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Bidra til å verne om fugler og naturen! 

 

Fuglevernforeningen i Trøndelag (en avdeling av Norsk Ornitologisk Forening) trenger mange 

medlemmer for å kunne arbeide aktivt med å ta vare på spesielt norsk natur som livsgrunnlag for 

fuglelivet og til glede for oss alle. Foreningen vil også gi deg kunnskap om fuglelivet og med det økt 

glede over å være ute i naturen. Foreningen arbeider derfor bredt med mange tema innenfor natur 

og fugleliv. Fylkesforeningen i Trøndelag er for øvrig landets nest største.   

 

Som medlem vil du kunne ta del i følgende tilbud og aktiviteter:   

- Vårt medlemsblad Trøndersk Natur som utkommer to ganger per år og er fullt av stoff om 

fugler og mye annet interessant fra trøndersk, norsk og global natur 

- Tilbud om å være med i ett av våre ti lokallag og bl.a. møter og turer  

- Kurs om artskunnskap og fuglefotografering for nybegynnere  

- Foreningen arrangerer ute-dager for publikum og årlige treff som Midtnorsk fuglefestival og 

tilbyr lengre turer. 

- Årsmøtet er et sosialt treffsted, med underholdning og turer  

- Ringmerking, som også besøkende kan ta del i 

- Foreningen er aktiv i regionalt naturvernarbeid og avgir uttalelser i aktuelle saker 

- Foreningen har egne nettsider med regelmessige nyhetssaker, og sosiale media gir oppdatert 

informasjon om det som skjer i foreningen (www.facebook.com/nof.trondelag) 

- Det er etablert et gratis varslingssystem for fugleobservasjoner og for de som gjerne vil se 

mer spesielle arter i fylket (her må du inviteres inn, send en epost til oss)  

- Gå til www.birdlife.no/trondelag for mer informasjon eller send melding til 

trondelag@birdlife.no  

Som medlem får du med andre ord et bredt tilbud dersom du ønsker å engasjere deg! Vi trenger 

også støttemedlemmer for å kunne opprettholde aktivitetene og bidra inn i samfunnsdebatten for å 

verne om naturen.  

 

Et medlemskap i fylkesforeningen koster bare kr 330,- (junior, under 18 år, har halv pris, dvs 165,-). 

Medlemsskap i et av lokallagene skjer automatisk og avhengig av ditt bosted.   

Innmelding skjer ved å gå til http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/ og 
der fylle ut innmeldingsskjemaet. Innmelding kan også skje ved å betale kr 330,- til 
konto 4358 16 50052 (husk å angi navn og adresse og epost). Denne prisen inkluderer 
grunnkontigent til NOF samt lokalt tillegg til NOF-Trøndelag, da inkludert Trøndersk 
Natur. Det er også mulig å kun abonnere på medlemsbladet Trøndersk Natur. 
Abonnementet koster kr 200,- per år og beløpet betales til 8601 20 23555. 
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I tillegg kan medlemmer abonnere på det landsdekkende tidsskriftet Vår Fuglefauna, som utkommer 
med fire utgaver i året. Dette koster i tillegg kr. 250,-. Hovedforeningen har også andre blader som 
det kan abonneres på: Fuglevennen beregnet på juniorer og nybegynnere og årsrapporter om 
fuglelivet i Norge (koster i tillegg kr 60,-).  
 
Hovedforeningen NOF har eget kontor i Sandgata i Trondheim og har i alt 11 ansatte. På 
hovedkontoiret er det åpent bibliotek med blant annet lokale tidsskrifter. NOF drifter blant annet 
egen en utstyr- og bokhandel (www.naturogfritid.no) og ringmerkingsstasjoner. Gå til nettsidene 
www.birdlife.no for mer informasjon om den landsdekkende foreningen.  

 
For Norsk Ornitologisk Forening avd. Trøndelag 
 
 
Øystein Størkersen 
Leder NOF avd. Trøndelag 
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