Landsmøte og 50-års jubileum for
Norsk Ornitologisk Forening
på Jæren 27. - 29. april 2007

Program og saksliste for landsmøte
med årsmelding og regnskap for 2005 og 2006

PROGRAM
for landsmøtehelgen på Jæren

Fredag 27. april:
16.00
19.00
19.00
19.40
20.20
21.00

– 19.00: Registrering fra dette tidspunkt og framover
– 21.00: Foredrag:
– 19.40: NOF avd. Hedmark: Damprosjektet
– 20.20: NOF avd. Hordaland: Oljeutslipp
– 21.00: NOF avd. Oslo & Akershus: løsninger for hjemmesiden
? Sosialt samvær

Lørdag 28. april:
07.00 – 09.00: Ekskursjon
09.00 – 10.00: Frokost
10.00 – 13.00: LANDSMØTE
13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 19.00: Aktivitetsperiode:
14.00 – 14.30: NOF avd. Rogaland: en presentasjon av Jæren
14.30 – 15.15: Jon Suul: – NOF 50 år – historikk i bilder og ord
15.15 – 16.00: Arne Moksnes: – Gjøken, årets fugl
16.00 – 16.15: Beinstrekk m/frukt og grønnsaker
16.15 – 17.00: Jon Atle Kålås (Artsdatabanken): den nye rødlisten
17.00 – 17.45: Peter Johan Schei: Birdlife International
17.40 – 17.50: Beinstrekk
17.50 – 18.30: Roar Solheim: Fuglevennen
18.30 – 19.00: Ingar J. Øien: – fugleatlas.no i ny drakt
19.00 – 20.00: Pause
20.00: Festmiddag m/underholdning
22.00: ? Sosialt samvær

Søndag 29. april:
08.30 – 10.00: Frokost og utsjekking
10.00 – 16.00: Ekskursjon med buss til Jærstrendene via Revtangen med
endestasjon Sola flyplass.

NYTT FRA NOF

NOFs Landsmøte 2007
Sentralstyret i NOF innkaller herved til Landsmøte lørdag 28. april 2007. Møtet blir holdt mellom kl. 10.00-14.00
på Nærland Gjestegård i Hå kommune på Jæren, Rogaland. Stedet ligger ca. 40 km fra Stavanger og ca. 15 km fra
Revtangen. Avstandene ned til de ﬂotte Jærstrendene er kun ca. 250 m (se egen omtale). Medlemmer som for møteåret
har betalt kontingent til NOF sentralt har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som kun har betalt kontingent
til fylkesavdelinger og/eller lokallag har møte- og talerett. Medlemmer som ikke kommer til Landsmøte kan gi skriftlig
forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmeseddelen må være NOFs sekretariat i hende senest 7 dager før
Landsmøte. For fullstendig møteinnkallelse kan medlemmene henvende seg til sekretariatet på tlf. 73 84 16 40, eller gå inn
på internett www.birdlife.no. Alle fylkesavdelinger og lokallag vil få tilsendt skriftlig innkalling.

Saksliste:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Åpning ved styreleder Jann Oskar Granheim.
Valg av dirigent, to referenter og tellekorps.
Godkjenning av landsmøteinnkalling.
Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2005 og 2006.
Godkjenning av langtidsplaner.
Fastsettelse av kontingent for de neste to årene.
Valg av sentralstyre og valgkomité. Innstilling fra valgkomitéen.
Landsmøtesaker.
Eventuelle resolusjoner.

Kort presentasjon av sakene:
Sak 4) Godkjenning av NOFs årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner for 2005 og 2006. Vi tar forbehold om fordelingen
av overskuddet for 2006 ettersom revidert regnskap ikke foreligger i skrivende stund (13. februar 2007).
Fond/år
Resultat, overskudd
Husbyggerfond
Driftsfond
Disposisjonsfond
Sum egenkapital

pr. 01.01.05
203 822
128 708
530 520

fordeling 2005
175 650
5 096
0
170 554

fordeling 2006
346 014
14 424
4 500
327 090

pr. 31.12.06
223 342
133 208
1 028 164

863 048

-

-

1 384 714

Sak 5) Godkjenning av langtidsplaner. Arbeidet med implementeringen av Strategisk Plan (SP) fortsetter. Sentralstyret
foreslår ovenfor Landsmøte at arbeidet med revidering/rullering av SP, med tanke på å legge frem et forslag til revidert SP
for landsmøte i 2009 startes umiddelbart.
Sak 6) Fastsettelse av kontingent for de neste to årene. Sentralstyre foreslår ingen endringer for noen av NOFs kontingenter
for neste toårsperiode (2008-2009).
Sak 7) Valg av sentralstyre og valgkomité. Valgkomitéen har følgende innstilling til valg av sentralstyre for Landsmøtet 2007:
Leder: Jann Oskar Granheim stiller ikke til gjenvalg. Valgkomitéen innstiller Alv Ottar Folkestad som ny styreleder.
Styremedlemmer (to av ﬁre plasser er på valg): Inge Hafstad (Nord-Trøndelag) og Espen Sundet Nilsen (Vest-Agder) ønsker
ikke gjenvalg. Valgkomitéen innstiller på ﬁre år for Rune Aae (Østfold) og Edvin Thesen (Sør-Trøndelag/Rogaland) som nye
styremedlemmer. Per Stensland (Oslo & Akershus) og Kjetil Mork (Sogn og Fjordane) har to år igjen av sine perioder.
Varamedlemmer (begge plassene er på valg): Ragnhild Sælthun Fjørtoft (Oslo & Akershus) tar ikke gjenvalg og Per Nøkleby
(Hedmark) ønsker gjenvalg.
Valgkomité innstiller på gjenvalg av Per Nøkleby for to år og Ellen Tove Andreassen (Oslo & Akershus) for to år.
Valgkomité (en plass er på valg): Johan Tore Rødland (Rogaland), Runar Jåbekk (Vest-Agder) og Morten Bergan (Oslo &
Akershus) er ikke på valg. Jo Anders Auran (Nord-Trøndelag) tar ikke gjenvalg. Espen Sundet Nilsen (Rogaland) innstilles fra
valgkomitéen for ﬁre år.
Sak 8) Landsmøtesaker
Med unntak av to orienteringssaker fra sentralstyret er det ikke fremmet noen landsmøtesaker.
• Sentralstyret ønsker å orientere om en nylig startet prosess for å eventuelt endre NOFs organisasjonsstruktur. Med
bakgrunn i manglende oppslutning omkring Landsstyret ønsker sentralstyret å sette i gang en bred og omfattende
prosess for å optimalisere organisasjonsstrukturen. Målsettingen med en omorganisering skal være å få bedre
informasjonsﬂyt mellom organisasjonsleddene i NOF.
• Sekretariatet ønsker å orientere om opprettelsen av Svein Haftorn Minnefond.
Sak 9) Forslag til eventuelle resolusjoner må fremlegges skriftlig og være undertegnet i forkant av selve Landsmøtet.
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Årsmelding for 2005 – 2006
Status i NOF
Når vi nå skal presentere årsmelding for to siste år i forbindelse med vårt 50-års jubileum, så
er det med glede at vi kan fastslå at Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er høyst oppegående
og er inne i en periode med positiv utvikling både medlemsmessig og økonomisk.
Fuglevennen ble realisert som rekrutteringstidsskrift i 2004, og har vist seg å bli en suksess
som har gitt oss mange nye medlemmer. Ved å markedsføre hovedtidsskriftet Vår Fuglefauna
overfor denne nye gruppen medlemmer har også flere hundre av disse betalt
hovedmedlemskap. Fuglevennen og dets hovedbudskap med fuglekasser og fuglefôring
brukes også aktivt i skoleprosjekter og undervisning, og gir dermed et grunnlag for å skape
fremtidig interesse blant dagens barn og unge.
Det er også med stolthet at vi avsluttet det mangeårige atlasarbeidet på vinterfuglfaunaen i
Norge med bokutgivelse i 2006. Dette er et synlig bevis på de muligheter og den kunnskap
som finnes med en stor naturinteressert medlemsmasse som NOF har. Vi driver mange
forskjellige prosjekter med innsamling av data som i mange sammenhenger kommer
forvaltningen til gode.
De to siste år har også selvsagt naturvernarbeidet vært sentralt i vår virksomhet, men det er
vanskelig for en liten organisasjon som NOF å få gjennomslag for sine synspunkter. Her sloss
vi mot sterke markedskrefter og en nasjon som absolutt ikke kan sies å sette miljøvern i fokus.
Det er svært ressurskrevende å følge opp store utbyggingssaker f.eks. i forhold til det store
antall planer om vindmølleparker, av den grunn har vi nå etablert et eget vindkraftutvalg til å
samkjøre alle disse sakene.
NOFs økonomiske plattform er bedre enn noen gang. Vi får en årlig driftsstøtte fra
Miljøverndepartementet som selvsagt er meget viktig for vår eksistens. I tillegg kommer gode
inntekter fra medlemskontingent, abonnement og annonser. Administrasjonsinntekter fra
prosjektene utgjør også en god del av grunnlaget for driften av foreningen og sekretariatet.
Totalt sett står jubilanten NOF på stødige bein og 50-åringen er rede for å ta fatt på nye
spennende oppgaver i årene framover!
Organisasjon og sekretariat
Norsk Ornitologisk Forening, foreningen for fuglevern, er en frivillig verneorganisasjon som
har til formål å verne om naturen, spesielt fuglefaunaen, å fremme interessen for og bedre
kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø, å være bindeledd mellom vårt lands
fugleinteresserte, og å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter. Et
overordnet mål er å arbeide for å oppnå; – Livskraftige bestander av alle fuglearter.
NOF har fylkesavdelinger i alle fylker, bortsett fra Sogn og Fjordane. Det har ikke lykkes oss
å starte egen fylkesavdeling der. Det er synd, men vi kan glede oss over å ha to lokallag i
fylket. Totalt har vi 52 lokallag spredt rundt om i landet. NOF er også representert med eget
lokallag på Svalbard gjennom Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF), som ble stiftet i
2006. Lokallagene er underlagt fylkesavdelingene, som igjen er underlagt sentralforeningen.
Hver fylkesavdeling er representert i Landsstyre med egen valgt representant og kan dermed
være med på å bestemme retningslinjene får driften av foreningen.

Sekretariat er fortsatt plassert i Trondheim og har fra mai 2006 utvidet staben med en fast
ansatt (Tomas Aarvak). Det vil si at staben ved utgangen av året var på følgende seks
personer; Morten Ree (generalsekretær), Magne Myklebust (informasjonskonsulent), Ingar
Jostein Øien (fagkonsulent), Berit Krogstad (sekretær) og Tomas Aarvak
(prosjektmedarbeider). I tillegg har Tore Reinsborg jobbet på timebasis siden august 2005
med oppgaver både for organisasjonen og prosjektvirksomheten. For å følge opp foreningens
vedtekter, langtidsplaner og økonomi har NOF et Sentralstyre som er valgt av Landsmøte.
Sentralstyret instruerer daglig leder (generalsekretær) som er ansvarlig for den daglige drift av
sekretariatet.
Landsmøte 2005
Under årsmøte på Stiklestad i Verdal i 1997 ble det vedtatt en ny organisasjonsstruktur i NOF.
Årsmøtene ble erstattet av et Landsmøte, som skulle arrangeres annethvert år. Landsmøtet er
foreningens øverste besluttende organ. Alle medlemmer som for møteåret har betalt
kontingent til hovedforeningen har rett til å komme med forslag til saker, og er selv også
stemmeberettiget under møtene.
Fram mot NOFs 5. landsmøte og 50-års jubileum i 2007 har det vært arrangert landsmøter
følgende steder: Lofoten (1999), Oslo (2001), Rindal (2003) og Fredrikstad (2005). Ved alle
disse anledningene så har det vært mellom 30 og 40 medlemmer som har brukt sin
stemmerett. Dette er et lavt antall for en aktiv organisasjon med over tre tusen medlemmer.
På siste landsmøte i Fredrikstad i 2005 så møtte 33 personer, hvorav 32 var
stemmeberettigete. Foruten de faste landsmøtesaker så ble det gjort to vedtak. Det ene som for
øvrig skapte stor debatt var om det skulle innføres et mandatsystem fra fylkene til
landsmøtene. Dette ble nedstemt med knappest mulig margin, slik at det fortsatt blir
medlemmene som er stemmeberettiget ved landsmøtene. Den andre saken var Fuglevennen
og en vedtektsendring som gjør at de som er medlemmer her har møte- og talerett, men ikke
forslags- og stemmerett ved landsmøter.
Landsmøtehelgen i Fredrikstad var et vellykket arrangement med gode foredrag og fin
stemning. Været var også med oss. På søndag hadde vi en flott tur ut til Akerøya
ringmerkingsstasjon. Synd ikke flere kom for å delta på en slik sosial sammenkomst blant
NOF-ere.
Landsstyre
Landsstyret er foreningens høyeste organ mellom Landsmøtene. Det følger opp vedtak i
Landsmøtet, og engasjerer seg i saker som vedrører langsiktig planlegging og arbeid i
organisasjonen. Det har vært avholdt ett møte hvert av de to siste år, 26.-27. februar 2005 og
11.-12. mars 2006, begge i Trondheim. Til sammen har det vært tatt opp 18 saker.
Årsregnskap og revidering budsjett har vært to viktige poster på begge møter. Av andre saker
kan nevnes fugleinfluensa, forberedelser til landsmøte og fagseminar. Det blir også satt fokus
på spesielle tema på hvert møte. Siste toårsperiode var følgende personer tilstede for å belyse
noen tema: Norsk Hekkefugltaksering (Magne Husby), Natur og Fritid AS (Jan Erik Røer),
Presentasjon av Artsdatabanken med hovedvekt på rødlistearbeidet (Jon Atle Kålås),
Idedugnad/gruppearbeid med Fuglevennen-konseptet (Morten Ree).
Følgende representanter har møtt for Landstyre siste toårs periode:
Morten Helberg/Ingve Birkeland (Troms), Johan Sirnes/ Helge Holand (Nordland), Edvin
Thesen (S-Tr.lag), Tor Ålbu (Møre og Romsdal), Jan Kåre Ness/ Elisabeth Årnes (Rogaland),
Jan Erik Røer (Vest Agder), Nicholas Clarke (Østfold), Morten Bergan/Ellen Tove

Andreassen (Oslo/Akershus), Egil Mikalsen (Buskerud), Toril Lohne (Telemark), Jon
Opheim/Geir Høitomt (Oppland) og Per Nøkleby (Hedmark).
I tillegg møter sentralstyrets medlemmer.
Sentralstyre
Sentralstyret velges og instrueres av Landsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp
foreningens økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningen vedtekter
og etter instruksjon fra Landsmøtet og Landsstyret. Sentralstyret instruer daglig leder.
I 2005 var det tre møter fordelt på Bergen (januar), Oslo (september) og Trondheim
(november). Totalt ble 34 saker diskutert. I 2006 har det vært to møter. Første møte var i
Stavanger i februar og her var også representanter for NOF avd. Rogaland og Stavanger
lokallag med for å diskutere og legge føringer for jubileumsmøtet i 2007. Neste møte var i
Trondheim i desember. I alt ble det diskutert 21 saker.
Det har vært mange saker oppe til diskusjon, økonomi er selvsagt viktige saker og er med på
hvert møte, i tillegg kan nevnes internett, landsmøte, fagseminar, årets fugl, bokprosjekter, ny
stilling, årsplaner og mål for ansatte, fugleinfluensa, endring i kontingentføring, NOF Travel,
omorganisering ved sekretariat grunnet sykmelding, med mer. Ut over dette er alltid
informasjonen fra generalsekretær om hva som skjer ved sekretariatet viktig for å få
helhetsinntrykk fra hva som er på gang i organisasjonen. Det er også mye kontakt mellom
styrerepresentantene og mellom styret og sekretariat mellom møtene.
Etter Landsmøte 2005 er sammensetningen av sentralstyret følgende:
Leder Jann-Oskar Granheim, nestleder Per Stensland, styremedlemmer Kjetil Mork, Espen
Sundet Nilsen og Inge Hafstad.
Varamedlemmer er Ragnhild Sælthun Fjørtoft og Per Nøkleby.
Generalsekretæren er sekretær for både landsstyret og sentralstyret.
Fagseminar 2006
Samtidig med at det under NOFs årsmøte i Nord Trøndelag i 1997 ble innført landsmøter
annen hvert år så ble det også vedtatt å arrangere fagseminar i de mellomliggende år. Første
fagseminar i NOF-regi ble arrangert på Utsira i 1998. Siden har det vært arrangert fagseminar
i Trysil (2000), Pasvik (2002) og Tromøy ved Arendal (2004).
Siste fagseminar ble arrangert utenfor Bergen i november 2006 med fokus på sjøfuglenes
situasjon langs med kysten. Vi hadde ca. 80 deltakere som vi må si er en god deltakelse. De
siste årene har faktisk fagseminarene samlet dobbelt så mye folk som landsmøtene. NOF
forsøker å skape interesse for sine fagseminar både hos forvaltningsmyndigheter,
næringsutøvere og egne medlemmer. Dette er vanskelig ettersom våre medlemmer vil ha hele
møtet knyttet til helg mens de andre vil ha dette på ukedager. Når NOF arrangerer et
fagseminar med et så viktig tema, så er et av våre mål å få forvaltningen og næringsinteressen
på banen slik at vi kan belyse en alvorlig situasjon. Samtidig er det også et ønske at flest
mulig folk som er medlem hos oss og de som har tilknytning til andre frivillige
naturvernorganisasjoner kan delta. Fagseminaret utenfor Bergen hadde nettopp en slik fin
blanding. Fagseminaret ble oppsummert som et vellykket arrangement med dystre
konklusjoner. Det er helt klart at den store rekrutteringssvikt i Nordsjøens fiskebestander
kombinert med overfiske, klimaendring, forurensing og regimeskifte i havet har medført at
våre fiskespisende sjøfuglarter har blitt kraftig skadelidende. Under seminaret ble også temaet
sjøfugl og olje diskutert, med eksempler på rehabilitering av sjøfugl etter oljeutslipp fra

skipsulykker både i Norge og internasjonalt. NOF vil selvsagt følge opp de fakta som kom
fram under seminaret og kreve at forvaltningen og næringsinteressene tar dette på alvor.
Medlemsutvikling
NOF ble stiftet 8. mai 1957 og hadde under det konstituerende møte allerede 244 medlemmer.
Ved utgangen av første driftsår kunne foreningens første formann, Nils-Jarle Ytreberg stolt
meddele at dette tallet hadde økt til 536 medlemmer. Herav var et 50-talls utenlandske
medlemmer fra hele syv land. Siden den gang har medlemstallet økt gradvis og var på ca.
2500 da NOF rundet 25 år i 1982. Medlemstallet i hovedforeningen har siden den gang vært
på mellom 2500 og i overkant av 3000 fram til 2004 da NOF startet nytt tidsskrift,
Fuglevennen, og dermed åpnet for en ny type medlemskap. Det viser seg at Fuglevennen
fungerer som et springbrett til å bli hovedmedlem, slik at Vår Fuglefauna dermed har fått et
solid løft de siste to årene. Ved utgangen av 2006 var det 3476 hovedmedlemmer og 4103
”fuglevenner” i foreningen. Her er det registrert 1114 som har begge tidsskriftene slik at vi
må trekke dette ut av totalsummen på 7579 medlemskap og står da igjen med 6465
medlemmer. Vi må også huske at i tillegg til dette kommer et stort antall medlemmer
lokalt/fylkesvis, vi har tidligere estimert dette tallet til å være ca. 2500. Inkludert dette vil
NOF totalt ha rundt 9000 medlemmer.
Medlemsutvikling i NOF, perioden 1990 - 2006
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Tidsskrifter
Organisasjonen NOF er en storprodusent av tidsskrifter. Hovedforeningen gir ut fire
forskjellige tidsskrifter, mens det i tillegg er 16 forskjellige tidsskrifter på det fylkesvise plan.
Dette betyr at det utgis over 50 nummer av ornitologiske tidsskrifter i Norge i dag.
Vår Fuglefauna kom som vanlig ut med fire nummer årlig i siste toårsperiode. Bladet fikk
for noen år siden en ansiktsløftning med ny layout og fullt fargetrykk. Dette har slått godt an i
medlemsmassen og vi får mange fine tilbakemeldinger. Tidsskriftet er fortsatt på 48 sider per
hefte.

Fuglevennen ble startet i 2004 og har siden kommet ut med to nummer årlig, hvert med 24
sider. Som forventet har bladet blitt populært og favner om et bredt publikum i alle
aldersgrupper. Blant abonnentene finner vi også ca. 300 barneskoler og flere barnehager.
Ornis Norvegica er foreningens fagtidsskrift. Her presenteres også rapportene fra NOFs
faunistiske komitèer. Tidsskriftet har i dag 650 abonnenter.
Ringmerkaren gis ut med ett nummer årlig. Dette er et sammendrag av all
ringmerkingsaktivitet innenfor ringmerkingsgrupper. Det ringmerkes over 200 000 fugler per
år i Norge og vår kunnskap om fuglenes trekkveier øker år for år. Tidsskriftet har i dag 235
abonnenter.
Internett
Etter å ha jobbet lenge med lay-out på de nye nettsidene til NOF, www.birdlife.no, kunne vi
endelig lansere disse våren 2006. De har blitt svært godt mottatt og er meget godt bygd opp
og gir oversiktelig og god informasjon. Det er Frode Falkenberg som har stått bak arbeidet og
sidene oppdateres fra sekretariatet ved Magne Myklebust med god støtte i Frode. Fra april og
ut året ble det lagt ut nesten 100 saker.
Økonomi
NOF har for tiden god økonomi etter fem sammenhengende år med overskudd i regnskapet.
Som en frivillig organisasjon med støtte fra det offentlige skal ikke vår drift baseres på å
etterstrebe størst mulig overskudd, men kanalisere pengene mot fornuftig bruk til å drive en
aktiv forening gjennom et sekretariat som skal skape aktivitet i organisasjonen. Men selvsagt
skal vi sørge for å ha en solid økonomisk plattform som gjør at vi i gitte situasjoner kan takle
større utfordringer på det økonomiske plan enn forutsatt.
NOF har ved årskifte 2006/2007 en egenkapital på kr.1 384 471,- og en bankbeholding på kr.
2 957 828. Grunnlaget er blant annet lagt gjennom de to siste års resultat som viser
henholdsvis kr. 175 650,- og kr. 345 773,-. Her må tillegges at disse overskuddene kom til
tross for at vi gjorde en omlegging av inntektsføringen på kontingent, som medførte at vi har
tatt til inntekt kun 50% av kontingenten i årene 2005 og 2006. Dette har sin historie tilbake til
1994 da det på grunn av økonomisk problemer ble besluttet å føre kontingent både for 1994
og 1995 på samme år. Siden har kontingenten blitt tatt til inntekt forskuddsvis. NOFs
økonomi er så god for tiden at vi besluttet i samråd med revisor å inntektsføre den for det året
den blir betalt for, som normalt er. Omleggingen betyr at 2005 og 2006 blir overgangsår og vi
vil fra og med 2007 være i normalt gjenge igjen hva angår kontingentinntekt.
Økonomioversikt siste 10 år, 1997 - 2006 (tall i tusen kroner)
År
Totalomsetning
Drift
Prosjekt
Miljøverndep.
Resultat
Egenkapital

1997
5017
1714
3303
720
-111
547

1998
5083
1788
3295
900
25
573

1999
4970
2427
2543
900
21
594

2000
4623
2386
2237
975
-59
535

2001
5167
2614
2553
1055
-148
383

2002
6125
3112
3013
1131
219
605

2003
6415
3075
3340
1198
46
644

2004
7270
3843
3427
1241
219
863

2005
8679
3946
4733
1427
176
1039

2006
8964
4341
4623
1523
346
1384

Økonomisk oversikt for NOF perioden 1997 - 2006
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Fond
Alle fond i NOF bestyres av et faglig råd utnevnt av sentralstyret, kalt Fondsstyret. For
2005/2006 har dette rådet bestått av Morten Viker (leder), Roar Solheim, Alv Ottar Folkestad
og Jostein Sandvik. Status for våre fond var per 31.12.2006 følgende:
Norsk Fuglevernfond: Fondet har som formål å fremme ornitologisk forskning innen
fuglevern ved utdeling av årlige stipendier. Innestående kr. 442 872.
Snøuglefondet: Fondet er underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter, i tillegg til egen avtale
om disponering. Gjelder prosjekter på norskhekkende dagrovfugler og ugler og i særdeleshet
snøugle. Innestående kr. 1 357 478.
Aune og Bjørgums minnefond: Fondet har som formål å fremme ornitologisk forskning med
spesiell vekt på trekkfugler. Utdeling av årlige stipendier. Innestående kr. 240 836
Husbyggingsfondet: Øremerket framtidig huskjøp. Innestående kr. 223 342.
Driftsfondet: Avsetning av livsvarige medlemmers kontingent som reservekapital.
Innestående kr. 133 208.
Alle NOFs fond er plassert på høyrentekonto i Klæbu sparebank. Den svake renten de siste
årene har medført at det har vært liten avkastning og dermed små midler for utdeling til
søkerne. Dette medførte at vi ikke foretok utdeling av midler i 2006, mens det for 2005 ble
fordelt kr. 59 000, hvorav 50 000 kom fra snøuglefondet.
Totalt har fondene en kapital på kr. 2 397 736.
Komiteer og utvalg
NOF har opp gjennom historien hatt en rekke komiteer og utvalg som har favnet om et bredt
arbeidsfelt. Dette arbeidet blir gjort på helt frivillig basis og er nedfelt i NOFs årlige budsjett
hvor det bevilges penger til å dekke reelle utgifter. På grunn av liten eller ingen aktivitet i
flere av disse utvalgene så ble noen tatt ut av budsjettet og betraktet som nedlagt for noen år
tilbake. Her er et kort sammendrag av aktiviteten de to siste år.
Norsk Navnekomitè for Fugl (NNKF)
NNKF besto i 2005 av Morten Bergan, Odd Bruce Hansen, Helge Kvam, Viggo Ree, Øivind
Syvertsen og Per Ole Syvertsen (sekretær). Komiteen avholdt tre møter i beretningsåret og
navnsatte rundt 290 arter, herunder de siste gjenstående familiene. I tillegg ble 15 tidligere

fastsatte artsnavn endret, som følge av splittinger og nye familietilknytning. Ved utgangen av
beretningsåret gjensto bare ca. 100 arter.
Norsk Faunakomitè for Fugl (NFKF)
Etter å ha vært mer eller mindre inaktivt fra 2003 til midten av 2005, har virksomheten i
komiteen tatt seg opp de siste to år. Komitéen har fått flere nye medlemmer og dette har
absolutt hjulpet på aktiviteten, ”Fugler i Norge 2000” ble publisert i Ornis Norvegica nr. 22005 og ”Fugler i Norge 2001” i Ornis Norvegica nr. 1-2006. Manuskript til ”Fugler i Norge
2002” er klart, og blir publisert i Ornis Norvegica nr. 1-2007.
Ved årsskifte besto komiteen av følgende personer: Tore Reinsborg (sekretær), Espen Lie
Dahl, Christer Kamsvåg, Geir Rudolfsen, Kjetil Aadne Solbakken, Bård Gunnar Stokke og
Øystein R. Størkersen.
Norsk Sjeldenhetskomitè for Fugl (NSKF)
NSKF har hatt to aktive år i 2005 og 2006 med mange ordinære saker til vurdering. Totalt
kom det inn henholdsvis 388 og 302 nye saker i løpet av de to respektive årene. Det er likevel
en betydelig underrapportering av saker som skal inn til NSKF. Komiteen har derfor jobbet
aktivt med å få inn eldre saker. I tillegg har komiteen jobbet med en større mengde eldre saker
som har stått på avventing av forskjellige årsaker, samt revurdering innen flere
artskomplekser hvor det i senere tid er kommet taksonomiske endringer. For å komme
gjennom den store arbeidsmengden har komiteen utvidet til to årlige møter. NSKF har også
mottatt et stort antall forespørsler og konsultasjoner både fra inn- og utland, og har også vært i
kontakt med en rekke fagpersoner og utenlandske komiteer i norske konsultasjonssaker.
Årsrapport for 2003 ble publisert i Ornis Norvegica 1-2005 og årsrapport for 2004 i Ornis
Norvegica 2-2006. Komiteen er derfor godt ajour med publisering av rapporter. I løpet av
2006 startet vi arbeidet med å implementere vår hjemmeside inn under NOFs nye side. De to
siste årene har NSKF også arbeidet målbevisst med å digitalisere mest mulig av komiteens
arbeid. Dette har både miljømessige og økonomiske fordeler i tillegg til at det er
tidsbesparende. Arbeidet med å oppdatere og oppgradere NSKFs database har også pågått de
siste årene, og er en oppgave som bør prioriteres høyt.
Komiteens medlemmer er Tor Audun Olsen, Andreas Gullberg, Nils-Helge Lorentzen, Bård
Nyberg, Kjetil Aadne Solbakken, Kjell Ruud Mjølsnes og Vegard Bunes (sekretær).
Vindkraftutvalget
Dette er et nyopprettet utvalg som blir ledet av Alv Ottar Folkestad. NOF har involvert seg
med stor tyngde i vindkraftdebatten, men for å klare å følge opp alle de planene som til en
hver tid er på gang, så var det nødvendig at vi startet et utvalg så vi får samkjørt arbeidet i
organisasjonen på nasjonal plan. Det er ca. 100 forskjellige vindkraftplaner som er på et eller
annet nivå i behandlingsprosessen hos Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette
betyr at det er nok å gripe fatt i for vindkraftutvalget som foruten Alv Ottar Folkestad, består
av Lorentz Noteng (S-Tr.lag), Jan Kåre Ness (Rogaland), Frantz Sortland (Nordland) og
Espen Dahl (Nordland).
Oppfølging skog, Norge-Norden
NOF hadde tidligere et skogutvalg, som etter hvert ble nedlagt. For å følge opp viktige
skogspørsmål har vi bedt Rune Aanderaa og Arne Heggland representere NOF i visse
sammenhenger og være rådgivende i forskjellige spørsmålsstillinger.
Det må være et mål for NOF å komme i gang med egne utvalg innenfor flere felter og spesielt
når det gjelder skog og våtmarksarbeid.

Fuglevakta
Fuglevakta, gjennom døgnåpen telefontjeneste på nummer 901 22 901, har vært drevet
noenlunde på samme måte som i dag siden starten i 1989. For tiden er Terje Kristiansen,
Tjøme, ansvarlig for telefontjenesten. Fuglevakta mottok i 2005 ca. 350 telefonsamtaler mens
det i 2006 var nærmere 450 henvendelser. Dette gjelder alt fra skadde fugler til tips om
faunakriminelle handlinger. Fuglevaktas viktigste arbeidsområder er informasjon, beskyttelse
av verneområder, samt å forebygge ulovlige handlinger mot fugler i Norge. Fuglevakta har et
nettverk på ca. 140 personer rundt om i landet som kan bistå med forskjellige oppgaver. I
tillegg er det et godt samarbeid med politi, tollvesen og forvaltning.
Vinteratlas
Dette prosjektet startet i 1994, og er NOFs hittil største prosjekt målt i antall deltakere. Totalt
3200 personer har levert inn data til prosjektet. Etter mange år med feltarbeid ble det hele
presentert i bokform på februar 2006.
Boka presenterer vinterforekomsten til alle registrerte arter, med fyldige kart og bilder av alle
fuglearter i vintermiljø. Mer enn femti forfattere, forskere og amatører, har bidratt til
bokverket, som også inneholder en generell del om fuglelivet vinterstid i Norge.
VinterAtlaskomiteen håper at boka skal bli stående som et sentralt referanseverk om
fuglefaunaen i Norge. Samtidig har komitéen forsøkt å skape en lettlest bok som er interessant
for alle fugleinteresserte.
Både bokutgivelsen og prosjektet er først og fremst et resultat av enorm frivillig innsats av
NOF-medlemmene. I tillegg har Direktoratet for naturforvaltning støttet prosjektet økonomisk
i stor grad, både underveis og i forbindelse med bokproduksjonen.
Fugleinfluensa
Siste to driftsår i NOF har vært mye preget av spørsmål og frykt vedrørende fugleinfluensa og
det mye omtalte H5N1 viruset. NOF har hele tiden stått ved at dette først å fremst er en
dyresykdom som nesten utelukkende rammer fjørfebesetninger og i ubetydelig grad påvirker
de ville fuglebestandene. I tillegg presiserte vi at dette var først og fremst var mediahysteri og
hadde lite med virkeligheten å gjøre. På grunn av at vi tok avstand fra dette hysteriet og i
tillegg forsøkte etter beste evne å dempe folks frykt for viruset hadde vi vanskeligheter med å
nå igjennom hos media, som ønsket å fokusere på dette som en kommende epidemi som
kunne utradere millioner av mennesker verden over. Vi ble også imøtegått i ganske kraftige
ordelag fra enkelte forskermiljø både på fugl og innenfor legestanden.
I ettertid har det vist seg at NOFs oppfatning av fugleinfluensaen stemmer godt med de fakta
som man sitter igjen med i ettertid. I tillegg fikk vi en bekreftelse på at den datamengde og
kunnskapsnivå vår organisasjon sitter på etter årelange registreringer fra våre medlemmer
kom godt til nytte for både forskere og media under den hektiske tiden dette stod på. NOF
hadde også et større registrerings- og innsamlingsprosjekt finansiert av Mattilsynet.
NOF Travel
Som et ledd i økt fokus på medlemsservice bestemte sentralstyret i september 2005 at NOF på
ny skulle utrede muligheten for å starte opp med et tilbud om fritidsreiser. Dette er i tråd med
et vedtak fra 1998. Per Stensland fikk i oppgave å utrede dette og i løpet av nyåret 2006 var
brikkene på plass og NOF Travel et faktum. Det er verdt å bemerke at NOF ikke gjør dette for
å tjene penger, men som et ledd i medlemsservice.

For å unngå at reisevirksomheten blir en døgnflue, tror vi det er viktig å utnytte eksisterende
strukturer og kompetanse. NOF står bak tilbudet og NOFs administrasjon er den formelle
"eier". Samtidig ser vi at det allerede eksisterer et miljø av NOFere som over flere år har
arrangert lengre turer til inn- og utland; ikke minst i Oslo og Akershus. Fylkeslaget har i
mange år arrangert utenlandsturer for sine medlemmer, og NOF Travel ønsker å utnytte denne
kompetansen. Vi har derfor valgt å legge planleggingen og koordineringen til Oslo-miljøet,
representert ved Kjetil Johannessen.
Reisevirksomhet inkluderer imidlertid også mange administrative oppgaver innenfor for
eksempel markedsføring og økonomi. Vi har derfor også fått med oss fuglemiljøets egen
butikk, Natur og Fritid AS, på laget. Natur og Fritid har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert
informasjon om reisene på nettsidene, og vil ha mye av den daglige kontakten med påmeldteog potensielle turdeltagere. På den måten kan vi utnytte deres kompetanse på fuglefolks
behov, og ikke minst utnytte eksisterende systemer innenfor kommersiell virksomhet.
Prosjektvirksomheten
Prosjektene har i mange år vært en viktig del av NOFs virksomhet og har de seneste årene
utgjort omlag halvparten av omsetningen. Det som kjennetegner NOF er at vi ved hjelp av vår
medlemsmasse kan gjennomføre store registreringsprosjekter for hele landet uten de helt store
kostnadene. Hekkfugleatlas og Vinterfuglatlas er to slike eksempler som ville vært umulig å
gjennomføre for en forskningsinstitusjon eller forvaltningsapparatet på grunn av at det ville
sprengt alle budsjetter. Dette gjør NOF unik og vi er en svært viktig bidragsyter til den
kunnskap som brukes i forvaltningen av dagens fuglefauna. Foruten disse typiske store
registreringsprosjektene som favner mange av våre medlemmer, driver NOF også spesifikke
artsprosjekter i tillegg til at vi i en viss grad de siste årene har hatt enkelte utredningsoppgaver
av mer kommersiell karakter for planområder for vindkraft og kraftlinjer.
Her følger en kort oppsummering over våre viktigste prosjekter siste to år, for ytterligere
opplysninger og rapporter fra prosjektene henvises til våre hjemmesider www.birdlife.no:
Hekkefuglatlas - Interaktivt hekkeatlas (prosjektleder Tomas Aarvak/Ingar J. Øien)
Fugleatlas.no er internettadressen til den nasjonale hekkefugldatabasen som NOF driver i
samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning
(NINA). Det er flere formål med en slik database og blant de viktigste er det å opprette en
nasjonal oversikt over hekkende fugler i et system som er tilgjengelig for alle. Målet på kort
sikt er blant annet utgivelse av et nytt nasjonalt hekkefuglatlas, som vil erstatte atlaset som
NOF ga ut i 1994. Dette prosjekter forventer vi skal engasjere flere tusen medlemmer rundt
om i landet.
Terretrisk naturovervåking - TOV-E (prosjektleder Magne Husby)
Norge har nå startet et omfattende overvåkingsprogram for biologisk mangfold. En
landsdekkende overvåking av hekkende fuglearter i bestemte koordinatfestede punkter er nå
etablert etter at det ble gjennomført et prøveprosjekt i Nord-Trøndelag i 2001, og slik
overvåking startet i dette fylket i 2004. I 2005 ble liknende overvåking startet opp i SørTrøndelag og Møre og Romsdal, og i 2006 kom vi i gang i Østfold, Hedmark, Oppland og
Oslo & Akershus. Målet er at alle fylker skal bli inkludert etter hvert. De frivillige
organisasjonene har en sentral rolle i en nasjonal overvåking, og NOF er ansvarlig for
innsamling av alle overvåkingsdata på fugler i TOV-E. Dette prosjektet gjøres på oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning (DN), og utføres i samarbeid med Norsk institutt for
naturforskning (NINA).

Norsk Hekkefugltaksering (prosjektleder Magne Husby)
I dette prosjektet overvåkes norske hekkefuglbestander ved hjelp av standardiserte tellinger i
et stort antall geografisk avgrensede ruter over hele landet.
Hekkefugltakseringen (HFT) har etter starten i 1995 blitt gjennomført i områder som
deltakerne selv har plukket ut. De har taksert 20 punkter langs en takseringsrute, og med
nøyaktig fem minutter registrering i hvert punkt.
Overvåking av spurvefugler ved Fuglestasjonene (prosjektleder Erik Edvardsen/Jan Erik
Røer)
Ved de NOF-tilknyttede fuglestasjonene Lista og Jomfruland følges bestandsutviklingen
under vår- og høsttrekket ved konkrete tellinger og ved standardisert fangst og ringmerking,
som inngår som en del av Miljømyndighetenes TOV-E.
Overvåking av fugler i kulturlandskapet (3Q-prosjektet) (prosjektleder Magne
Myklebust/Tore Reinsborg)
Prosjektet er satt i gang av Norsk institutt for jord og skogbrukskartlegging (NIJOS) og er en
tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap. NOF står for
innsamlingen av data om fuglene i bestemte tildelte ruter på 1x1km. NOF dekker i overkant
av 50 ruter per år.
Prosjekt dverggås (prosjektleder Ingar J. Øien)
Dverggåsa er en av Norges aller sjeldneste fuglearter, og den har status som "kritisk truet" på
den offisielle norske rødlista fra Artsdatabanken, og er den eneste norske hekkefugl med
status som globalt utrydningstrua. Den hekker i øde fjelltrakter i Finnmark, og overvintrer i
Sørøst-Europa. NOF har siden 1990 overvåket antall dverggjess på Valdakmyra i Porsanger,
Finnmark, der dverggjessene raster vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har
NOF arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder ved hjelp av
satellitt-radiotelemetri. NOFs dverggåsprosjekt er sammen med Direktoratet for
naturforvaltning, partnere i et stort EU-Life prosjekt for å bevare dverggåsa langs den
europeiske trekkruta ned til Hellas.
Prosjekt åkerrikse (prosjektleder Asbjørn Folvik)
Målsettingen med prosjektet er å overvåke bestandssituasjonen, utvikle og sette i verk tiltak
som gjør at arten kan reprodusere vellykket, slik at bestanden på sikt kan økes til et
bærekraftig nivå. NOF utarbeidet i 2004 et program for standardisert overvåking som vil bli
sentralt i årene som kommer. Lokaliteter med syngende åkerrikse besøkes regelmessig.
Hensiktsmessige tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle, og varierer fra oppmerksomhet og
jaging ved slått, til utsatt slått og gjensetting av areal. Tiltakene utformes i samråd med
grunneier, og sannsynligheten for hekking vurderes på basis av hannens sangintensitet og
aktivitet.
I 2006 utarbeidet NOFs Åkerrikseprosjekt det faglige grunnlagsdokumentet for DN’s
Nasjonale handlingsplan for åkerrikse. Handlingsplanen blir forhåpentligvis ferdigstilt i løpet
av 2007.
Prosjekt havørn (prosjektleder (Alv Ottar Folkestad)

Prosjekt Havørn ble etablert i 1975 (etter omfattende forarbeid i 1974) og har siden vært fulgt
opp kontinuerlig. Fredningen av havørna er en av de største naturvernsuksesser gjennom
tidene i Norge. I dag har Norge den desidert største hekkebestanden i Vest-Europa, med over
3000 hekkende par. Arten har re-kolonisert gamle hekkeområder og viser klare
ekspansjonstendenser sørover. Parallelt har folks holdninger til ørna endret seg vesentlig.
NOF har hele tida fulgt havørnas utvikling gjennom dette omfattende overvåkingsprosjektet.
Prosjektets målsetting er kartlegging av artens forekomst og bestandstendenser i Norge herunder overvåkning av reproduksjon, belastninger fra miljøgifter, generell biologi,
populasjonsdynamikk og vandringsmønster. Overvåkingsprosjektet på Havørn er et viktig
ledd i det internasjonale overvåkningsarbeidet som foregår på denne arten.
Prosjekt sædgås (prosjektleder Ingar J. Øien)
Sædgåsa hekker i våre dager nesten utelukkende i Finnmark. Den har en usikker
bevaringsstatus som hekkefugl i Norge, og kunnskapsnivået om bestandsforhold og
trekkforhold samt demografiske faktorer er svært sparsomme. Sædgåsa antas imidlertid å ha
gått kraftig tilbake i de siste tiårene. Det er sannsynlig at de norskhekkende sædgjessene er
genetisk atskilt fra de svenske/finske fuglene, og i så fall dreier det seg om en marginal norsk
bestand som bør følges nøye i tida framover.
Et bidrag til dette er NOFs prosjekt, hvor fangst av sædgjess og merking med halsringer under
vår-rastingen på Valdakmyra i Porsanger i Finnmark står sentralt. I feltsesongen 2006 ble det
også fanget en sædgås for påmontering av satellittradiosendere. Målet med dette er å gi oss
svar på hvor de norske sædgjessene trekker og hvor de overvintrer, og om de overvintrer
atskilt fra svenske/finske bestander. På sikt kan det også gi oss en oversikt over demografiske
faktorer som overlevelse av henholdsvis voksne og unge fugler. På bakgrunn av slike
opplysningene kan det iverksettes forvaltningstiltak for å sikre at sædgåsa ikke forsvinner fra
den norske fuglefaunaen.
I tillegg til overvåking av rasteplasser om våren overvåker prosjektet en fast myteplass i
Finnmark hvor opp mot 1000 sædgjess myter årlig.
Prosjekt i Zambia (prosjektleder Christian Steel)
I 2004 startet NOF et samarbeidsprosjekt med Zambian Ornithological Society (ZOS) om
bevaring av viktige fugleområder (Important Bird Area - IBA) i Zambia, med støtte fra
Norad. IBA-konseptet er utviklet av BirdLife International, og er basert på en nøyaktig
vitenskapelig metode. Fugler er gode indikatorer, og viktige fugleområder inneholder også et
riktig biomangfold av andre dyre- og plantearter. Fordi miljø og især vilt- og
naturresursforvaltning er prioriterte områder i Zambia, og fordi utvikling av ZOS også har
vært høyt på BirdLifes ønskeliste, var det naturlig for NOF å rette fokus hit da Etiopiaprosjektet kom til en avslutning.
For gjennomføringen av dette første samarbeidsprosjektet mellom ZOS og NOF er det valgt
ut 11 IBAer. I disse områdene skal det gjennomføres bestemte opplegg i årene 2005-2007, og
alt praktisk, organisatorisk og faglig arbeid i Zambia utføres av ZOS – som gjennom
prosjektet har fått sin første ansatte. Begge parter ønsker å fortsette samarbeidet også etter
2007. NOF har så langt gjennomført fire prosjektbesøk til Zambia; ett i 2004, to i 2005 og ett i
2006, og bistår i planlegging.
Litteraturdatabase (prosjektleder Bjørn Harald Larsen)

Målsettingen med dette prosjektet er å opprette en database for all litteratur som omhandler
fugl i Norge med tanke på å gjøre datainnsamlingsdelen ved kartlegging av biologisk
mangfold, viltkartlegginger og ulike utredninger (eksempelvis skjøtselplaner for
naturreservater, vassdragsprosjekter, konsekvensutredninger mv.) lettere og kvalitativt bedre.
Tranegruppa (prosjektledere Georg Bangjord og Jostein Sandvik)
Dette prosjektet er todelt og det ene formålet er å merke traneunger, i første rekke i
Trøndelagsfylkene, men på sikt også andre deler av landet. Så langt er det merket 59 unger i
Norge, og de har gitt over 2 000 tilbakemeldinger under hele trekkruten. Det andre formålet er
å drive overvåking i form av tellinger på rasteplassene om høsten. Tallene for de to siste år er
henholdsvis 2 614 og 3 278, dette er talt opp i Trøndelagsfylkene og Oppland. Tranen er jo en
meget interessant art ettersom den har en sterk økning i bestanden de senere år.
Årets fugl
I tradisjonens tro har NOF valgt ”årets fugl”. Vi har holdt på med dette siden 1992. Dette er
noen media er oppmerksom på og vi får som regel god pressedekning. Derfor er det et godt
tiltak informasjonsmessig og som egenreklame. Hvor mye vi har fått ut av prosjektene ut over
dette har variert gjennom årene. Siste to år har valget falt på sanglerke i 2005 (prosjektleder
Asbjørn Folvik) og ”terne” (makrellterne og rødnebbterne) i 2006 (prosjektleder Morten
Günther).
Regional kartlegging av Hønsehauk og Vandrefalk (prosjektledere Jostein Sandvik, Lorentz
Noteng, Tore Reinsborg)
Disse prosjektene driver kartlegging og hekkebiologiske undersøkelser av hønsehauk og
vandrefalk i Sør-og Nord-Trøndelag. Hønsehaukprosjektet overvåker hekkebestanden i SørTrøndelag, og kobler dette opp i mot trusselfaktorer som skogsavvirkning, mens Vandrefalkkartleggingen konsentrerer seg om å dokumentere vandrefalkens tilbakekomst i Midt-Norge.
Overvåking av Hav- og Stormsvaler på Røst (prosjektleder Tomas Aarvak)
I Norge hekker både havsvale og sannsynligvis på flere lokaliteter langs kysten, men i
motsetning til de aller fleste av de norske hekkefuglene har vi svært dårlige kunnskaper om
disse. I 2005 og 2006 etablerte NOF et system for kartlegging og overvåking av disse artene
på øya Hernyken i Røst. Resultatene fra 2005-2006 indikerer at antallet hekkende par av
begge disse artene kan være langt mindre enn tidligere antatt.
Snøugle (prosjektleder Roar Solheim)
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor en del av finansieringen kommer fra NOFs snøuglefond.
Karl-Otto Jacobsen (Norsk Institutt for naturforskning, Tromsø), 1. konservator Roar Solheim
(Agder naturmuseum og botaniske hage) og fagkonsulent Ingar J. Øien (Norsk ornitologisk
forening) ønsker å utstyre voksne snøugler med satellittbaserte radiosendere for å avdekke
fuglenes vandringsmønster mellom hekkeårene. Ettersom snøugle er en av våre absolutt mest
sjeldne hekkefugler så er prosjektet nærmest avhengig av å få tips fra medlemmer/publikum
for å lykkes med sin målsetting om å feste radiosender på en eller flere snøugler. Tilsvarende
prosjekt er gjennomført i Alaska.
Trondheim, 24.04. – 2007
Morten Ree, organisasjonskonsulent

Regnskap med balanse for 2005
RESULTATREGNSKAP

Note

2005

2004

140 344
202 550
1 407 626
598 947
475 297
1 427 000
3 369 785
913 536
143 539
8 678 624

134 434
148 000
1 531 457
948 295
93 225
1 241 000
2 095 128
962 011
116 888
7 270 438

19 920
2 335 223
78 983
1 933
2 082 991
4 019 386
8 538 436

1 244
2 006 554
89 159
15 381
1 407 626
3 591 207
7 111 171

DRIFTSRESULTAT

140 188

159 267

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Andre finansposter
Gitte gaver
Rentekostnader
Finansresultat

4 812
60 000
(22 950)
(6 400)
0
35 462

4 746
80 000
(24 093)
(1 361)
0
59 292

175 650

218 559

0

0

175 650

218 559

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Annonseinntekter
Overførte prosjektmidler fra fjoråret
Kontingent
Abonnement
Driftstøtte MD
Prosjektstøtte
Adm. inntekt og ref. lønn fra prosjekt
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger
Tap på fordringer
Overført prosjektmidler til nytt år
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
7

1
2
3

4

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat
ÅRSRESULTAT

6

OVERFØRINGER
Overført til husbyggingsfondet
Overført til disposisjonsfond (fri EK)
Overført til driftsfond
Sum disponeringer

8
8
8

5 096
170 554
0
175 650

4 583
207 101
6 875
218 559

2005

2004

110 000
63 378
173 378

110 000
142 361
252 361

206 579
629 610
252 000
2 957 828
4 046 017

165 759
125 331
0
2 310 627
2 601 717

4 219 395

2 854 078

8
8
8

208 918
128 707
701 073
1 038 698

203 822
128 707
530 519
863 048

3

2 082 991
246 233
206 360
645 113
3 180 697

1 407 626
256 103
181 847
145 454
1 991 030

Norsk
Ornitologisk
Forening
BALANSE PR. 31.12

NOTE

EIENDELER
Varige driftsmidler
Aksjer
Inventar, verktøy
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Kontanter, bankinnskudd, postgiro
Sum omløpsmidler

4
2

5

SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Husbyggingsfond
Driftsfond
Disposisjonsfond
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld (prosjektmidler)
Skyldig offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

Sum Gjeld

3 180 697

1 991 030

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

4 219 395

2 854 078

Underskrifter:

Styreleder

Generalsekretær

Regnskap og balanse 2006
RESULTATREGNSKAP

Note

2006

2005

260 515
184 910
2 082 991
757 107
105 834
1 523 000
2 883 544
123 137
1 018 007
24 639
8 963 684

140 344
202 550
1 407 626
598 947
475 297
1 427 000
3 369 785

109 413
2 639 538
117 243
6 114
1 445 106
4 350 650
8 668 064

19 920
2 335 223
78 983
1 933
2 082 991
4 019 386
8 538 436

295 620

140 188

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Annonseinntekter
Overførte prosjektmidler fra fjoråret
Kontingent
Abonnement
Driftstøtte MD
Prosjektstøtte
Andre offentlige tilskudd
Adm. inntekt og ref. lønn fra prosjekt
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger
Tap på fordringer
Overført prosjektmidler til nytt år
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

3
7

1
2
3

913 536
143 539
8 678 624

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Andre finansposter
Gitte gaver
Rentekostnader
Finansresultat

4

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

6

ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Overført til husbyggingsfondet
Overført til disposisjonsfond (fri EK)
Overført til driftsfond
Sum disponeringer

8
8
8

14 284
62 500
(24 783)
(1 848)
0
50 153

4 812
60 000
(22 950)
(6 400)
0
35 462

345 773

175 650

0

0

345 773

175 650

14 424
326 849
4 500
345 773

5 096
170 554
0
175 650

2006

2005

110 000
150 000
260 000

110 000
63 378
173 378

460 083
739 233
7 809
3 182 386
4 389 511

206 579
629 610
252 000
2 957 828
4 046 017

4 649 511

4 219 395

Norsk
Ornitologisk
Forening
BALANSE PR. 31.12

NOTE

EIENDELER
Varige driftsmidler
Aksjer
Inventar, verktøy
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Kontanter, bankinnskudd, postgiro
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

4
2

5

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Husbyggingsfond
Driftsfond
Disposisjonsfond
Sum egenkapital

8
8
8

223 342
133 207
1 027 922
1 384 471

208 918
128 707
701 073
1 038 698

3

1 445 106
469 999
249 002
1 100 933
3 265 040

2 082 991
246 233
206 360
645 113
3 180 697

Sum Gjeld

3 265 040

3 180 697

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

4 649 511

4 219 395

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld (prosjektmidler)
Skyldig offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

Underskrifter:

______________________
Jann- Oskar Granheim

Morten Ree

Leder i landsstyre

Org.kons.

