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Fra styremøtet på Bolga i august 2016. Magnhild og Marianne prøver den lokale turistattraksjonen 

«Ruggesteinen». Foto: Atle Ivar Olsen 



VERV I NOF NORDLAND: 

STYRET: 

Leder:     Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag) 

Nestleder:    Magnhild Johansen (Bodø lokallag) 

Styremedlem og kasserer:  Eskil Furuheim (Rana lokallag) 

Styremedlem:   Marianne Hegge Skogsholm (Sør-Salten lokallag) 

Styremedlem:   Dagfinn Kolberg (Sør-Salten lokallag) 

Magnhild har også fungert som Web-ansvarlig. 

ANDRE VERV: 

Revisor:    Per Ole Syvertsen (Rana lokallag)  

Valgkomité:    Martin Eggen (Lofoten lokallag) 

    Thor Edgar Kristiansen (Bodø lokallag) 

 

 

AKTIVITETER:  

Styret har hatt ett fysisk møte og tre møter på Skype. Enkeltsaker har også vært drøftet på 

epost, noen saker har blitt drøftet i styret uten at særskilte vedtak har blitt fattet 

(årsmøtepapirer, høringer og andre henvendelser). Det har vist seg vanskelig å samle et 

fulltallig styre, også på Skype. Oppmøtet har variert fra 3-4 medlemmer pr møte. 

 

STYRESAKER: 

ET UTVALG ADMINISTRATIVE/INTERNE SAKER: 

• Brainstorming ang. aktuelle bidrag til Havørna 

• Diskusjoner rundt representativt demokrati i NOF, NOF sitt prinsipprogram og 

forslaget om navnebytte for NOF 

• Komposisjon av velkomstbrev til nye medlemmer. 

• Oppretting av Facebookside for NOF Nordland 

• Medlemsrekruttering. Nokså mye arbeid rundt mulig oppstart av nytt lokallag 

i Narvikområdet, så langt uten resultat.  



ET UTVALG ØKONOMISAKER 

• Styret ønsker at regnskapsåret fra neste år (dvs. 2017) skal følge kalenderår, 

og heller legge press på redaksjonen og bidragsytere for å få Havørna ut før 

nyttår. 

• Gjennomgang av regler for momsrefusjon, samt refunderte summer for NOF 

Nordland og de to lokallagene som søkte. 

• Mangel på revidert regnskap fra ett av lokallagene i fylket. Kontingent kan 

foreløpig ikke overføres. 

• Innmelding av NOF Nordland i frivillighetsregisteret, slik at vi nå kan motta 

grasrotandel ☺.  

• Vi har fått vippsnummer: 89059 

ET UTVALG HØRINGSSAKER OG ANDRE INTERESSANTE SAKER: 

• Tilslutning til FNF sin klage på snøskuterløyper i Fauske kommune. Dette blant 

annet grunnet manglende konsekvensutredning. 

• Innspill til planprogram for Vika og Naustholmen på Lovund i Lurøy kommune. 

Det er et krykkjeberg på Naustholmen, kolonien lykkes bedre med å få fram 

unger enn de fleste andre krykkjekoloniene langs kysten, og det er viktig å 

ivareta kolonien også i den nye arealplanen. Næringsinteresser ønsker å 

sprenge bort større deler av berget. NINA har konsekvensutredet. NOF 

Nordland sendte tidligere på året ei bekymringsmelding angående krykkjene 

til en av utbyggerne, som hadde fått tillatelse til å sprenge en mindre bit av 

berget. Vi fikk et svært positivt svar tilbake. Det er ikke avklart hva som skal 

skje med krykkjeberget. 

• Høringssvar i samarbeid med Rana Zoologiske forening til forvaltningsplan for 

Glomådeltaet landskapsvernområde i Rana (Fylkesmannen i Nordland). 

• Høringssvar i samarbeid med Rana Zoologiske forening til utvidelse av 

Simaklubben naturreservat (Fylkesmannen i Nordland). Her har private 

grunneiere gått inn for vern. 

• Innspill til høring av forvaltningsplaner for Nautå og Kjerkvatnet 

naturreservater ved Evenes flyplass. NOF ville ha alt angjeldende Avinors 

svanefelling ut av forvaltningsplanene, da slik felling er hjemlet andre steder. 



• Søknad fra Avinor til fylkesmannen om svanefelling i naturreservatene ved 

Evenes flyplass. Både styret og Frantz Sortland (NOF sin representant i 

arbeidet med forvaltningsplanene i området) har jobbet ganske mye med 

denne saken. Hvert år har økende antall par blitt omsøkt, i 2016 8 par. NOF 

Nordland fikk etter hvert innsyn i rapportene fra svanefelling sommeren 2016. 

Rapportene omfattet også avliving/reirødeleggelse for andre fuglearter som 

svaler, sandlo og ravn, men vi var likevel aller mest bekymret over 

forstyrrelsene svanejakten påførte andre sårbare arter i de gjeldende 

verneområdene. Fylkesmannen innkalte til møte med Avinor, NOAH og NOF 

(v/Martin Eggen). Saken endte med at Avinor endret søknaden fra felling av et 

forhåndsdefinert antall par til uspesifisert jaging/skremming, men de 

ansvarlige på flyplassen framsto som svært bestemt på jakt. Det gjenstår å se 

hvordan skremmingen blir gjennomført. Skremmingen kan få fuglene til å fly 

over flyplassen, der de så blir skutt.  

• Høringsinnspill til ny rovdyrforskrift. Vi støttet Fylkesmannens forslag. 

• Søknad om skadefelling av ærfugl i tilknytning til blåskjelloppdrett i Alstahaug. 

Den administrative innstillingen ga tillatelse, men det politiske vedtaket avslo 

søknaden. Senere klage på avslaget ga samme resultat. Det hører med til 

saken at den ble plukket opp av media i god tid før politisk behandling.  

• Innspill til NOF sentralt: Aktuelle områder for suppleringsvern i Nordland. 

Pågående arbeid. 

• Sørfold Akva. Område mangelfullt kartlagt. Atle kontakter FNF.  

• Påklaget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 

havbruksfarm i Hadsel. Etter klagen stilte kommunen krav om at Nova Sea 

måtte konsekvensutrede etter naturmangfoldslovens kap 14.  Resultatet ble 

likevel at tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg ble opprettholdt i etterkant 

av konsekvensutredning. 

• Sammarbeid om uttalelse fra Sabima ang. hønsehauk/vandrefalk på 

utbyggingslokalitet i Grane.  

• Leder av Rovviltnemda i Nordland går ut i avisen med at hun arbeider aktivt 

mot færre rovdyr og enklere å få skadefelling av kongeørn. Motinnlegg ble 

drøftet men aldri innsendt. 

Mange saker av lokal karakter har blitt videresendt til det nærmeste lokallag, samt at alle 

sakene er sirkulert i styret. Dette gjelder for eksempel mange saker om kraftutbygging – 

særlig småkraftverk -  og mange saker om oppdrettsanlegg.  



Det kommer også en del henvendelser fra enkeltpersoner, men mest om observasjoner av 

arter de synes er interessante, eller vil vite mer om. Her har vi svart alle etter beste evne, og 

også oppfordret dem til å legge observasjoner inn i artsobservasjoner.no. 

ÅRSMØTE OG NOF NORDLAND-TREFF 

I samarbeid med NOF Bodø lokallag ble/blir det arrangert NOF Nordland-treff med årsmøte 

på Rognan i Saltdal kommune 02.-04. juni 2017. 

INFORMASJONSKANALER 

Fylkeslaget har egne nettsider som man finner på www.birdlife.no/nordland Her finner man 

info om lokallag, turer og arrangement mm., samt nyhetssaker. Siden forrige årsmøte har 

det blitt skrevet og publisert 11 nyhetssaker på nettsidene. I tillegg har de faste sidene blitt 

oppdatert og aktivitetskalenderen har blitt oppdatert på vegne av noen av lokallagene. 

Fylkeslaget har egne facebooksider fra jula 2016. Fylkeslagets facebookredaksjon har bestått 

av Marianne Hegge Skogsholm, Magnhild Johansen og Dagfinn Kolberg. I tillegg til 

aktiviteten som er synlig på sida har vi besvart et lite antall direktemeldinger. Per 1. mai 

2017 hadde 351 personer likt siden. Vedlagt figur over kjønns- og aldersfordeling blant de 

som har likt sida: 

 

UNDERUTVALG, PROSJEKTER, VERV: 

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

Atle Ivar Olsen, Steve Baines og Håvard Eggen. 

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

Tidsskriftet utgis en gang årlig og kommer for 2016 ut med sin 27. årgang. Opplaget var på 

350. 2016-utgaven av Havørna kom ut i mars 2017, for første gang var hele bladet i farger.  

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

Andøya også i år (2017) av representant fra NOF Lofoten.  

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. Atle Ivar Olsen deltok på årsmøtet i  Bodø i mars 

2017. 

http://www.birdlife.no/nordland


Frantz Sortland har vært representant for FNF/NOF Nordland i referansegruppa for 

utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat og Nautå Naturreservat i 

Evenes kommune. Begge planene ble fullført vinteren 2016/17. 

Steve Baines har vært representant for NOF Nordland i referansegruppa for utarbeidelse av 

forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat. Planen ble 

fullført høsten 2016. 

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

verdensarvområde. 

FRA NOF AVD. NORDLANDS MEDLEMSMASSE HAR FØLGENDE VÆRT REPRESENTANTER I 

SENTRALE UTVALG/KOMITEER: 

Per Ole Syvertsen er medlem i Norsk navnekomité for fugl NNKF. 

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

valgkomiteen fra 2016. 

REPRESENTASJON ÅRSMØTE: 

Atle Ivar Olsen, i kraft av å være leder av NOF avd. Nordland, er årsmøterepresentant fra 

NOF Nordland. 

NOF sentralt hadde årsmøte på Stabbursnes i Finnmark, 20. mai 2017, der Marianne Hegge 

Skogsholm og Magnhild Johansen representerte NOF Nordland. Atle Ivar Olsen 

representerte primært valgkomiteen. I tillegg møtte to medlemmer fra Vesterålen og ett 

medlem fra Vefsn. 

 

LAGERBEHOLDNING 

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

 

LOKALLAG 

I Nordland har vi seks aktive lokallag. Medlemstallene for Nordland går sakte oppover. 

 

 

 



MEDLEMSTALL FORDELT PÅ LOKALLAG (FAMILIEMEDLEMMER/JUNIOR I PARENTES)  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Vesterålen 57 (4/2) 59 (6) 36 (7)  49  47 35 

Lofoten 88 (16/1) 55 (10) 57 (9)  54  51 60 

Bodø 138 (7/3) 41 (2) 42 (2)  43  45 55 

Sør-Salten 70 (4/1) 69 (4) 65 (4)  47  44 60 

Rana 79 (21/1) 46 (21) 47 (21)  44  41 30 

Nesna og Omegn 110 (23/1) 44 (23) 44 (23)  41  42 32 

Ikke knyttet til lokallag 74 278 293 310 292   7 

SUM 616 592 584 588 562 279 

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

Fra 2013-2015 er det de offisielle medlemstallene ved utgangen av året (31.12). 

STATUS FOR ÅRSMØTER I LOKALLAGENE 

Vi har mottatt årsmøtepapirer for siste årsmøteår (2016, frist 1. april) fra Vesterålen, 

Lofoten, Sør-Salten, Rana og Nesna og omegn lokallag. Bodø lokallag har sendt ut innkalling 

til 31. mai.  

 

 

Atle Ivar Olsen, Magnhild Johansen, Marianne Hegge Skogsholm, Eskil Furuheim og Dagfinn Kolberg 

Nesna 28.5.2017 


