
 

 

 
 
 

Sikkerhet og forsikringsordning for taksører i Norsk 
hekkefuglovervåking 
 
 

Norsk hekkefuglovervåking (tidligere TOV-E) undersøker nesten 500 områder hvert år. Terrenget 
varierer en god del mellom de ulike rutene. Nedenfor er det litt informasjon om sikkerhet for dere som 
utfører feltarbeidet, og hvilke rettigheter dere har hvis et uhell skal være ute.  

Sikkerhet i felt  

Det viktigste er å bruke sunn fornuft og ikke ta sjanser hvis terrenget er ulendt, og å være spesielt 
forsiktig hvis underlaget er vått eller glatt pga. is eller snø. Risikovurdering er en av årsakene til at 
enkeltpunkter i noen av rutene er tatt ut. Det kan likevel være nødvendig å passere vanskelig terreng til 
og fra ruta og mellom punkter i ruta. Og husk at tåke kan komme raskt og bli tett! Det er derfor sterkt 
anbefalt å markere noen sentrale punkter underveis på GPS, spesielt hvis det er broer eller andre 
punkter i terrenget som man bør treffe nøyaktig på. For eksempel teltet (hvis du overnatter i felt) og 
parkeringsplassen til bilen! Ekstra batterier til GPS er obligatorisk! Hvis du anser eksisterende 
informasjon for takseringsuta, eller traséen mellom parkering og første punkt i ruta for å være 
mangelfull, så gjør notater i felt og send regionlederen en utfyllende beskrivelse, som så legges inn i 
standardprosedyrene for senere bruk.  

Husk også at du kan være alene i området, og at du kan være utenfor mobildekning. I slike tilfeller bør 
du ha med deg nødpeilesender. BirdLife Norge (tidligere NOF), har lette nødpeilesendere (såkalt 
Personal Locator Beacon) av merket «Ocean Signal - rescueME PLB1» til dette formålet, og 
regionkontaktene administrerer fordeling av disse til taksørene etter behov. Hvis du føler deg usikker 
eller opplever større områder uten mobildekning under feltarbeidet, kontakt din regionleder som da vil 
vurdere behovet for nødpeilesender til den aktuelle ruta. En enkel førstehjelpspakke med plaster og 
støttebandasje er nyttig uansett rute. Det er også viktig å si fra til noen andre hvor du skal og 
hvor lenge du blir borte.  

Forsikring  

BirdLife Norge har standardisert og lovpålagt yrkesskadeforsikring for alle våre ansatte. Det gjelder 
både fast ansatte og midlertidig ansatte. BirdLife Norge er en frivillig organisasjon som både har faste 
og midlertidig ansatte, men også mange medlemmer som utfører frivillig arbeid. Taksørene i Norsk 
hekkefuglovervåking utfører frivillig arbeid for BirdLife Norge som frivillig organisasjon, men med en 
viss økonomisk kompensasjon. I denne sammenhengen regnes imidlertid taksørene i Norsk 
hekkefuglovervåking som midlertidig ansatte i BirdLife Norge. For midlertidig ansatte gjelder følgende: 
Personen må være på BirdLife Norges lønningsliste inneværende år og må være på oppdrag for BirdLife 
Norge når skaden inntreffer for at forsikringen skal gjelde. Dette gjelder følgelig også for taksørene i 
Norsk hekkefuglovervåking. BirdLife Norge har forsikret 1,5 årsverk med midlertidig ansatte, og inntil 
20 personer. Dvs. 20 personer samtidig i felt!  

Det samlede antallet personer som er forsikret gjennom året er ikke begrenset til 20, slik at ALLE som 
utfører registreringer i hekkefuglovervåkingen er i utgangspunktet dekket av denne forsikringen når de 
er på oppdrag for BirdLife Norge. Forsikringen dekker ikke dødsfallerstatning (kun penger til 
begravelsen =0,5G), men det gis ektefelletillegg ved død (15G). Hvis en feltarbeider i 
hekkefuglovervåkingen faller i bratt terreng og blir helt eller delvis ufør under oppdraget, kommer 
vedkommende inn under denne ordningen. Forsikringssummen vil variere ut fra alder hos den skadde. 



 

    

Dette er ikke en fullstendig livsforsikring, men et supplement til NAVs uførepensjon. Standardsummen 
ved uførhet er 22 G (1 G= ca. 79 000 kr). For å få erstattet ødelagt privat feltutstyr under takseringene 
må taksørene selv ordne med vanlig reiseforsikring.  

 

Mvh 

 

Ingar Jostein Øien,  

Fagsjef, BirdLife Norge 

 

 

 

 
 
 
  


