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Norsk Ornitologisk Forening
Organisasjon og sekretariat
NOFs sekretariat har dette året hatt vikarierende generalsekretær. Dette pga. sykdom hos
generalsekretær Morten Ree. Ved friskmelding i midten av mars gikk sistnevnte over i
stillingen som organisasjonskonsulent ut året. Dette førte til at NOF hadde en ekstra stilling i
9 mnd av året, og antall faste ansatte var da 6. I tillegg har vi i store deler av året benyttet en
innleid medarbeider, som har hatt oppgaver både innenfor drift og prosjektvirksomheten. Selv
om vi har hatt større bemanning enn vanlig dette året, så er det mange oppgaver som må
gjøres og det viser at behovet for ekstra bemanning absolutt er tilstede.
NOF har fremdeles fylkesavdelinger i alle fylker bortsett fra Sogn & Fjordane og antall
lokallag er 53.
Ansatte ved sekretariatet i 2007 har vært følgende: Inge Hafstad (fungerende
generalsekretær), Morten Ree (organisasjonskonsulent), Berit Krogstad (sekretær), Ingar
Jostein Øien (fagkonsulent), Magne Myklebust (informasjonskonsulent) og Tomas Aarvak
(prosjektmedarbeider). I tillegg har Tore Reinsborg vært innleid medarbeider store deler av
året.
Landsstyre (LST)
Det ble avholdt ett møte hvor 6 saker ble gjennomgått.
Sammensetningen av landsstyret for år 2007 har vært følgende:
Øyvind Lågbu (Østfold), Håkan Billing (Oslo/Akershus), Carl Knoff (Hedmark), Jon Opheim
(Oppland), Egil Michalsen (Buskerud), Martin Lohne (Vestfold), Toril Lohne (Telemark),
Morten Helberg (Vest Agder), Arne Heggland (Aust Agder), Elisabeth Årsnes (Rogaland),
Frode Falkenberg (Hordaland), Tor Ålbu (Møre & Romsdal), Lorentz Noteng (SørTrøndelag), Per Ivar Nicolaisen (Nord-Trøndelag), Harald Våge (Nordland), Ingve Birkeland
(Troms) og Kåre Grip (Finnmark). I tillegg er sentralstyrets fem medlemmer stemmeberettiget
under møtene.
Sentralstyre (SST)
Det ble avholdt tre møter hvor det ble gjennomgått totalt 36 saker.
Etter Landsmøte 2007 er sammensetningen av sentralstyret følgende:
Leder Alv Ottar Folkestad, nestleder Per Stensland, styremedlemmer Kjetil Mork, Edvin
Thesen og Rune Aae.
Varamedlemmer er Ellen Tove Andreassen og Per Nøkleby.
Generalsekretæren er sekretær for både landsstyre og sentralstyre.

Landsmøte og 50 årsjubilèum
NOF feiret sitt 50 årsjubilèum samtidig med at landsmøte ble avholdt Jæren 27.-29. april.
Over 80 framøtte fikk med seg et flott program med varierte foredrag og turopplegg i tillegg
til selve landsmøtet.
Oppstart med arbeidet med revidering av Strategisk Plan var den saken som det ble mest
diskusjon rundt. Generalsekretær skal lede an arbeidet der både sekretariat og sentralstyre skal
ha det overordnede ansvar.
Medlemsutvikling
Innføringen av Fuglevennen i 2004 ga NOF et løft på antall medlemmer. Det viktigste med
denne økningen er at den favner om medlemmer i alle alderstrinn, og at konseptet har fanget
opp mange barn og unge, kvinner utgjør nær halvparten av økningen, i tillegg til at ca. 300
barneskoler er medlemmer. Det betyr at vår målsetting om økt rekruttering i de yngres rekker
samt økning i kvinneandelen er i ferd med å bli innfridd.
NOF hadde en svært aktiv markedsføring i 2004 og 2005 noen som resulterte i kraftig vekst.
Vi aner en viss stagnasjon og det må på ny igangsettes planer for verving og markedsføring av
medlemstilbudet. Ved årsskifte 2007/2008 var det 3 439 hovedmedlemmer og 4 180
fuglevennen-medlemmer. I tillegg kommer de som er medlemmer kun i
lokallag/fylkesavdelinger som utgjør ca. 2 500. Med fradrag av de i overkant 1 000 som har
begge typer medlemskap.

Medlemsoversikt 1990-2007
Blå søyle - hovedmedlem Vår Fuglefauna
Rød søyle - medlem Fuglevennen
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Tidsskrifter
Sekretariatet er ansvarlig for utgivelsen av tre forskjellige tidsskrifter. Disse er vårt
hovedtidsskrifte Vår Fuglefauna, kom som vanlig med fire nummer dette året. Bladet
forsøker å gi et bredt bilde av fuglefaunaen i Norge og aktuelle naturvernsaker og
informasjon. Fuglevennen hadde to utgivelser dette året og er i første omgang rettet mot barn
og unge. Men tidsskriftet passer folk i de fleste aldersgrupper gjennom sin lettfattelige form.
Ved årsskifte var det 4 180 abonnenter på Fuglevennen, herav nær 300 barneskoler. Vi utgir
også fagtidsskriftet Ornis Norvegica, som kom ut med sine to nummer i 2007.
Økonomi
Etter fire år med overskudd i regnskapet så opplevde NOF et svært stort underskudd i 2007.
Det ble på hele 700 000 (ikke revisjonsbekreftet) og førte til at over halve egenkapitalen ble
borte. Takket være den gode utviklingen vi har hatt de siste årene så klarer vi oss gjennom
dette, men det er svært alvorlig og viser at det blir veldig viktig å holde fokus på budsjett og
økonomi framover. Det har vært stor aktivitet og omsetningen nærmer seg ti millioner.
Omsetningen er fordelt med 4,8 millioner på organisasjonsdrift og 5,1 million på
prosjektvirksomhet.
NOF mottok kr. 1 580 000 i driftstøtte fra Miljøverndepartementet.
Aksjeutbytte fra vår eierandel i Natur og Fritid AS ble i år på kr. 100 000,-.
Fond
Alle fond i NOF bestyres av et faglig råd utnevnt av styret, kalt Fondsstyret. For 2007 har
dette rådet bestått av Svein Karlsen (leder), Jostein Sandvik, Torborg Berge, Espen Dahl og
Torgeir Nygård.
Våre fond er fortsatt plassert hos Klæbu sparebank. De siste års renteutvikling gir svært lav
avkastning. Alternative plasseringer har vært under diskusjon, men vi har valgt å fortsatte ha
pengen i banken.
Status for våre fond var ved årsskifte følgende:
Norsk Fuglevernfond: Formål å fremme ornitologisk forskning innen fuglevern ved utdeling
av årlige stipendier. Innestående kr. 453 321.
Snøuglefondet: Underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter, i tillegg til egen avtale om
disponering. Gjelder prosjekter på norskhekkende dagrovfugler og ugler og i særdeleshet
snøugle. Innestående kr. 1 384 219.
Aune og Bjørgum's minnefond: Formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på
trekkfugler. Utdeling av årlige stipendier. Innestående kr. 234 573.
Husbyggingsfondet: Øremerket framtidig huskjøp. Innestående kr. 232 901.
Driftsfondet: Avsetning av livsvarige medlemmers kontingent som reservekapital.
Innestående kr. 137 707.
Det ble utdelt kr. 55 383 fra fondenes renteavkastning for 2007.
Prosjektvirksomheten
Prosjektvirksomheten i NOF har også i 2007 vært betydelig, aktiviteten er i stor grad knyttet
til oppdrag fra forvaltningsmyndighetene og egne prosjekter, basert på frivillig innsats blant
foreningens medlemmer. Flere prosjekter inngår i bestandsovervåking av fuglefaunaen. En
del av prosjektene inngår i en generell overvåking av fuglefaunaen, mens andre er spesifikke
ved at de gjelder overvåking av enkeltarters hekkebestander. De fleste av disse prosjektene er
langsiktige, slik at bestandsutviklingen over tid kan følges. Dette gjelder blant Norsk

Hekkefugltaksering som overvåker hekkebestanden i standardiserte geografiske ruter til en
rekke norske fuglearter. 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 (Terrestrisk
miljøovervåking). NOF administrerer også datainnsamlingen i hekkefuglovervåkingen i
samme overvåkingsprogram. Norsk Hagefugltelling som fra høsten 2004 fikk en litt annen
styring ettersom prosjektet nå inngår i Fuglevennen-konseptet. NOF driver i samarbeid med
Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) et
samarbeidsprosjekt med kartlegging av de norske hekkefuglene, ”Norsk Hekkefuglatlas”.
NOF deltar også i den regionale overvåkingen av sjøfugl både i hekketiden og om vinteren.
Av de artsspesifikke prosjektene blir det gjennomført nasjonal overvåking over de to globalt
truete artene vi har i Norge, dverggås og åkerrikse, samt havørn som er en ansvarsart for
Norge. NOF er også involvert i eksporten av norske havørnunger til Skottland og Irland i et
forsook på å bygge opp igjen livskraftige bestander av arten i disse landene. I tillegg
gjennomfører vi nasjonal overvåking på sædgås, som har usikker status på den norske
rødlista. NOF har også regionale overvåkingsprosjekter på vandrefalk, hvitryggspett og
hønsehauk. NOF, sammen med NINA og Agder naturmuseum, har også et prosjekt på den
sjeldne snøugla. I 2007 lykkes det med å få påmontert satelittsendere på tre voksne fugler.
Disse vil gi veldig nyttig informasjon om atferd og vandringer for arten. Gjennom NOFs
fylkes og lokallag er det en stor flora av lokale og regionale prosjekter rettet mot enkeltarter
arter og/eller lokaliteter. Resultatene fra disse publiseres gjerne i våre fylkesvise tidsskrifter,
eller i NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna. Utover dette skjer det en organisert
innsamling og bearbeiding av faunistisk materiale samt av tilfeldige observasjoner av fåtallige
og sjeldne arter, samt årlige variasjoner i forekomsten av vanligere arter. Dette presenteres i
årlige rapporter fra Norsk Faunakomite for fugl (NFKF) og Norsk Sjeldenhetskomite for
fugl (NSKF) som gjengis i vårt fagtidsskrift Ornis Norvegica. Det aller meste av denne delen
av vår prosjektvirksomhet blir gjennomført på idealistisk grunnlag av foreningens
medlemmer. Det er et svært omfattende materiale som på denne måten stilles til disposisjon
for de ulike ledd av naturforvaltningen her i landet (som for eksempel viltkartlegging og
naturtypekartlegging), noe som er med på å sette NOF i en særstilling blant de norske
miljøvernorganisasjonene. Norsk Navnekomite for fugl (NNFF) har nå avsluttet arbeidet med
å sette navn på alle fuglearter I verden. Listen vil bli publisert på vår nettside I 2008..
Litteraturbasen er et landsomfattende prosjekt for å legge inn all ornitologisk litteratur i en
søkbar database og har pågått siden 2002.
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