Valgkomitéens innstilling til valg ved årsmøtet i
Norsk Ornitologisk Forening i 2021
Valgkomitéens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» og av sentralstyrets
«Instruks for valgkomitéen i Norsk Ornitologisk Forening» i vedtak i SST‐28‐14a (20.09.2014).

Valg av sentralstyre
På valg i 2021 er styremedlemmene Eli Maria Stenklev (NOF avd. Hedmark) og Per Christian
Stensland (NOF avd. Oslo og Akershus).

Innstilling
Valgkomitéen har gjennom kontakt med NOF organisasjonen og det sittende styret, lyttet til og fått
oversikt over arbeidet i organisasjonen, og styrets arbeid og forvaltning av foreningens formål og
strategiske plan. Denne kartleggingen og kriteriene i instruksen for valgkomiteen, ble lagt til grunn
for arbeidet til valgkomitéen. I tillegg har vi vektlagt motivasjon, samarbeidsevner og en positiv
innstilling for å jobbe for at NOF skal være en helhetlig, aktuell og framtidsrettet organisasjon. Begge
kandidatene som er på valg har inngående kjennskap til NOFs arbeid og har lang fartstid i styret (Eli
Maria siden 2015 og Per Christian i totalt 14 år). De ønsket ikke å stille til gjenvalg for ny periode i år.
Gjennom valgkomiteens arbeid kom det opp flere gode valgbare kandidater enn det er ledige verv.
Ihht vedtektenes § 4.8 for Norsk Ornitologisk Forening, følger under først valgkomiteens forslag til
valg, så andre forslag til valg til NOFs sentralstyre.
Valgkomitéens innstilling til valg til NOFs sentralstyre:
Styremedlem: Reidar Hindrum – til valg for en periode på 3 år.
Styremedlem: Trond Øigarden – til valg for en periode på 3 år.
Andre forslag til valg til NOFs sentralstyre:
Styremedlem: Lars Petter Marthinsen – til valg for en periode på 3 år.
Styremedlem: Oddvin Lund – til valg for en periode på 3 år.
Begrunnelse for valgkomitéens forslag
Alle de fire kandidatene har erfaring og verdifull kompetanse som gjør dem kvalifiserte for å bidra til
styringen av NOF i kommende år. Valgkomitéens forslag til valg er basert på en vurdering av
kompetansen og bakgrunnen til kandidatene i forhold til behovet og nåværende kompetanse i
sentralstyret. De to kandidatene som valgkomitéen foreslår som styremedlemmer har en faglig
bakgrunn i biologi på fugl, har bred og dekkende intern organisasjonserfaring fra NOF, har erfaring
fra nasjonalt og internasjonalt arbeid med naturforvaltning og biologisk mangfold og bidrar til å
skape en god geografisk representasjon i styret. Sammen med det sittende styret gir de foreslåtte
kandidatene styret den bredde og slagkraft som trengs i den strategiske ledelsen av foreningen
framover.

Presentasjon av kandidatene
Reidar Hindum
Reidar (f. 1951) er bosatt i Trondheim og tilknyttet NOF av. Trøndelag og Longyearbyen
Feltbiologiske Forening (LOFF). Han er styremedlem og naturvernkontakt i NOF Trøndelag. Reidar har
vært hobbyornitolog siden 1965 og medlem av NOF siden 1969. Studerte biologi ved Universitetet i

Trondheim. Jobbet ved Tromsø Museum fra 1978 som prosjektkoordinator for verneplan for vassdrag
med ansvar for de ornitologiske undersøkelsene i Nord-Norge. Ansatt i Direktoratet for
naturforvaltning/Miljødirektoratet fra 1983-2019 med unntak av 3 år hos Sysselmannen på Svalbard
(1991-94) og Nordisk Ministerråds sekretariat 1996-97. Har også bodd og arbeidet i 2 år i Nepal
(bistandsprosjekt på kapasitetsbygging innen miljøkonsekvensutredninger), jobbet i 10 år med
utvikling av miljøovervåkingsprogram i Uganda på programmet Olje for Utvikling, deltatt i mange år
i Arktisk råds biodiversitetsarbeid hvorav to år som leder av biodiversitetsgruppen (CAFF) fra 20152017. Som pensjonist fra sommeren 2019 har Reidar vært feltarbeider på TOV-i (punkttakseringer av
fugl i Terrestrisk naturovervåkingsprogram).

Trond Øigarden
Trond (f. 1962) er bosatt i Vågsbygd i Kristiansand, Agder fylke og tilknyttet NOF avd. Vest-Agder.
Han har landbruksutdannelse fra 1989 og hovedfag i biologi fra 2004 ved Naturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo (Paternity and offspring sex ratio in the Dipper Cinclus cinclus). Trond har
arbeidet som daglig leder i DNA-lab Naturhistorisk museum, UiO i perioden 2004-2012. I perioden
2011 -2016 arbeidet han hovedsakelig med oppdrag gjennom enkeltpersonforetaket Biolog Trond
Øigarden. I dag arbeider han som seniorrådgiver i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, ansatt
fra 2016 og arbeider for tiden som konsulent for Avinor med fagområdet fly/fugl. Trond har publisert
artikler i NOFs lokaltidskrifter og i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og er forfatter av tre
bøker (Fossekallen Norges nasjonalfugl, Naturguide for pilegrimer, og Linn Therese og fossekallen).
Trond har lang fartstid i NOF og ble medlem i 1977. Han har blant annet vært kasserer i NOF avd.
Hedmark, styremedlem (1998-1999) og leder (1999-2002) i Elverum lokallag og leder (2011-2020) i
Valdres lokallag. Han har skrevet noen høringsuttalelser, f.eks. i forbindelse med Regionfelt
Østlandet, og vannkraft- og vindkraftprosjekter i Valdres og har deltatt i flere registreringsprosjekter,
bl.a. Norsk Hekkefuglatlas og Norsk Vinterfuglatlas, og sist registrering av sandsvale i Valdres (2019).
Innehar A-lisens for ringmerking.

Lars Petter Marthinsen
Lars Petter (f. 1983) er bosatt i Oslo fylke og tilknyttet NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA). Han har
en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2008) og en bachelorgrad i arkivvitenskap fra
Høgskolen i Oslo og Akershus (2017). Har også fullført Fuglekjennskap for både Norge og VestPalearktis. Jobber som seniorrådgiver i Seksjon for arkiv og IKT hos Barne- og familiedepartementet.
Kommer fra Skiptvet i Østfold, og har bodd i Oslo siden 2003. Lars Petter har vært fugleinteressert
siden barndommen, og interessen eksploderte etter et tilfeldig møte med en nøttekråke i 2015. Ble
med i styret i NOF OA i 2018, og har vært sekretær i styret siden 2019. Er i tillegg ansvarlig for
medlemsoppfølgingen i fylkeslaget, og er turleder for flere fugleturer i regi av NOF OA gjennom året.
Har også hatt TOV-e-ruter siden 2018, og har deltatt på ringmerkingskurs på Lista. Er ellers opptatt
av naturvern generelt og fuglevern spesielt, og er opptatt av at NOF fremstår ryddige og saklige i
debatter omkring disse temaene, særlig der konfliktnivået kan være høyt. Mesteparten av fritiden
planlegges rundt fuglekikking, med en særlig interesse for fuglesang og -lyd.

Oddvin Lund
Oddvin (f. 1957) er bosatt i Viken fylke og tilknyttet NOF avd. Oslo og Akershus. Faglig har han en
Cand.Mag. i Biologi fra 1981, grunnfag i Sosialantropologi fra 1989 og mastergrad i
naturressursforvaltning (Management of natural resources and sustainable agriculture) fra 1991.
Han har arbeidet som konsulent innen Naturvern og naturforvaltning ved Oslo og omland friluftsråd
(1991-1999), markakonsulent innen naturforvaltning for Skiforeningen (1999-2008) og fagsjef
naturforvaltning ved Den Norske Turistforening (2009-2019), samt hatt noe deltidarbeid for Sabima
(2018-2020). Fra sesongen 2020 har han gjort feltarbeid i mai og juni for NOF/TOV-e og siden 2019

har han gjort noe frivillig arbeid på Lista og Jomfruland fuglestasjoner. Som ansatt i organisasjoner
innen friluftsliv i perioden 1991-2019 har jeg fått kjennskap til virksomhet innen «paraply»organisasjoner og samarbeid med andre foreningsmiljøer, særlig innen naturvern/naturforvaltning,
allemannsrett og friluftslivspolitikk, herunder politisk arbeid lokalt og nasjonalt.
Interessen for fugl startet tidlig på 1970-tallet i Aurskog-Høland, i form av registreringer og innspill til
vernemyndighetene. Turer til Sverige ga mye inspirasjon. Bygde Norges første fugletårn i 1979 og har
holdt på med noe ringmerking. Har vært medlem i NOF OA siden 70-tallet, og var styremedlem i noen
år og «formann» i et par år tidlig på 80-tallet. Var medredaktør for «Toppdykker'n» de første årene
fra starten i 1978. Initierte trekkfugltellinger på Nesoddtangen i 1980, men har ikke vært aktiv før de
siste årene. Har hatt arbeidsopphold på fuglestasjoner i Kanada, USA og Israel tidlig på 1980-tallet
og arrangerte fugleturer i Norge og Sverige for Nord-Amerikanere i to vår/sommer-sesonger. Har
vært medlem i NOF lenge, men har bare overfladisk «fulgt med» etter 1980-tallet, før interessen ble
tatt opp igjen de siste årene.

Valg av valgkomité
På valg i 2021 er valgkomitémedlem Atle Helge Qvale (NOF avd. Oslo og Akershus).

Innstilling
Kriteriene gitt i instruksen for valgkomitéen er benyttet så langt de passet, med vekt på geografisk
representasjon, organisasjonskunnskap og kontaktnettverk i organisasjonen. Det er valgkomitéens
vurdering at kandidaten utfyller kontaktnettverket til den sittende valgkomitéen på en god måte og
slik gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne aktuelle kandidater til kommende valg.
Valgkomitéens innstilling til valg til NOFs valgkomité:
Valgkomitémedlem:

Petter Robert Osbak – velges for en periode på 4 år

Presentasjon av kandidaten
Petter Robert Osbak
Petter Robert (f. 1959) er bosatt i Viken fylke og er tilknyttet NOF avd. Oslo og Akershus. Han er
utdannet biolog med tilleggsutdannelse Informasjonsteknologi fra Trondheim og jobber idag i
Mattilsynet. Startet som aktiv fuglekikker i 1977 og var aktiv, særlig i Kurefjorden og på Akerøya, til
et stykke ut på 80-tallet. Flyttet til Trondheim og ble en del av miljøet der i mange år. Etter dette
fulgte noen år med mindre tid til fuglekikking, før han kom i gang igjen for fullt fra 2016.
Han har stort sett drevet med fuglekikking i Norge og Sverige, men også sett på fugl i blant annet
Tanzania, Sør-Afrika, Egypt, Spania, Portugal, Nederland og Storbritannia. Vern av biologisk
mangfold og arealer opptar han mer enn ren kryssing. Jobber for tiden som
kartleggingsprosjektkoordinator for NOF avd. Oslo og Akershus.
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