
  NOF AVD. NORDLAND – ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 – 9.5.2015 
Styret. 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

 

Leder:     Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag) 

Styremedlem og kasserer: Eskil Furuheim (Rana lokallag)  

Styremedlem:   Martin Eggen (Lofoten lokallag)  

Styremedlem:   Dagfinn Kolberg (Sør-Salten lokallag) 

Styremedlem:   Magnhild Johansen (Bodø lokallag) 

    Magnhild har også fungert som Web-ansvarlig. 

 

Andre verv: 
Revisor:   Per Ole Syvertsen (Rana lokallag)  

Valgkomité:    Johan Sirnes (Lofoten lokallag) 

    Thor Edgar Kristiansen (Bodø lokallag) 

 

Aktiviteter: 
Styret har ikke hatt fysisk møter, men det har vært 2 styremøter med saksliste på e-

post, samt diverse enkeltsaker uten særskilte vedtak som har vært drøftet i styret 

(årsmøtepapirer, høringer og andre henvendelser). 

 

Styresakene har vært: 

 Sak 1. Konstituering av styret. 

 Sak 2. Medlemssaker, diskusjon/orientering.  

 Sak 3. Fem informasjonssaker som ble drøftet (fra NOF kontoret, høringer 

mm.). Den ene som gjaldt søknad Helligvær Vindkraftverk ble sendt videre til 

Bodø LL, men NOF Nordland knyttet seg også til en høringsuttalelse sendt av 

en lokal gruppe v/Ståle Prestøy, som hadde en ganske om fattende vurdering 

av konsekvenser for fuglelivet på Helligvær.  

 Sak 4. Steve Baines utnevnt til representant for NOF Nordland i 

referansegruppa for utarbeidelse av Forvaltningsplan for Røstøyan 

landskapsvernområde og Nykan naturreservat. 

 Sak 5. Utvidelse av LRSK med ett medlem ble vedtatt: Håvard Eggen. 

 Sak 6. Tilbud om å annonsere for NOF i Den lokale hytteguiden ble vurdert, 

men det var for dyrt og lite målrettet. 

 Sak 7. Representant fra NOF Nordland til NOF årsmøte i Vestfold. Martin 

Eggen reiste på vår vegne i år. 

 

 

 

Andre saker som har kommet til NOF Nordland: 

Fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vi mottatt 7 saker, det har 

kommet 7 andre saker med tilknytting til kraftproduksjon (RTE Nett, Helgelandskraft, 

Nordlandsnett, Statnett mm.), fra Fylkesmannen i Nordland har det kommet 5 saker 

relatert til verneområder (forvaltningsplaner) og fra NOF-kontoret 9 saker av 

forskjellig karakter. 

 

I tillegg er det totalt 25 andre saker fra diverse aktører (Sabima, Bodø kommune (7 

saker), Vefsn Kommune (3 saker), Studieforbundet i Nordland/ 

Voksenopplæringsforbundet i Nordland/ FNF Nordland (8 saker)). 

 



De fleste av disse var av lokal karakter og ble derfor videresendt til det 

nærmestelokallag, samt at de er sirkulert i styret. 

 
I samarbeid med NOF Nesna lokallag ble det arrangert NOF-treff med årsmøte på 

Alstahaug, Alstahaug kommune, 8-10/5-2015. 

 

NOF sentralt hadde Årsmøte i Tønsberg, Vestfold 25. april 2015, der Martin Eggen 

representanter for NOF Nordland. 

 

Fylkeslaget har egne nettsider som man finner på birdlife.no: 

www.birdlife.no/nordland Her finner man info om lokallag, turer og arrangement mm. 

og også nyhetssaker.  

 

 

Underutvalg, prosjekter, verv: 

LRSK (lokal rapport og sjeldenhetskomité): Komiteen består av John Stenersen 

 (sekretær), Atle Ivar Olsen, Steve Baines og Håvard Eggen (ny i 2014). 

 

Tidsskriftet Havørna: Redaksjonen bestod av Per Ole Syvertsen og John Stenersen. 

 Tidsskriftet utgis en gang årlig og kommer for 2014 ut med sin 25. årgang. 

 Bladet er dessverre litt forsinket men vil foreligge mot slutten av mai 2015. 

 Dette grunnet forsinket LRSK-artikkel. Opplaget blir på 500. 

 

NOF Nordland er ansvarlig for sjøfuglovervåking i SEAPOP prosjektet, og det har 

 blitt telt på Andøya også i år (2015) av representanter fra NOF Lofoten.  

 

NOF Nordland hadde i 2014 hatt et overvåkingsprosjekt for svarthalespove finansiert 

 fra Fylkesmannen i samarbeid med NOF Lofoten. Dette blir foreløpig ikke 

 videreført.  

 

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. 

 

Frantz Sortland er representant for FNF/NOF Nordland i referansegruppa for 

 utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat og Natuå 

 Naturreservat i Evenes kommune. 

Steve Baines er representant for NOF Nordland i referansegruppa for utarbeidelse av 

 Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - 

 referansegruppe 

Per Ole Syvertsen er representant fra NOF Nordland i samarbeidsrådet for Vega  

  verdensarvområde. 

 

Annet: 

 NVE har avslått konsesjonssøknad for vindkraftverk i Helligvær (Styresak 3). 

 Restaurering av våtmarker på Røst avventer plan fra myndighetene (Sak fra forrige 

årsmeldingsperiode). 

 

 

Fra NOF avd. Nordlands medlemsmasse har følgende vært representanter i sentrale 

utvalg/komiteer: 
Per Ole Syvertsen sekretær for Norsk navnekomité for fugl NNKF. 

Atle Ivar Olsen er medlem i valgkomiteen for sentralstyret i NOF for 4 år, fra 2015. 

http://www.birdlife.no/nordland


 

Fra NOF avd. Nordland er følgende representant: 

 Atle Ivar Olsen, som leder av NOF avd. Nordland, er årsmøterepresentant fra NOF 

 Nordland. 

 

Lokallag og medlemstall (familiemedlemmer i parentes). 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Vesterålen 36  (7)  49  47 35 108 

Lofoten 57  (9)  54  51 60   63 

Bodø 42  (2)  43  45 55   65 

Sør-Salten 65  (4)  47  44 60   27 

Rana 47 (21)  44  41 30   28 

Nesna og Omegn 44 (23)  41  42 32   17 

Ikke knyttet til lokallag 293 310 292   7   10 

SUM 584 588 562 279  318 

For 2011 er tallene basert på antall Havørna bestilt. For «2012» er tallene per 13. juni 2013. 

Fra 2013 og 2014 er det de offisielle medlemstallene ved utgangen av året (31.12). 

 

Jeg har fått Årsmøtepapirer for siste Årsmøteår fra Vesterålen, Lofoten, Sør-Salten, og Rana 

lokallag, og er kjent med at det har vært avholdt årsmøte i Nesna. I Bodø lokallag har det 

tilsynelatende ikke vært avholdt årsmøte de siste 3-4 årene. 

 

NOF Nordland har fortsatt et restopplag på ca. 100 Fugler i Nordland. 

 

 

Styret 

Atle Ivar Olsen, Martin Eggen, Eskil Furuheim, Magnhild Johansen og Dagfinn Kolberg

    

Nesna 5.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regnskapet 2014/2015  

 

 
 

 



 

 


