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Smårollingen fra i fjor setter nok pris på NOF´s arbeid med vern av hekkende fugl i jordbrukslandskapet. 

Storspoveunge. 



VERV I NOF NORDLAND: 

STYRET: 

Leder:     Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag) 

Nestleder:    Magnhild Johansen (Bodø lokallag) 

Styremedlem og kasserer:  Thorbjørn Aakre (Bodø lokallag) 

Styremedlem:   Marianne Hegge Skogsholm (Sør-Salten lokallag) 

Styremedlem:   Marie Myklebust (Lofoten lokallag) 

Magnhild har også fungert som Web-ansvarlig. 

ANDRE VERV: 

Revisor:    Per Ole Syvertsen (Rana lokallag)  

Valgkomité:    Martin Eggen (Lofoten lokallag)     

    Magnar Fagerli (Sør-Salten lokallag) 

 

 

AKTIVITETER:  

Styret har ikke hatt noen fysiske møter siden sist NOF Nordland-treff, men har hatt 

månedlige 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).  

Chatgruppe på Facebook messenger. Denne har blitt brukt som diskusjonsforum for 

«Facebookredaksjonen» til NOF Nordland.  

 

STYRESAKER: 

ET UTVALG ADMINISTRATIVE/INTERNE SAKER:  

• Brainstorming ang. aktuelle bidrag til Havørna 

• Diskusjoner rundt innføringen av representativt demokrati i NOF 

• Oppdatering av velkomstbrev til nye medlemmer. 

• Vedlikehold av Facebookside for NOF Nordland 

• Medlemsrekruttering. Som i fjor endel arbeid rundt mulig oppstart av nye 

lokallag, så langt uten resultat.  



ET UTVALG HØRINGSSAKER OG ANDRE INTERESSANTE SAKER:  

Kartet viser geografisk plassering av sakene vi har behandlet i styret. Nummereringen av 
sakene i teksten på de neste sidene forholder seg til kartet. 

 



1. Innspill til høring om småkraftverk, Grane kommune 
Tre kraftverk i samme høring. Tjyvholforsen, Almdalsforsen og Vesterelva. Her jobbet vi 
sammen med FNF og sluttet oss til deres uttalelse. I ettertid fant vi ut at også Sabima hadde 
sendt uttalelse og ført oss på listen over tilsluttede organisasjoner. Vi hadde tidligere sendt 
klage sammen med SABIMA ang. Almdalsfossen. Tage Vedal fra Naturvernforbundet (FNF) 
stilte på befaring i august. Områdene er «naturfaglig kartlagt» etter 1 dags befaring i august. 
Flommarksskog? Uklart hvor store/hvilke arealer som er planlagt oppdemt, går ikke/dårlig 
fram av kart. Lite lønnsomme prosjekter, store inngrep, lite kraft. Hekkende falk.  
 
2. Høring av verneforslag for skog i Vefsn, Brønnøy og Bindal kommuner 
Eidvatnet naturreservat, Etterseterbekken- og Oksbåslia naturreservat. Vi er svært positive 
til verneforslagene. NOF er ikke prinsipielt imot jakt, men vi er imot jakt i verneområder, og 
NOF Nordland foreslår at minst ett eller to av de fire aktuelle områdene blir unntatt jakt. 
Innspillet ble ikke tatt til følge,  

3. Innspill til planprogramutkastet for Langsetvågen industripark, Nesna kommune 
Oppfylling av Engentjønna for å deponere overskuddsmasse er uakseptabelt. Engentjønna og 
Langsetvågen må holdes utenfor planen. Les mer på NOF Nordlands nettside. 
Resultat: Konsekvensutredning. Alternativ med redusert utbygging utredes som et 
selvstendig alternativ. Det gås bort fra oppfylling av Engentjønna, men den er fortsatt 
regulert til næringsformål. Overskuddsmassen foreslås nå dumpet i strandsonen på 
Skogsleira. Det foreslås også å bygge en molo ved et skarveberg i nærheten. Nytt innspill fra 
NOF Nordland og Nesna lokallag argumenterer sterkt imot begge disse ekstremt dårlige 
ideene. 
 
4. Naustholmen, Lovund – oppfølging av tidligere sendt høringsinnspill 
Saken gjelder utvidelse av næringsareal på Naustholmen. For å oppnå dette foreslo man i 
første omgang å sprenge vekk alt berget på holmen og bruke massene til utfyllinger i sjø på 
begge sider av holmen. NOF Nordland sendte innspill om at krykkjekolonien i berget måtte 
ivaretas, som i utgangspunktet ble positivt mottatt. Forslaget endres til å sprenge bort 
mesteparten av berget, men la den lille enden med krykkjekolonien stå igjen. Da mener de 
at konsekvensen for naturmangfoldet kan settes til 0. NOF Nordlands nyeste innspill går på 
at denne krykkjekolonien er en av svært få som er i moderat vekst, og at det må tas høyde 
for at kolonien trenger utvidelsesmuligheter. 

 
5. Innspill til planoppstart for landbasert oppdrettsanlegg på Feøya i Fleinvær, Bodø 
kommune 

NOF Nordland og Sør-Salten lokallag sendte innspill. NOF forventer at det blir gjennomført 
en grundig kartlegging av artsmangfold og artenes bruk av området gjennom hele året. 
Fugler vil kunne påvirkes negativt som følge av økt trafikk, støy og menneskelig aktivitet i og 
ved planområdet. Oppfølging av saken da vårt innspill ikke ble behandlet i planprogrammet 
sammen med de øvrige høringsuttalelsene, til tross for at det ble sendt innenfor fristen. Vi 
har blitt lovt at denne feilen skal rettes opp og følger saken videre. 
 
6. Innspill til reguleringsplan for Skjerstadfjorden 

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1934


Skrevet av NOF, med innspill fra NOF Nordland og Bodø lokallag. Planområdet omfatter 
blant annet deler av Saltstraumen og Skjærstadfjorden IBA, som inkluderer Klungsetvika ved 
Fauske og Mjønesbukta litt lenger ut i fjorden. Også flere verneområder av stor betydning 
for fuglelivet finnes i området, spesielt Ljønesøya og Skansøyra. De store mengdene fugler 
som bruker området gjør at NOF mener det er nødvendig at fuglelivet blir et eget tema i 
planprogrammet. Innspillet vårt oppsummerer også nyere kunnskap om hvordan fugler 
påvirkes av utslipp og forstyrrelser fra oppdrettsvirksomhet, og minner kommunene om 
ansvaret de har for å ta vare på slike internasjonalt viktige fugleområder. 

7. Dronesenter på Værøy 
Kontakt med Værøy kommune angående eventuelt dronesenter. Vi avventer varsel om 
planoppstart, og ser om det vil innebære arealbeslag, omregulering e.l. 

8. Innspill til planoppstart, Ballangen kommune. 

Denne saken behandlet vi på bakgrunn av en henvendelse fra et (potensielt?) medlem. 
Hyttefelt og eventuelt småbåthavn i Tjeldebotn. Planområdet ligger like ved et langgrunt 
fjæreområde med småholmer som har stort potensiale som fugleområde. Området er ikke 
kartlagt på noen måte, og NOF Nordland krever både kartlegging og konsekvensutredning i 
forbindelse med det videre arbeidet med planen. Innspill sendt til konsulentfirmaet, 
kommunen og fylkesmannen. Vi har bedt om å bli holdt orientert om videre saksgang. 

 

9. Innspill til kommuneplanens arealdel, Evenes.  

Denne saken behandlet vi på bakgrunn av en henvendelse fra et (potensielt?) medlem i 
foreningen. Cermaq har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å plassere et 
oppdrettsanlegg like ved Bårøya, som tradisjonelt har vært fredlyst som fuglevær. NOF 
Nordland er i utgangspunktet skeptiske til plasseringen av anlegget, og krever at det 
gjennomføres kartlegging av fuglenes bruk av området før søknaden kan tas stilling til. Stort 
potensiale for konflikt med fugleliv i området, og oppdrettsanlegg kan gi påfølgende krav om 
skadefelling. Få holmer og skjær i området, de få som finnes vil være verdifulle 
hekkelokaliteter. 

 
10. Innspill til kommuneplan Bø kommune 
Innspill i all hovedsak skrevet av NOF, i samarbeid med NOF Nordland og Vesterålen lokallag. 
I Bø kommune ligger IBA-området Straume våtmarkssystem, som er viktig for horndykker og 
svarthalespove. Dette må tas hensyn til i planen. Vi er bekymret for forslaget om bru over 
Langvatnet, dette vil gi økte og vedvarende forstyrrelser for fuglene i dette området. Vi har 
også spilt inn at den foreslåtte turstien fra Vinje til Eidet ikke må bygges for nært 
strandsonen, der det er mye fugl som vil bli forstyrret av folk og hunder nært innpå. 
Planutkastet inneholdt også forslag om flere mulige lokaliteter for oppdrett og bygging av 
fritidsboliger, her har vi gitt innspill om mulige konsekvenser for fuglelivet, og ber om at det 
tas hensyn. 

 

11. Innspill til planoppstart for Andøya Space Port,  
NOF v/Martin Eggen, NOF Vesterålen Lokallag og NOF Nordland har sendt uttalelse til Andøy 



kommune: Naturverdier vil bli berørt ved inngrep i begge de alternative planområdene 
Bømyra og Børvågen. Myrkompleksene på Andøya huser viktige forekomster av sterkt 
truede våtmarksarter. «NOF stiller seg meget kritisk til valg av planområder, og ber om at 
Andøya kommune allerede nå ser seg etter en alternativ lokalitet. NOF forventer en 
utbygging der påvirkningen på myr, våtmark og andre viktige områder for fugler minimeres 
til et forsvarlig nivå. Dersom dette ikke er mulig, må planene forkastes». Nettsak.  

 

12. Klage på skarvefelling i Flakstad 

Oppdrettsanlegg har fått innvilget fellingstillatelse for skarv og gråhegre. Vi påklager 

fellingstillatelsen på bakgrunn av at det ikke er prøvd alternative tiltak for å holde fuglene 

ute av mærene. Kommunens saksbehandling er i dette tilfellet såpass uprofesjonell at det 

vanskeliggjør innsyn og dermed gjør klageprosessen unødig vanskelig – blant annet 

inneholdt kommunens innsynsportal en nokså lang kameratslig epostutveksling mellom 

søker og flere kommunalt ansatte, men inneholdt verken søknad eller innvilget tillatelse. 

Klagen ble sendt 16. februar og NOF Nordland har fortsatt ikke mottatt svar fra Flakstad 

kommune. Vi har vært i kontakt med fylkesmannen angående dette. 

13. Innspill vedrørende kommuneplanens arealdel, Sortland kommune 
I hovedsak utarbeidet av NOF sentralt. Kleiva/Rognan.  Det er landbruksaktivitet rundt 
våtmarka, noe som kan utgjøre en trussel for arealinngrep, dumping av avfall, for stort tilsig 
av næringsstoffer og annen forurensing. Beskyttelse av området vil ikke ha negative 
konsekvenser for jordbruksdriften ved lokaliteten, men hensynsone med bestemmelser må 
opprettes. 

14. Innspill til områderegulering av Staven industriområde i Øksnes kommune 
Sendt sammen med NOF Vesterålen lokallag. Den sørvestre delen av Stavøya bør ut av 
planen. Viktig å unngå utfyllinger i sjøen. NOF foreslår en hensiktsmessig hensynssone mot 
de vikigste hekkeområdene, og støtter at Flatholmen, Skalholmen og holmene rundt dem 
forblir urørt. 

15. Norlaks Hamarøy 
Eventuell omregulering av et område til næringsformål. Henvendelse til kommunen der vi ba 
om å holdes orientert om eventuell utvikling i saken.  

16. Omkamp om Drevjaleira 
NOF sentralt har sendt brev angående leira til Vefsn kommune, NOF Nordland har bidratt 
med innspill. Store deler av leira ble regulert til industriformål på 80-tallet (?) – før 
naturmangfoldsloven ble innført - men ingen utbygging har blitt satt i verk før nå på det 
siste. Utfylling med overskuddsmasser vil stenge av innløpet til leira. Leira er det eneste 
store bløtbunnsområdet i fjorden, og er derfor svært viktig for det lokale fuglelivet. Algen 
Nordlandsglattkrans, som har vært foreslått som prioritert art, har ett av sine viktigste 
områder her. NOF ønsker vern av Drevjaleira, og vil at saken skal behandles på nytt i tråd 
med Naturmangfoldsloven. 

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1979


17. Daumannvika, Saltdal kommune 
I denne saken valgte vi å slutte oss til en utmerket høringsuttalelse fra FNF. Edelfarm AS 
søker om økt biomasse for deres oppdrettsanlegg i Daumannvika. Vi etterspør 
konsekvensutredning, da en omfattende miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden i 2014 viste 
tendenser til overgjødsling (eutrofiering) ved målinger i Saltdalsfjorden, og foreløpige tall fra 
målinger i 2017 peker i samme retning. Regnet ut fra antall tonn produsert fisk pr i dag vil 
utslipp fra anleggene i Daumannvika og ved Øksengård tilsvare utslipp fra en befolkning på 
ca. 80 000 personer. I Hele Bodø kommune bor det noe over 50 000 personer. 

18. Brev til Bodø kommune ang. forvaltning av verneområder 
Sendt i etterkant av siste årsmøte i Bodø lokallag, der miljøvernleder fra Bodø kommune 
deltok og inviterte til dialog angående dette. Vi etterspør spesielt status og muligheter for 
verneområdene Loddvatnet og Ljønesøya. 

Tilleggsvern Nordland 
Saken er fortsatt på gang. Innspill på konkrete lokaliteter og argumenter for disse mottas 
gjerne. 

 
Saker der vi har sluttet oss til innspill fra FNF (Forum for natur og fritid): 
Innspill til rekreasjonsløype for skuterkjøring i Saltdal kommune 
Klage på skuterløype Fauske. 
Innspill til skuterløype i Grane 
Uttalelse til media angående utenlandskabler. 
 

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

sakene er sirkulert i styret.  

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 etter beste evne, og 

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

ÅRSMØTE OG NOF NORDLAND-TREFF 

I samarbeid med NOF Rana lokallag blir det arrangert NOF Nordland-treff med årsmøte i 

Rana 01.-03. juni 2018. 

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 12 nyhetssaker på nettsidene. I tillegg har de faste sidene blitt 

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

Vi har sendt ut to «nyhetsbrev til medlemmene siden forrige årsmøte, ett til jul og ett i 

forbindelse med publisering av Havørna. 

http://www.birdlife.no/nordland


Fylkeslaget har egne facebooksider. I tillegg til aktiviteten som er synlig på sida har vi besvart 
et lite antall direktemeldinger. Per 11. mai 2018 hadde siden 581 følgere. Vedlagt figur over 
kjønns- og aldersfordeling blant de som har likt sida, litt jevnere kjønnsfordeling enn i fjor og 
stort sett samme aldersfordeling: 

 
 

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 har bestått av Per Ole Syvertsen og John Stenersen. 

Redaksjonen utvides fra 2018 med Martin Eggen, som vil holde kontakten med potensielle 

bidragsytere. Tidsskriftet utgis en gang årlig og kommer for 2017 ut med sin 28. årgang. 

Opplaget var på 380. 2017-utgaven av Havørna kom ut i begynnelsen av april 2018, i et nytt 

og noe større format enn det velkjente A5-formatet. 

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

Andøya også i år (2018) av en representant fra NOF Lofoten.  

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. Atle Ivar Olsen deltok på årsmøtet i  Bodø i mars 
2018, der han ble gjenvalgt som varamedlem til styret i FNF Nordland.  
 

Per Ole Syvertsen er representant fra NOF Nordland i samarbeidsrådet for Vega 
verdensarvområde, og representerte oss på rådets årsmøte.  
 

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 i Skien i Telemark 14. april 2018. Ingen fra styret i fylkeslaget 
hadde anledning til å reise. Kristin Valsjø fra Bodø lokallag stilte som delegat for NOF 
Nordland på NOFs årsmøte i Telemark 13-15. april.  

 

LAGERBEHOLDNING 

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

samt restopplag av enkelte årganger av Havørna. 

 

LOKALLAG 

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

skrivende stund har vi 627 medlemmer. Tallene i tabellen under er betalende medlemmer. 

MEDLEMSTALL FORDELT PÅ LOKALLAG (FAMILIEMEDLEMMER/JUNIOR I PARENTES)  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Vesterålen 56(4/1) 57 (4/2) 59 (6) 36 (7)  49  47 

Lofoten 85 (13/1) 88 (16/1) 55 (10) 57 (9)  54  51 

Bodø 125 (7/3) 138 (7/3) 41 (2) 42 (2)  43  45 

Sør-Salten 71 (8/1) 70 (4/1) 69 (4) 65 (4)  47  44 

Rana 78 (21/1) 79 (21/1) 46 (21) 47 (21)  44  41 

Nesna og Omegn 103 (20/1) 110 (23/1) 44 (23) 44 (23)  41  42 

Ikke knyttet til lokallag 65 74 278 293 310 292 

SUM 583 616 592 584 588 562 

For «2012» er tallene per 13. juni 2013. Fra 2013-2017 er det de offisielle medlemstallene 

ved utgangen av året (31.12). 

 

 

 



STATUS FOR ÅRSMØTER I LOKALLAGENE 

Vi har mottatt årsmøtepapirer for siste årsmøteår (2017, frist 1. april) fra Vesterålen, Lofoten 

og Sør-Salten. Vi mangler årsmøtepapirer fra Rana, Nesna og omegn og Bodø lokallag.  

 

 

Atle Ivar Olsen, Marianne Hegge Skogsholm, Thorbjørn Aakre, Marie Myklebust, Magnhild Johansen 
Bodø 19.5.2018 


