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Årsmelding BirdLife Norge Lofoten lokallag 2022 

 
Styret i 2022 
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 i 2022 172 medlemmer av BirdLife Norge sogner til vårt lokallag per utgangen 
av 2022. Dette er en oppgang på 21 ind. siden i fjor.  
 
Kontingent BirdLife Norge har sentral kontingentinnkreving. Lokallaget mottar 50,- pr. 
hovedmedlem og 75,- pr. familie fra fylkesavdelingen. Lokallaget betaler 500,- i kontingent til 
fylkesavdelingen. 
 
Medlemsmøter 
Årsmøtet ble avholdt 2. mai med 12 medlemmer til stede. Vi feiret også foreningens 40-
årsdag 1. desember. 25 stykker møtte opp.   
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Styremøter: Styremøter ble avholdt 30. mars og 13. oktober. Kontakten på e-post og telefon 
er omfattende.  
 
Turer:  
Onsdag 27. april: Tur i våtmarkene rundt Leknes – avlyst pga. vær 
Onsdag 11. mai: Storavatnet, Ballstad cirka 15 deltakere 
Onsdag 18. mai: Borgeskogen (kirka og områdene rundt) cirka 15 deltakere 
Onsdag 17. august: Yttersand i Flakstad ca. 20 deltakere 
Søndag 27. november: Svanetelling. 8 deltakere 
 
Oppdrag fuglekasse: Fire arrangementer på våren i samarbeid med Lofotens friluftsråd.  
Friluftskveld i Moskenes/Oppdrag fuglekasse 26. april 
Friluftskveld i Kabelvåg/Oppdrag fuglekasse 27. april 
Friluftskveld i Leknes/Oppdrag fuglekasse 27. april  
Friluftskveld Flakstad/Oppdrag fuglekasse 28. april 
 
Falkeklubben (barne- og ungdomsgruppe): En rekke aktiviteter knyttet til ringmerking og 
fugler ble arrangert i 2022. Alle BirdLife Lofotens medlemmer under 18 er automatisk 
tilknyttet gruppen, og får eget turprogram og informasjon direkte. Tre kikkerter til felles 
bruk. Vi har også egen logo. 
20. mai – søndag 22. mai Helgetur til Bodø 
Ringmerking 21. og 28. august Ramberg 
Lørdag 3. september kl. 19 Ringmerking av havsvale Flakstad 
 
BirdLife-treff for Nordland: Årsmøte for BirdLife avd. Nordland og BirdLife-treff ble i 2022 
arrangert på Andøya. Martin Eggen representerte vårt lokallag.  
 
Nettsaker/informasjonsarbeid 
Vi har laget hele 13 nettsaker på birdlife.no, BirdLifes hovedside:  
I godt selskap med fugler og fugleinteresserte i Lofoten gjennom fire tiår 
40 år med svanetellinger i Lofoten 
Vestvågøys plan for klima og natur svarer ikke på utfordringene 
Bergand med spennende forekomst i Lofoten 
Vindkraft i fjæresteinene: Verst tenkelig plass 
Falkeklubben på ugletur til Bodø 
Gardsosen i Vågan – ingen skam å snu på ville veier i fjæra 
BirdLife Lofoten kartlegger bergendene på Vestvågøy 
Turprogram for Falkeklubben i Lofoten 2022 
Opplevelser venter: Aktivitetsprogram for BirdLife Lofoten 2022 
Velkommen til årsmøte 2022 i BirdLife Lofoten! 
Kunnskap om fuglelivet på Værøy sammenfattet 
Tre nye fuglearter observert på Vestvågøya i 2021 
Viktig innspill for å ivareta naturen rundt Leknes 
Hagefugltellingen 2022: Helt unikt antall bjørkefink i Lofoten 
 
Se dem her:  
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/ 
 

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/
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Facebook 
3300 personer følger Facebooksiden vår. https://www.facebook.com/noflofoten  
Det er oppgang på 200 fra året før.  
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 BirdLife sentralt som alle kan være med på. Foregår hver 
vinter siste helgen i januar i hele Norden. 
European Birdwatch Denne internasjonale aktiviteten gikk helgen 2-3. oktober. 
Bergand: Vi har kartlagt hekkebestanden av bergand rundt ved Indre borgpoll, Ytre borgpoll, 
Lauvåspollen og Keilvatnet i Vestvågøy. 
   
Andre verv: John Stenersen er medlem i LRSK (Lokal rapport og sjeldenhetskomite) for 
Nordland han er også medredaktør i vårt fylkestidsskrift Havørna. Martin Eggen er 
medredaktør i Havørna og sitter også i styret i BirdLife Nordland (nestleder).  
 
Naturvernsaker 
BirdLife Lofoten bidrar med mange råd og veiledning ovenfor kommune og 
private aktører i naturvernsaker. Arbeidsmengden her er relativt omfattende. 
Av mer konkrete saker fra 2022 nevnes i tillegg: 
Innspill til Vestvågøy kommunes Workshop for klima og energi 
Varsel om oppstart og forslag til planprogram - Reguleringsplan for Leirosen i Svolvær 
Kommunedelplan for Klima, miljø og energi 2022-2031 
Mellomhøring byplan regionsenter Leknes  
Planprogram Detaljert reguleringsplan Finnboholmen – høringssvar 
 
Restaurering av tjønn Malnes, Vestvågøy 
Befaring og notat laget. Arbeidet med restaurering av tjønn fortsetter i 2023. Målet er å 
forbedre forholdene for våtmarksfugler. Samarbeid med grunneiere, landbruksrådgivning 
m.fl.  
 
Krykkjer i Vest-Lofoten 
I samarbeid med BirdLife Norge har vi satt opp kasser og hyller for teist og krykkje i Nusfjord.  
Fugleskjul Storeidvatnet 
Sammen med Lofoten Friluftsråd har vi forsterket kloppingen ut til skjulet. John Gunnar 
Juliussen og Svenn Arne Gundersen stilte opp på dugnad i august. Takk til dem! 
Kommunedelplaner for naturmangfold 
Martin Eggen har deltatt på møter og mailutvekslinger om kommunedelplaner for 
naturmangfold som både Flakstad, Vestvågøy og Vågan lager, og eller fulgt prosessene rundt 
dette tett.  
 
Media 
BirdLife 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.  
 
Lofoten ringmerkingsgruppe: 
Se egen rapport for 2022 laget av Harald Våge.  

https://www.facebook.com/noflofoten
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Annet:  
Lokallaget er en aktiv bidragsyter til fylkestidsskriftet Havørna, og skrev bl.a. om bergender i 
Vestvågøy. Martine Horn Gjernes har også skrevet om fugleopplevelser med familien, der 
Falkeklubben fikk god reklame, i BirdLife Norges sentrale tidsskrift Vår Fuglefauna.  
 

For styret  
Martin Eggen, leder 

Bilder fra 2022 
 

 
BirdLife Norge Lofoten lokallag 40 år 
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Johan Sirnes forteller om aktiviteter gjennom 40 år 

 

 
Storavatnet, Ballstad. Vi har fått øye på et par med stjertand.  
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Ved Borgeskogen, Vestvågøy. «Rast i bakken.» 

 



7 

 

 



8 

 

 

 
Kyllingdalen, Ballstad 
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Oppdrag fuglekasse, Flakstad 
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Ringmerking med Falkeklubben 
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Langs Innerpollen. Makrellterna var kommet.  
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Sjekk av småfuglkasse på Skar, Bodø. Falkeklubben på tur.  
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Sjekk av uglekasse i Bodø. 
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Saltstraumen, Bodø. 

 
Opp fra Misvær, Bodø 
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Noen har oppdaget et gammelt spettehull i ospa. Bodø.  
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Storavatnet, Ballstad.  
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Oppdrag fuglekasse, Flakstad 
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Klopping Storeidet 

 


