ingen definisjon av hva en superlokalitet er, eller hvordan lokaliteter skal ordnes i 

superlokaliteter og underlokaliteter.  Typiske superlokaliteter kan f.eks. være: 

o En innsjø: Holmer, bukter, nes i og ved innsjøen blir underlokaliteter. 
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o En gård (gårdsnummer): Jorder, åser, lier, tjern, myrer og bekker på gården blir 

underlokaliteter. 

o En øy: Heier, myrer, tjern, topper, bukter, nes samt omkringliggende holmer og skjær 

blir underlokaliteter. 

Man kan også tenke forvaltningsmessig: Forskjellige lokaliteter innenfor et verneområde kan 

da samles under en superlokalitet som gjelder for hele verneområdet. En annen tilnærming 

er at et område der fuglene telles opp samlet med jevne mellomrom bør være en 

superlokalitet, mens de beste enkeltlokalitetene innenfor dette området blir 

underlokaliteter. 

b) Superlokaliteter kan gjerne ha helt forskjellige biotoper, men bør begrenses til et naturlig og 

geografisk sammenhengende område. Eksempler på områder som ikke er «naturlig 

sammenhengende» kan være: 

o En gård (superlokalitet) nede i en dal ikke bør ha underlokaliteter oppe på heia flere 

hundre meter høyere, selv om avstanden i luftstrekk er kort. Her utgjør 

høydeforskjellen et naturlig skille. 

o Underlokalitetene til en innsjø skal i utgangspunktet ligge i eller i umiddelbar 

tilknytning til innsjøen. 

o Det skal ikke være slik at underlokaliteter legges til en superlokalitet bare for å øke 

antall arter på superlokaliteten.  

c) Også superlokaliteter bør ha en begrenset størrelse, men dette en vanskelig å spesifisere og 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempler:  

o Flere gårder (forskjellige gårdsnummer) bør ikke ligge som en felles superlokalitet, 

men med en superlokalitet per gård.  

o Grupper av mindre tjern kan ha en felles superlokalitet dersom de hører naturlig 

sammen (ligger i samme myr/dalsøkk eller liknende).  

o Store innsjøer og vannkraftmagasiner (på flere km2), de største øyene i fylket, større 

daler, store heiområder o.l. bør ikke være superlokalitet, men deles opp i flere 

lokaliteter.  En tommelfingerregel kan være at dersom det er mer enn 2 km fra en 

underlokalitet til superlokalitetens sentrum så bør en vurdere om det er mer 

hensiktsmessig å dele lokaliteten opp i flere uavhengige lokaliteter. 

6. Lokalitetsnavn 
a) Generelt sett bør offentlig godkjente navn brukes så langt det er mulig på de allmenne 

lokalitetene.  Sentralt stadnamnregister (SSR) er Norges offisielle register over stedsnavn. 

SSR ligger som en søkbar tjeneste på Internet:  

http://gammel.norgeskart.no//adaptive2/default.aspx?gui=100002&lang=2 

 Klikk på «Norsk» i vinduet «Stedsnavn etter språk» så viser kartet alle godkjente og 

anbefalte skrivemåter for stedsnavn. Det er også et faktaark for hvert enkelt stedsnavn 

som viser forskjellige godkjente skrivemåter og hvilken type lokalitet stedsnavnet angir 

navnet på. 

b) Det er imidlertid ikke vanskelig å finne lokaliteter som mangler offisielt godkjente navn, 

særlig når en beveger seg i områder der det er, eller har vært, lite menneskelig ferdsel. Her 

bruker vi i første rekke tradisjonelle navn dersom dette som vises på kart, omtales i 

bygdebøker eller brukes av lokalbefolkningen. Om heller ikke dette finnes så bruker vi 

kortfattede navn som beskriver lokaliteten på en nøytral måte, f.eks.: «Tjern 917 moh» , 

«Skjær ved Kårholmen» os.v. Det er også mulig å lage nye navn som følger den generelle 

http://gammel.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=100002&lang=2
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terminologien i det aktuelle området, f.eks.: «Søtevassbekken» på den navnløse bekken som 

rekken ut fra Søtevatn, «Storevasshei» på den navnløse heia ved Storevatn o.s.v. Det er en 

stor fordel om disse lokalitetene kan linkes til en superlokalitet med et offisielt, tradisjonelt 

eller allment kjent navn. Typiske navn fra fuglekikker-miljøet (”Bombehagen” etc.) bør i det 

lengste unngås. 

c) Navn på bygninger eller menneskeskapte konstruksjoner skal i utgangspunktet ikke brukes 

som navn på lokaliteter.  

d) Lengde på lokalitetsnavn skal være så kort som mulig, i noen tilfeller kan det være aktuelt å 

forkorte ved å bruke ubestemt form entall i stedet for bestemt form entall, f.eks. –vann i 

stedet for –vannet. For flertallsformer av navn er det derimot nesten uten unntak 

hensiktsmessig å bruke bestemt form. 

e) Primært ønsker vi at lokalitetsnavn skrives helt ut, uten forkortelser. Det kan imidlertid være 

hensiktsmessig å bruke enkelte forkortelser for å hindre at lokalitetsnavn blir veldig lange. 

Forkortelser for nord (N), sør (S), vest (V), øst (Ø), meter over havet (moh) er særlig aktuelle 

når navn må «lages» fordi offisielle eller tradisjonelt brukte stedsnavn ikke finnes.  

f) LRSK kan endre målform på navn dersom det er hensiktsmessig for å få en entydig 

navnsetting i et område / en kommune. Ved slike endringer forholder en seg i 

utgangspunktet til offisielle målvedtak: 

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lvedtak_i_fylker_og_kommuner 

g) Bruk av tegn og symboler:  

 Komma brukes for å skille mellom selve lokalitetsnavnet og et tilleggsnavn som 

spesifiserer hvor lokaliteten befinner seg. Dette er særlig aktuelt for lokaliteter som 

har identiske navn (se punktet under). Denne typen navnsetting (to navn separert av 

komma) skal kun brukes i de tilfeller der dette er nødvendig.  

 Bindestrek kan brukes i lokalitetsnavn om dette er den offisielle skrivemåten, eller 

nødvendig av andre årsaker. (Brukes ikke som skilletegn, se over) 

 Punktum kan brukes for å indikere at forkortelse er brukt (ref. pkt. 6 e) over). 

  Andre typer tegn (!, «», &, /, +, o.s.v.) skal ikke brukes.  

 Parenteser skal heller ikke brukes i lokalitetsnavn, da dette ikke fungerer for 

rapportering av observasjoner ved import av Excel filer. 

 Tallord skal i utgangspunktet skrives med bokstaver.  

h) Flere lokaliteter med identiske (eller nesten identiske) navn er en av de største utfordringene 

i AO. En stor mengde vanlige stedsnavn er i bruk på mange forskjellige lokaliteter spredt 

rundt i hele fylket. Erfaringer viser at dette kan føre til misforståelser og at observasjoner da 

blir lagt inn mot feil lokalitet. På grunn av måten en rapporterer på i AO så må hele fylket 

sees i sammenheng når det gjelder slike navn. For i størst mulig grad å ivareta at rett lokalitet 

blir brukt så har vi erfart at det beste er om disse blir endret til et helt identisk navn, men 

med en kommaseparert unik tilleggsbeskrivelse av lokaliteten.  

Endring av navn kan (og bør) gjøres selv om det bryter med punkt a) og e) over. Ofte vil det 

være tilstrekkelig å endre fra bestemt form entall til ubestemt form entall (ref. pkt. 6 c). 

F.eks. bør de fire lokalitetene Bergeheia, Bergeheii, Bergeheiæ og Bergehei alle endres til det 

identiske navnet  «Bergehei» 

Tilleggsbeskrivelsen vil være superlokaliteten, dersom dette finnes (ref. pkt. 5 over). Hvis ikke 

så skal tilleggsbeskrivelsen være så nøyaktig som mulig med bruk av et unikt stedsnavn: 

Gårdsnavn, dalføre, heiområde, herred, gammelt kommunenavn, nåværende kommunenavn 

o.s.v. Eksempler:  

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5lvedtak_i_fylker_og_kommuner


5 

 

 Bergehei, Tonstadheia 

 Bergehei, Hunnedalen 

 Bergehei, Kvinesdal nord 

Når rapportøren så søker opp stedsnavn i AO for å legge inn observasjoner, eller skal laste 

opp et Excel ark med observasjoner, så vil en da få opp et reelt valg, og sannsynligheten for 

at observasjonene blir lagt mot feil lokalitet er sterkt redusert. 

I noen tilfeller er navn til både underlokalitet og superlokalitet i bruk for flere lokaliteter, da 

vil det endelige lokalitetsnavnet ha 2 kommaseparasjoner, f.eks.:  Øygard, Egeland, Lista. I 

alle tilfeller der det er en eller flere kommaseparasjoner i lokalitetsnavn så bør en vurdere å 

fjerne avhukingen som inkluderer kommunenavn i lokalitetsnavn, slik at ikke det endelige 

lokalitetsnavnet blir unødvendig komplisert og langt. 

i) Lokaliteter som har blitt eller blir endret av mennesker (f.eks. vannkraftmagasiner, 

uttapping/utfylling av vann, myrer som dyrkes opp, holmer som gjøres landfaste o.s.v.) skal i 

utgangspunktet beholde det gamle navnet og den gamle utstrekningen. Årsaken til dette er 

at vi ønsker å bevare historikken for lokaliteten. Dersom endringen er gammel og skjedde før 

det var gjort fugleobservasjoner i området så kan det imidlertid vurderes om det er mest 

hensiktsmessig å bruke det nye navnet.  

Vannkraftmagasiner som består av flere neddemmede gamle vatn er spesielt krevende å 

sette navn på. En mulighet er å sette navnet på magasinet som superlokalitet og de gamle 

neddemte vannene som underlokaliteter. Dette er imidlertid ofte vanskelig p.g.a. den store 

utstrekningen til mange av vannkraftmagasinene.   

- - - - - - 

Det presiseres at dette er grunnleggende retningslinjer. Det er ganske komplekst å administrere en 

stor mengde lokaliteter av vidt forskjellig størrelse og type. Det er derfor nødvendig med unntak fra 

de aller fleste av retningslinjene over, og vi vil aldri komme utenom at det må gjøres personlige 

vurderinger. LRSKs medlemmer vil aldri kjenne hver eneste lokalitet i detalj. Dersom vi har gjort ting 

som blir helt feil, hvis det finnes lokale/tradisjonelle navn som vi ikke kjenner til, o.s.v. så setter vi pris 

på å få beskjed om dette. For tiden så er det følgende personer som administrerer lokaliteter i Vest-

Agder: 

 Inge Flesjå (ifviper@gmail.com): Kristiansand, Søgne, Mandal, Lindesnes 

 Runar Jåbekk (runar@naturogfritid.no): Vennesla, Songdalen, Åseral, Marnardal, Audnedal. 

 Knut S Olsen (lridibundus@hotmail.com): Lyngdal, Hægebostad, Farsund, Kvinesdal, 

Flekkefjord, Sirdal. 

 Gunnar Gundersen (gun-gun2@online.no): Sekretær i Vest-Agder LRSK 

 

Etter hvert som kartet fylles opp med lokaliteter så vil LRSK så langt det er mulig forsøke å ivareta 

mest mulig stabilitet i lokalitetsnavn, plasseringer av disse, knytninger mot superlokaliteter o.s.v.  

Lokalitetsadministrasjon er imidlertid en kontinuerlig prosess, og i prinsippet kan alle lokaliteter få 

endret navn /stavemåte når som helst. For å sikre at rett lokalitet blir brukt så oppfordrer vi alle som 

bruker AO om å bruke Funnsteds-kartet i AO aktivt ved innlegging av observasjoner. 
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