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Årets fuglebilde i Buskerud: Haukugle på Fjellsnare i Nore og Uvdal 13.12.2018.
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1. Tillitsvalgte etter årsmøtet 05.04.2018
På valg
Leder:
Kasserer:
Styremedlem og naturvernkontakt:
Styremedlem og medlemsansvarlig:
Styremedlem:

Steinar Stueflotten
Anne Sørensen
Marius von Glahn
Merete Wiken Dees
Lars Jacobsen

2019
2019
2020
2019
2019

Revisor:

Per Øystein Klunderud

2019

Utnevnte grupper og ansvarspersoner:
LRSK: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode Norang Bye og Anders Hals
Web-ansvarlig http://www.nofbuskerud.net/: Jens Erik Nygård

2. Styremøter
Det har vært avholdt to styremøter i 2018: 20.02.2018 og 03.12.2018.

3. Lokallag
NOF avd. Buskerud har to aktive lokallag:
NOF Drammen og omegn lokallag og NOF Øvre Eiker lokallag.

4. Medlemsstatus
Medlemmer i NOF avd Buskerud per 17.01.2019
450 medlemmer totalt, jf. 419 medlemmer per 31.12.2017:
• 307 er kun medlem i NOF avd. Buskerud og ikke i noe lokallag
• 106 medlemmer i NOF Øvre Eiker lokallag
• 37 medlemmer i NOF Drammen og omegn lokallag

5. Årsmelding fra LRSK 2018
LRSK har i 2018 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode N. Bye
og Anders Hals.
Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no er LRSK sitt saksbehandlingsverktøy for
validering og godkjenning av funn av sjeldne fugler. Komiteen har ferdigbehandlet 100 saker av
sjeldne arter som krever beskrivelse og godkjenning av LRSK/NSKF. Dette er 10 % færre saker
enn i 2017. Kun en sak (busksanger) ble underkjent. 11 saker fra 2018 var fortsatt under
behandling per februar 2019. Fire saker fra 2018 gjeldende nasjonale sjeldenheter (svartstrupetrost og østsanger) er oversendt NSKF for godkjenning, mens en sak fra 2016 (svartbrynalbatross) fortsatt er under behandling av NSKF.
I 2018 ble det registrert 1078 funn av 131 sjeldne arter pluss to hybrider (kanadagås x grågås og
svartryggerle x linerle). Dette er 3 flere arter, men 15 % færre funn enn i 2017. Det ble påvist to
nye arter for Buskerud: tartarpiplerke (Hol) og svartstrupetrost (Ål), noe som økte antall
godkjente arter totalt i Buskerud til 305. Av sjeldne arter ellers i 2018, kan følgende nevnes:
snøgås (Lier, Hole), ringgås (Hole), mandarinand (Øvre Eiker, Ringerike, Ål), grålire (Hurum),
egretthegre (Øvre Eiker), glente (Sigdal, Nes), steppehauk (Øvre Eiker), myrrikse (Lier, Øvre
Eiker), svarthalespove (Øvre Eiker, Hemsedal), steinvender (Hurum, Ringerike), polarsnipe
(Hol), fjellmyrløper (Lier), sotsnipe (Hole, Ringerike), storjo (Hurum, Røyken), dvergmåke
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(Hurum, Røyken), polarmåke (Hurum, Lier, Drammen), turteldue (Hol), lappugle (Modum,
Ringerike, Nes, Ål, Nore og Uvdal), isfugl (Hurum, Røyken, Lier), hærfugl (Hole, Sigdal),
hvitryggspett (Lier), trelerke (Lier), svartrødstjert (Hurum, Hol, Hemsedal), svartstrupe (Øvre
Eiker, Hole), busksanger (Lier), østsanger (Flesberg), gulbrynsanger (Kongsberg, Hemsedal),
dvergfluesnapper (Hurum), skjeggmeis (Øvre Eiker, Ringerike) og båndkorsnebb (Øvre Eiker).
Den store haukugleinvasjonen i 2016 og 2017 fortsatte inn i 1. halvår 2018, og det ble påvist
minst fem hekkinger i fylket i 2018. Det ble også påvist to ungekull av lappugle i et område på
Ringerike der fylkets første hekkefunn av denne sjeldne ugla ble gjort i 2017.
I 2018 registrerte 426 personer 49.185 observasjoner av 236 arter på Artsobservasjoner i
Buskerud. Dette er 11 % færre personer, 15 % færre observasjoner og 1 art mindre enn i 2017.
Nedgangen kan være påvirket av den ekstremt varme og tørre våren og sommeren 2018.
LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2017» er publisert i Buskskvetten 2018.

6. Lokaltidsskriftet Buskskvetten
Buskskvetten (http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html) årgang 34 kom ut med 93 sider i
2018. Det er bare 60 % av antall sider publisert i 2017-årgangen. I årgang 34 ble det kun
publisert tre artikler mot normalt 7-8 artikler:
•
•
•

Stueflotten, S. og Hals, A. 2018. Fugler i Øvre Eiker 2017. Buskskvetten 34, 39 s.
Stueflotten, S. 2018. Sjeldne fugler i Buskerud 2017. Buskskvetten 34, 39 s.
Nygård, J.E. 2018. Linnesstranda rapport 2017. Buskskvetten 34, 15 s.

7. Bruk av hjemmesider og sosiale media
På styremøtet 20.02.18 og årsmøtet 05.04.18 ble det vedtatt en modell for bruk av ulike
informasjons-plattformer.
Fylkesavdelingen har to hjemmesider: 1) NOF Buskeruds fylkeshjemmeside
(http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/) under NOFs offisielle
Birdlife hjemmeside. Denne administreres av Steinar Stueflotten og 2) NOF Buskerud sin egen
Web-hjemmeside (http://www.nofbuskerud.net/) som administreres av Jens Erik Nygård.
NOF Birdlife hjemmesiden ble oppdatert våren 2018 og brukes primært til informasjon om
organisasjonen til fylkesavdelingen med tilhørende lokallag og utvalg, samt arrangementer,
aktiviteter og prosjekter i regi av fylkesavdelingen. NOF Buskerud sin gamle hjemmeside som
ble opprettet i 1999, er i ferd med å utspille sin rolle som nyhetsformidler pga. Facebook, men
siden inneholder et svært viktig arkiv med publiserte artikler i tidsskriftet «Buskskvetten» fra
1977 til 2018 og et viktig arkiv over alle vinnerbilder i fotokonkurransen «Månedens bilde» fra
2008 til 2018. Lokaltidsskriftet Buskskvetten har vært nettbasert siden 2004. Siste papirutgave
var årgang 20 utgitt i 2003.
Facebook-siden til Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud ble opprettet i nov. 2015
(https://www.facebook.com/Norsk-Ornitologisk-Forening-avd-Buskerud-416942425171915/).
Siden brukes primært til informasjon om og lenker til nyheter, arrangementer og aktiviteter
generelt, samt kommunikasjon med medlemmer og andre fugleinteresserte. Siden administreres
av Merete Wiken Dees og Steinar Stueflotten. Det er viktig at det jevnlig blir publisert nyheter
og informasjon på siden for å opprettholde interessen og øke antall følgere. Det etterstrebes
derfor å publisere minst et par nyheter/innlegg i måneden. I 2018 hadde vi 48 innlegg på 12
måneder, jamført 32 innlegg i 2017. De fire innleggene med størst respons (rekkevidde) var:
• «Gårdbruker i Lier ber NOF om råd for å bevare vipa på jordet sitt», publisert 1.5.2018
(7481 personer nådd / 739 klikk på innlegg / 220 reaksjoner, kommentarer og delinger).
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• «Det er høytid for fuglefôring og meiseboller er populær mat for fuglene på fôringsplassen», publisert
17.12.2018. (1520 / 139 / 42).
• «Velkommen til møte hos NOF Øvre Eiker 13. februar med foredrag om skogforvaltning ved
skogbiolog Trude Myhre fra WWF», publisert 11.2.2018 (1474 / 65 / 70).
• «Marius von Glahn har laget en flott video på YouTube om Tyrifjorden våtmarkssystem IBA»,
publisert 9.11.2018 (1083 / 78 / 52).

Antall følgere på FB-siden vår har økt fra 380 til 475 i løpet av 2018.
I tillegg er det på privat initiativ fra Vegard Bunes, opprettet en Facebook gruppe «Fugler i
Buskerud» i januar 2015 (https://www.facebook.com/groups/448032165325468/). Denne
gruppen er for personer med interesse for ville fugler i Buskerud. Her kan man poste spørsmål,
tips, bilder, nyheter, observasjoner med mer av fugler fra fylket. Siden har 773 medlemmer og er
et fint supplement til NOF avd. Buskeruds egen Facebook-side.
Andre nett-sider med tilknytning til NOF avd. Buskerud sin virksomhet, er:
Hjemmesiden til NOF Drammen og omegn lokallag: http://nofdrammenomegn.blogspot.com/
Hjemmesiden til NOF Øvre Eiker lokallag: http://nofeiker.blogspot.com/
Facebook-siden til NOF Øvre Eiker lokallag: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/
Hjemmesiden til Linnesstranda NR: http://linnesstranda.blogspot.com/

8. Annen bruk av media
8.1. Tyrifjorden våtmarkssystem: Vedtatt verneplan er ikke komplett nok
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte et innlegg i Ringerikes Blad 11.7.2018 med
kommentar til at deler av den opprinnelige verneplanen for området nå er endelig vedtatt, men at
dette er en bittersøt seier for naturen. Dette innlegget ble også publisert som nyhetssak på NOFs
hjemmeside 4.7.2018.

8.2. Miletjern en perle for fuglelivet!
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte et innlegg i Drammens Tidende 2.10.2018 om
naturkvaliteter til lokaliteten Miletjern i Nedre Eiker. NOF avd. Buskeruds mangeårige
samarbeid med Nedre Eiker kommune for bevaring av Miletjern som et viktig fugle- og
naturområde ble spesielt fremhevet.

8.3. Tyrifjorden våtmarkssystem IBA
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte en flott video på YouTube 8.11.2018 om
fuglelivet i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.

9. Arrangementer i 2018
9.1 Årsmøtet i NOF avd. Buskerud 5. april 2018
Årsmøtet ble avholdt i Friluftslivets Hus, Nedre Storgate 10 i Drammen, kl.19-21.
Det var 6 medlemmer til stede på møtet.
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.
Godkjenne årsmøteinnkalling og dagsorden.
Godkjenne årsregnskap for 2017.
Godkjenne budsjett for 2018.
Godkjenne årsberetning for NOF avd. Buskerud 2017.
Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2019.
Valg av styre i NOF avd. Buskerud.
Innkomne forslag
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Referat fra årsmøtet er publisert på Birdlife-hjemmesiden til NOF avd. Buskerud. Det nye styret
som ble valgt på årsmøtet, er referert i pkt.1 i denne årsmeldingen.

9.2 Årsmøtet i NOF sentralt i Skien,
Telemark 13-15. april 2018
NOF avd. Buskerud sendte tre delegater til
årsmøtet. Steinar Stueflotten, Anne Sørensen
og Merete W. Dees. I tillegg deltok Bent
Ellingsen som delegat fra NOF Øvre Eiker
lokallag. Kostnadene til fylkesavdelingen ble
en egenandel på 2500 kr for Steinar
Stueflotten. Anne Sørensen og Merete W.
Dees er styremedlemmer sentralt og ble
utgiftsført på NOF sentralt.
Under festmiddagen lørdag 14. april ble vår
nye leder, Steinar Stueflotten, til sin store
overraskelse, tildelt prisen «Årets Fossekall
2018» for et uvurderlig bidrag gjennom flere
tiår for Norsk Ornitologisk Forening innenfor
foreningsarbeid, kartlegging av fuglelivet,
sammenstilling av faunistisk kunnskap og
naturvernarbeid for øvrig både i Buskerud og
hjemkommunen Rauma.

9.3 Hagefugltellingen 27-28 januar 2018
Hagefugltellingen ble gjennomført på tradisjonelt vis den siste helga i januar. Fylkesavdelingen
hadde ikke lagt opp til noen spesiell aktivitet rundt årets Hagefugltelling ut over den generelle
oppfordringen til å delta fra NOF sentralt. 425 hager i Buskerud deltok i årets telling. Det er 17
hager færre enn i 2017. Det ble registrert 23.137 individer av 82 arter i fylket. Følgende arter ble
registrert i mer enn 50 % av hagene: kjøttmeis (95 %), blåmeis (87 %), skjære (74 %), spettmeis
(63 %), flaggspett (58 %), dompap (57 %) og pilfink (51 %). De mest tallrike artene var:
kjøttmeis (3194), pilfink (2423), gråsisik (2344), blåmeis (2307) og dompap (1871). Nasjonalt
havnet gråsisik for første gang på topp, tett fulgt av den vanlige vinneren kjøttmeis.

9.4 Årets fugl 2018 - tjeld
NOF satte ekstra fokus på tjelden i 2018, men
det ble ikke gjennomført noe spesielt kartleggingsprosjekt på arten i Buskerud. Følgende
opplysninger om artens forekomst i fylket i
2018 er hentet fra Artsobservasjoner: Første
observasjon ble gjort på Tofte 24.2.2018 og
siste observasjon på Fiskumvannet 8.9.2018.
De fleste observasjoner (73 %) ble gjort langs
kysten i Hurum, Røyken og Lier, mange
observasjoner ble også gjort i Tyrifjordsområdet. Under vårtrekket i begynnelsen av
april ble 1-6 ind. observert på flere lokaliteter i
nordfylket. Et fåtall hekkinger ble påvist i
Hurum, Røyken, Drammen og Steinsfjorden i
Hole.
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9.5 Fuglenes Dag 27.05.18
Fylkesavdelingen hadde ikke noe eget arrangement denne dagen, men NOF Øvre Eiker lokallag
arrangerte en fotosafari med god deltagelse på Fiskumvannet.

9.6 Fiskum Grendeutvalgs markedsdag på Anfindshølen søndag 9.9.2018
NOF Øvre Eiker lokallag deltok for 3. gang med informasjonsstand på den tradisjonelle
markedsdagen på Darbu. Hovedansvarlig var Magne Sjøblom som fikk god hjelp av bl.a.
naturvernkontakt Marius von Glahn fra NOFs fylkesavdeling. Fylkesavdelingen lånte også ut
banner, plakater og gaver til gjettekonkurransen på informasjonsstanden.

9.7 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 7.10.2018
Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård stod for den tradisjonelle lokalitetskonkurransen som
tidligere år. Årets konkurranse ble arrangert søndag 7.10. mellom kl. 09 og 12. Vinneren ble
Averøya på Ringerike med 49 arter knapt foran Fiskumvannet i Øvre Eiker med 48 arter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Averøya
Fiskumvannet
Steinsvika
Linnesstranda
Hjarnes
Eikredammen
Darbu
Grunnane

49 arter
48 arter
40 arter
38 arter
36 arter
31 arter
20 arter
17 arter

459 ind.
532 ind.
299 ind.
749 ind.
305 ind.
96 ind.
70 ind.
116 ind.

3 deltagere
5 deltagere
2 deltagere
4 deltagere
5 deltagere
4 deltagere
2 deltagere
1 deltager

Totalt ble det registrert 77 arter og 2626 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte.
Dette sammen med vinnerresultatet på 49 arter er et ganske normalt resultat for denne
konkurransen de siste årene. Men vi satte ny deltagerrekord i år med 8 lokaliteter og 26
deltagere. Steinsvika i Hole, Eikredammen i Hemsedal og Darbu i Øvre Eiker er nye lokaliteter
på lista. Eikredammen er dessuten den første lokaliteten fra nordfylket som deltar i denne årlige
konkurransen. De tre mest tallrike artene var: gråtrost 649 individer, kaie 383 individer og kråke
133 individer. Gråtrost toppet lista også på landsbasis. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes:
stjertand, myrhauk og varsler på Fiskumvannet og varsler i Steinsvika. En smålom på
Linnesstranda bør også nevnes.

Deltagere på Fiskumvannet. Foto: Morten Jagdum.
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9.8 Møte i Forum Finnemarka
Anne Sørensen deltok også i år på møtet i Forum Finnemarka 16.10.2018.

9.9 Natur og Kultur 2018
Naturvernforbundet i Buskerud arrangerte sammen med medvirkende organisasjoner «Natur og
Kultur» på Fossesholm i Vestfossen 18.11.2018. NOF avd. Buskerud og NOF Øvre Eiker
lokallag hadde egen stand hvor Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals informerte om NOF.
Årets tema var ornitologi – med to foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, og ett
om insekter og skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordret skogbruket.

9.10. Månedens bilde og årets fuglebilde i Buskerud
Et utvalg av fuglebilder som er tatt i Buskerud og registrert på Artsobservasjoner, blir hver
måned lagt ut for avstemning på Facebook-gruppen «Fugler i Buskerud» av Jens Erik Nygård.
De 12 vinnerne av månedens bilde gjennomgår til slutt en egen avstemning der årets bilde blir
kåret. Vinneren av årets bilde i 2018 ble Per Furuseth med et flott bilde av en haukugle i
flukt (se forsidebildet til årsmeldingen). Premien er et gavekort på 500 kr fra Natur og Fritid.

10. Prosjekter
10.1 Åkerrikse-prosjektet
Åkerrikseprosjektet styres i Buskerud av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten. Syngende
åkerrikser ble hørt på kun to lokaliteter i 2018, jamført 6 lokaliteter i 2017:
1. Steinsvika beitemark, HOLE; 1 syngende ind. 14.5.-10.6.2018.
2. Lio, HEMSEDAL; 1 syngende ind. 800 moh 30.5.2018

10.2 Vintertelling av vannfugl 2018
Den årlige overvåkningen av overvintrende vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget ble
gjennomført 12.1.2018. Resultatene er publisert i en egen rapport: «Larsen, B. H., Myrmo, K. &
Ree, V. 2018. Overvåking av vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i Buskerud 12. januar
2018. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag. Rapport. 15 s». Til sammen ble
det registrert 2775 vannfugler fordelt på 17 arter i overvåkingsområdet. Dette er et relativt
normalt totalantall for vassdraget, mens artsvariasjonen var relativt stor. Overvåkningen ble
støttet økonomisk av Fylkesmannen, og rapporten er publisert på FMs prosjektside:
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Tyrifjorden/Dokument/Vannfuglrapporter/Overva
%CC%8Aking_vannfugl_vinter2018.pdf

10.3 Sjøfugltellinger i Nordre Tyrifjorden 2018
De årlige sjøfugltellingene i Nordre Tyrifjorden ble også gjennomført sommeren 2018, men det
er ikke publisert noen resultater fra disse tellingene.

10.4 TOV-E
I det nasjonale overvåkingsprosjektet for terrestriske hekkefugler TOV-E ble det i 2018 taksert
16 ruter i Buskerud. 11 personer gjennomførte takseringene i løpet av mai-juni.

11. Høringssaker 2018
En orientering om hvordan NOF avd. Buskerud forholder seg til og arbeider med offentlige
høringer, ble publisert på våre hjemmesider og Facebook-side i mai 2018. Det er primært
naturvernkontakt Marius von Glahn sammen med leder Steinar Stueflotten som besvarer
offentlige høringer som kan berøre viktige fugleområder eller generelt være negativt for fuglene
og deres leveområder.
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Vi har sendt melding til alle kommunene i Buskerud med krav om å bli oppført som høringsinstans i aktuelle plansaker. Mange slike høringer fra kommunene sendes nå ut på Altinn, andre
per epost til fylkesavdelingens webmail. I 2018 mottok vi til sammen 31 høringer fra offentlige
myndigheter og private utbyggere. Vi har besvart 15 av høringene (48 %) fra 2018, se vedlagte
tabell. Dette er 4 flere høringssaker enn besvart i 2017. Resterende ikke besvarte høringer ble
ansett å ikke berøre naturverdier av betydning for fuglelivet.
Besvarte høringer

Fra

Levert/(Frist) Ansvarlig

1

Oppstart av verneprosess for seks nye
skogområder og utvidelse av tre eksisterende
naturreservater i Buskerud

FMBU

11.04.18

SST

2

Høring av forslag til grenseendring for Synneren FMBU
naturreservat og verneforslag for økologisk
kompensasjon for Ringeriksbanen og E16

16.05.18

MVG

3

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik – Hallingporten i Flå
kommune

Flå
16.05.18
kommune

MVG

4

Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru

Drammen 16.05.18
kommune

MVG

5

Søknad om fellingstillatelse på gås anmodning om høringsuttalelse (Vikersund)

Modum
30.05.18
kommune

SST

6

Forhåndsvarsling av søknad om tillatelse etter
forurensningsloven - Bane Nor – Fullskalaforsøket på Mælingen i Ringerike kommune

FMBU

02.06.18

MVG

7

Fremskyndet dispensasjon fra båndtvang på
Storisøyne i Veslefjorden ved Geilo

Hol
15.06.18
kommune

MVG

8

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan
for Ringeriksbane og E16

Bane
NOR

24.06.18

MVG

9

Høyring av revisjonsdokument for regulering
av Uste-Hallingdalsvassdraget

NVE

12.09.18

MVG

NVE

20.10.18

T.A.T.Sveri

10 Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft
(høringssvar gitt i samarbeid med FNF Bu)

MVG

11 Høyringsbrev - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Hemsedal 01.11.18
kommune

MVG

12 Forslag til detaljreguleringsplan for
Mjovassåsen, del av GNR/BNR 10/2. Offentlig
ettersyn, pbl § 12-10

Flesberg 06.11.18
kommune

SST

13 Høring Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028

Lier
10.12.18
kommune

MVG

14 Høring og offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan for skytebane -Avgrunnsdalen

Hurum
07.01.19
kommune

SST

15 Strategi for Grønne Lier – Kommuneplanens
samfunnsdel (2017-2028) Høringsutkast

Lier
29.01.19
kommune

MVG
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12. Diverse aktiviteter 2018
12.1 Registrering av NOF avd. Buskerud i Brønnøysundregistrene
I februar 2018 søkte vi Brønnøysundregistrene om å bli godkjent i ordningen for samordnet
registrering for å få tildelt et organisasjonsnummer, samt å få tilgang til kommunikasjon med
offentlige myndigheter via Altinn. Søknaden ble godkjent 2.3.2018. Nytt organisasjonsnummer
er 920 529 674. Med dette har vi nå også tilrettelagt for at spillere hos Norsk Tipping kan gi
Grasrotandelen sin til NOF avd. Buskerud.

12.2 Strandrydding på Linnesstranda
Den 5. mai var det stor strandryddedag i Norge i regi av Hold Norge Rent. På Linnesstranda
ryddet Linnesstranda velforening i deler av reservatet, mens Jens Erik Nygård og Steinar
Stueflotten fra NOF ryddet stranda utenfor fugletårnet og området langs stien fra tårnet til
parkeringa. Det ble tre fulle sekker med søppel, for det meste isoporbiter og plastflasker.
Informasjon om strandryddingen ble lagt ut på Facebook.

12.3 «Oppdrag fuglekasse» støtte til fuglekassesnekring på en barnehage i Hole
Naturvernforbundet, NOF og Miljøagentene arrangerer i 2018, 2019 og 2020 «Oppdrag
Fuglekasse» en nasjonal dugnad for å hjelpe fugler med hekkeplass. Svendsrud Natur- og
idrettsbarnehage søkte gjennom Marius von Glahn NOF om midler til å arrangere et fuglekasseverksted i september 2018. Det ble utbetalt 7500 kr som støtte til prosjektet. Gjennomføringen er
utsatt 12.3.2019.

12.4 Vern av hekkende viper i Lier
En gårdbruker i Lier ba i slutten av april NOF om råd for å bevare vipene som hekket på jordet
hans. Han hadde hatt vellykket hekking av vipe på jordet i fjor og ønsket veiledning om hvordan
han best skulle sikre at de fortsatt ville hekke der. Naturvernkontakt Marius von Glahn tok straks
tak i saken og besøkte gårdbrukeren et par ganger. Det ble funnet to vipereir på jordet hans.
Reirene ble merket med pinner, og bonden tok hensyn til disse i videre markbearbeiding. Saken
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fikk mange positive reaksjoner på Facebook, ref. punkt 7. Det planlegges for øvrig et nytt vipeprosjekt i Lier i 2019 i form av et samarbeid mellom NOF Drammen og omegn lokallag, Lier
kommune og grunneiere.

12.5 Skilting ved fiskeørnreiret KO07a i Kongsberg
Fiskeørnreiret KO07a i Kongsberg har i flere år vært plaget av mye forstyrrelser i hekketida fra
turgåere og friluftsfolk. Steinar Stueflotten har i samarbeid med Per Nærbø gitt innspill til SNO
og FM om bedre vern av fiskeørnreiret med skilting ved reiret for å begrense forstyrrelsene. Man
er nå enige om utforming og plassering av skiltene, men de ble ikke satt opp i 2018. Saken følges
opp i 2019.

12.6 Vandrefalk og klatreaktiviteter
NOF avd. Buskerud ved Steinar Stueflotten har informert Drammen klatreklubb om hekkende
vandrefalk i to populære klatrevegger ved Gullaug og Ask i Lier. Klatreklubben har lagt ut
informasjon til sine medlemmer om å unngå klatring i disse veggene i perioden 1.3.-1.8. Vi har
også besvart spørsmål om hekkende vandrefalk i klatrevegger fra noen enkeltklatrere.

12.7 Protest mot fritak for båndtvang på Storisøyne ved Geilo
Trond Bølstad på Geilo gjorde fylkesavdelingen oppmerksom på at Geilo JFF hadde søkt Hol
kommune om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang på Storisøyne i Veslefjorden ved
Geilo i perioden 1.7.2018 til 20.8.2018. Dette fordi området brukes mye til lufting og trening av
hunder. Siden dette også er et fuglerikt område og den angitte perioden overlapper med
hekketiden til flere lokale fuglearter, sendte vår naturvernkontakt Marius von Glahn den 15.6. en
innsigelse til Hol kommune mot søknaden fra Geilo JFF. Protesten vår ble ikke tatt til følge.

12.8 Krav om forbud mot vannscooterkjøring på Fiskumvannet
Norsk Friluftsliv gjorde i et skriv datert 28.5.2018, oppmerksom på mulighetene som
kommunene har til å regulere/diskriminere bruken av vannscooter. På bakgrunn av dette sendte
NOF avd. Buskerud den 19.6. en formell klage til Øvre Eiker kommune om skadevirkningene på
fugle- og friluftslivet fra uvettig bruk av vannscootere på Fiskumvannet, etter at tidligere forbud
ble opphevet 18.5.2017. Villmannskjøring og overskridelser av maks hastighet på 5 knop, er
observert flere ganger. Siden vi ikke hadde fått noen tilbakemelding på innsigelsen vår ved
årsskiftet, ble det purret på saken i januar 2019, og klagen ble offentliggjort på hjemmesiden til
NOF og på Facebook, samt på NRK P1s distriktssending 23.1.2019.

12.9 Klopping av stiene til fugletårnene på Fiskumvannet og Linnesstranda
FM og SNO har i 2018 sørget for å få oppgradert de kloppa stiene ut til fugletårnene på
Fiskumvannet og Linnesstranda. NOF ved Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård har gitt flere
innspill til oppgraderingene, bl.a. behov for heving av kloppa over Hegstadmyra og heving og
sikring av kloppa ut til tårnet på Linnesstranda for å hindre skader ved springflo og flom.
Finansieringen har kommet fra Miljødirektoratet via Fylkesmannen. De nye kloppelementene ble
levert av Fjell-laft AS fra Uvdal. På Fiskumvannet er det Edvard Lundteigen som har stått for det
praktiske arbeidet. På Linnesstranda er det Fjell-laft selv som har lagt ut kloppene, mens SNO
har bistått med heving av kloppa på den ytterste delen mot tårnet. Vi er godt fornøyde med
resultatet, og den forbedrete atkomsten til tårnene ble behørig informert om på Facebook.

12.10 Fugletårn i Nordre Tyrifjorden
Marius von Glahn har tatt initiativ til å få bygget et fugletårn i Nordre Tyrifjorden. Lokaliteter
som vurderes er: Sælabonn N og V, Karlsrudtangen V og Onsakervika. Det er innledet et
samarbeid med FM om å få etablert et fugletårn i dette området, Et møte men FM ble avholdt i
oktober. Plasseringen må vurderes nærmere, og det er avhengig av grunneiers tillatelse. Dermed
vil det ta litt tid før FM er klar for å gå i gang, men de mener det absolutt er på sin plass med
bedre tilrettelegging for fugletitting i Nordre Tyrifjorden.
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12.11 Fugletårn på Miletjern
Anne Sørensen hadde registrert at den gamle planen om bygging av et fugletårn ved Miletjern
fortsatt var politisk aktuell i Nedre Eiker kommune, men kommunen har neppe økonomi til å få
gjennomført et slikt prosjekt. Forslaget er derfor spilt videre til SNO og Fylkesmannen. FM er
positiv til et slikt prosjekt og tror det kan være mulig å få verneområde-midler til byggingen. De
vil komme tilbake til saken når den er blitt mer konkret.

12.12 Oppdatering av forvaltnings- og skjøtselsplanen for Fiskumvannet NR
Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn satte sommeren 2018 ut et oppdrag til
naturforvalter Kjetil Heitmann for å få belyst en del problemstillinger knyttet til forvaltningen av
Fiskumvannet Naturreservat. Han ble bedt om å involvere Steinar Stueflotten fra NOF i dette
arbeidet og levere en rapport innen 1.11.2018. Steinar Stueflotten har i den forbindelse deltatt på
to befaringer i Hegstad-området. Den første 22.8. sammen med LS.Eskerud (FM), L.I.Enerstvedt
(SNO), K.Heitmann og E.Lundteigen, den andre sammen med K.Heitmann 24.9. Steinar har
levert en rekke innspill til rapporten med bl.a. oppdatert informasjon om fuglelivet i reservatet,
anbefalte skjøtselstiltak på Hegstad beitemark og erfaringer med beitedyra og besøkende til
fugletårnet. I tillegg har Steinar kartlagt forekomsten til den sjeldne, rødlista bregna vasstelg i
sumpskogen på Hegstadmyra og informert FM om observerte beiteskader på den trua
vasstelgbestanden.
SNO ba 8.11. om et tilleggsoppdrag til de faglige vurderingene i rapporten, med forslag til
revidert soneinndeling i reservatet. Oppdatert rapport med forslag til ny soneinndeling, ble levert
FM og SNO 19.11. Som en kompensasjon for bidragene gitt av NOF til rapporten, har
K.Heitmann overført 5000 kr til NOF Øvre Eiker lokallag.

12.13 Supplerende vern i Buskerud
Miljødirektoratet har bedt Fylkesmennene komme med forslag til områder som kan inngå i en
supplerende verneplan. Steinar Stueflotten og Torgrim Breiehagen deltok i den forbindelse på et
møte hos Fylkesmannen 28.11. sammen med representanter fra SNO og Sabima (Even W.
Hanssen), der aktuelle verneområder ble diskutert. Forslagene fra NOF avd. Buskerud inkluderte
blant flere nye områder også de fire prioriterte områdene som vi sendte til FM 8.3.2017, ref.
Årsmelding 2017:
•
•
•
•

Øvre deler av Strandafjorden med Tangeviki, Grandane og Sandøya, Ål
Miletjern, Nedre Eiker
Fjellheim våtmark i Vatsfjorden, Ål
Fagersetvatnet, Flatsjøen og Murmyrane, Hemsedal

12.14 Miletjern i Mjøndalen
NOF avd. Buskerud har de siste par årene hatt et godt samarbeid med Nedre Eiker kommune om
bevaring av Miletjern som et viktig fugle- og naturområde. Kommunen arbeider med en egen
skjøtselsplan for lokaliteten. De sørget for at det ble gjennomført en miljøovervåkning av tjernet
i 2017. Det ble i den forbindelse tatt en rekke vann- og sedimentprøver som er analysert mtp.
forurensende stoffer. Resultatene er publisert i en rapport fra Rambøll (20.12.2017). Prøvene
viser kun moderate forurensninger i deler av tjernet, og det er ikke behov for å rydde opp i
forurensede sedimenter. NOF avd. Buskerud har gitt kommentarer og innspill til resultatene fra
miljøovervåkningen som kommunen vil følge opp. Ref. også pkt. 8.2 i denne årsmeldinga.

12.15 Støtte til MiljøRett § 112
Styret i NOF avd. Buskerud besluttet i begynnelsen av september å støtte MiljøRett §112 sitt
arbeid med utforming av en klage til ESA vedrørende skjebnen til vannressursene i Kroksund/
Tyrifjorden og Steinsfjorden i anledning fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Foreningen
MiljøRett §112 inngikk 21.11. en avtale med advokat Tine Larsen i Advokatfirmaet DSA AS i
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Oslo om å starte arbeidet med klagen. Vårt støttebidrag på 5000 kr ble overført til MiljøRett
§112 sin bankkonto 30.11. Saken følges opp videre.

12.16 Kommentar til NOFs strategiplan
NOFs sentralstyre har igangsatt et arbeid med revisjon av NOFs strategiplan (2014-2019) og har
invitert fylkesavdelinger og lokallag til å gi innspill til dette arbeidet. Styret i NOF avd.
Buskerud sendte i desember 2018 inn et par forslag til endring/forbedring av strategien
(tydeliggjøring av hvem delmålene gjelder for og forslag til nytt delmål om skolering av medlemmer under hovedmål 2 «NOF skal ha god kunnskap om fuglenes forekomst og biologi»).

13. Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker»
Arbeidet med boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» startet opp i september 2007, og den ble presentert
15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF avd. Buskerud var
redaktør, mens fylkessekretær i NiB Per Øystein Klunderud var prosjektansvarlig. Boka ble
utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd. Buskerud
og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom.
I 2018 ble det solgt én bok á 400 kr. Det er lagt til 500 kr i rentemidler. Årets resultat ble en
netto økning av kapitalen på 900 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.18 er
kr 220 150. Det er 14 bøker igjen på lager hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av
styringsgruppa 27.03.15.

14. Regnskap og budsjett
Kommentarer til årsregnskap 2018:
•

•

NOF avd. Buskerud har innestående kr. 73 383,- fra bokprosjektet "Fuglelivet i Øvre Eiker" (1/3
av totalsum kr. 220 150,-). Dette er oppført som en fordring mot Naturvernforbundet, som
fungerer som et sekretariat for fondet som skal dele ut pengene etter søknad. Det er hittil ikke
delt ut noen midler. Se egne vedtekter.
Utbetalinger av kontingenter til lokallagene for 2018 er ikke blitt gjort, men vil bli utbetalt i
2019.

Årsregnskap for NOF Buskerud 2018
Resultat:
Tekst
NOF kontingenter 2017
NOF kontingenter 2018
Momsekompensasjon
Sjøfuglprosjekt 2013-2015 og 2017
T.Andersen
Egenandel årsmøte 2018 S.Stueflotten
Årets bilde 2017 Jostein Myre
Kontingent Ø.E.lokallag 2017
Støtte Miljørett §112 - ESA-klage
Adm.kost./leie lokale
Støtte fuglekassesnekring Hole barnehage
Bankgebyr
Total:

Inntekter
370
41 730
160

Utgifter

15 000

7 500
49 760

2 500
500
15 776
5 000
1 025
7 500
17
47 318

Overskudd pr. 31.12.2018 kr. 2 442,13

Balanse:
Tekst

Eiendeler
Aktiva

Beholdning pr. 01.01.2018
Beholdning Skue sparebank pr. 31.12.18
Krav Bokprosjekt Naturvernforbundet i
Buskerud
Avsatt midler til fuglevernsarbeide (fond)
Overskudd pr. 31.12.18
Total:

Egenkapital/gjeld
Passiva
122 871

125 313
73 383

198 696

73 383
2 442
198 696

Egenkapital per 31.12.2018: kr. 125 313,Solbergmoen 25. januar 2019

Godkjent av revisor
Darbu 16 / 2 2019

(sign)
Anne Sørensen
kasserer

(sign)
Per Øystein Klunderud
revisor

BUDSJETT 2019
Konto
Inntekter:
Inntekter kontingent
Kreditrente
Momsekompensasjon
Utgifter:
Utbet. Kont. Drm. 20%
Utbet. Kont. Ø.E. 40%
Gavekort årets bilde
Årsmøte NOF egenandel
Sjøfuglprosjekt T. Andersen
Støtte til prosjekter/miljøvern
Adm.kost/leie lokale
Bankgebyr
Reiseutgifter
SUM

Regnskap 2018 Budsjett 2019
-42 100,00
0,00
-160,00

-40 000,00
-10,00
-500,00

0,00
15 776,00
500,00
2 500,00
15 000,00
5 000,00
1 025,00
17,00
0,00
-2 442,00

8 000,00
16 000,00
500,00
5 000,00
0,00
5 000,00
1 500,00
20,00
1 500,00
-2990
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