ÅRSMELDING 2016
Norsk Ornitologisk Forening avd. Finnmark

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2016, den 21. mai og 24. august.
Siden det ofte er de samme sakene som går igjen fra år til år, inneholder dette dokumentet
også relevant oppsummering fra tidligere årsmeldinger, da spesielt fra 2015.

Slettnes Fuglestasjon
2015: På slutten av 90-tallet «flyttet» NOF avd. Finnmark fra Varanger til Gamvik. Den nye
lederen Kåre Grip bor i Gamvik, og sammen med Roy Erling Wrånes startet de Slettnes
fuglestasjon. Foreningen kjøpte etter hvert et bygg i Slettnes naturreservat. Den er brukt til
utleie til fuglefolk og feltstasjon for forskere.
NOF avd. Finnmark er juridisk eier av bygget og vi har diskutert hva vi skal gjøre med
bygget. Pga. av store avstander er det vanskelig for oss å administrere utleie, og alternativet
var å få folk i Gamvik som kunne gjøre jobben. Kåre Grip og Cornelius P.Tesselaar tok på seg
ansvaret. Kontoen til foreningen inneholdt kr. 20000 og kontoen ble delt slik at Slettnes
fuglestasjon fikk halvparten. Leieinntekter av bygget går til Slettnes fuglestasjons konto, mens
bygget er i NOF avd. Finnmarks eie. Pengene skal brukes til å renovere bygget når det trengs.
NOF avd. Finnmark er ansvarlig eier av Slettnes fuglestasjon. I styret på fuglestasjonen må ett
av medlemmene på minst 3 være fra NOF Finnmark, så Torkjell Morset ble valgt inn som vår
representant i styret for Slettnes Fuglestasjon.

2016: Denne saken er en gjenganger og vi har ennå ikke konkludert med hva vi skal gjøre.
Stasjonen drives nå av Kåre Grip og er åpen for alle som trenger overnatting.

Lineskadet sjøfugl
2015: Under en fugletur til Berlevåg oppdaget Jo-Inge Vidal mange måker som hadde
linekroker med fortom hengende ut fra halsen ved en egnebu. Under egnebua var det et tykt
teppe med linekroker og fortom som var blitt droppet gjennom et hull under bua. Krokene
som blir kastet er skadet under fiske og blir spylt ut ilag med rester av agn. Måkene kunne
uten problem bevege seg under bua. Det ble talt ca. 8-10 skadde måker på under en halvtime
og dette ble fotodokumentert.
På styremøte på høsten ble dette miljøproblemet tatt opp og styret ble enige om å gå videre
med saken. Vi tok kontakt med Fylkesmannen som igjen ba oss sende saken til Mattilsynet.
Saken er ennå ikke ferdig behandlet og vi venter på svar.
2016: Denne saken kommer vi tilbake til i årsmeldingen for 2017, kortversjonen er at media
har grepet tak i dette og Miljødirektoratet følger den opp sammen med Mattilsynet.

Øst-Finnmark
2015: Finnmark fylke er nesten i største laget for en forening som NOF Finnmark og det er på
sikt ønskelig med et eller flere lokallag. Målsetningen for styret er å få flere aktive fuglefolk
fra østfylket med i styret. Vi har i dag kun et medlem fra Øst-Finnmark (Oddvar Betten).
Torkjell Morset var på Gullfestivalen i Vardø og fikk snakket med flere aktuelle kandidater i
Varanger området. Dette er en sak som vi skal følge opp i årene som kommer for det ble kun
diskutert på møtet og ikke gått videre med saken.
2016: Vi arbeider fremdeles mot en etablering av et eget lokallag i Øst Finnmark og håper å
komme igang i 2017.

Vest-Finnmark
2016: Vi fikk et eget lokallag etablert i Alta høsten 2016 og gratulerer alle fugleinteresserte i
den regionen.

Årets fugl
2016: Gravand er årets fugl
Norsk Ornitologisk Forening har hvert år fokus på en spesiell fugleart som sliter i den norske
faunaen. Årets fugl for 2016 var gravand, og medlemmene ble oppfordret til spesielt å se etter
denne arten når de var på tur og legge observasjonene ut på artsobservasjonen for fugler.
Resultatene ble presentert i VF & Lappmeisen i 2017.

2017: Taksvale er årets fugl

Aktiviteter foreningen har gjennomført i 2016
Fuglenes dag, lørdag den 21 og søndag den 22 mai
Lørdagen ble det holdt foredrag foredrag på Naturhuset om viktige fuglearter fra nærområdet.
Etter foredragene ble det tur ut til Valdakmyra for å se etter dverggås og andre spennende
fugler. Det var stilt flere teleskop til disposisjon for de besøkende. Torkjell Morset og FEFO
hadde ordnet med lavvo kaffe og enkel bevertning. Totalt var det 40 deltagere på lørdagen.
Søndagen var det ekskursjon til Veidnes. Det var mye spennende å se og alle de 23 deltagerne
var fornøyde.

Ringmerking på Valdak
Ringmerkingsaktiviteten forsatte i 2016. En utførlig rapport om dette foreligger i Lappmeisen
2017.
Lappmeisen
I 2016 utkom Lappmeisen med sitt første nummer på mange år og det ble godt mottatt.
Redaksjonen vil publisere et nummer hvert år- i mars / april.

Valgkomite
Vi fikk på plass både revisor; Kenneth Johansen, samt valgkomite; Bjørn Frantzen & Morten
Günther.

Toppelbukt, 10. mai 2017
Dag Gjerstad

