
Fuglar i Hordaland 1 -201 7 S ide 1



Fuglar i Hordaland 1 -201 7 S ide 2

3

4

5

6

1 0

1 4

1 6

1 8

1 9

20

22

24

26

28

31

36

40

41

42

Medlemsblad for

Norsk Ornitologisk Forening

Avdeling Hordaland

Postboks 280

5751 Odda

Giro: 7877.08.6001 5

ISSN 1 890-0682

Ansvarlig redaktør:

Frode Falkenberg

Redaksjon dette nummer:

Michael Fredriksen

Layout:

Frode Falkenberg

Redaksjon avsluttet

01 .04.201 7
Stoff ti l neste nummer seinest

20.08.201 7

Ettertrykk er ti l latt når ki lde bl ir

oppgitt. I l lustrasjoner og foto må

ikke gjengis uten redaktørens

ti l latelse.

Trykk: Borge Grafisk As

Opplag: 700

Annonsepriser

Helside: 1 800.-

Halvside: 1 000.-

Forsidebildet: Lappspurv er i ferd
med å forsvinne fra Hardangervidda!

Les mer på side 6. Foto: Oddvar

Heggøy.

Baksidebildet: Rødstrupe fra Bergen i

desember 201 6. Bildet kom på andre

plass i kåringen av årets bilde i 201 6.

Foto: Lars Johan Ersland.

INNHOLD

FUGLAR
I HORDALAND

Selv om vi er midt inne i vårtrekket, har mange fugler allerede kommet
godt i gang med hekkesesongen. NOF ønsker at alle hekkefunn blir
rapportert til oss, og du finner tips som gjør at dine observasjoner blir
mere verdt for oss og forvaltningen på side 24 og 25. Bildet viser en
rødstjert, som er en fåtallig hekkefugl i Hordaland. Foto: Øystein
Bjørkelund.
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Velkommen til
NOF Hordaland

Fuglevern
NOF Hordaland er fylkets
fuglevernorganisasjon. Det er stort press på
fugleområder i Hordaland, og gjennom
kunnskap taler vi fuglenes sak overfor
politikere, utbyggere og offentlige
myndigheter i inngrepssaker og høringer.

Aktiviteter
Våre medlemmer er alt fra aktive
fuglekikkere til natur- og fotointeresserte
personer i hele fylket. I dag betaler ca. 350
personer lokalt tillegg for Hordaland, men
vi håper og trenger å bli mange flere!

Vi har tre lokallag som arrangerer turer og
møter flere ganger i måneden. Bli med på
fugletur sammen med eksperter, eller hør
spennende foredrag på våre møter. Du
finner en oversikt bakerst i bladet. Bli med
da vel, vi håper å treffe deg!

Vi driver også forskjellige prosjekter som
du kan delta på. Fuglekassesnekring,
ringmerking, fugletellinger, lokalt
naturvernarbeid og mer.

Bli medlem du også!
Hvorfor ikke bli medlem i NOF Hordaland –
det største fellesskapet av fuglevenner i
fylket? Jo flere vi er – jo sterkere blir vi! Vi
håper at du som kun er medlem av
hovedforeningen, også vil støtte fylkeslaget
ved å bli medlem. Ta kontakt med
medlem@birdlife.no for å oppdatere ditt
medlemsskap.

Fuglar i Hordaland 1 -201 7 S ide 4

NOF Hordaland hilser spesielt deg som normalt
ikke mottar dette bladet, velkommen til vår
forening. Vi håper du leser bladet, besøker våre
nettsider, og velger å betale lokalt tillegg for
Hordaland neste gang du oppdaterer ditt
medlemskap.

Gjennom overvåking og ringmerking jobber NOF
Hordaland aktivt med den truete fiskemåkas sommer- og
vinterbestander. Foto: Frode Falkenberg.




