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Program for NOFs faunistiske seminar 27.-28. oktober 2007 
 
Sted: Rica Hell Hotell i Stjørdal kommune. Hotellet ligger i gangavstand fra 

flyplassen (ca 6-700 meter sør for flyplassen). Deltagerne anmodes om å sette 
seg inn i hvordan svenskenes «Svalan» fungerer. Se 
http://www.artportalen.se/birds/ for mer informasjon. 

Tidspunkt: 27. – 28. oktober 2007.  
 
Program lørdag: 

09.00 – 09.15:  NOFs styreleder, Alv Ottar Folkestad, ønsker velkommen 
09.15 – 10.00: Historisk tilbakeblikk på dannelsen av NOFs faunistiske 

komitèer (Viggo Ree). 
10.00 – 10.30: Presentasjon av NOF Oslo & Akershus sin hjemmeside med 

særlig vekt på faunistiske registreringer (Håkan Billing og Håkå 
B. Furuseth) 

10.30 – 11.00: Presentasjon av nettstedet www.ornitolog.no og dets muligheter 
(Øyvind Hagen) 

11.00 – 11.15:  Kaffe med frukt og grønnsaker 
11.15 – 11.40:  Presentasjon av NSKF og komitèens arbeid (NSKF) 
11.40 – 12.05:  Presentasjon av NFKF og komitèens arbeid (NFKF) 
12.05 – 12.30: Presentasjon av LRSK og komitèenes arbeid (representant fra 

en LRSK komitè) 
12.30 – 13.30:  Lunch 
13.30 – 15.30: Gruppearbeid. Deltagerne deles inn i grupper med fem personer 

i hver gruppe. Hver gruppe skal svare på følgende spørsmål og 
begrunne sine synspunkter: 

1. De fleste, om ikke alle, ønsker seg et nettsted hvor de 
kan legge inn sine observasjoner og hvor aktuelle 
observasjoner blir direkte videresendt til den lokale 
LRSK komitèen, eventuelt til NSKF og andre relevante 
databaser. Hvilke funksjoner skal et optimalt nettsted 
ha? 

2. Hvordan skal vi få til velfungerende LRSK komitèer 
rundt om i alle fylker? 

3. Hvilke forbedringsmuligheter har NSKF og NFKF 
komitèene? 

4. Hvilken rolle skal Artsdatabanken ha i NOFs 
fremtidige faunistiske arbeid? Er en satsing fra 
Artsdatabanken på en norsk utgave av «Svalan» veien å 
gå? 



5. Hva kan NOFs sekretariat og sentralstyre gjøre for å 
optimalisere NOFs faunistiske arbeid? Bør man starte 
på en ny atlasperiode? 

15.30 – 16.00: Kaffe og rundstykker mens man forbereder presentasjon av 
gruppenes arbeid. 

16.00 – 18.30:  Presentasjon i plenum av gruppenes arbeid. Løpende diskusjon. 
18.30 – 19.30:  Pause frem til middag. 
19.30 �  Middag og sosialt samvær 

 
Program Søndag 

09.00 – 09.30: Fremtidens fugleatlas www.fugleatlas.no - er det på tide med en 
ny atlasperiode? (Ingar Øien). 

09.30 – 10.15: Presentasjon av «Svalan» (Johan Nilsson fra svenske 
Artdatabanken) 

10.15 – 11.00: Artsdatabankens rolle og kommer den norske utgave av 
«Svalan»? (John Atle Kålås fra Artsdatabanken) 

11.00 – 11.15: Kaffe med frukt og grønnsaker. 
11.15 – 12.00: Bør NOFs medlemmer være skeptisk til å levere data om 

hekkelokaliteter for blant annet kongeørn? (representant for 
NOF og Bjørn Rangbru (FMST)). 

12.00 – 12.45: Samarbeid mellom regional forvaltning og NOFs faunistiske 
arbeid og hva etterspør de som forvalter norsk natur (Bjørn 
Rangbru Fylkesmannens miljøvernavdeling Sør-Trøndelag). 

12.45 – 13.00: Oppsummering og konklusjon 
13.15 � Seminaret avsluttes med lunch 
 


