REGISTRERING AV
REIR FOR ART:

ROVBASENR.
ÅR

LOKALITET

LOKALITETSNAVN

STED
Sikkerhetsbelagte
opplysninger
særskilt
merket

VEILEDNING
ÅR

KOMMUNE

Reirets plassering

ED50

Kartblad:

GPS kordinatavlesning: UTM-sone:

SVART RUTENETT

Øst (Y)

WGS84
BLÅTT RUTENETT

Nord (X)

Observatørplass
UTM kartreferanse:

ED50

Kartblad:

GPS kordinatavlesning: UTM-sone:

SVART RUTENETT

Øst (Y)

WGS84
BLÅTT RUTENETT

Nord (X)

(UTM WGS84/EUREF89)

Nøyaktighet stedfesting

0 - 10 m (GPS)

10 - 100 m

100 - 500 m

Retning til reir (N = 0°, Ø = 90°, bruk 360° kompass)

Avstand

NATURTYPE

REIRPLASSERING

Bjørkeskog

Annet, se anmerkning

Snaufjell
Kysthei

Avstand til skoggrense:

Skjærgård
Fjordli

Ukjent

Reir i tre

Reir i bergvegg

Reir i bratt skrent

Høyde over havet:

REIR

Reir på bakken

Reirets eksponering:

STED
DATO

TID VED HVERT
BESØK

INGEN
AKTIVITET

OBSERVASJON
AV VOKSENFUGL
(ANTALL)

SPILLFLUKT

PÅBYGD /
PYNTET REIR

PARRING

RUGING/
UNGER I REIRET FLYGEDYKTIGE
OBSERVASJON
(ANGI EVT.
UNGER
AV EGG
ALDER)
(ANTALL)
(ANTALL)
(ANTALL)

OBSERVATØR

SIGNATUR

1
2
3
4
5

REGISTRERING
VED HVERT
BESØK

6
7

ETTERKONTROLL

Dato for kontroll. Dersom det foretas etterkontroll etter
hekkesesongen skal det noteres eventuelle uklekte egg
og døde unger.
• Reiret bør dokumenteres med foto eller videofilm.

LOKALITET

(UTM WGS84/EUREF89)

REGISTRERING
VED HVERT
BESØK

Det skal fylles ut ett skjema hvert år lokaliteten besøkes, selv om
det ikke finnes tegn til forekomst, må det utøves stor forsiktighet
ved besøk ved lokaliteten slik at forstyrrelser unngås.

UTM gjelder territorium uten kjent reir

UTM kartreferanse:

Barskog

Side 3, etterkontroll

Side 1

REIR

MERKNADER

• Lokalitetsnummer skal være et entydig nummer som knyttes til en
bestemt lokalitet. Lokaliteten kan omfatte flere reirplasser som anvendes eller har vært anvendt ulike år. Lokaliteten skal omfatte kun ett
reproduserende par.
• Lokalitetsnummer gis fortløpende for hvert fylke, av ansvarlig etat
for registreringene. Lokaliteter uten hekking beholder sitt nummer.
Helt nye lokaliteter gis nye nummer.
• Lokalitetsnummeret består av en landskode, en fylkeskode og ett
løpenummer med max fire siffer. Landet angis med en bokstav.
N = Norge.
Fylke angis med to bokstaver.
FI = Finnmark, TR = Troms, NO = Nordland, NT = Nord-Tøndelag,
ST = Sør-Trøndelag, HE = Hedmark, OP = Oppland, MR = Møre og
Romsdal, SF = Sogn og Fjordane, HO = Hordaland, RO = Rogaland,
VA = Vest Agder, AA = Aust Agder, TE = Telemark, ØS = Østfold,
VE = Vestfold, BU = Buskerud, OA = Oslo/Akershus.
Hvert reir innenfor lokaliteten gis et løpenummer som angis med
små bokstaver, for eksempel reir a, b osv.
HUSK:
Fyll ut egne reirskjema for alternativene dersom disse besøkes, angi
eventuelt at de ikke er i bruk, har hatt avbrutt hekkeforløp eller er i
bruk av andre arter.
• Det skal angis kommune og reinbeitedistrikt /sameby og lokalitet.
I tillegg angis kartblad og UTM-referanse for reiret, dersom reiret
observeres fra avstand skal også UTM for observasjonspunkt angis.
Observatørplass kan med fordel også oppgis dersom den er velegnet
til innsyn i reiret uten å forstyrre fuglene.
Den eksakte lokalisering er belagt med taushetsplikt, og skal
ikke gjøres kjent eller benyttes uten godkjenning (offentlighetsloven § 5). Lokalitetens koordinater utgjøres av koordinatene for den
først registrerte reirplassen i lokaliteten.
• Reirets plassering i terrenget angis ved å krysse av for terrengtype
og fylle ut avstand til skoggrense, høyde over havet og hvilken retning
reiret er eksponert mot. Videre skal reirets eksakte plassering i
terrenget framgå fra skisser, foto og beskrivelser i merknadsrubrikk
• Ved hvert besøk noteres dato og opplysninger om hvorvidt det er
aktivitet eller ikke. Dersom det er aktivitet krysses det av i den
kolonnen som beskriver observert aktivitet. Noter tid brukt til observasjon. Noter ungenes alder dersom denne kan bestemmes. Ved besøk
i eggperioden og tidlig ungeperiode skal reiret normalt kun observeres
fra avstand med teleskop.
I merknadsfeltet gis kompletterende og presiserende opplysninger.
Ved hvert besøk angis øvrige observasjoner av interesse,
f.eks eventuelle forstyrrelser ved reiret eller i nærområdet osv.

• Øvrige observasjoner av interesse angis som samlet
inntrykk av
etterkontrollen. Ytterligere dokumentasjon som foto,
kartkopier, videofilm vedlegges.

KRITERIER FOR VURDERING AV HEKKING
Ved bedømming av reirets årlige status skal følgende kriterier anvendes.
Forsøk i utgangspunktet å bekrefte eller utelukke hekking.

Hekking vurderes som dokumentert dersom ett eller flere av følgende
vilkår oppfylles:
- Observasjon av rugende fugl.
- Observasjon av egg.
- Observasjon av unger ved lokaliteten (reiret eller nærområdet).

Hekking vurderes som antatt dersom:
- Spillflukt observeres
- Parring observeres.
- Reir er påbygd/pyntet
- Andre egne vurderinger tilsier at hekking kan antas
(gjør rede for vurderingene)

Hekking usikker:
- En har mistanke om at hekking har forekommet men en har ikke vært i
stand til å bekrefte eller avkrefte hekking.

Ingen hekking:
- Det er ingenting som tyder på at det har vært hekking i lokaliteten.

8
Etter sesongen. Side 2

9
10

REPRODUKSJON
SAMLET
FOR ÅRET

• Det skal gis data for lokalitetens status. Det angis hvor sannsynlig
det er at hekking har funnet sted. Det skal legges særlig vekt på
observasjoner av unger. Det er like viktig at eventuell mangel på
hekking dokumenteres.
• Foto, skisser, kartkopier med mer vedlegges.
Resultat fra en eventuell etterkontroll kommenteres.

ANSVARLIG
MYNDIGHET

Dato og underskrift fra den hos ansvarlig myndighet som mottar utfylt
blankett for registrering og arkivering.

Skipnes AS

MERKNADER

1

4

ETTERKONTROLL
ETTERKONTROLL

REPRODUKSJON SAMLET
FOR ÅRET

DATO

dag

måned

år

Uklekte egg (antall)

Døde unger (antall)

Antall besøk ved lokaliteten i løpet av sesongen:

Etterkontroll utført:

OBSERVASJON AV UNGER

Sett,
antall unger:

Annet (skriv i merknader)

Samtlige unger observert?

Ja

Nei

Vet ikke

FOTOGRAF

Foto finnes

Plass for tilleggsopplysninger og skisser:

Video finnes

Ny lokalitet

Vedlegges

ADRESSE:

Ønskes returnert

Reirplassen er kjent fra før

ENDELIG STATUS

Dokumentert hekking

Antatt hekking

Hekkeforløp avbrutt før egglegging

Usikker hekking

Hekkeforløp avbrutt i eggperioden

Ingen hekking

Hekkeforløp avbrutt i ungeperioden

MERKNADER

DATO

Ansvarlig for
registreringen

dag

UNDERSKRIFT

måned

år

DATO

Ansvarlig
myndighet

3

dag

UNDERSKRIFT AV HOVEDANSVARLIG

måned

år

Offentlig ansatt
registreringspersonell og annen
observatør uenig i
vurderingen

2

