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Merete Wiken Dees (født 1981)  
Har vært aktivt medlem av NOF siden 2006, og er styremedlem og naturvernkontakt i NOF 
avd. Buskerud. I tillegg representerer hun NOF avd. Buskerud i styret til Forum for natur og 
friluftsliv (FNF) i Buskerud. Merete er godt kjent med NOF som organisasjon fra aktiv 
deltakelse på lokallagsnivå og i fylkesavdelingen i Buskerud.   
 
Som tillitsvalgt i NOF avd. Buskerud jobber hun med utarbeiding av høringssvar samt 
informasjonsarbeid og saker i media som omhandler fuglevern og NOFs virksomhet. I tillegg 
til engasjement i lokale saker har Merete samarbeidet med NOFs sekretariat om vernesaker på 
nasjonalt plan.  
 
Merete har bachelor- og mastergrad i biologi fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap 
(UMB) på Ås, og doktorgrad i plantepatologi fra samme universitet. Hun er i dag ansatt som 
forsker ved Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO, tidligere Bioforsk) på Ås i Akershus.  
 
Steinar Eldøy (født 1954) 
Er utdannet ved Universitetet i Bergen (cand.real.) med hovedfag i terrestrisk økologi (på 
hettemåke). Har vært leder i NOF avd. Rogaland i totalt 20 år (1977-78 og fra 1999), og har 
også tidligere vært med i sentralstyret i NOF som sekretær 1978-1983 og styremedlem 1984-
1985, og var også leder for Atlas-prosjektet (1977-1986). Han har lang erfaring fra offentlig 
forvaltning innen naturforvaltning både på fylkesnivå i Rogaland, og nasjonalt i Direktoratet 
for naturforvaltning (DN) med arbeidsoppgaver innen internasjonalt samarbeid og 
konvensjoner (Bern, Bonn, Ramsar, CITES, CBD m.m.). De siste 24 år har han jobbet i 
Statoil med konsekvensutredninger og miljø/biodiversitet i Norge og mange andre land, og 
var bl.a. en av initiativtakerne til sjøfuglprogrammet SEAPOP. Han representerte 
oljeindustrien i styringskomiteen for programmet fram til han gikk av med tidligpensjon 
1.1.2017. 
 
Trond Øigarden (født 1962) 
Kommer fra Risør. Bor i Aurdal i Valdres. 
Landbruksutdannelse fra 1989. 
Hovedfag biologi 2004, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (Paternity and offspring 
sex ratio in the Dipper Cinclus cinclus). Daglig leder ved DNA-lab Naturhistorisk museum, 
UiO, 2004-2012. Fra 2011 hovedsakelig oppdrag gjennom enkeltpersonforetaket Biolog 
Trond Øigarden. Arbeider for tiden 50 % ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. 
Har publisert artikler i NOFs lokaltidsskrifter og i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. 
Forfatter av to bøker (Fossekallen og Naturguide for pilegrimer). Medlem i NOF fra 1977. 
Har vært leder i NOF Elverum lokallag og NOF Valdres lokallag. Har skrevet noen 
høringsuttalelser, f.eks. i forbindelse med Regionfelt Østlandet, og vannkraft- og 
vindkraftprosjekter i Valdres. To viktige arbeidsområder: NOF skal skape gode møteplasser 
for sine medlemmer. NOF skal arbeide aktivt med fugle- og områdevern. 
  
NOF-historikk Trond Øigarden 
-          Innmeldt i NOF avd. Aust Agder i 1977 
-          Medlem NOF avd. Hedmark 1995-2003 
-          Kasserer NOF avd. Hedmark 1998-1999 
-          Styremedlem NOF Elverum lokallag 1998-1999 (1,5 år) 
-          Leder NOF Elverum lokallag 1999-2002 (3,5 år) 



-          Medlem NOF avd. Oslo og Akershus 2003-2009 
-          Gjenstartet NOF Valdres lokallag i 2011 
-          Leder NOF Valdres lokallag 2011-2016 
-          Vararepresentant NOF avd. Oppland 2016 
 

Kandidat til valgkomiteen: 

Atle Helge Qvale 

Atle Helge Qvale (født 1966) kommer opprinnelig fra Mandal, Vest Agder, 
og har vært medlem av NOF sentralt siden 1980. I tillegg har han vært 
medlem av NOF Mandal lokallag siden 1980, medlem av NOF avd. Sør-
Trøndelag i perioden 1985-1990 og medlem av NOF avd. Oslo og Akershus 
siden 1998. 

Har hatt følgende verv; Styremedlem i NOF Mandal lokallag 1982 og leder av NOF Mandal 
lokallag 1983-84. Styremedlem i NOF avd. Oslo og Akershus 2000-2002. Sekretær i NOF avd. 
Oslo og Akershus 2003-2014. Deltatt på flere NOF årsmøter på 80- og 90- og 2000 tallet. 

Har vært involvert i ringmerking og trekktellinger i Vest Agder på 80-tallet, og var aktiv i Atlas-
prosjektet, det nasjonale hekkefuglkartlegging-prosjektet på 80-tallet, med hekkefugl-
registreringer i Vest-Agder, Aust-Agder og Finnmark. Siden den gang kun drevet med «amatør-
ornitologi». Har publisert fugleartikler i Toppdykkern og Piplerka. 

Atle liker å reise, og har vært på fugleturer til en rekke land, deriblant USA, Cuba, Costa Rica, 
Venezuela, Marokko, Spania, Uganda, Kenya og Thailand. 

Har vært turleder for NOF avd. Oslo og Akershus i perioden 2000-2016. Har også vært turleder 
for NoF Travel i perioden 2008-2011, med turer til Runde, Hornborgasjøen, Skagen og 
Marokko.  

Atle har utdanning fra tidligere NTH (uteksaminert sivilingeniør 1990). Han jobber for tiden i 
Sandvika, Bærum hvor han er fagansvarlig i Materialteknologi for GE Oil & Gas. Han bor på 
Bekkestua med sin familie. 

Gjennom 35 år i NOF har Atle opparbeidet seg et bredt nettverk innenfor fuglemiljøet, spesielt 
i Oslo-området, Vest-Agder og Trondheim.  

Atle er opptatt av at NOF skal vokse, både i medlemstall og innflytelse. Atle er opptatt av at 
NOFs styre og tillitsverv skal reflektere den geografiske spredningen av medlemmer. 


