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Årsmelding 2021-2022 



TILLITSVALGTE I BIRDLIFE NORDLAND 

Leder:    Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag) 

Nestleder:   Magnhild Johansen (Bodø lokallag) 

Styremedlem:   Britta Wahl (Lofoten lokallag) 

Styremedlem:   Aleksander Lyngved Pedersen (Bodø lokallag) 

Styremedlem/kasserer:  Thorbjørn Aakre (Bodø lokallag) 

 

Revisor:   Eirik Røtnes (Rana lokallag) 

Valgkomite:   Marianne Hegge Skogsholm (Sør-Salten lokallag) 

    Steve Baines (BirdLife Nordland) 

 

STYRETS ARBEID 

Årsmeldingen presenterer et utvalg av de saker styret i BirdLife Nordland har behandlet siden 

årsmøtet i Hattfjelldal og fram til årsmøtet i Vesterålen. Styret har hatt faste månedlige møter på 

Skype. Enkeltsaker har også vært drøftet per e-post, og totalt stor mengde varierte 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 presenteres en del av sakene BirdLife Nordland har jobbet med 

siden årsmøtet i Hattfjelldal den 19.6.2021. Flere av høringssakene som er sendt inn er sendt inn i 

samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv Nordland(FNF) og BirdLife Norge. 

 

LANGSETVÅGEN/ENGENTJØNNA NESNA 

Ny sak som BirdLife Nordland har levert innspill på tidligere. Det er nå nye planer for området hvor 
en ser for seg etablering av et område på 2000 dekar inkludert utfylling av Engentjønna for lagring og 
montasje av vindturbiner. BirdLife Nordland følger opp og involverer BirdLife Norge og Nesna 
lokallag.  
 

FORVALTNINGSPLAN/BESØKSSTRATEGI - LOVUNDA/LUNDEURA NATURRESERVAT  

Statsforvalteren har bedt BirdLife Nordland om innspill til forvaltningsplan og besøksstrategi. Leder i 
BirdLife Nordland har deltatt på et lokalt møte samt befaring i området. BirdLife Nordland har 
kommet med følgende innspill til planen: 

• Ingen vet størrelsen på bestanden av lunde 
• Ingen vet noe om bestanden av alke 
• Lovlig/ulovlig sti i reservatet 
 

  



OPPSTART AV VERNEPLANARBEID I NARVIK, HAMARØY OG GRANE  

Alle områdene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog, og er foreslått vernet som 

naturreservat. Formålet med verneforslagene er i hovedsak å bevare områder bestående av en stor 

andel eldre skog, med tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. 

BirdLife Nordland spilte inn at områdene burde være fri for småviltjakt jfr. BirdLife sitt 

prinsipprogram.   

DETALJREGULERING LAKSESLAKTERI LOVUND.  

BirdLife Nordland ga i sin tid innspill på oppstartplanen. Dette er en ny høring på detaljreguleringen. 
Vi spilte inn at det MÅ tas hensyn til krykkja som er hekkende på Naustholmen og at utsprenging av 
deler av Naustholmen for uttak av masse vil ha svært alvorlige konsekvenser for denne. 
 

PLANARBEID OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING 

NYLAND ØST, VEFSN KOMMUNE- VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET 

Saken dreide seg om nyetablering i areal avsatt som LNRF-område. Utfordringen er at det nye 
området i planen grenser til naturreservatet i Holandsvika. Det er et flott kulturlandskap med 
blandingsskog og ulike enger. BirdLife Norge har skrevet brev til selskapet som skal starte opp 
virksomhet med hydrogen i Drevjaleira om verdien av området og at reguleringen er svært 
omdiskutert og konfliktfylt. 

 

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID DESTINASJON KJEMSÅSEN, VEFSN KOMMUNE 

Det er ønske om å lage et hytte og reiselivsområde med tilrettelagt naturbasert reiseliv. Uvisst hva 
slags kartlegging som er gjort av området. Man er fortsatt svært tidlig i prosessen og opptatt av 
reindriftsnæringen i selve saken.  BirdLife Nordland følger saken og vil se konsekvensutredningen 
som kommer på høring før eventuelle kommentarer. 

 

DETALJREGULERING SØRELVA BRØYTESTASJON - LØNSDAL STASJON, GJERDE, SALTDAL 

KOMMUNE - VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge sikringsgjerde (etablere et reingjerde og 
beitehage for reindrift) på begge sider av jernbanen på strekningen Sørelva brøytestasjon – Lønsdal 
stasjon. BirdLife Nordland leverte innspill sammen med FNF i saken om at en blant annet må finne 
egnede løsninger og tiltak for at vilt og fugl ikke blir skadelidende. 

  

VARSEL OM REGULERINGSPLAN SOLVIKHAUGEN, GILDESKÅL 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert formål bolig og fritidsbolig (herunder 
utleie av fritidsboliger) med tilhørende lekeareal, teknisk infrastruktur, naust samt småbåthavn med 
flytebrygge og molo. BirdLife Nordland leverte innspill sammen med FNF hvor vi påpekte det rike  
fuglelivet i Solvika. Teist (VU) hekker innenfor det omsøkte området. Teisten holder dessuten til i 
Skeinesvika/Solvika om vinteren. Det omsøkte området er også oppholdssted og rasteområde for en 
rekke andre arter, blant annet havørn og måkefugler, skarv og ulike andefugler. Av hensyn til 
fuglelivet har BirdLife Nordland uttrykt seg kritisk til dette planarbeidet. 
 

 



SKOGVERN: HØRING - FORSLAG OM VERN AV SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I HEMNES, 

VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL KOMMUNER  

BirdLife Nordland ga innspill til støtte til forslagene til økt vern av skog på Statskog sin grunn i 
november 2021. Vi poengterte spesielt gammelskogens verdi som leveområde for fuglearter som 
meiser, spetter, hønsefugler som rype, storfugl, orrfugl, jerpe, hønsehauk og flere uglearter. Samtidig 
gjorde vi Statsforvalteren i Nordland oppmerksom på at det er på høy tid at småviltjakt må forbys i 
enkelte verneområder. 
  

KALLERVIKA, KVARØY, LURØY KOMMUNE: DYPVANNSKAI, SMÅBÅTHAVN, SERVICEBYGG OSV.  

Det ønskes etablert dypvannskai i et gruntvannsområde. Det omsøkte området har også en kjent 
hubrolokalitet rett på sørsida. BirdLife Nordand har i et langt brev gjort oppmerksom på at tiltaket 
må få et planprogram og konsekvensutredes etter bl.a. forvaltningslovens § 17 og 
naturmangfoldlovens § 8 for å sikre blant annet områdets ornitologiske verdier. BirdLife Nordland 
foreslo et alternativt område for dypvannskai. 
 
 

EGGSANKING FRA GÅS VEGA, HERØY OG DØNNA 

Vega kommune:  

• Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 21. juli til og med 9. august 2022 - 2025 i Vega 
kommune. 

• Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 15. mai i perioden 2022 – 2025, på 
Vega og Ylvingen. 

BirdLife Nordland sendte innspill til forskriften om at blant annet:  

«Det åpnes for å utvide tida for sanking av grågåsegg fram til og med 30. april i 2022-2025. Sanking 
kan utføres av personer over 18 år og etter avtale med grunneier i følgende kartfestede områder… 
(Eventuelt: I følgende verneområder er eggsanking ikke tillatt:…) I hvert reir skal det avsettes minst 
ett uforstyrret egg. Utført eggsanking skal rapporteres på følgende måte: …» 

 

Herøy og Dønna kommune bør også overveie å forskriftsfeste at hvert grågåspar skal få beholde ett 
eller to egg, dette for å unngå at de starter på ny frisk og legger et fullt kull etter å ha blitt frarøvet 
første kull. 

BirdLife Nordland sine innspill omkring eggsanking ble tatt til etterretning i den nye forskriften. 

 

FELLINGSTILLATELSE PÅ STORSKARV DØNNA  

• Nova Sea AS fikk tillatelse til skadefelling av inntil 5 ungfugl med hvit buk av storskarv på 
lokaliteten Sundsøy i Dønna kommune.  

• LetSea tillatelse til skadefelling av 3 ungfugl med hvit buk av storskarv på LetSea’s forsøksanlegg 
på Solfjellsjøen i Dønna kommune. 
 

Skadefellingstillatelsene er gitt på bakgrunn av fiskevelferdsmessige og økonomiske årsaker. 

BirdLife Nordland er sterkt kritisk til denne praksisen uten at forebyggende tiltak er dokumentert. 
BirdLife mottar dessuten brev om vedtakene etter at de er trådd i kraft og verdien av medhold i 
eventuell klage er liten den tid storskarven allerede er skutt. 

 



SKADEFELLING AV GRÅGÅS, HERØY OG DØNNA 

BirdLife Nordland har over flere år ment at Herøy og Dønna kommune over flere år på svakt grunnlag 
har innvilget skadefellingstillatelser på grågås. 

BirdLife Nordland sendte i juni 2021 brev til Statsforvalteren i Nordland og ba om en tydeliggjøring av 
premissene for gåseforvaltningen i Nordland. I Statsforvalterens svar av 5.10.2021 er de i hovedsak 
enige med de problemer vi drøfter og har presisert dette ut til kommunene. 

 

BIRDLIFE NORDLAND-TREFF OG ÅRSMØTE 2022 

I samarbeid med Vesterålen lokallag blir det arrangert  BirdLife Nordland-treff med årsmøte på 

Medby grendehus, Fornes i Andøy kommune den 27.-29. mai 2022. 

SOSIALE MEDIER 

Facebook benyttes aktivt som kanal for å nå ut med fuglevern-relatert informasjon. BirdLife Nordland 

har i underkant av 2000 faste følgere på siden og opplever at de sakene som deles her blir godt 

mottatt. I tillegg mottar BirdLife Nordland gjennom Facebook en rekke henvendelser fra 

privatpersoner som svares ut fortløpende. 

BirdLife Nordland har en egen side hos BirdLife Norge (birdlife.no). Mange av de litt større sakene 

som publiserer på Facebook publiseres først på denne siden. Fylkesavdelingens facebookside var i 

2021 landets mest besøkte med hele 15300 oppslag.  

UNDERUTVALG, PROSJEKTER, VERV 

LRSK (LOKAL RAPPORT OG SJELDENHETSKOMITÉ)  

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

TIDSSKRIFTET HAVØRNA 2021 

Redaksjonen har bestått av John Stenersen og Martin Eggen. Havørna utgis årlig og kom i desember 

2021 ut med sin 32. årgang med et opplag på 575 eksemplarer.  

SEAPOP  

BirdLife Nordland er ansvarlig for sjøfuglovervåking i SEAPOP prosjektet, og det har blitt telt på 

Andøya også i år av Martin Eggen.  

FNF NORDLAND  

BirdLife 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 BirdLife Norge 

https://www.birdlife.no/


ØKONOMI 

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

foreningens økonomiske status. BirdLife Nordlands inntekter er i hovedsak kontingenter fra 

medlemmer uten lokallagstilknytning, overføringer fra Norsk Tipping (Grasrotandelen) og 

momskompensasjon. I 2021 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 trykking  medlemestidsskriftet 

Havørna. 

HAVØRNA 2021 

Havørna 2021 hadde et opplag på 575 eksemplarer. 499 eksemplarer ble distribuert med posten til 

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

ønsker å kjøpe denne. Havørna 2021 ble sendt ut foreningens medlemmer i desember 2021.  

LOKALLAG OG MEDLEMSTALL 

BirdLife Nordland har seks lokallag. Medlemstallene for Nordland viser en svært positiv utvikling og 

ved utgangen av 2021 hadde foreningen 847 betalende medlemmer. Tabellen under viser fordeling 

av medlemmer på lokallag de siste årene.  

Medlemmer uten lokallagstilknytning er direkte tilknyttet til BirdLife Nordland. 

   31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Totalt   607 586 619 691 760 847 

Vesterålen     59   56   62   74   77 86 
Lofoten     88   85   87   99 126 150 
Bodø   140 126 131 141 158 196 
Rana     81   79   85   97   99 104 
Nesna   111 103 114 123 127 128 
Sør-Salten     70   71   66   74   77 85 
Nordland     58   66   74   83   96 98 

 

 

 


