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MMåålsetting pr. 1992lsetting pr. 1992

• Bidra til publisering av avifaunistiske data.

• Bidra til økt rapporteringsgrad av    
fugleobservasjoner.

• Bidra til standardisering av faunistikkrutiner.



Oppgaver pr. 1992Oppgaver pr. 1992

• Samling og rapportering av observasjoner 
fra de  lokale rapport- og 
sjeldenhetskomitèer (LRSK).

• Publisere en årlig rapport i Vår Fuglefauna.
• Utvikle en felles faunistikkdatabase for 

LRSK, NSKF og NFKF.
• Holde oversikt over status for Norges fugler.
• Samling/samkjøring av LRSK`enes

rapporteringslister for å få best mulig dekning 
over landets fuglearter.



Hvordan jobber NFKF?Hvordan jobber NFKF?

• Datafangst (LRSK-rapporter som trykt 
rapport og/eller rådatafil, annen litteratur, 
fugler.net, BV mobil).

• Ca. 10 000 datapunkter for 2002-rapporten
• Punsjing i Excel-basert NFKF-base.
• Rapportskriving

- Presentasjon av værdata (nytt f.o.m. 2001-rapporten)
- Artsomtaler basert på rapporteringsliste (182 
arter/underarter) som har vært nesten uforandret 
siden 1994.

- Heading med statistikk for arter som skal rapporteres 
fra hele/deler av landet (nytt f.o.m. 2002-rapporten)

• Revisjon av rapporteringsliste (pågående)



Hva kan NFKF ideelt sett bidra Hva kan NFKF ideelt sett bidra 
med?med?

• Avdekke endring i utbredelse av arter (for    
eksempel mulig effekt av klimaendringer).

• Avdekke bestandsendring av arter.

Årlig antall innrapporterte ind. av kjernebiter i rapportområdet SJ-HO i perioden 1991-
2002
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NFKF NFKF –– hovedutfordringerhovedutfordringer

• Skaffe gode og fullstendige data fra 
LRSK-ene i hele landet.

- Svært varierende rapporteringsfrekvens fra 
LRSK-ene (særlig trykte årsrapporter).

- Varierende grad av antallsvurderinger av funn 
i LRSK-rapportene.

- Manglende samsvar mellom NFKF rapportliste og 
LRSK-rapportlister.



NFKF NFKF –– hovedutfordringer fortshovedutfordringer forts..

• Bruk av andre kilder
- Data fra fugler.net og BV mobil er ikke  
kvalitetssikret.

• Tidsbruk

- Flere LRSK leverer ikke rådata på Excel � mye 
punsjearbeid.

- fugler.net og BV mobil � data må
sendes LRSK for kvalitetssjekk.



Hvordan forbedre og lette NFKF sin Hvordan forbedre og lette NFKF sin 
virksomhetvirksomhet

• Et felles basesystem på internett, jf. ”Svalan”
� NFKF bruker kun dette f.o.m. 1.1.????

• Data i denne basen kvalitetssjekkes av f.eks
representanter for et ”regionalt LRSK” (f.eks
region Østlandet, Midt-Norge) evt. 
eksisterende LRSK-er.

• Råutkast til NFKF-rapporter bør kunne       
skrives ut direkte av basen, jf. ”Svalan”


