
Direktoratet for naturforvaltning / Fylkesmannen i Rogaland / Norsk ornitologisk forening 1 

(Versjon 0.1) 
Skjema for rapportering av åkerrikse – Observasjoner  

Dato:  
Observatør / 
Rapportør:  Tlf:  

  

Informant:  Tlf:  
 

Lokalitet:  Kommune:  Fylke:  

 
Nøyaktige koordinater (Oppgi flere punkt dersom riksa synger fra litt ulike steder. Sett punkt med mest aktivitet først) 
 Fra Til 

1. Nord / sør:  Øst / vest:  Dato:   

2. Nord / sør:  Øst / vest:  Dato:   

3. Nord / sør:  Øst / vest:  Dato:   

4 Nord / sør:  Øst / vest:  Dato:   

5. Nord / sør:  Øst / vest:  Dato:   

 
Koordinatsystem:   Sone:  Kilde:  
 
Beskrivelse Beskriv så nøyaktig som mulig hvor åkerriksa sitter. Husk å ta med alternative sangplasser. Eventuelt kombiner med tegnet kart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opplysninger om grunneier(e) og leietaker(e)  
(Landbrukskontoret i kommunen og Fylkesmannen har oversikt over dette dersom du ikke vet. Sett alltid grunneier av hovedjordet først) 

Grunneier Telefon Leietaker Telefon 
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Habitat Fyll inn rubrikkene under så langt som mulig. Se eksemplene under. 

Habitat Gressart / Kornslag Lengde - dato 
Dato for antatt 
slått / tresking 

Kommentar 

Kornåker Hvete - høstsådd 60 cm – 20. juli 15. aug Hovedjorde. Treskedato angitt av grunneier 

Gressåker Timotei til høy 80 cm – 25. juli Uke 32 
Tilgrensende jorde. Grunneier: Ola 
Glomstulen.  

Fukteng med beite Røyrkvein, siv, arr 60 cm – 25. juli - 
Tilgrensende område. Naturreservat. 
Beitende storfe 

     

     

     

     

 
Første observasjon (dato):  Siste observasjon (dato):  

 

Sangaktivitet Har sangtidspunkt på døgnet og aktivitet endra seg fra første observasjon? Vennligst knytt aktivitet til dato og tid på døgnet. 
Se eksempler under. 

Dato Morgen  
(Fra det er lyst, eller kl 04 – 
08) 

Dag 
(Kl 08 – 20) 

Kveld  
(Kl 20 – 23, eller til det er 
mørkt) 

Natt  
(Mørkt, eller fra kl 23 - 04) 

20.-24. juni Fragmentert 
Fragmentert – lange 
sekvenser 

Fragmentert – korte 
sekvenser 

- (data mangler) 

25.-30. juni Fragmentert Stille Sammenhengende Sammenhengende 

     

     

     

     

     

 

Play-back / Ringmerking (se eksempel) 

Dato Respons  
Ringnummer hvis 
merka 

Kommentar 

25.07.08 Svært aggresiv XXXXXXX Gjenfangst – samme fugl som på Kattaland 20. juni 

    

    

    

 

Andre hekkeindisier (Fyll inn dato for observasjon ) 

To fugler – antatt par:  Reirfunn:  Antall egg:  

 

Unger:  Antall unger:  Antatt alder:  

 

Annet:  Spesifiser: (Hvis annet)  
 


