
 
 
 
LEDER: 
 
 
Ja,  så sitter jeg her og prøver å få noen ord ned på pc-en. Det er ikke lett, men noen ting blir 
det nok. Hva man skal skrive om, er bestandig det store spørsmålet. Vel, en ting som det har 
vært en del diskusjon om, er jo foring av fugl. Det er jo bestandig ett spørsmål om for og i 
mot. I vinter har det virkelig vært på sin plass, med masse snø og streng kulde. Jeg kan jo ikke 
si noe annet enn att det bare har vært en etter forholda helt god og gammeldags norsk vinter. 
Hvis vi da ikke hadde foret så hadde naturen gått sin gang og luket ut de som ikke har livets 
rett. Det lyder kanskje litt brutalt ut, men sånn er jo naturen innrettet. Det er jo noe alle vet. 
Ikke alle vil innrømme det. Når det gjelder foring så kan man ha mange forskjellige syn på 
saken. Noen mener det er helt greit å gjøre det. Andre mener det ikke bør gjøres i det hele tatt. 
Jeg skal ikke ta parti med noen i denne saken, men man må være klar over att man da påtar 
seg ett ansvar man kanskje ikke er helt klar over konsekvensene av. Det nytter ikke og komme 
etterpå og klage over støy og møkk i kanskje litt for stor mengder. 
 
     Mennesker er litt rare sånn. Det ene øyeblikket er vi de reneste villmarkinger. Skal leve i 
ett med naturen, men når naturen kommer litt for nær -  ja, se da skal det skytes ned for fote. 
Fugler skjønner ikke sånt, de. De er vant til og finne mat der det blir lagt ut, og da kommer de 
til den plassen. Sånn er det vel med alle levende vesener. Minste motstands vei. 
 
En annen ting som vel er mye farligere, men som man ikke skal hause opp i det hele tatt, er en 
ting som har vært mye i mediabildet i vinter, fugleinfluensa eller hønsepest som det egentlig 
heter. Det er en ting vi ikke kommer utenom her i landet, er jeg redd for, men jeg skal ikke 
male ”fanden på veggen”. Man kan jo egentlig lure på hva som beveger seg oppe i hodet på 
de som lager aviser og tv. Er det frykt blant mennesker man skal spille på, eller hva? Ett 
eksempel er jo når man bruker nesten halve avisa/nyhetssendinga på to døde ender i syd-
Sverige. Alvorlig nok det, men hallo det må da være grenser. Jeg har selv blitt kontaktet av 
journalister med div. spørsmål og har etter beste evne prøvd og svare, men når jeg ikke kan 
love død og fordervelse, ja da er interessen lik null. Det samme har andre jeg har pratet med 
opplevd. Vi har en målsetning om å holde dette på et sakelig nivå som mulig. Jeg har også  
henvist de til nettsteder der man kan finne informasjon om saken, men klart det er jo en jungel 
uten like å holde rede på, så det er jo ikke så lett. Det er jo ett tankekors når man ser på 
spredning av viruset og trekkrutene til fugl. Der er det noe som ikke stemmer. Enkelte plasser 
har det vært utbrudd nesten motsatt vei av kjente trekkruter og retninger, så man snakker vel 
egentlig her i veldig stor grad om ett menneskeskapt problem. Vi skal ikke stikke det under en 
stol og nekte for att villfugl kan bringe smitte med seg, men det er ikke bevist noen form for 
smitte mellom villfugl og menesker. Jeg skal ikke gå i detalj om hvordan man behandler 
fjærkre i de landa som har hatt dødsfall som i seg selv er tragisk nok, men det er vel en 
sammenheng mellom hvordan de lever og tetthet mellom bestand og mennesker/hygiene.  
 
En annen ting man skal være klar over er att det er ett ganske stort anntall virusformer i 
villfugl, så da er det jo ikke unaturlig at man finner en død fugl på vinteren. Det henger 
sammen med det jeg begynte med på toppen. 
  
Vel nå har det vært nok negativt. Jeg vil på slutten få oppfordre alle til og komme seg ut og 
nyte våren og sommeren som er på veg. Vil i den forbindelse slå ett slag for årets fugl fra 



NOF sentralt som i år er TERNE. Man har valgt å slå sammen rødnebbterne og makrellterne, 
så det blir fokus på de to artene. Det er veldig mange som blander de sammen, og noen tror 
det er en og samme art. Det ligger en del info på sidene til NOF sentralt www.birdlife.no og 
mer vil det komme. Det vil også komme i media etterhvert. 
   
Ønsker alle en god vår og sommer!  
 
 
                                Egil Mikalsen leder 
 
 
 
 
 
 
     

http://www.birdlife.no/

