
A. Gjennomføringen av takseringene, TOV – E
Informasjon registreres via nettsiden https://tov-e.nina.no/Fugl, eller sendes 
regionansvarlig.                          Skjema versjon 2022 

1 - Rute nr. 

2 - Observatør  
Navn:   
Adresse:      
Postnr:                 Poststed: 
Telefon:  
e-post:

3 - Takseringstidspunkt  

År:          Mnd:         Dag:   

Start kl:            Slutt kl:   

4 - Værdata feltdagen  
Angi gjennomsnitt i takseringstidsrommet 

Temperatur ca:         o C         

a) Vind:
b) Skydekke:
c) Sikt:
d) Nedbør:

5 - Vårens utvikling 
a) Løvutvikling:
b) Snø:
c) Kommentar:

Info om utfylling av skjema, forklaring til de enkelte punktene:  
4 a) 0 = vindstille (helt), 1 = flau vind (man kan se vindretningen av oppstigende røyk), 2 = svak vind 
(såvidt følbar vind. Blad på trær rører seg), 3 = lett bris (løv og småkvist rører seg), 4 = laber bris 
(kvister og smågrener begynner å røre seg. Støv og løst papir løftes), 5 = frisk bris (støvet fyker på tørr 
vei. Småtrær og løv begynner å svaie. Småbølger begynner å toppe seg). En må vurdere om taksering 
må avbrytes når vindstyrken kommer opp i frisk bris, og takseringene skal ikke utføres i vindstyrke 
over 5 (over. liten kuling). 
4 b) 0 = skyfritt (< 5 % skydekning), 1 = små skyer, lettskyet (5-25 % skydekning), 2 = delvis overskyet 
(25-90 % skydekning), 3 = helt overskyet (> 90 % skydekning).  
4 c) 1 = god (> 500 m), 2 = middels (100 - 500 m), 3 = dårlig (< 100 m).  
4 d) 1 = ingen nedbør, 2 = lett (yr) eller moderat regn, 3 = lette sludd/snøbyger, 4 = kraftig regn, 5 = tett 
snøvær. 
5 a) 0 = fritt for løv/knopputvikling, 1 = blader i utvikling på bjørk (dvergbjørk/musøre i fjellet), 2 = fullt 
utviklet løv på bjørk (dvergbjørk/musøre i fjellet). Dersom det ikke er bjørk i selve takseringsområdet, 
bruk informasjon fra nærmeste bjørk/musøreområde. 
5 b) Gjelder kun areal innenfor 50 m fra tellepunktene: 0 = < 5 % snødekt, 1 = 5 – 75 % snødekt, 2 = > 
75 % snødekt.  
5 c) Kommenter ting som har betydning for deg tellingene eller senere tellinger. 

INFORMASJON OM ANDRE SKJEMA: 
(B) Punkttaksering og (C) Linjetaksering: Slike data rapporteres vanligvis via https://tov-
e.nina.no/Fugl. Punkttakseringene: Angi antall par innenfor 50 m (< 50 m) og utenfor 50 m (> 50 m). 
Husk at enheten er antall par, og at flokker skal angis spesielt med F og antall i ruta > 50 m, eks. F6. 
Ett par er: en hann hørt eller sett, ett par observert, en enkelt hunn observert, et kull flygedyktige unger, 
eller reir. Kontroller tallene i forhold til feltnotatene slik at alt er riktig. Fugler som flyr over skal noteres > 
50m (i riktig antall eller evt. som flokk). NB! For registrering av data i B Punkttaksering: Husk Punkt 1 er 
oppgitt punkt 1 av oss og IKKE nødvendigvis første tellepunkt eller hva du evt. får som punkt 1 (001) når 
du registrerer nøyaktig posisjon i din GPS.

(P) ’Habitatbeskrivelser’ og (Q) ’Rute- og punktbeskrivelse’: Første år ruta takseres beskrives 
vegetasjon i hvert punkt innenfor 50 m avstand. Angi vegetasjonstype med et tall tilsvarende en av de 
ca 30 habitattypene angitt under skjema P, og anslå prosentvis fordeling mellom de tre vanligste. 
Summen av prosentverdiene kan bli mindre enn 100 hvis du har minst fire ulike habitat, ellers blir den 
100. Skjema Q kan benyttes for å beskrive forflytning mellom tellepunkt og gi detaljinformasjon om de 
enkelte tellepunktene. Rapporteres vanligvis via https://tov-e.nina.no/Fugl.

Koordinater. Første år ruta takseres noteres det for hvert punkt hvilken posisjon GPS-måleren viser, 
samt høyde over havet, og takseringstidspunkt. (UTM-sone ordnes automatisk i GPS'en og er noe du 
ikke trenger å tenke på). Skjema må sendes med epost til regionansvarlig. 
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