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Årsmelding for 2020 
Styret i 2020:  
Leder: Martin Eggen 
Styremedlemmer.: Johan Sirnes (kasserer), Hans-Eirik Busch, Martine Horn Gjernes og Harald 
Våge. 
Valgkomite: Ann Britt Pilegaard-Simonsen og John Gunnar Juliussen.      
Revisor: Tor-Arne Andreassen. 
Medlemmer: 129 medlemmer av NOF sogner til vårt lokallag. Dette er en oppgang på 30 
stykker siden i fjor.  
Kontingent. NOF har nå sentral kontingentinnkreving. Lokallaget mottar 50,- pr. 
hovedmedlem og 75,- pr. familie fra fylkesavdelingen. Lokallaget betaler 500,- i kontingent til 
fylkesavdelingen. 
 
Medlemsmøter: Årsmøtet var det eneste medlemsmøtet i 2020. Dette ble avholdt 20. 
februar med 12 medlemmer til stede.  
Styremøter: Styremøter ble avholdt 13. februar og 23. april. Kontakten på e-mail og telefon 
er omfattende.  
Turer: Vi hadde seks turer på programmet. De tre vårturene ble avlyst på grunn av 
koronasituasjonen, mens de tre høstturene ble avholdt.  
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Fuglekasseprosjekt: Flott arrangement på Ramberg i januar med 40 deltakere. 
Fuglekassesnekring i regi av Oppdrag fuglekasse ble også planlagt både vår og høst, men ble 
avlyst begge gangene. Snekringen på våren var planlagt som en del av Fuglenes Dag, som 
NOF gjennomfører årlig.  
Falkeklubben (barne- og ungdomsgruppe): En rekke aktiviteter knyttet til ringmerking og 
fugler ble arrangert i 2020. Alle NOFs medlemmer under 18 er automatisk tilknyttet 
gruppen, og får eget turprogram og informasjon direkte. Det er kjøpt inn fuglebok til alle 
medlemmer, og tre kikkerter til felles bruk.  
NOF-treff for Nordland: Årsmøte for NOF avd. Nordland og NOF-treff ble i 2020 arrangert  
av vårt lokallag 14.-16.. august på Røst. 35 deltakere fra hele fylket.  
Klopping Storeidvatnet: I samarbeid med Statens Vegvesen, Lofoten Friluftsråd og 
Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det lagt ny kloppet sti ut mot fugleskjulet ved 
Storeidvatnet i august.  
 
Hjemmeside: Hjemmesiden Fugler i Lofoten er lagt ned. Takk til Robert Walker for tro 
tjeneste gjennom mange år! Hjemmesiden har hatt flere funksjoner, bl.a. som et arkiv over 
årsrapporter fra kommunene, ringmerking og sjøfuglovervåkingen. Dette er nå lagret på 
serveren til NOF sentralt, og kan hentes herfra: 
https://birdlifenorway.egnyte.com/fl/LKi4uDhjz3 
 
Vi har laget flere nettsaker på birdlife.no, NOFs hovedside: Om hettemåker i Vestvågøy, om 
vervekampanje, om Falkeklubb, om flyplass som truer globalt viktig fugleområde og 
oppsummering av fugleobservasjoner 2020 var blant disse. 
 
Facebook: 2868 personer følger Facebooksiden vår. https://www.facebook.com/noflofoten 
  
Tellinger/registreringer 
Sjøfugltellinger. Foreningen teller hver vinter sjøfugl på yttersida etter oppdrag for Norsk 
institutt for naturforskning (NINA). Se egen rapport laget av Harald Våge. 
Hagefugltelling. Telling i regi av NOF sentralt som alle kan være med på. Foregår hver vinter 
siste helgen i januar i hele Norden. 
European Birdwatch.  Denne internasjonale aktiviteten gikk helgen 3-4.10. 
Andre registreringer. Med viltfondsmidler fra fylkesmannen i Nordland registrerte vi 
hekkeforekomsten av hettemåke og horndykkere på Vestvågøy. Rapport er levert til 
Fylkesmannen.  
Fuglearkiv. Spesielle observasjoner gjort gjennom året blir lagt inn i arkivet. Ansvarlig Harald 
Våge. I tillegg holder Robert Walker oversikt i Moskenes og Jim Wilson i  Flakstad. 
Fuglelivet i 2020. Se egne lister utarbeidet av Harald Våge for Vestvågøy og Gimsøya.  Jim     
Wilson har laget liste for Flakstad.  
   
Andre verv: John Stenersen er medlem i LRSK (Lokal rapport og sjeldenhetskomite) for 
Nordland han er også medredaktør i Havørna. Martin Eggen er medredaktør i Havørna og 
medlem av valgkomiteen i fylket. Britta Wahl er styremedlem i NOF Nordland.  
 
Naturvernsaker: 

• Sandsvalekolonien på Uttakleiv. Her samarbeidet vi med grendelaget og de laget en 
sperring og skilt for å hindre ferdsel inn i sandtaket, samt etablering av nye kanter våren 
2020 (for å bedre forholdene for svalene). Flott omtale i Lofotposten.  

https://birdlifenorway.egnyte.com/fl/LKi4uDhjz3
https://www.facebook.com/noflofoten
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• Innspill til Vestvågøy kommunes klimaplan desember 2020 sammen med 
Naturvernforbundet.  

• Innspill til ny E10 gjennom Lofoten desember 2020 sammen med 
Naturvernforbundet. Til Statens Vegvesen. 

• Innspill til næringsareal Storeide sammen med Naturvernforbundet. 
• Klage hyttefelt Hov sammen med Naturvernforbundet. Inne til klagebehandling hos 

settesfylkesmann i Agder.  
• Vi har i tillegg regelmessig kontakt/møter med diverse lag, foreninger og kommuner. 

Her nevnes oppfølging av luftesteder for hund, klatrevegg Stamsund, renseanlegg Storeide, 
filminnspilling på Vestvågøy, musikkvideo Vestvågøy, ny klatrehall Borgvatnet og 
kommunedelplaner for naturmangfold. Vi deltok også i arrangementet Lytring, som ble 
arrangert på Meieriet, der ny storflyplass i Lofoten. Martin Eggen deltok i debattpanelet, og 
vi har sendt ut pressemelding om samme tema, da planene påvirker globalt viktige 
våtmarker i Vestvågøy.  
 
Media: NOF Lofoten lokallag har hatt flere mediesaker i avisene Lofot-Tidene, Avisa Lofoten 
og Lofotposten. Vi sender rutinemessig kopi av høringssvar og annet, og blir også 
regelmessig kontaktet. Leder Martin Eggen har skrevet cirka 15 tekster i anledning 
trekkfuglspalte i Lofot-tidene, der NOF får god omtale og positiv profilering.  
 
Lofoten ringmerkingsgruppe 
Se egen rapport for 2020 laget av Harald Våge.  
 

For styret  
Martin Eggen, leder 

 

 


