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Hva er NSKF?

• En komité organisert under NOF som jobber med 
avifaunistiske spørsmål

• Jobber under mandat gitt i NSKFs vedtekter 
besluttet av NOFs sentralstyre

• Består for tiden av 6 medlemmer inklusiv sekretær 
(7 medlemmer fra 2008)

• Møter to ganger i året og publiserer resultatene i 
NSKFs årsrapporter i Ornis Norvegica



Formål

• Vurdere og publisere funn av sjeldne fugler i 
Norge

• Revidere den norske avifaunistiske listen
• Samle og formidle opplysninger vedrørende 

feltbestemmelse og bidra til økt kunnskap og 
aktivitet innen feltornitologien



Historikk

• Dannet som en komité under NOF i 1975 som en 
videreføring av NNSKs arbeid siden slutten av 
1950-tallet. Skiftet navn til NSKF i 1979

• Har behandlet ca. 7000 saker siden 1975
• De siste årene har antallet saker vært mellom 3-

400 (mellom 50-80 saker i året de første årene)

• Har publisert 31 rapporter (ligger ute på NSKF webside)



Samarbeid

• Samarbeider med NFKF og de ulike LRSK i 
formidling av observasjoner og beskrivelser og 
kan bistå som konsultasjonsinstans

• Følger retningslinjer fra AERC i forhold til 
taksonomi og kategorisering av funn

• Dialog med andre nasjonale komiteer i forhold til 
konsultasjon, informasjon og vurderingsspørsmål



Saksbehandling

• Innhente beskrivelser og dokumentasjon fra 
observatører / LRSK. Frist 1./15. februar 
påfølgende år

• Arkivere beskrivelser og dokumentasjon digitalt
• Sender ut sakspapirer til komitémedlemmer
• Intern vurdering fra hvert medlem
• Sammenfatning av internvurderinger og endelig 

kjennelse i plenum (to ganger i året)
• Informasjon til LRSK / rapportør og til slutt 

publisering i årsrapport



Saksbehandling

• NSKF ønsker å få inn sakspapirer digitalt på
standard rapporteringsskjema.

• Dokumentasjon MÅ vedlegges der det eksisterer. 
Helst i høy oppløsning som egen bildefil.

• Hvert medlem setter kjennelse på hver sak: G, 
GO, AV, IG, HE, IH

• Endelig kjennelse fattes på møte i plenum
• Dersom to eller flere står på IG blir funnet ikke 

godkjent



Saksbehandling

• Dersom to eller flere mener grunnlag for å sette 
kjennelse ikke er til stede settes saken på
avventing for videre behandling (AV)

• Dersom endelig kjennelse ikke anses som 
sannsynlig i overskuelig fremtid henlegges saken 
(HE)

• Dersom et medlem er hovedobservatør eller sterkt 
involvert i en sak står han som regel som inhabil 
(IH)



Utfordringer

• Manglende rapportering: En relativt stor andel 
observasjoner sendes ikke inn. 
- Ikke representativt materiale

• Feil vurdering: Vurdering i forhold til 
dokumentasjon og beskrivelse. 
- Kan ta feil

• Økende arbeidsmengde: Stadig flere saker til 
behandling + andre oppgaver. 
- Må prioritere



Utvikling

– Samarbeid med NOF sentralt
– Samarbeid med LRSK / NFKF
– Kontakt med rapportører
– Interne arbeidsrutiner
– Gjennomføring av nødvendige oppgaver 

(database, revurderinger m.m.)
– Rapporter (innhold / publisering)
– Nettside



Diskusjon

• Hvilken posisjon har NSKF og bør NSKF ha i 
NOF og ovenfor forvaltningsmyndigheter?

• Hvordan kan vi forbedre samarbeidet mellom 
NSKF og LRSK/NFKF?

• Automatisert rapportering til NSKF?


