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Årsmelding for 2018 
Norsk Ornitologisk Forening avdeling Troms (NOF Troms) 
 
 
Styre, valgt på årsmøtet i 2018 har vært 
 Jann-Oskar Granheim, leder 
 Frank Nygård, kasserer 
 Oddvar Hagen, Tromsø, styremedlem 
 Nils Fjelstad, Lyngen,  styremedlem 
 Trond Østvang, vara 
 Øystein Norvoll, Tromsø, vara 
 
Revisor: Jan Gunnar Kristiansen, Tromsø 
Valgkomité: Dag Gjerstad og Kristin Toft 
 
NOFs årsmøte 27. april, Saltstraumen: 
Delegater for fylkesavdelingen var Frank Nygård og Jann-Oskar Granheim. 
Delegat for NOF Tromsø lokallagvar Oddvar Hagen. 
 
Generelt 
Antall medlemmer pr. 31. desember er 
313 seniormedlemskap, 18 familiemedlemskap. 
Av disse hører 22 medlemskap til Lyngen lokallag, og 178 til Tromsø lokallag. 
 
Det har vært holdt ett styremøte i 2018. Styret møttes på Storsteinnes 12. desember, og det ble 
behandlet i alt 15 saker. Arbeidet har ut over det skjedd gjennom utveksling av e-poster 
mellom styremedlemmene. I tillegg har styreleder Jann-Oskar Granheim og kasserer Frank 
Nygård har håndtert følgende oppgaver: 

- fordeling av tilbakeført medlemskontingent fra NOF til de to lokallagene,  
- forvaltning av tilførte midler fra NINA i forbindelse med prosjektet 

bestandsovervåking av overvintrende sjøfugl 
- forvaltning av omsøkte viltfondmidler til prosjektene  
-  Drift og vedlikehold Dividalen fuglestasjon 
-  Bestandsovervåking av ugler i Midt-Troms og Balsfjord. 

 
Prosjektene Dividalen fuglestasjon og bestandsovervåking av ugler er rapportert innen fristen 
til Miljødirektoratet t.o.m. sesongen 2018. Rapporteringsfrist for 2018-sesongen var 1. mars 
2019. Vi fikk omsøkte kr 12000 og kr 49 900 for hhv ugleprosjektet og drift og vedlikehold 
av Dividalen fuglestasjon. 
Det arbeides nå med en omfattende rapport om ringmerkingsaktiviteten ved DFS fra oppstart i 
1995 fram til i dag. 
 
Vedr. bestandsovervåking av overvintrende sjøfugl 
Dette prosjektet har vært gjennomført etter planen og uten avbrudd siden 1981. Vi har dermed 
lang kontinuitet i det arbeidet.  
 
Vi har sett en del forandringer i bestanden av overvintrende sjøfugl. For Målselvutløpet og 
Rossfjorden ser vi f. eks. at bestandene av havelle og ærfugl som overvintret der i store antall 
på det nærmeste er forsvunnet. Antallet stokkender og silender har økt betraktelig. For 
sistnevnte er det registrert flokker på opptil 4500 individer. Antallet sangsvaner har også økt 
en del. 
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Tidligere skjedde tellingene andre helga i november, januar og mars. På grunn av 
nedskjæringer er offisiell tellehelg nå andre helga i mars. I Midt-Troms har medlemmene 
likevel valgt å beholde også tellinga i november som en del av sin aktivitet og på grunn av det 
sosiale aspektet. 
 
NOF Troms får hvert år tildelt et fast beløp, kr 9500, som går til dekning av kjørekostnader 
etter at det er trukket en overhead på 10%..  
 
Vedr. bestandsovervåking av ugler i Midt-Troms og Baldfjord 
Gjennomføres etter planen hvert år så godt som det lar seg gjøre. Vi har ca 200 kasser 
hengende på forskjellige steder i fylket, og arbeidet med tilsyn, vedlikehold av kasser, samt 
registrering/ringmerking er svært tidkrevende. Enkelte kasser henger svært langt fra vei og 
kan være vanskelig tilgjengelig når det er sen vår og mye snø i terrenget. 
 
Deler av aktiviteten med overvåking av ugler er flyttet til Dividalen fuglestasjon, der man går 
døgnvakt hver høst, særlig i år med rik smågnagerbestand og mye ugler.  
 
I tillegg til kontroller som vi får gjort i forbindelse med nettfangsten ved Dividalen 
Fuglestasjon, og kontroller av hekkende fugler, får vi også utvekslet informasjon med 
ringmerkingsmiljøet i Finland. Det vi har sett så langt, er at det foregår en utveksling av ugler 
mellom Nord-Norge og Finland. Siste år fikk vi også kontroll på en ugle som var merket i 
Sverige. Dette var første gangen etter mange år med ringmerkingsaktivitet. 
 
Det er perleugle, haukugle og spurveugle som hekker i kassene. De siste to årene har det også 
vært hengt opp kurver med tanke på hekking av hornugle. Det er ikke rapportert at dette har 
vært vellykket. Hekkesuksessen varierer som vi kan vente i takt med svingningene i 
smågnagerbestanden. 
 
Resultat fra kontroll av kasser: 
Spurveugle: Ingen i kassene. Det ble likevel påvist flere hekkinger i gamle hakkespetthull.  
Haukugle: 1 ad og 4 pulli 
Perleugle: 23 ad og 168 pulli – totalt 191 individer 
 
I tillegg ble det funnet 11 haukuglepar som hekket i kråkereir og som ikke inngår i 
ugleprosjektet, og der vi kun rakk å gjennomføre kontroll av at ungene kom på vingene. 
Man kjenner også til at det var vellykket hekking av perleugle i flere kasser som ikke er en del 
av ugleprosjektet (private kasser), der man ikke hadde kapasitet til å gjennomføre kontroll og 
merking før ungene forlot. 
Ved Dividalen fuglestasjon ble det i løpet av høsten 2018 kontrollert 9 årsunger og 4 voksne 
hofugler av perleugle og som alle var merket på våre kasser våren 2018. En av de voksne var 
ei ho som var ringmerket som hekkende i Lulleområdet i Skibotndalen i mai 2013. 
 
I tillegg til kontroll av kasser, består en betydelig del av ugleprosjektet av aktivitet på 
vårvinteren. Da gjennomføres kartlegging av syngende hanner for å få et inntrykk av tettheten 
på okkuperte territorier i hele det området som vi har utplassert uglekasser. 
 
Drift og vedlikehold Dividalen fuglestasjon 
Dette er den uomtvistelig største prosjektet som vi de siste årene har hatt i fylkesavdelingen. 
Det frivillige arbeidet som legges ned av medlemmene er svært stort og står ikke i forhold til 
de økonomiske ressursene som vi har til rådighet sammenlignet med for de øvrige 
prosjektene. De siste årene er det gjort et stort arbeid av flere av medlemmene både hva angår 
vanlig vedlikehold, håndverksarbeid og montering av utstyr.  
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Bruken av stasjonen er utvidet de siste årene, og den fungerer nå som en feltstasjon i 
forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold i Dividalen og nærliggende områder. 
Dette kommer bl. a. til syne gjennom at medlemmer i Midt-Troms Naturlag er aktive 
deltakere i SABIMA sitt nasjonale kartleggingsprogram.  
 
Bemanningen har vært stabil de siste årene, i og med at flere personer har engasjert seg i 
arbeidet, og at enkelte har arbeidet ved stasjonen som sin viktigste fritidsaktivitet. 
Ringmerkere fra Storbritannia har også bidratt til den stabile situasjonen, og til å holde 
merkingsaktiviteten på et høyt nivå. Britene bidro med i alt 11 ringmerkere og 65 
ringmerkingsdøgn i 2018. 
Vi har folk som bor på stasjonen flere uker hver høst. Ringmerkingssesongen i 2018 ble 
hovedsakelig lagt til høsttrekket. Stasjonen var bemannet fra og med 6. august til 17. oktober 
med totalt 40 døgn.  
 
Totalt ble det ringmerket over 3700 fugler og 1100 fugler ble kontrollert. 46 arter ble 
ringmerket og en ny art for stasjonen ble fanget og ringmerket. Dette var en voksen hunn 
tårnfalk. Det ble ringmerket flest løvsangere (1001 individer) fulgt av rødvingetrost (597 
individer – ny stasjonsrekord på en høst) og gråsisik (507 individer).   
 
Dividalen Fuglestasjon er viktig for utdanningen av ringmerker i landsdelen. Dette baserer 
seg på det store antallet fugler som daglig håndteres i ringmerkingssesongen.  
 
De siste årene har det vært et fast opplegg med besøk av 8. og 9. klasse ved Sommerlyst skole 
i Tromsø. De har ei overnatting og får anledning til å være med på all type fangst, også 
nattfangst av ugler. Dette er ungdommer som har spesiell interesse for natur og friluftsliv, og 
vi opplever besøket som svært positivt. 
 
Fast besøk hvert år er også fotolinja ved Lofoten Folkehøgskole, samt weekendbesøk av 
medlemmer i Vesterålen fugleforening. 
Til sammen i 2017 hadde vi 96 besøkende ved stasjonen. 
 
Detaljert rapport for de siste årenes aktivitet ved stasjonen er under utarbeiding. Rapporten vil 
bl. a. vise at etter tjuefire sesonger ved stasjonen er det merket over 80 000 fugler fordelt på 
80 arter. 
 
DFS drives utelukkende med frivillig innsats. 
 
Fugler i Troms 
Fugler i Troms har ikke vært utgitt i perioden. 
 
Økonomi 
Økonomien i laget er god. 
Beholdninga pr. 31.12.2018 var kr 122 702,- 
Regnskap for 2018 legges fram under årsmøtet. 
 
 
Finnfjordeidet 4. juni 2019 
 
Jann-Oskar Granheim 
leder 
(sign) 
 
 


