
   Takseringsskjema hønsefugl      

    Sett annet vilt   Start på takseringen Slutt på takseringen 
Dato:  Lengde taksert:                          Sett mus   Tidspunkt: Tidspunkt: 

Område-ID:  Temperatur:                                  Sett lemen   Sonebelte:  Sonebelte:  

Områdenavn:  Nedbør:                            Ukjent smågnager   UTM-øst (x): UTM-øst (x): 

Linje-ID:  Forhold for hund:                       Sett hare   UTM- nord (y): UTM- nord (y): 

Linjenavn:  Antall hunder:                               Sett rev     

Taksørens navn/tlf:        

 

 Antall fugl i observasjonen Observasjons-koordinater (UTM) 
Obs 
nr. 

Klokke- 
slett 

Opp- 
flukt 

Linje- 
avstand 

Art Voksen  
hunn 

Voksen  
hann 

Ukjent  
kjønn 

Kylling Sone- 
belte 

UTM øst (x) UTM nord (y) 

                       

                       
                       

                       
                       

                       
                       

                       

                       
                       
Kommentarer:   



Ved gjennomføringen av takseringen skal det benyttes GPS, og alle observasjoner oppgis i UTM-systemet med datum satt til WGS84.  Øst (x) koordinater føres med 6 siffer, nord (y) 

koordinater føres med 7 siffer. 

Informasjon knyttet til gjennomføringen av takseringen 
[Fylles inn i den øverste boksen på takseringsskjemaet] 

Informasjon knyttet til de enkelte observasjoner 
[Fylles inn i den nederste boksen i takseringsskjemaet] 

Dato: Dato (dag/mnd – år) takseringen gjennomføres.  
 

Obs nr.: Her fyller du inn nummeret på observasjonen. Er ment mest som en hjelp til 
taksøren underveis, slik at det blir lettere å holde orden på antallet observasjoner som 
gjøres. Område-ID: Takseringsområdets unike ID-nummer i Hønsefuglportalen.  

 

Områdenavn: Takseringsområdet navn, som du skal ha fått oppgitt av din lokalkontakt. Klokkeslett: Fyll inn klokkeslettet når observasjonen ble gjort. 
 

Linje-ID: Takseringslinjas unike ID i Hønsefuglportalen.  

Linjenavn: Takseringslinjas navn. Kan enten være et nummer eller et kort navn. Oppflukt: Dette feltet skal benyttes til å beskrive i hva slags type situasjon 
observasjonen ble gjort. 1=stand, 2=støkket av hund, 3=støkket av taksør, 4=annet. 
 Taksørens navn/tlf: Navn og telefonnummer til leder/ansvarlig på takstlaget. 

Lengde taksert: Antall meter som er taksert. Måles langs linja fra start- til stoppunkt. 
 

Linjeavstand: Her oppgir du den korteste (vinkelrette) avstanden fra takseringslinja til 
der observasjonen ble gjort. 
 Temperatur: Temperaturen (omtrentlig) under gjennomføringen av takseringen. 

Nedbør: Velg et av følgende nivå: 1=Mye nedbør, 2=Lett nedbør (duskregn), 
3=Overskyet oppholdsvær, 4=sol.  
 

Art: Hvilken art gjelder observasjonen. Velg mellom artene L=lirype, F=fjellrype,  
S=storfugl, O=orrfugl, J=jerpe.  
 

Hundeforhold: Velg et av følgende nivå: 1=Vanskelig, 2=Middels gode, 3=Gode. 
 

Antall hunder: Fyll inn antall hunder som ble benyttet. Antall fugl i observasjonen: Antall fugl som ble observert i den enkelte observasjon. 
Føres som antall kyllinger (her skilles ikke på kjønn), antall voksne fugl (klassifisert som 
henholdsvis hann, hunn) og antall ukjent (ukjent kjønn og alder).  
 

Sett annet vilt: Sett kryss i boksen dersom du under takseringen har observert 
henholdsvis smågnagere, hare eller rev. Merk at smågnagere er delt inn i lemen, mus  
eller ukjent smågnager (dersom du ikke er i stand til å skille mellom disse to gruppene). 
 

Start på takseringen: Her fyller du inn informasjon knyttet til starttidspunkt og 
startposisjon.  
 

Observasjons-koordinater (UTM): Oppgi her hvilket sonebelte (leses av fra GPS-en) 
samt koordinater i østlig (6 siffer) og nordlig (7 siffer) retning observasjonen ble gjort.  

Slutt på takseringen: Her fyller du inn informasjon knyttet til sluttidspunkt og 
sluttposisjon 


