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STYRETS ARBEID I 2019 

Styret har hatt faste månedlige møter på Skype. Enkeltsaker har også vært drøftet per e-post, og totalt 55 saker 

har vært behandlet. Saker som har vært av lokal karakter har blitt videresendt respektive lokallag for 

oppfølging. I tillegg til de faste månedlige møtene har styret i 2019 hatt et fysisk arbeidsmøte på Sleneset i 

Lurøy. 

Av faste saker som behandles i hvert møte nevnes oppfølging av økonomi, medlemsutvikling og planlegging av 

nettsaker. I det videre listes en del av sakene NOF Nordland har jobbet med i 2019. Mange av høringssakene 

som er sendt inn er sendt inn sammen med NOF sentralt. 

LANDBASERT OPPDRETT I RØDØY, MELØY OG GILDESKÅL  

Tre saker, med store irreversible naturinngrep som følge at etablering av basseng for produksjon av 

oppdrettslaks.  NOF har i sin uttalelse påpekt bl.a. at det finnes et betydelig antall fugler i områdene. For 

Verholmen i Meløy kommune sendte til slutt Fylkesmannen en innsigelse til Meløy kommune, etter at denne 

først hadde godkjent prosjektet.  

BRUK AV VANNSCOOTER/MOTORFARTØY I VANN OG VASSDRAG I FAUSKE KOMMUNE  

Fauske IBA er et av Norges rikeste og viktigste fugleområdet for mange rødlistearter. I brevet til Fauske 

kommune ble dette ettertrykkelig poengtert og NOF anbefalte etablering av hensynssoner nær land, først og 

fremst utenfor Klungset og Røvika.  

REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG VANNKRAFT I NORDLAND  

Felles høringsuttalelse sendt Nordland Fylkeskommune fra FNF. Planen var en revisjon av Regional plan om 

små vannkraftverk i Nordland. I høringsuttalelsen utrykker vi blant annet en generell bekymring knyttet 

kjøremønstrene til kraftverkene og at raske endringer i vannføring og vannstand har store negative 

konsekvenser. 

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I NORDLAND  

Økningen i hekkebestanden, spesielt hos grågås har skapt et økt konfliktnivå i forhold til andre 

samfunnsinteresser der beiteskader på innmark utgjør den største utfordringen. NOF Nordland hadde sammen 



med NOF en rekke anførsler som ble oversendt Fylkesmannen i Nordland. NOF reagerte spesielt på det 

omfattende fokuset på bestandsregulerende tiltak, heller enn på de forebyggende. At skadefelling skal være 

det viktigste tiltaket for å redusere konflikt mellom grågås og jordbruksinteresser er ikke i tråd med intensjonen 

i skadefellingsforskriften. 

ANDMYRAN VIND, KONSESJONSENDRING/FORLENGELSE  

NOF Nordland har hele tiden vært svært kritisk til Andmyran vindkraftverk. Både nærheten til IBAet og bygging 

i myrområdet var momenter som det ble reagert sterkt på. NOF Nordland skrev derfor sammen med NOF 

sentralt en omfattende klage til NVE på vedtaket om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på 

anleggskonsesjonen. Klagen er tatt til følge, og det ser ut til at det ikke blir noe vindkraftverk her! 

SKUDDPREMIER 

NOF Nordlands har undersøkt omfanget av bruk skuddpremier på kråke og ravn i Nordland. Vi har stilt 

spørsmål til kommunene om hvor godt ordningen fungerer, og hvilket budsjett kommunen har avsatt til dette. 

Undersøkelsen viser foreløpig at 52 % av kommunene har en eller annen form for skuddpremie. Det hersker tvil 

om betydningen og formålet med skuddpremie på kråke og ravn. NOF Nordlands syn er at det er på sin plass 

med et generelt klargjørende skriv til kommunene fra NOF angående følger/konsekvenser av jakten på 

kråkefugler. 

SKREMMING AV SANGSVANER VED HARSTAD/NARVIK LUFTHAVN, EVENES  

Fylkesmannen ga Avinor dispensasjon for skremming av sangsvaner i Langvatnet i Nautå naturreservat. NOF 

Nordland har gjentatte ganger påpekt at et forsøk med å la et par etablere seg så nært flyplassen som mulig vil 

kunne medføre at andre sangsvaner vil sky området. NOF deltok på et møte med Avinor hvor blant annet 

punktet om å la et svanepar få etablere seg fikk gjennomslag. 

AREALPLAN VEFSN 

NOF Nordland sendte innspill til kommunens planprogram hvor vi påpekte at planen ikke tok nødvendig hensyn 

til vern av sårbare områder i jakten på arealer for næringsutvikling. NOF Nordland anbefalte kommunen om å 

utarbeide en kommuneplan som gir føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas, samt å 

skaffe seg oversikt over og gjennomføre kartlegginger av naturområder med tanke på å unngå fremtidige 

vernekonflikter. 

DREVJALEIRA 

Drevjaleira er det eneste gjenværende våtmarksområdet i Vefsnfjorden. I mai 2019 fikk NOF melding om at det 

pågikk utfylling av Drevjaleira og NOF Nordland sendte øyeblikkelig brev til Fylkesmannen i Nordland med krav 

om at arbeidet stanses. 

KLAGE TIL FAUSKE KOMMUNE  

I august 2019 ble det oppdaget at noen hadde dumpet en stor stein på Klungsetfjæra. Fjæra som inngår i 

Skjerstadfjorden og Saltstraumen «Important Bird and Biodiversity Area» (IBA), et globalt viktig område for 

fugler og naturmangfold. NOF sendte derfor brev til Fauske kommune med ønske om svar på hvorfor dette var 

gjort og ba samtidig om forsikring om det ikke dumpes mere stein i området. Saken ble også omtalt av Avisa 

Nordland og etter noen dager var steinen fjernet fra området. 

 



FORVALTNINGSPLAN JUNKERDAL NASJONALPARK  

Ny revidert forvaltningsplan skal oppdateres i henhold til gjeldende mal for forvaltningsplaner og ny kunnskap 

om verneverdier og bruk av området. Fra NOF Nordland er Magnhild Johansen med i arbeidsgruppen.  

MARIN VERNEPLAN FOR ANDFJORDEN 

Første ønske om utvidelse av det marine verneområdet ble sendt Fylkesmannen allerede i august 2018. Som 

følge av ny kunnskap om undersjøiske verdier lengre inn i Andfjorden ble det fra NOFs side anbefalt en videre 

utvidelse av det området som også er et viktig område for næringssøk for fugler, som Fylkesmannen så gledelig 

har foreslått i verneplanen. 

OPPDRETT ØRNHAUGNESET HAMARØY 

Cermaq Norge AS har søkt om ny lokalitet for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i Hamarøy kommune. 

NOF Nordland mente det omsøkte oppdrettsanlegget ville komme i konflikt med verneverdiene i det foreslåtte 

Kaldvågfjorden Innhavet marine verneområdet. En kartlegging av konsekvenser for fuglelivet var fraværende i 

konsekvensutredningen.  Høringen ble mottatt sent 2019 og høringsuttalelse ble oversendt. 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGULERING AV NAUSTHOLMEN OG VIKA PÅ LOVUND  

NOF Nordland oversendte høsten 2018 klage på reguleringsplanen grunnet en sterk bekymring for 

anleggsvirksomhetens konsekvens for den eksisterende krykkjekolonien i området. Fylkesmannen brukte hele 6 

måneder på klagebehandlingen og svarte oss i mars 2019. Fylkesmannen delte dessverre ikke vår bekymring 

om at den økte aktiviteten og bruk av helikopter kunne ha betydning for krykkja. 

FELLINGSTILLATELSE KONGEØRN - HEMNES 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt fikk av Fylkesmannen i Nordland tillatelse til skadefelling av en bestemt 

kongeørn i Hemnes kommune. NOF Nordland liker ikke at det gis tillatelser til felling av kongeørn, men ser at 

det også finnes argumenter som taler for dette. Tillatelsen til fellingen er veldig strengt regulert, og en 

eventuell klage på vedtaket ville derfor måtte være av mer prinsipiell karakter. Kongeørna derimot, ble ikke felt 

da vedkommende som fikk fellingstillatelsen ikke ville gjennomføre dette selv.  

SKUDDPREMIE HERØY 

I e-post datert 25.2.2019 påklagde NOF Nordland Forskrift om skuddpremie på kråke, ravn, og mink i Herøy 

kommune da vi mente Forskriften ikke var i tråd med forvaltningsloven og naturmangfoldloven. At kråkefugler 

på Herøy skulle utgjøre en så stor smittefare som tilsa man måtte skyte dem var et argument som NOF ikke 

kunne la forbigå i stillhet. I klagen prøvde NOF å forklare litt om bestanden av kråke og ravn, men kommunen 

på sin side mente at Forskriften ikke var et enkeltvedtak som vi ikke hadde klageadgang på.  

EVENES 

NOF Nordland har engasjert seg sterkt i utvidelsen av Harstad/Narvik lufthavn. Flyplassen ligger som kjent 

omgitt av to våtmarksområder med internasjonal vernestatus (Ramsar). NOF Nordland har blant annet deltatt 

på møte og gitt et klart uttrykk for vår bekymring knyttet til forurensing av de nærliggende områdene. Her har 

vi vært opptatt av mulig forurensning som følge av økt bruk av avisningsvæske, lysforurensning, stor trafikk og 

støy i anleggsperioden som vil påvirke fuglelivet i de nærliggende områdene. 

  



ÅRSMØTE OG NOF NORDLAND-TREFF 

NOF Nordland var i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening arrangør for NOFs årsmøte i Saltstraumen 26.-

28. april.  

I samarbeid med NOF Lofoten lokallag blir det arrangert NOF Nordland-treff med årsmøte på Røst den 14-16. 

august 2020. 

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER 

NOF Nordland har en egen nettside hos Norsk Ornitologisk Forening (birdlife.no). Administratorer for denne er 

Martin Eggen og Magnhild Johansen. I 2019 publiserte vi 26 artikler på nettsiden. Ut fra dette oppnådde vi 

21 000 oppslag på NOF Nordlands nettsider, en økning på 47 % fra året før, og helt på topp av alle NOFs 

fylkeslag, med 5000 oppslag mer enn fylkeslaget i Oslo og Akershus.  

Facebooksiden NOF Nordland benyttes aktivt som kanal for å nå ut med fuglevern-relatert informasjon. NOF 

Nordland har over 1500 følgere på siden og opplever at de sakene som deles her blir godt mottatt. I tillegg 

mottar NOF Nordland gjennom Facebook en rekke henvendelser fra privatpersoner som svares ut fortløpende. 

UNDERUTVALG, PROSJEKTER, VERV  

LRSK (LOKAL RAPPORT OG SJELDENHETSKOMITÉ)  

Komiteen består av John Stenersen (sekretær), Atle Ivar Olsen, Steve Baines og Håvard Eggen.  

TIDSSKRIFTET HAVØRNA 

Redaksjonen har bestått av Per Ole Syvertsen, John Stenersen og Martin Eggen. Havørna utgis årlig og kom i 

desember 2019 ut med sin 30. årgang med et opplag på 450. I 2019 ble det mulig for annonsering i Havørna. 

SEAPOP  

NOF Nordland er ansvarlig for sjøfuglovervåking i SEAPOP prosjektet, og det har blitt telt på Andøya også i år 

(2019) av Martin Eggen.  

FNF NORDLAND  

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. Jan Wasmuth er varamedlem til styret i FNF Nordland.  

VEGA VERDENSARVOMRÅDE  

Per Ole Syvertsen er representant fra NOF Nordland i samarbeidsrådet for Vega verdensarvområde. Vi har også 

en plass i Rådgivende utvalg for Vega verneområdestyre. 

REPRESENTANTER I SENTRALE UTVALG/KOMITEER  

Per Ole Syvertsen er medlem i Norsk navnekomité for fugl NNKF 

ØKONOMI 

Foreningens økonomi anses som tilfredsstillende. Det legges fram en egen sak på årsmøtet om foreningens 

økonomiske status. NOF Nordlands inntekter i hovedsak en del kontingenter til de av medlemmene som er 

uten lokallagstilknytning, overføringer fra Norsk Tipping (Grasrotandelen) og momskompensasjon.  

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/
https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2493
https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=2493
https://www.facebook.com/nofnordland/


Utgiftene er knyttet møtevirksomhet, portoutgifter og Havørna. 

HAVØRNA 

Havørna 2019 hadde et opplag på 450 eksemplarer. 401 eksemplarer ble distribuert med posten til 

abonnementer. De resterende sendes nye medlemmer, bibliotek og andre privatpersoner som ønsker å kjøpe 

denne. Tilbakemeldingene på det nye formatet og at den nå lages i farger er udelt positive. Havørna 2019 ble 

sendt ut foreningens medlemmer i desember 2019. I 2019 sørget annonseinntektene til at inntektene på 

Havørna ble større enn utgiftene. 

LOKALLAG OG MEDLEMSTALL  

NOF Nordland har seks lokallag. Grunnet Covid-19 har ikke alle lokallagene fått gjennomført årsmøte. 

Medlemstallene for Nordland viser en positiv utvikling og ved utgangen av 2019 hadde foreningen 691 

betalende medlemmer. Tabellen under viser fordeling av medlemmer på lokallag siste 4 år. 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Totalt 607 586 619 691 

Vesterålen   59   56   62   74 
Lofoten   88   85   87   99 
Bodø 140 126 131 141 
Rana   81   79   85   97 
Nesna 111 103 114 123 
Sør-Salten 
Uten lokallag 

  70 
  58 

  71 
  66 

  66 
  74 

  74 
  83 

 


