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Fridtjof Hansen arbeider som jurist i barnevernet og har et sterkt ønske om å få barn selv. Men først må han
finne en kvinne som kan bli barnets mor, og i mellomtiden skaffer han seg ornitologi som hobby for ikke å
fremstå som desperat. Dette er utgangspunktet for romanen Hekketid som med varm humor og elegant
språkføring lar trekk ved fuglenes parringsliv få gi perspektiver på mekanismene menneskene i mellom, både
når det gjelder forholdet mellom mann og kvinne og omsorg for barn.
Heller ikke for fuglene går det alltid som planlagt, og Kjersti Ericsson viser hvordan kjærligheten er eneste
botemiddel mot både for mye orden og for stort kaos.
Mens millioner av trekkfugler er på vei til Norge for å gjennomføre sin hekkesesong så er noen av våre
standfugler i full gang med egglegging og ruging. Snart tar måkene over borettslaget – Vi opplever det som
helt forferdelig, sier beboer i Lynghaug borettslag. Hvert år kryr det av nærgående måker. Norsk Ornitologisk
Forening - Sandgata 30 B, 7012 Trondheim - Tlf. 73 84 16 40 Kontakt oss Vi viser deg hvordan du planter
jordbær i hagen og lykkes med resultatet.

Det er flere fordeler ved å dyrke i høybed. Vi viser deg hvordan du lykkes med dyrking av grønnsaker i
høybed. NOF til kamp mot utsetting av dverggjess (16.
11.2016) En ny rapport fra NOFs fagavdeling gir en kritisk gjennomgang av alle prosjekter som har avlet
dverggjess i. På disse sidene finner du informasjon om jakt i Norge og kan se trailere fra jaktfilmer tatt opp i
Norge Lær mer om rype og rypejakt. Korte fakta om lirype, fjellrype, biotoper og hvor du finner den om du er
på jakt Spør en ornitolog.
Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl
som du vil ha hjelp til å. Søk etter art/taksonomisk nivå. Oversikt; Artsnavn; Rødliste for arter 2010 Redlist
2010. oversikt

