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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:   Jan Inge Skagen (Vesterålen 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).  Mange saker av lokal karakter har blitt videresendt til det nærmeste lokallag, 

samt at alle sakene er sirkulert i styret.  

 

STYRESAKER: 

ET UTVALG ADMINISTRATIVE/INTERNE SAKER:  

• Brainstorming ang. aktuelle bidrag til Havørna 

• Oppdatering av velkomstbrev til nye medlemmer. 

• Vedlikehold av Facebookside for NOF Nordland 

• Medlemsrekruttering 

mailto:nordland@birdlife.no


• Kontaktet medlemmer som ikke har betalt kontingent for i år og som ikke er 

tilknyttet lokallag 

ET UTVALG HØRINGSSAKER OG ANDRE INTERESSANTE SAKER:  

 

Lurøy kommune, Innspill til forslag til områderegulering Naustholmen og Vika  
Omregulering av Naustholmen for å øke industriareal og generere masse til konstruksjon av 
molo, bortsprenging av et berg på holmen. Den enden av berget der det hekker 750 par 
krykkjer er foreslått satt igjen. Gledelig å se at planutkastet i noen grad tar hensyn til 
krykkjene, men nedskalering av berget vil begrense krykkjekoloniens vekstmuligheter. Hvis 
berget skal sprenges må man gi krykkjene alternative hekkeplasser i form av reirhyller på 
husvegg eller frittstående "krykkjehotell". Vi inviterer til dialog med kommunen. 

Oppdatering etter høringsfristens utløp: Krykkjene har tatt i bruk en ny del av berget. Brev 
med oppdatering sendt til kommunen, fylkesmannen og NOF v/Martin Eggen. 

 

Tilslutning til FNFs høringsuttalelse til forslag til revidert kommunedelplan for Engenbreen 

Mye planlegges og utredes samtidig i området, og alle planene må sees i sammenheng for i 

størst mulig grad å unngå tap av naturverdier i området. Det meste planlegges i strandsonen, 

noe som krever at man er ekstra nøye med både planlegging og gjennomføring. 

Naturressurser må gå foran grusutvinning i Fonndalen. 

 

Innspill og tilslutning til FNFs høringsuttalelse om kommunedelplan Skjerstadfjorden 
Kildegrunnlaget burde vært bredere i forhold til utredning av konsekvenser for 
naturmangfold: Lokalkunnskap og artsobservasjoner.no er opplagte kilder som burde vært 
brukt og vi kan derfor ikke støtte alle vurderinger som er gjort med tanke på naturmangfold. 

Vi er også kritiske til omfanget av arealene med «kombinerte formål» (VKA i plankartet) der 

fortøyninger for oppdrettsanlegg er en del av formålet sammen med bl.a. friluftsliv, ferdsel 

og fiske – formål som vanskelig lar seg kombinere. Uttalelsen har også mange anmerkninger 

til enkeltlokaliteter. 

 

Tilslutning til FNFs uttalelse ang. høringsutkastet til regional plan for landbruk 

Skogens artsmangfold er avgjørende for kvaliteten av naturopplevelser den gir. Naturskogen 

og gammelskogen er viktigst i forhold til natur og friluftsliv, og spredning av sitkagran og 

andre fremmede treslag virker negativt. Planutkastet må ta inn tiltak som må gjøres for at 

natur- og opplevelsesverdiene bevares i tillegg til hogst. Gode løsninger for et økologisk 

bærekraftig skogbruk må innlemmes i planen. 

 

Værøy kommune: Oppstart - forvaltningsplan for Måstadfjellet landskapsvernområde og 
Måstadfjellet naturreservat 



Viktig sjøfuglreservat, spesielt for lundefugl. Steve Baines representerer NOF Nordland i 
gruppen som skal utarbeide forvaltningsplan for området. 

 

Reservater i Bodø, brev til miljøvernsjef 30.10.18, med purring til postmottak og 
miljøvernsjef 10.01.19. 
På oppfordring fra miljøvernsjefen ønsker NOF å avklare i hvilken grad Bodø kommune 
ønsker innspill angående forvaltning av verneområder som Loddvatnet. Ny purring sendt 
postmottak 10. mai. Vi avventer svar fra Miljøvernsjefen i Bodø. 

 

Gildeskål kommune: Planprogram for landbasert oppdrett på Feøya i Fleinvær  
Saken utløser konsekvensutredning. Fra planprogrammet: «Det skal opprettes kontakt med 
Fylkesmannen i Nordland, Gildeskål kommune, NOF, og andre ressurspersoner/ 
organisasjoner. […] Spesielt viktig er fuglelivet, blant annet sjøfugl, på Feøya og nærliggende 
områder. Det blir spesielt viktig å vurdere hvordan det planlagte tiltaket vil påvirke fugl.» 

 

Vefsn kommune, Drevjaleira. Sendt bekymringsmelding til Miljødirektoratet 
Etter mange år uten aktivitet starter kommunen med utfylling av dette siste større 
bløtbunnsområdet i kommunen. Dette på bakgrunn av en omstridt reguleringsplan fra 
mange år tilbake. NOF ønsker at saken skal behandles på nytt i henhold til 
naturmangfoldsloven. Svar fra direktoratet: Utfylling i området er i tråd med plan- og 
bygningsloven. Kommunen har myndighet, Fylkesmannen har innsigelsesmyndighet, 
Direktoratet har ingen rolle i den forbindelse. Nettsak på birdlife.no i oktober 2018. I mai 
2019 nådde saken førstesiden til nrk.no. NOF jobber videre med saken og undersøker 
mulighet for å få behandlet saken jamfør EUs vanndirektiv. 

 

Henvendelse fra medlem: Fiskemåker, Mosjøen 

Eldre dame ringte og var fortvilet. Vaktmester i borettslag drepte måkeunger etter hvert 
som de ble oppdaget. NOF Nordland kontaktet politi og borettslaget i Mosjøen.  

 

Uttalelse til reguleringsplan for Langsetvågen industriområde, Nesna Kommune 
Nok et innspill sendt. Vi er positive til at Engentjønna er tatt ut av planen. Et område med 
våtmark like over flomålet ved Skogsleira er foreslått brukt til dumping av overskuddsmasse. 
For å frakte massen til dumpingarealet foreslås det bygging av ny asfaltert vei parallelt med 
dagens grusvei. NOF mener det ikke bør tillates inngrep i Skogsleiras randsone, og at en 
eventuell asfaltvei må følge dagens veitrasé for å begrense inngrepene i våtmark og 
landbruksjord. 

 

Nasa gruver - Innspill til Elkem AS Salten Verks søknad om ekspropriasjon til utvinning av 
kvarts på Nasafjell 
Tilslutning til uttalelse fra FNF. Gruvevirksomheten vil legge beslag på et 950 dekar stort 
område, inkl. steintipp, knuse- og sikteanlegg og serviceområde. Dagbrudd et område på 1,4 
kvadratkilometer. Adkomstveg på 7 km fra E6. Driftstid: 30 år i perioden 1. mars til 31. 
oktober hvert år. Befaring 19. juni og møter mellom partene 20. juni 2018, der FNF Nordland 

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2163
https://www.nrk.no/nordland/fyller-igjen-30.000-kvadratmeter-med-elvedelta_-_-skviser-ut-trekkfuglene-1.14536256


deltok med koordinator. Tiltaket vil medføre enorme klimautslipp, det vil ikke føre til nye 
industriarbeidsplasser lokalt, men vil antagelig bety slutten på lokale arbeidsplasser innenfor 
reindriftsnæringa. Vi mener det er uakseptabelt å tillate så store irreversible inngrep i dette 
sårbare fjellområdet, tett inntil et verneområde og like ved kjente ynglelokaliteter for 
fjellrev. Snøugle har tidligere hekket innenfor influensområdet. 

 

Detaljregulering Helgeland skylift, Mosjøen 

Plan om gondolbane fra til Mosjøen sentrum til Øyfjellet. Det foreslåtte startpunktet i 
sentrum er helt nedpå fjæra i et av få bløtbunnsområder som ennå ikke er helt ødelagt. Vi 
har mottatt henvendelser fra medlemmer i forhold til denne saken.  

 

Fylkesfugl for Nordland 

Hvert av lokallagene pluss fylkeslaget i Nordland fremmet en kandidat som ble presentert på 
fylkeslagets nettsider, på nettsidene til NRK Nordland, og i radiosending på NRK Nordland. 
Deretter ble det åpnet for avstemming på NRK Nordlands nettsider. Ærfuglen ble kåret til 
fylkesfugl for Nordland 31. august, med ganske knapt flertall framfor tjelden. 

 

Fugleprosjekt Bodin VGS, Bodø 
Henvendelse fra lærer som ønsker å vinkle biologiundervisninga mot fugler dette skoleåret. 
Oppdraget fra NOF Nordland til elevene ble å observere fugler på foringsplasser og finne ut 
hva slags mat de ulike artene foretrekker. Dette skal oppsummeres i en artikkel til Havørna.  

 

Verneforslag Andfjorden marine verneområde 
NOF foreslår en utvidelse av verneområdet sørover.  
 

FNF «Regional plan – klimautfordringer i Nordland» 

Tilslutning til FNFs høringsinnspill. 

 

Uttalelse angående forslag til nye snøscooterløyper, Hemnes kommune. 

Vi slutter oss til FNFs høringsinnspill, der det blant annet pekes på en urimelig 
totalbelastning som følge av et allerede svært omfattende løypenett i kommunen, samt at 
kartlegging av friluftsområder er mangelfull og/eller feilaktig. 

 

Høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft på land 
Store deler av Norge utredes med tanke på utbygging av vindkraft. Dette vil medføre 
naturinngrep i stor skala. Vi slutter oss til FNFs høringsinnspill. Nordland fylke har et 
kraftoverskudd på over 40 prosent, nær 6 TWh. Til tross for mye kraftkrevende industri 
produseres det betydelig mer enn det forbrukes og mye eksporteres ut av fylket. Det må 
settes klarere grenser for hvilket handlingsrom kraftselskapene og vindkraftindustrien skal 
kunne ha. FNF Nordland mener at alle kjente lokaliteter for rovfugl og hubro samt alle 



Important Bird Areas (IBA) må bli ekskludert fra vindkraftutbygging. Nettsak på NOFs 
nettside: http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2129 

 

Regional plan for bærekraftig vannkraft i Nordland 

Vi slutter oss til FNFs høringsinnspill, som blant annet vektlegger at vedlikehold og 
oppgradering av eksisterende anlegg vil minke behovet for nyutbygginger. NOF Nordland 
spilte også inn at NVEs plan for avbøtende tiltak for fossekall i forbindelse med 
kraftutbygging må følges ved nyutbygginger så vel som ved oppgradering av eksisterende 
anlegg. 

 

Supplerende vern - oppfordring til innspill.         

NOF Nordland sendte innspill til Fylkesmannen ang. våtmarkslokaliteter som er aktuelle for 
ettervern.  Les om saken på nettsidene til NOF Nordland. Noen av våre innspill – men 
selvsagt altfor få – ble tatt inn i Fylkesmannens anbefaling til Miljødirektoratet. Blant «våre» 
områder inkluderte fylkesmannen blant annet Klungsetvika, Skogsleira, Håkvika, Stormyra i 
Hemnes, områder ved Virvatnet, og utvidelser av verneområdene ved Evenes flyplass. 
Omtrent samtlige ble refusert av Miljødirektoratet ved oversendelse til Klima-og 
miljødepartementet i dette dokumentet (se s. 32 for områder i Nordland). 

 

Innspill til Fauske og Bodø kommuner i anledning arbeidet med regulering av vannscootere 
og andre fartøy  
NOF mener vannscootere er leketøy med betydelig påvirkning på naturmiljøet, og ønsker all 
slik lek inn på områder spesielt avsatt til formålet. I våre anbefalinger til Fauske kommune har 
vi anbefalt enn rundere tilnærming for å sikre politisk flertall for ordningene. Nettsak på 
birdlife.no 
  

Klage på forskrift om skuddpremie på kråke og ravn, Herøy kommune 
Å innføre skuddpremier på predatorer på et generelt grunnlag er en for enkel løsning på ofte 
komplekse problemstillinger. Saksbehandlingen foran forskriften er i strid med både 
forvaltningsloven og naturmangfoldloven. Nettsak på birdlife.no 

 

Klage på vedtak i formannskapet i Vega om skadefelling av grågås 

Vega kommune har ikke forstått kravene som må oppfylles før det gis tillatelse til 
skadefelling. Det mangler dokumentasjon på at andre tiltak har vært prøvd ut, og det 
mangler faglig grunnlag for å hevde at det virker forebyggende å henge opp skutt gås ved 
jorder. Perioden det er gitt tillatelse for er ikke konkret avgrenset i tid, «fram til hekking» blir 
for luftig. Vanskelig innsynsordning for postjournal og uhensiktsmessig lang behandlingstid 
før innsyn ble innvilget.  
 

Møte med fylkesmannens miljøavdeling 10. mai 2019, med tema forvaltning av grågås 
Saken over og en nesten identisk sak fra Meløy kommune ble brukt for å illustrere hvordan 
kommuner kan misbruke enkeltformuleringer fra forvaltningsplanen for grågås på en slik 

http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2129
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiFgpXWnarfAhUD_ywKHVkoAB0QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fpublikasjoner.nve.no%2Frapport_miljoebasert_vannfoering%2F2011%2Fmiljoebasert2011_03.pdf&usg=AOvVaw1DwcJXYhg7Lf3ZL1-XSbX3
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2216
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrader/har-oversendt-liste-med-verneverdig-natur-i-fylket/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/nyhetsdokumenter---old/nyheter-vedlegg/supplerende-vern---miljodirektoratets-oversendelse.pdf
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2235
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2235
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2265


måte at prinsippene om yngletidsfredning uthules.  
 

Innspill til oppstart planprogram: Områderegulering for Nautå, Evenes kommune Evenes 
kommune prøver å koordinere de nasjonale planene som overlapper hverandre i området: 
Flyplassutbygging samt ny trase for E10. Dette er et særdeles viktig våtmarksområde med 
flere naturreservat, og NOF Nordland er bekymret for hvordan tiltenkte inngrep vil kunne 
påvirke området. De inntegnede næringsarealene helt i vannkanten må flyttes vekk fra 
området. Fugleliv må bli et eget tema under naturmangfold i konsekvensutredningen. Det er 
også ønskelig at konsekvensutredningen omfatter lysforurensing på lik linje med støy. 
Fylkesmannen i Nordland foreslo utvidelser av verneområdene i forbindelse med saken om 
supplerende vern av våtmarker, men forslaget ble ikke tatt videre i Miljødirektoratets 
innspill til Klima- og miljødepartementet. 

 

Høringssvar til NVE angående søknad om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget 
anleggskonsesjon, Andmyra vindkraftverk, Andøy kommune. 
NOF anbefaler ikke forlenget frist. Vindkraftverket vil ligge inneklemt mellom grensene for 
Andøya med Skogvoll Important Bird and Biodiversity Area (IBA). bygging i dette 
myrområdet er ikke i overenstemmelse med nasjonale og internasjonale miljømål og 
forpliktelser. Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i dette området på grunn av de store 
naturverdiene, og Andøya er ikke inkludert i utvalgte områder i nasjonal ramme for 
vindkraft. Andmyran er foreslått som en utvidelse av Skogvoll naturreservat i 
Miljødirektoratets innspill til Klima- og miljødepartementet angående supplerende vern av 
våtmarksområder. 
 

Klage på Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til 
Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019 
Det er bekymringsverdig at det blir gitt tillatelse til å skremme sangsvaner fra 
naturreservatet, der fuglene i utgangspunktet skal få være i fred. Bestanden av horndykker 
har gått ned de senere årene, og da mest sannsynlig pga skyting (2016 og tidligere) og 
skremming (2017) av sangsvaner. 1 par i 2017 økte til 6 par i 2018 da det ikke ble 
gjennomført noen skremming i reservatet på grunn av sen vår. Tiltak for å begrense 
råkdannelse eller åpne råk på egnede steder i vannene er ikke utprøvd, heller ikke det mest 
opplagte tiltaket: La et territoriehevdende par sangsvaner sørge for å skremme vekk andre 
svaner. 

 

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 Sør-Salten lokallag blir det arrangert NOF Nordland-treff med årsmøte 

på Støtt 24-26. mai 2019. 

 

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

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

Styret og Martin Eggen bidrar til nettsidene. 

Vi har sendt ut to nyhetsbrev til lokallagene og til medlemmene uten lokallag siden forrige 

årsmøte, ett i begynnelsen av desember og ett i mars. Noen lokallag videresendte til sine 

medlemmer, andre gjorde det ikke. 

Fylkeslaget har egne facebooksider. I løpet av året har Martin Eggen kommet inn som 

redaktør i tillegg til styremedlemmene i fylkeslaget. 

I tillegg til aktiviteten som er synlig på facebooksida har vi besvart et lite antall 

direktemeldinger. Per 7. mai 2019 hadde siden 1086 følgere, til sammenligning 581 følgere i 

mai 2018. Vedlagt figur over kjønns- og aldersfordeling blant følgerne, litt jevnere 

kjønnsfordeling enn i fjor. Aldersmessig har tyngdepunktet forskjøvet seg litt oppover i 

aldersklassene. 

 

 

 

NOF Nordlands første betalte facebook-kampanje: Vi promoterte abonnement på Havørna. 
Nkr 500.- brukt. Vi fikk endel nye abonnenter i etterkant, men det er vanskelig å konkludere 
sikkert om det skyldes promotering eller om andre faktorer er like viktige. 

 
  

http://www.birdlife.no/nordland


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, John Stenersen og 

Martin Eggen. Tidsskriftet utgis en gang årlig og kom i desember 2018 ut med sin 29. årgang. 

Opplaget var på 420, en oppgang fra 380 året før. I 2018 forsøkte vi å gjøre tidsskriftet mer 

tilgjengelig for bibliotek ved å tilby det via underleverandøren NBFs tidsskriftformidling. 

Foreløpig har vi ikke sett de helt store resultatene av dette forsøket. 

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

Andøya også i år (2019) av Martin Eggen.  

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. Atle Ivar Olsen er varamedlem til styret i FNF 
Nordland.  

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 var medlem i valgkomiteen for sentralstyret i NOF for 4 år, fra 2015. Han 

ledet valgkomiteen fra 2016 til hans fireårsperiode var fullført på årsmøtet i Saltstraumen i 

april 2019. 

REPRESENTASJON ÅRSMØTE: 

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

NOF Nordland. 

NOF Nordland og NOF Bodø lokallag var vertskap for NOFs årsmøtehelg i Saltstraumen 26-
28. april 2019. Styret i fylkeslaget var representert ved Atle Ivar Olsen, Jan Inge Skagen og 
Magnhild Johansen. Samtlige lokallag i fylket var representert, og Ole Petter Bergland fra 
Vesterålen lokallag mottok prisen «Årets fossekall» for sitt livslange engasjement i forhold til 
naturformidling. 

 

 

LAGERBEHOLDNING 

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

samt restopplag av enkelte årganger av Havørna. 

  



 

LOKALLAG OG MEDLEMSTALL 

I Nordland har vi seks lokallag.  

Vi har mottatt årsmøtepapirer for siste årsmøteår (2018, frist 1. april) fra alle lokallag 

unntatt Bodø. Vi har fått opplyst at Bodø planlegger årsmøte før sommeren. 

Medlemstallene for Nordland går sakte oppover, og i skrivende stund har vi 680 

medlemmer. Tallene i tabellen under viser betalende medlemmer.                  

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Totalt 619 586 607 

Vesterålen  62 56 59 

Lofoten 87 85  88 

Bodø  131 126 140 

Rana 85 79 81 

Nesna 114 103 111 

Sør-Salten 66 71 70 

Uten lokallag 74  66 58 

 

 

 

 

Atle Ivar Olsen, Thorbjørn Aakre, Jan Inge Skagen, Marie Myklebust, Magnhild Johansen 
Bodø 7.5.2019 

 


