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STYRETS ARBEID 

Styret har hatt faste månedlige møter på Skype. Enkeltsaker har også vært drøftet per e-post, og totalt ca. 40 
saker har vært behandlet. Saker som har vært av lokal karakter har blitt videresendt respektive lokallag for 
oppfølging.  

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 siden årsmøtet på Røst 15. august 
2020. Mange av høringssakene som er sendt inn er sendt inn i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv 
Nordland(FNF). 

VEDTAK OM OPPDRETT I HERØY KOMMUNE 

Herøy kommune innvilget Kobbvåglaks AS dispensasjon fra Kystsoneplan Helgeland for etablering av ny 
lokalitet akvakulturanlegg øst for Hjartøya, norøst for Hjartøyholman ut mot Alstenfjorden. NOF Nordland 
påklaget vedtaket sammen med Naturvernforbundet gjennom FNF. 

Statforvalteren i Nordland omgjorde kommunens vedtak om dispensasjon da arealet er avsatt til enbruks fiske i 
kommunens gjeldende arealplan av hensyn til gyteområde, og er i tillegg et viktig fiskeområde. 

REGJERINGENS ENDRINGSFORSLAG I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Regjeringen vil gjøre det enklere å dispensere fra vedtatt arealplan og det skal være kommunens oppgave å 
gjøre en helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og kommunal arealpolitikk i den enkelte byggesak. NOF 
Nordland leverte høringsuttalelse sammen med FNF Nordland hvor vi blant annet mente at fagmyndighetenes 
adgang for å følge opp og sikre viktige områder for natur, friluftsliv, matjord og reindrift vil svekkes. 

SKADEFELLING AV GÅS PÅ VEGA 

Saken var klage på Vega kommunes tillatelse til skadefelling på grågås sendt Fylkesmannen 30.4.2019. NOF 
Nordland påklaget vedtaket grunnet manglende dokumentasjon på økonomisk tap, mangel på konkrete datoer 
for skadefelling, manglende faglig grunnlag og mangel på krav om forebyggende tiltak. 

NOF Nordland fikk medhold i sin klage og Fylkesmannen i Nordland opphevet kommunens vedtak i brev av 
9.9.2020, etter at kommunen opprettholdt sitt vedtak og sendte saken tilbake for ny behandling den 21.6.2019.  



DYREVELFERDSPLAN RØST 

I forbindelse med at kommunestyret på Røst enstemmig vedtok å starte arbeidet med en dyrevelferdsplan 
sendte  NOF Nordland brev med innspill vedrørende: 

• Fugler og katt 
• Uansvarlig dekke av fiskehjeller 
• Levegger med glass og pleksiglass 

SNØSKUTERLØYPE SKAITI – GRENSEN, SALTDAL KOMMUNE 

NOF Nordland oversendte klage til Saltdal Kommune på innspill til etablering av snøskuterløype. I 
dokumentene fra kommunen var konsekvensene for fuglelivet lite omtalt. Vi krevde at det utarbeides en 
konsekvensutredning hvor fuglelivet gjennom hele året beskrives, der økt ferdsel, utslipp og annen påvirkning 
vurderes.  

Kommunen tok ikke våre innspill til følge og ny klage ble oversendt 29.4.2021 sammen med FNF Nordland. 

PLANOPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGELAND KLATREPARK 

NOF Nordland sendte innspill til planoppstarten da lokaliteten ligger nært et viktig hekkeområde for 
horndykker (VU). Blir inngrepet omfattende har NOF Nordland stilt krav om konsekvensutredning for å 
klargjøre effektene av inngrepet. Dette må inkludere også andre arter som hekker i området. 

LYSFORURENSING, BREV TIL MYKEN DESTILLERI 

NOF Nordland sendte brev til utbygger om at utstakt bruk av glass og  blanke flater vil medføre økt 
kollisjonsfare for fugl siden bygget blir å fremstå som gjennomsiktig. Bygget er i tillegg tenkt lyssatt innenfra, 
noe som vil øke kollisjonsfaren ytterligere. 

NOF Nordland oversendte utbygger samtidig en del rapporter og forskning på hvordan bygninger kan gjøres 
mer fuglevennlige. 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRD INDUSTRIOMRÅDE, SALTDAL KOMMUNE 

Saken dreier seg om etablering av industrivirksomhet i kanten av naturreservatene. NOF Nordland sendte klage 
til Saltdal kommune da ROS-analysen som var vedlagt avfeide all risiko knytte til inngrepet. NOF Nordland ber i 
brev av 21.12.2020 at planområdet innskrenkes slik at det settes av en passende buffersone mot reservatet. 

NOVA SEA, DETALJREGULERING LAKSESLAKTERI LOVUND 

NOF Nordland er i utgangspunktet skeptisk til tiltak som medfører utfylling av grunnvannsområder i sjø. Selv 
om planområdet ikke direkte berører krykkjekolonien er det grunn til å avklare hvordan selve byggeprosessen 
samt videre drift av slakteriet vil berøre krykkjene. For eksempel kan det være viktig å holde den mest aktive 
anleggsfasen på ei årstid der krykkjene ikke er ved hekkekolonien. 

Innspillene er sendt Lurøy kommune. 

  



PLANFORSLAG TOFT NÆRINGSOMRÅDE, BRØNNØY KOMMUNE 

NOF Nordland er sterkt kritisk til planene om å ødelegge dette særdeles verdifulle naturområdet ved å bygge 
det ned med industri. NOF Nordland er selvsagt ikke imot at det avsettes areal til industrivirksomhet, men det 
er fullt mulig å finne  

Området på Toft inkluderer flere unike og svært truede naturtyper, og til tross for manglende kartlegging viser 
Artskart at forbausende mange rødlistede fuglearter er påvist i nærområdet. områder som er mindre 
konfliktfylte enn det som er tilfelle på Toft.  

NOF Nordland har oversendt egen uttalelse (18.3.2021) til planforslaget i tillegg til høringsinnspill sammen med 
FNF Nordland. 

Statsforvalteren i Nordland oversendte 17.3.2021 en innsigelse av hensyn til naturmangfold og friluftsliv til 
Brønnøy kommune. Dette medfører at planen ikke kan godkjennes av kommunestyret slik den foreligger.  

SKADEFELLING AV GRÅGÅS 

Herøy og Dønna kommune har i 2021 innvilget et stort antall søknader om «skadefelling av grågås». Dette har 
medført at NOF Nordland i brev til Statsforvalteren har påpekt at gåseforvaltningen i Nordland praktiseres med 
dels uklare rammer og at forvaltningsplanen er lite konkret. I brevet til Statsforvalteren ber NOF Nordland om 
en rekke avklaringer, samt tydeliggjøre premissene for skadefelling og eventuell tidligjakt overfor samtlige 
kommuner i Nordland. 

FORVALTNINGSPLAN - LOVUNDA/LUNDEURA NATURRESERVAT 

Statsforvalteren i Nordland har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Lovunda/Lundeura 
naturreservat. Det skal opprettes en referansegruppe der Atle Ivar Olsen deltar fra NOF Nordland. 

OPPSTART AV VERNEPLANARBEID I NARVIK, HAMARØY OG GRANE 
Sakene gjelder innspill til oppstart av verneplanarbeid av områdene Isberget, Storelva, Kilvatnskogen og 
Ørnodden i Narvik, Hamarøy og Grane kommuner.  
 
NOF Nordland er svært positive til økt vern av skog, og støtter Fylkesmannen i Nordland i at disse områdene 
vernes som naturreservater. Norsk Ornitologisk Forening er prinsipielt imot jakt i vernede områder, og 
anbefaler at verneforskriftene for disse områdene ikke åpner for småviltjakt. Det er ingen mangel på 
skogsarealer som er åpne for jakt i Norge. Selv om jakt ble forbudt i alle dagens vernede skogsområder, ville 
fortsatt 96 % av skogsarealet i Norge vært tilgjengelig som potensielt jaktterreng. 
 

NOF NORDLAND-TREFF OG ÅRSMØTE 2021 

I samarbeid med Nesna og omegn lokallag blir det arrangert NOF Nordland-treff med årsmøte på Sæterstad 
gård i Hattfjelldal den 18-20. juni 2021. 

SOSIALE MEDIER 

Facebook benyttes aktivt som kanal for å nå ut med fuglevern-relatert informasjon. NOF Nordland har over 
1700 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. 

NOF Nordland har en egen side hos Norsk Ornitologisk Forening (birdlife.no). Mange av de litt større sakene 
som publiserer på Facebook publiseres først på denne siden. 

https://www.birdlife.no/


UNDERUTVALG, PROSJEKTER, VERV 

LRSK (LOKAL RAPPORT OG SJELDENHETSKOMITÉ) 

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

TIDSSKRIFTET HAVØRNA 2020 

Redaksjonen besto av Per Ole Syvertsen, John Stenersen og Martin Eggen. Havørna utgis årlig og kom i 
desember 2020 ut med sin 31. årgang med et opplag på 525.  

SEAPOP  

NOF Nordland er ansvarlig for sjøfuglovervåking i SEAPOP prosjektet, og det har blitt telt på Andøya også i år 
(2021) av Martin Eggen.  

FNF NORDLAND  

NOF Nordland er medlem av FNF Nordland. Jan E. Wasmuth (Bodø lokallag) er styremedlem i FNF Nordland.  

REPRESENTANTER I SENTRALE UTVALG/KOMITEER 

Thorbjørn Aakre er sentralstyremedlem i Norsk Ornitologisk Forening 
Per Ole Syvertsen var medlem i Norsk navnekomité for fugl (NNKF) fram til sin død 

ØKONOMI 

Foreningens økonomi anses som tilfredsstillende. Det legges fram en egen sak på årsmøtet om foreningens 
økonomiske status. NOF Nordlands inntekter er i hovedsak kontingenter fra medlemmer uten 
lokallagstilknytning, overføringer fra Norsk Tipping (Grasrotandelen) og momskompensasjon. I 2020 ble det 
også krevd inn kontingent på kr. 500,- fra hvert lokallag til fylkeslaget, dette etter eget årsmøtevedtak.  

Utgiftene er i hovedsak knyttet møtevirksomhet, portoutgifter og Havørna. 

HAVØRNA 2020 

Havørna 2020 hadde et opplag på 525 eksemplarer. 459 eksemplarer ble distribuert med posten til 
abonnementer. De resterende sendes nye medlemmer, bibliotek og andre privatpersoner som ønsker å kjøpe 
denne. Havørna 2020 ble sendt ut foreningens medlemmer i desember 2020.  

LOKALLAG OG MEDLEMSTALL 

NOF Nordland har seks lokallag. Medlemstallene for Nordland viser en svært positiv utvikling de siste årene og 
ved utgangen av 2020 hadde foreningen 760 betalende medlemmer. Tabellen under viser fordeling av 
medlemmer på lokallag siste 4 år. Medlemmer uten lokallagstilknytning er direkte knyttet til NOF Nordland. 

   31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Totalt   607 586 619 691 760 
Vesterålen     59   56   62   74   77 
Lofoten     88   85   87   99 126 
Bodø   140 126 131 141 158 
Rana     81   79   85   97   99 
Nesna   111 103 114 123 127 
Sør-Salten     70   71   66   74   77 
NOF Nordland     58   66   74   83   96 
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