
 

Referat fra NOF Trøndelags samling på Tautra 11-12.september 2021 

Seminaret ble holdt på Klostergården 

- start innsjekk lørdag kl 12 og avslutning til lunsj søndag kl 11.30 

Disse deltok: 

Lag medlemmer Deltakere 

Fylkesstyret i NOF 
Trøndelag:  
 

1445 medl i 
Nof 
Trøndelag 
fordelt på 9 
lokallag 

Leder Emil Krokan  
Reidar Hindrum 
Håkon Lasse Leira 
Per Inge Værnebranden 
Anne-Lise Fagerheim 

Trondheim NOF 748 medl Leder Kjell Stokke 
Gudrun E. Tronsaunet 

Stjørdal NOF 95 medl Raymond Borgen, Per Inge Værnesbranden 

Røros NOF 48 medl Måtte melde forfall i siste liten pga sykdom 

Orkla NOF 72 medl Morten Ree 
Eva Helene Sæter 

Innherred NOF 232 medl Arnstein Indahl 

Fosen NOF 82 medl Odd Rygh 

Hemne NOF 37 medl Ingen 

Hitra / Frøya NOF 39 medl Ingen 

Namdal NOF 94 medl Ingen 

Spesielt inviterte  Generalsekretær Kjetil Solbakken 
Naturvernrådgiver og leder i Lofoten lokallag Martin 
Eggen (deltok med digitalt foredrag) 
Leder for Ørland Våtmarkssenter  
Audun Eriksen 

 

Til sammen 16 deltakere. 5 av 9 lokallag deltok. Røros var påmeldt, men måtte melde forfall i siste 

liten pga sykdom. Fylkesstyret var i telefonkontakt med alle lokallagene i forkant, men det var 

dessverre vanskelig for alle å komme, selv om alle ga uttrykk for at dette hørtes interessant ut og noe 

de egentlig ønsket å delta på. 

Aktiviteter og rekruttering – sentrale forventninger til fylkeslaget og lokallagene v/ 

generalsekretær Kjetil Solbakken 

Kjetil ga en gjennomgang av ansvarsområdet til NOF sentralt og hovedpunktene i strategiplanen 

2019-2024. 

Han understreket viktigheten av å avholde årsmøte i lokallagene og fylkeslaget. Avholdt årsmøte er 

en forutsetning for aktivitet og ledelse, og for å ha stemmerett på årsmøtet i hovedorganisasjonen. 

Videre presiserte han lokallagets viktige rolle i forhold til å tilby aktivitet for medlemmene som 

medlemsmøter, turer, ulike arrangementer, kurs og å motivere medlemmene til å delta i for 

eksempel hagefugl- og andre fugletellinger 



Han oppfordret fylkeslaget til å utnevne egen pressetalsperson, som bør synliggjøres på nettsida. Det 

kan evt også være flere personer med delt ansvar. Disse bør drive aktivt mediearbeid. 

Videre mente han at alle lokallagene burde ha egne naturvernkontakter. Samtidig ba han fylkeslaget 

vurdere hvor mange lokallag man skulle ha, og hvordan man best mulig fikk lokallag med geografisk 

drivbare enheter. 

Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF og leder for Lofoten lokallag. 

Hvordan fange barn og unges interesse for ful og fuglevern? Erfaringer og gode eksempler. 

Viser til digital presentasjon. 

Korte hovedpunkter fra fordraget: 

Alle arrangement til Lofoten lokallag legges ut på facebook med et tydelig NOF-stempel. Laget har 

mange følgere og mange legger ut fuglebilder. 

Lokallaget samarbeider tett med andre organisasjoner, med skoler og barnehager og bruker media 

aktivt. Sender bilder fra ulike arrangement med tekst til lokalavisa. 

Eksempler på aktiviteter 

- Oppdrag fuglekasse - kassesnekring – oppsetting og foring er basis i aktivitet for rekruttering 

av barn og unge. Lage alternative fuglekasser, lage fuglemat. Fine julegaver. 

- Driver offentlig foringsplass. 

- Eget fugletelt, brukes bl.a på åpen dag – og fuglenes dag 

- Praktisk naturvernarbeid, f.eks restaurering av hekkeplasser for viper, strandrydding og 

slottedag i samarbeid med Naturvernforbundet. 

- Viktig å allminneliggjøre fuglekikking. 

Nye, unge folk i styret som ikke nødvendigvis er har høy fuglekunnskap, men er god på naturaktivitet. 

Etablering av «Falkeklubben» for unge 6-18 år 

- Brukte Hypersys for å skille ut aldersgruppen. Tok direkte kontakt for å invitere til aktivitet. 

- Fokus på det sosiale fellesskapet. Samlinger og pizzakveld med innhold. 

- Egen t-skjorte med logo som alle får gratis 

- Innkjøp av kikkerter til utlån (Nikon 8x30) 

- Deltakelse i ringmerking 

- Turer der man kommer nær fuglene, studere adferd, undre, leke, tegne, lære geografi 

(fugletrekk) 

- Bruker ideer fra boka «Fugleskolen» av Roar Solheim og Trond Vidar Vedum 

- Arrangert tur til Røst 

Aktiviteter rettet mot barn og unge ved Ørland Våtmarkssenter, v/ Audun Eriksen, leder for sentret 

Besøkssenter Våtmark, Ørland åpna 1. september -21 og har tilhold i Kultursentret på Brekstad. 

Ativitetstilbudet er i startgropa og Audun presenterte tanker rundt planlagt aktivitet og noen 

erfaringer fra gjennomførte aktiviteter. 

- Viktig å nå ut til småbarnsforeldre, spesielt mødrene. Kvinner som fuglekikkere vektlegger 

ofte mer det sosiale aspektet ved turer og er ofte opptatt av miljøspørmål. 

- Nerdekultur i NOF? For opptatt av å vise egne ferdigheter? Støter vi fra oss nye medlemmer? 



- Viktig å finne aktiviteter som fenger barn og unge.  Vektlegge leken. 

- Tips: Botanisk forening «Turlederkurs» Tips og triks. You Tube 

o Spill og lek / gamifly. Fuglestafett / fugletrekkstafett 

o Teleskoplek / trening i å fokusere på plakater med informasjon. Rope ut svar. 

o Trofiske kaskader 

o 20 spørsmål 

o Naturbingo 

o Trekkfuglleken 

- Oppdrag og ansvar. Gi barna oppgaver som må løses uten «voksenekspertenes» innblanding 

- « Fugleskolen» ei bok av Roar Solheim og Trond Vidar Vedum. 

- Bruke sansene. Se, høre, ta på, føle, lukte.  

- Starte med fuglene i nærheten. Ei skjære, kråke, måke. Krydre med funfacts. 

- Ringmerking av kosedyr. En aktivitet ved Ilene våtmarkssenter. 

- Anbefaler filmen «The Big Year». Konkurranse om å se flest mulig fugler ila et år. 

- Oppsøkende aktivitet mot skoler, leirskoler, speidergrupper, 4H-grupper, familieparker 

- Ta barna med på store opplevelser- se på store fugler som merking av ugler, orrfuglleik. 

- Lag arena for unge deltakere 

- Viktig med unge forbilder som bl.a Jørgen Søraker , Andre Sunde 

- Anbefaler app « Find the Birds» Et spill. 

- Fugler og ID 

- Samarbeid med Kulturskolen «Natur og historie» 

- NB! Dedikerte faddere for rekrutter. 

Aktiviteter og utfordringer i Innherred lokallag, møte med barn og unge v/ leder Arnstein Indahl 

Nedslagsfeltet er Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune.  

Ca 70.000 innbyggere 

Ikke egen logo. 232 medlemmer. 531 følgere på facebook. Når de eldste på fb, men ikke de unge. 

Aktiviteter 

Vinterhalvåret: 

- Medlemsmøter 
- Årskryss fra 1.januar og framover 
- Årsmøte i februar 

Vår 

- Ekskursjoner fra april til juni 6-8 turer. Ca 30 deltakere pr tur. En i styret er 
ekskursjonsansvarlig. Resten av styret tar seg av nye deltakere, spesielt barn. 

- Tur til Vera, et veldig spennende vår-område 

Dugnader 

- Tilrettelegging og utvikling av fuglekikking ved Nossum travbane. Et godt besøkt område. 

Ørin ringmerkestasjon 

- 21 nett i skogen. Også vadefangst i nett. 
- Åpent for å komme og merke for godkjente ringmerkere. 
- Mye besøk av skoleklasser. 
- Fuglekasser – et samarbeid med miljøterapeut-teamet i Verdal. 



 

 

Aktiviteter, utfordringer og ulike prosjekter i Stjørdal NOF v/ leder Per Inge Værnesbranden 

Egen logo 

Utarbeidet og ga ut et eget hefte over fuglelivet i Stjørdalsområdet i 1997 

fugleristjørdal@blogspot.no 

Aktiviteter og turer 

- Turer til Almovatnet og til Åstjønna – Forradalen 
- Fuglesangturer 
- Fuglevandring på Halsøen 
- Følger opp årets fugl, og oppfordrer medlemmer til å rapportere funn. 
- Bygging og utsetting av reirplattformer for tjeld og måker 
- Infofolder om vipa og storspoven delt ut til bønder 
- Fagkveld om vipe på Skatval, spesielt for bønder 
- Låner ut vipedisker til bønder, som lokk over vipereir ved gjødsling 
- Ringmerkestasjonen på Sandfærhus oppgradert med nytt hus, anneks og platting bygd på 

dugnad. Økonomisk støtte fra NOF Trøndelag. Rundt 10 nett. Ringmerka ca 700 fugl hittil. 
- Foringsplass i Monsberga. 

Utfordringer 

- Forgubbing i laget. Vanskelig å rekruttere nye unge. Mye arbeid på få. 
- Stor press på våtmarksområdene med utbygging av ny E6 og flyplass i kommunen krever mye 

fuglevernarbeid. 

Trondheim NOF v/ leder Kjell Stokke 

Kjell Stokke, nyvalgt leder i Trondheim har brukt mye tid til å sette seg inn i hvilke oppgaver og 
forventninger som følger med vervet som leder for lokallaget. Med utgangspunkt i strategiplanen for 
NOF 2018-24 presenterte han en matrise med oversikt over arbeids- og ansvarsområder fordelt på 
NOF sentralt, fylkeslaget og lokallagene. 

Viser til denne vedlagt. 

Kjell fortalte ellers at styret i Trondheim jobber godt sammen og er i ferd med å avslutt arbeidet med 
en plan for aktiviteten framover, noe som skal presenteres på medlemsmøte 5. oktober. 

Kort rapport fra Fosen NOF v/ Odd Rygh 

Aktiviteter og turer 

- Vårtur til Orkelsjøen 
- Fuglesangturer 
- Grønningsbukta i Rissa 

Prosjekter 

- Prosjekt i Grønningsbukta, Tiltak for å hindre grevling å komme inn på området. 

Siste årsmøte ble avholdt i 2019. 

Årsmøte for 2021 er planlagt i okt / nov. 

mailto:fugleristjørdal@blogspot.no


 

 

Kort rapport fra Orkla NOF v/ Morten Ree 

Problemer med rekruttering. 

Arrangerer turer – 5-6 turer vår og 2 turer høst. 

- Turer til bl.a Litjbumyra, Slettestjønna og Gjølmesfjæra 
- Arrangerer pizzakvelder 
- Deltakere på turer varierer fra 4-5 til 10 
- Møter med 10-15 deltakere 
- Tidligere gjennomført fossekalltelling i Orkla, men ikke fulgt opp de siste årene 
- Sliter med å favne deltakere fra et stort distrikt. Lite unge folk på møtene 
- Innkalling skjer via hypersys. 

Oppsummering v/ Reidar Hindrum 

I veien videre for både fylkeslag og lokallag blir det viktig å fokusere på rekruttering og fornying. 
Mange gode forslag til aktiviteter er kommet fram. Å tilby aktiviteter og arrangementer for 
medlemmer er en viktig strategi både for å få aktive deltakere i organisasjonen og å rekruttere nye. 

Merket spesielt ideen om å opprette pressetalsperson i fylkesavdelinga og naturvernkontakter i 
lokallagene. 

Mente samlingen har vært veldig positiv og et viktig tiltak for fylkeslaget å følge opp videre framover. 

Orientering om saker til årsmøtet i NOF sentralt på Hell 9. okt. 21 v/ Emil og Anne-Lise 

Viktigste sak er endring av navn på organisasjonen fra Ornitologisk forening til BirdLife Norge. 

Stort sett stemning for å endre navnet, men litt ulike meninger om BirdLife Norge. Noen ønsket et 
tillegg til Birdlife Norge som for eksempel- norsk fugleforening, uten at konkrete forslag ble fremmet. 

Fylkesavdelingen kan stille med to delegater med stemmerett, som blir Leder Emil Krokan og Anne-
Lise Fagerheim. Alle kan møte og delta med talerett. Hvert lokallag har en delegat med stemmerett. 

Samlingen ble avsluttet med lunsj søndag kl 11.30 

Klostergården var et egnet sted å avholde samlingen, med god komfort og god mat. 

 

Anne-Lise Fagerheim 

Referent. 
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