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Leder :
Det er nylig kommet ut en bok som bør få mye
oppmerksomhet. Utgiveren er nemlig Norsk
Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og
Akershus. Boka heter “Guide til fuglelivet i Oslo
og Akershus” og er skrevet av Svein Dale, Geir
Sverre Andersen, Morten Bergan og Per
Stensland.
Siden 1995 har en komite vært i arbeid for å samle
inn informasjon om alle de viktigste fuglelokalitetene i Oslo og Akershus. Mer enn 600
lokaliteter er registrert i en database, og 145 av
disse er i detalj presentert i boka. Kommune for
kommune presenteres med oversiktskart der
lokalitetene er avmerket.
Hver lokalitet presenteres med en innledende
beskrivelse, der området betydning for fuglelivet
beskrives . Så kommer oversikt over de mest
interessante artene, til ulike årstider. Det gis
videre råd om beste tidspunkt for å besøke
området, og om hvor det lønner seg å gå i
området. Svært verdifulle er de flotte kartene som
oppsummerer informasjonen om hver lokalitet.
Ikke nok med det : Alle observerte arter i Oslo
og Akershus er omtalt med oppsummering av
bestanden og historiske spredningsdata. Det er

grafiske framstilling av forekomsten gjennom året
av alle arter. Det er tips om hvor man bør gå for
å oppleve ulike sider av fuglelivet. Ikke rart at
boka er blitt på hele 362 sider.
Denne boka bør være av stor interesse for oss
som bor i nabofylket. Den kan kjøpes fra
Naturbokhandelen.
Jeg mener at den bør skape såpass misunnelse at
vi kommer i gang med å vurdere et liknende
prosjekt i Buskerud. Det kan virke som en stor
oppgave for et fuglemessig lite fylke, men jeg
tror det vil gi mye igjen. Om vi er få aktive
ornitologer i Buskerud, så vet jeg det er mange
også utenfor vårt fylke som er interessert i våre
områder. Det gjelder ikke minst de store
områdene i nordfylket.
Så vil kanskje en bok kunne realiseres. Om ikke
annet vil vi helt sikkert innen fem nye år ha
muligheten til effektiv spredning over internett.
LRSK har kommet langt i arbeidet med å få
oversikt over fuglenes utbredelse i Buskerud. Bør
vi ikke starte arbeidet med å få oversikt over alle
de små og store lokalitetene også ?
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Sjeldne fugler i Buskerud 1999
av
Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo, Lars Thomas Poppe & Vegard Bunes
Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud.
1999-rapporten fra LRSK kommer ut ett år
forsinket, men gir til gjengjeld en fyldig
beskrivelse av forekomster av sjeldenheter i
Buskerud i rapporteringsåret. I tillegg til mange
flinke rapportører er meldinger på Internett nå
blitt en viktig kilde til rask registrering av mange
funn av rapporteringsarter i fylket.
Saksbehandling
Denne rapporten er basert på ca. 350 registrerte funn av
94 arter og 4 hybrider. Dette er litt mer enn forrige års
rapport. 74 av funnene omtalt i denne rapporten er ikke
fra rapporteringsåret 1999. Dette er en markant økning
fra forrige års ”etter-rapporteringer”. Stort sett dreier det
seg om eldre, uteglemte funn.
LRSK har i løpet av det siste året etablert en database
som nå inneholder alle tidligere LRSK-rapporterte funn
og ellers mange viktige og interessante observasjoner fra
Buskerud publisert i ulike rapporter og tidsskrifter
gjennom de siste årene. Den forbedrede oversikten som
dette gir, har nok medvirket til at flere eldre og uteglemte
funn er blitt fanget opp denne gangen. De siste par årene
har også meldinger på Internett blitt en viktig kilde til
nye registreringer i databasen, som nå nærmer seg 6000
registreringer. LRSK vil likevel anmerke at noen
observatører fortsatt er trege med innsendelsen av sine
funn, slik at sakene ikke kommer med i den rette årsrapporten av den grunn.

disse ble funn av småskrikørn (1998), storskrikørn (1959)
og kanadahettmåke (1998) ikke godkjent, mens funn av
mulig hybrid brunnakke x krikkand (1996) og ubestemt
måke (mulig hybrid gråmåke x polarmåke fra 1998) er
henlagt da det ikke med sikkerhet har vært mulig å fastslå hvilke hybrider det her er snakk om. LRSK avventer
svar på hybrid taksvale x låvesvale (1998) og endelig
avgjørelse i funn av svartglente (Øvre Eiker 1998). Totalt utgjør andelen av funn som ikke er godkjent 8% av
antall behandlede godkjenningssaker.
LRSK Buskerud har avholdt to møter i 1999. Arbeidsmengden spesielt for sekretæren har vært stor.
Familieforøkning og arbeid med nytt hus gjorde det etter
hvert vanskelig for sekretæren å følge opp arbeidet i
LRSK. Som et resultat av dette, lå saksbehandling stort
sett nede i hele 2000. Dette ble forsterket av at lederen,
Torkild Jensen, ba seg fritatt fra videre LRSK-arbeid p.g.a.
stor arbeids-belastning med hovedfagsstudium i Trondheim og andre NOF-oppgaver. Dette er hovedårsaken til
at denne årsrapporten først blir publisert nå – vel ett år
forsinket. F.o.m. 2001 er LRSK konstituert på nytt og
komiteen har forsert arbeidet med å komme a jour med
saksbehandlingen for 1999 og 2000. Årsrapporten for
2000 er planlagt publisert i neste nummer av Buskskvetten. Vi håper ikke at disse forholdene har ført til at
tidligere og nye rapportører lar være å rapportere inn sine
funn, men at dere alle slutter opp om LRSKs arbeid også
i fremtiden.

LRSK har i forbindelse med denne rapporten behandlet
87 godkjenningssaker fra 1999 og tidligere år. Av disse
er to ikke godkjent. Dette gjelder et funn av dvergterne i
1976, p.g.a. mangelfull beskrivelse, og et funn av hubro i
1999 som ved nærmere granskning av fotobelegg, viste
seg å være en hornugle.
LRSK har videresendt 6 saker fra 1999 og tidligere år til
behandling i NSKF. Dette gjelder funn av svarthalsdykker
(Fiskumvannet, Øvre Eiker 27.04.-07.12.99), rødtoppfuglekonge (Fiskumvannet, Øvre Eiker 25.10.98), glente
(Hedenstad, Kongsberg 18.06.99), ubestemt måke
(Hokksund, Øvre Eiker 27.12.98), hybrid taksvale x
låvesvale (Fiskumvannet, Øvre Eiker, 22.08.98), samt et
gammelt funn av mulig storskrikørn (Kolbjørnseter,
Numedal, 01.06.59). NSKF har nå også åpnet mulighet
for at observatørene selv kan sende inn sine funn direkte
til NSKF. Et funn av elvesanger (Fiskumvannet, Øvre
Eiker 15.06.-03.07.99) er blitt behandlet på denne måten.

Noen hovedtrekk fra forekomsten i 1999

NSKF har også gitt tilbakemelding på flere saker fra 1999
og tidligere år som nå publiseres i denne rapporten. Av

Noen andre interessante funn fra 1999: havsule (funn nr.
6), toppskarv (funn nr. 2), mandarinand (funn nr. 5), vak-

1999 vil som 1998, bli husket som et fuglerikt år i
Buskerud. Mange sjeldne arter er blitt observert, og ny
viten er samlet inn om forekomsten til en rekke arter. To
nye arter er også blitt godkjent for fylket: glente (1999)
og rødtoppfuglekonge (1998). VinterAtlas-prosjektet har
dessuten resultert i flere vinterfunn av sjeldne arter, og
mer oppmerksomhet på vår- og høsttrekket til storskarv
og kortnebbgås har vist at disse artenes trekk gjennom
Buskerud er mye mer omfattende enn tidligere antatt.
Av spesielle funn i 1999 som bør fremheves, er
svarthalsdykkeren som dukket opp i Fiskumvannet i april,
og som etter hvert fikk besøk av en make. Mange både
lokale og tilreisende la turen til Fiskumvannet denne
sommeren/høsten og fikk sett og ”krysset” arten i perioden den oppholdt seg i vannet.
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tel (7 funn), lappspove (funn nr. 9), tyvjo (funn nr. 7),
storjo (funn nr. 4), grønlandsmåke (funn nr. 3-4),
dvergterne (funn nr. 2), nattravn (6 funn), sørlig gulerle
(funn nr. 3), svartryggerle (funn nr. 3), elvesanger (funn
nr. 4) og pirol (funn nr. 8). Videre ble det gjort vinterfunn
av fjellvåk, vandrefalk, skjærpiplerke og heipiplerke.
LRSK har ikke mottatt noen observasjon av hekkende
grågås i Buskerud i 1999, selv om arten har hekket
gjentatte år i nedre deler av fylket. LRSK ønsker at slike
funn blir innrapportert for å kunne følge med i utviklingen.
Kommuneoversikten over antall funn (tabell 1) viser at
det fortsatt er fire kommuner som utmerker seg: Øvre
Eiker, Hole, Ringerike og Lier, noe som selvfølgelig henger sammen med stor feltaktivitet på lokalitetene
Fiskumvannet, Nordre Tyrifjorden og Linnesstranda.
Gledelig er det at funnmengden fra Hurum, Kongsberg
og Ål økte i 1999.

beskrivelse av sangen ved slike observasjoner. Ved
observasjon av samme art uten sang/lyd kreves beskrivelse
på vanlig måte. Denne koden er innført for følgende arter f.o.m. 2001: vaktel, åkerrikse, myrrikse, vannrikse og
myrsanger. Begrunnelsen for dette er at de fire første artene har enkle, lett gjenkjennelige lydytringer/sang, og at
myrsangeren er blitt mer vanlig i nedre Buskerud de siste
årene. LRSK ønsker likevel opplysning om klokkeslett
og biotopbeskrivelse i tilknytning til slike funn. Det er
kommet inn følgende nye arter på lista: svarthalsdykker,
stripegås, glente, svartglente, aftenfalk, sabinemåke,
rødtoppfuglekonge og skjeggmeis. Egretthegre skal
rapporteres til NSKF, mens fuglekongesanger er tatt ut
av NSKFs liste. Brunsisik og amerikakrikkand er blitt
egne arter siden sist. Rekkefølgen i listen er endret i tråd
med den offisielle norske navnelisten (Ree og Gjershaug
1994). Husk for øvrig at alle andre spesielle funn, samt
funn av nye arter for fylket/landet også skal
innrapporteres!

Oppbygning av rapporten
Tabell 1. Funnstatistikk pr. kommune (inkl. etterrapporteringer for 1998)
Kommune
Drammen
Flesberg
Gol
Hol
Hole
Hurum
Kongsberg
Lier
Modum
Nedre Eiker
Nes
Nore og Uvdal
Ringerike
Øvre Eiker
Ål

1998
4
1
1
71
2
6
21
12
7
1
54
98
5

1999
3
1
1
2
46
10
14
25
6
5
2
29
83
14

Endringer i rapporteringslisten
Observatørene bes merke seg endringene som ble gjort i
rapporteringslisten fra og med 1999 (Jensen m.fl. 1999)
og som er lagt til grunn for denne rapporten. I løpet av de
siste to årene har endringer i funnmengde såvel som i
NSKFs liste, medført behov for ytterligere en revisjon av
LRSKs rapporteringsliste. F.o.m. 2001 gjelder følgende
endringer: Bare vinterfunn av storlom og hekkefunn av
brunnakke skal heretter innrapporteres. Kystfunn av bergirisk skal ikke lenger innrapporteres. For sivhauk og
lerkefalk kreves det ikke lenger beskrivelse av funn fra
noen del av fylket (rapporteringsarter). Vinterfunn av
sothøne skal ikke lenger rapportes, men LRSK ønsker
innrapportert vinterfunn av svartand. Det er innført en
ny kode z som innebærer at arten er rapporteringsart basert
på lydobservasjon/sang, d.v.s. det kreves ikke lenger

Denne rapporten er bygd opp etter samme mønster som
de siste årenes LRSK-rapporter. Opplysningene i
artsgjennomgangen settes opp på følgende vis: (1) fuglens
norske navn, (2) vitenskapelig navn, (3) antall funn/individer i parentes (funn/individer før rapportåret - funn/
individer i rapportåret), (4) eventuelt angivelse av hvilken
funnkategori som er med i rapporten (f.eks. vinterfunn).
R betyr at arten er rapporteringsart og at LRSK ikke krever
beskrivelse av funn, (5) år, (6) kommune i alfabetisk
rekkefølge, (7) antall individer (ikke angitt hvis 1) (8)
kjønn og alder hvis bestemt, (9) lokalitet, (10) dato(er),
(11) * bak dato angir positivt belegg, og en parentes med
symbol angir beleggstype (F - fotografi, V - video/filmopptak, L - lydopptak og D - drept eller funnet død hvis
den er innsamlet og skinnlagt/ utstoppet), (12) navn på
den som observerte fuglen (ved opptil tre observatører
angis samtlige, ved flere enn tre observatører angis
hovedobservatøren(e)), (14) kommentarer til
observasjonen, (15) det totale hekke- og overvintringsområdet grovt angitt i parentes og (16) funnkommentarer.
For noen av rapporteringsartene er det innrapportert
mange funn. For å spare plass er de artene hvor det foreligger fem eller flere funn, presentert forenklet i tabellform. Disse artene forekommer normalt temmelig
regulært i fylket. For to arter, storskarv og kortnebbgås,
er ikke alle funnene gjengitt av plasshensyn. Når det
gjelder funnstatistikk, så er det for mange av de mer
vanlige rapporteringsartene vanskelig å frembringe en
fullstendig historisk oversikt. Det samme gjelder også for
en del mer sjeldne arter. For disse er antall tidligere funn
ikke angitt (?). Antall oppgitte funn/individer gjelder i
utgangspunktet bare funn som er innrapportert til og
godkjent av LRSK. For flere underrapporterte arter gir
derfor ikke disse tallene uttrykk for korrekt antall kjente
funn av arten i Buskerud.
Opplysninger om utbredelse til artene er i hovedsak hentet
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fra Handbook of the Birds Europe, the Middle East and
North Africa – the Birds of the Western Palearctic (Cramp
et.al. 1977-1994) og Norsk Fugleatlas (Gjershaug m.fl.
1994).

Godkjente saker
Smålom Gavia stellata (? – 6/22) R
Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

24.04.
06.05.
11.07.

11
2
1 par
m/2 pull
2 ad+1 juv
3+

Nordfjorden, Hole
Frognøya, Hole
Hekkelokalitet (1)
Ål
”
Hekkelokalitet (2)
Ål
Linnesstranda/
Drammensfj, Lier
Åsa, Steinsfjorden
Ringerike

K. Myrmo
K. Myrmo
T. Breiehagen

20.07.
Primo
august
09.22.10.
07.11.

1K
1K

L.T.Poppe
T. Breiehagen
G.T. Fossum, J.T.
Fossum m.fl.
K. Myrmo

(Island, Irland, Skottland, Skandinavia, Russland, NordAmerika og Grønnland). Smålomen hekker sparsomt i
Ål kommune. Arten er rødlistet i Buskerud. Smålomen
opptrer regelmessig i Tyrifjorden på vårtrekket i siste
halvdel av april og første halvdel av mai. Dette har man
først blitt oppmerksom på de seinere årene, og
observasjonene gjøres nesten utelukkende langs ytterste
delen av vestsiden på Røysehalvøya. Mer sporadisk
observeres arten i Eikeren og Fiskumvannet.
Observasjoner ellers er sjeldne og 1 juv i Drammensfjorden og Steinsfjorden på høsten er spesielt siden dette er
første høstobservasjon for både Nordre Tyrifjorden og
Linnesstranda.
Storlom Gavia arctica hekking R
1999 NES: 3 Mykingsjøen 26.06. (K.Myrmo).
ÅL: 1 ad + 1 pull Tvistvatnet 11.07. (T.
Breiehagen) og 20.07. (L.T.Poppe).
(Skottland, Skandinavia og østover til Sibir). Storlomen
hekker spredt i midtre og indre deler av Buskerud. Arten
er regelmessig på vårtrekket i april-mai i Fiskumvannet
og Tyrifjorden, mer sporadisk på høsttrekket.

Havsule i pleie i Lier. Foto : Jens E. Nygård

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis (?- 10/14) R
Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

10.01.

2

10.01.

2

12.01.

1

J.L. Hals,
T. Jensen
J.L. Hals,
T. Jensen
B.H. Larsen

12.01.
25.04.15.05.
29.05.

1
1+

09.09.

1K

23.09.08.10.
10.11.

1-3

14.11.

1

Drammenselva
v/Åmot, Modum
Loselva,
Øvre Eiker
Skotselv bru,
Øvre Eiker
Viul, Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Linnesstranda,
Lier
Juveren,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Linnesstranda,
Lier

1

1

K. Myrmo
(Bollerud, Johnsen
og Klunderud 2000)
O.E. Bakken
K. Myrmo
(Bollerud, Johnsen
og Klunderud 2000)
J.L. Hals
J.E. Nygård

(Vidt utbredt, primært i tempererte strøk av Eurasia samt
Afrika). Dvergdykkeren har i seinere år opptrådt fåtallig
men regelmessig høst og vinter i nedre deler av Buskerud,
mer sporadisk om våren, og bestanden synes å være i
fremgang. Arten hekker nå årvisst i Asker kommune,
Akershus. Når får vi den første hekkeobservasjonen i
Buskerud?
Toppdykker Podiceps cristatus hekking R
1999

ØVRE EIKER: Tre par hekket, totalt 9 juv
22.08. (Bollerud, Johnsen og Klunderud
2000).
(Sentrale deler av Eurasia, Øst- og Sør-Afrika samt spredt
i Oceania). Arten er fåtallig hekkefugl i nedre deler av
Buskerud (Hole og Øvre Eiker). Bare hekking i
Fiskumvannet er rapportert i 1999.
Horndykker Podiceps auritus (? – 9/11) R
1998
HOLE: 2K+ Steinsfjorden 05.05. (B.H. Larsen).
1K Steinsvika 11.08. (B.H. Larsen, P.Å.
Skålerud).
RINGERIKE: 2K+ Averøya 02.06. (B.H.
Larsen). 1K Røssholmstranda 18.08. (B.H.
Larsen).
Observasjoner fra 1999 :
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

1723.04.

1-2

Linnesstranda,
Lier

0102.05
05.05.03.06.
15.05.

1

Steinsvika, Hole

J.E. Nygård,
R. E. Andersen,
O.E. Bakken
K. Myrmo

1-2

24.05.

1

22.08.

1

26. og
31.08
03.10.10.11.
1024.10.

1

Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Juveren,
Ringerike
Linnesstranda,
Lier
Linnesstranda,
Lier
Juveren,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Steinsvika, Hole

1

1
1

(Bollerud, Johnsen
og Klunderud 2000)
K. Myrmo
O.E.Bakken
J.E. Nygård
K. Myrmo
(Bollerud, Johnsen
og Klunderud 2000)
K. Myrmo
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(Nordlig, nesten cirkumpolar utbredelse. I Europa kun
Island, Skottland og Fennoskandia). Horndykkeren har i
seinere år opptrådt regelmessig i sørfylket på høsttrekket
(medio august - november) og vårtrekket (medio april mai).

nå regelmessig ved Linnesstranda fra juli til november
(Nygård 1999).

Svarthalsdykker Podiceps nigricollis (1/1 – 1/2)
1997
HOLE: 2K+ Steinsvika 19.05. (L. Riis
Strøm, V. Ree).
1999
ØVRE EIKER: 1–2 2K+ M, F Fiskumvannet
27.04.-07.12.* (F). (J.L. Hals m.fl.)

(Kolonivis langs kysten av Europa). Toppskarv
observeres svært sjelden i Buskerud. Siste godkjente
funn var 1K+ Hurum 08.10.95. Individet fra 24.06.99
fløy over Snyta sammen med 20 storskarv, og skilte
seg tydelig ut fra disse i størrelse og hurtigere vingeslag,
samt mer helbrun drakt også på buken.

(Mellom- og Øst-Europa inn i Sentral-Russland, NordAmerika). Funnet i 1997 er det første godkjente funnet av
arten i Buskerud. Fuglen i 1999 ble oppdaget i nordenden
av Fiskumvannet 27.04., og holdt seg der til 01.05. 1 ad
dukket opp igjen 12.05. og i perioden 15-26.05. oppholdt
det seg 2 ad i Fiskumvannet. Kurtise ble observert ved et
par anledninger. Etter dette ble kun 1 ad sett fram til 18.06.
Svarthalsdykkeren ble både fotografert og filmet av et NRKteam. På høsten ble 1 ind sett jevnlig i periodene 01.08. 18.09. og 08.10. - 07.12. Fuglen skiftet etterhvert til
vinterdrakt, og ble seinhøstes sett sammen med en
horndykker. Observasjoner som ble gjort allerede i juni
tydet på at fuglen var skadet i den ene vingen og ute av
stand til å fly. Mange både lokale og tilreisende fikk sett
og ”krysset” arten i den perioden den oppholdt seg i vannet.
(Bollerud, Johnsen og Klunderud 2000).
Havsule Sula bassana (5/18 – 1/1) R
1999
LIER: 2K+ Sylling 03.10. (K. Solberg).

Toppskarv Phalacrocorax carbo (1/1 – 1/1)
1999
RINGERIKE: subad Snyta 24.06. (K. Myrmo).

Egretthegre Ardea cinerea (2/2 – 0/0)
1998
RINGERIKE: ad Karlsrudtangen 30.06. (B.H.
Larsen, V. Ree, K. Myrmo m.fl.).
(Utbredt på de fleste kontinenter, nominatunder-arten
alba utbredt i sørøstlige Europa og temperert sone i
Asia). Det første funnet i fylket stammer fra Fiskumvannet 02.06.87.
Gråhegre Ardea cinerea (6 - 1) hekking R
1999
RINGERIKE: reir med pull Synneren
27.06. (K. Myrmo).
(Eurasia og Afrika). Reirfunn på den vanlige
hekkeplassen i Synneren, hvor arten har hekket i hvert
fall siden 1993 med opp til 6 reir. Disse er vanskelig å
se fra veien da de ligger på halvøya i midten av
Synneren.

(Nordre Atlanterhavet, hovedsakelig i Europa, har spredd
seg over til kysten av Canada). Dette er første observasjon
av havsule i Buskerud siden 1991 da 1 ind ble sett i
Vestfosselva 04. og 06.10. og 1 ind ved Mølen 20.10.
Individet hadde nødlandet i Sylling, og ble tatt hånd om
av Knut Solberg som hadde den i garasjen sin en uke, og
matet den med fisk til den kom seg igjen. Den ble kjørt ut
til Tofte og satt på fjorden der hvor den straks padlet
avgårde og forsvant. Se Buskskvetten 1/2000 s. 14.

Stork Ciconia ciconia (2/2 – 0/0)
1981
ØVRE EIKER: 2K+ Vestfossen 26.05. (L.
Sørby).

Storskarv Phalacrocorax carbo innlandsfunn R
(Spredt i Europa, Sør-Afrika, Sentral- og Sør-Asia, SørOceania og vestkysten av Nord-Amerika). En rekke
observasjoner de siste årene viser at det går et regelmessig
trekk av storskarv gjennom Buskerud i april. Totalt
passerer mer enn 2000 individer, selv om det i 1999 ikke
ble innrapportert mer enn ca. 500 individer i flokkstørrelser
på 23-110 ind. Mange blir trolig oversett. Hovedtrekket
ser ut til å gå opp Drammensfjorden og Lierdalen, og videre
mot N-NV over Tyrifjorden. En del fugler passerer også
mot N over Fiskumvannet. Fuglene passerer Tyrifjorden
på formiddagen mellom kl. 08 og 13. Tidligste observasjon
i 1999 var 03.04. Ut over sommeren og høsten kan en se
enkelte individer, typisk 1-5 ind, i Tyrifjordsområdet,
sporadisk også i Eikeren/ Fiskumvannet. Dette dreier seg
normalt om ikke-kjønnsmodne fugler. Seineste observasjon
i 1999: 1 ind Steinsfjorden 07.12. I tillegg opptrer storskarv
trolig tilhørende underarten P.c. sinensis, mellomskarv,

Sangsvane Cygnus cygnus sommerfunn R
1998
NORE OG UVDAL: 1+ på mulig hekke-plass
ved Torjustjørnan på Hardangervidda 24.06.
– 20.07.* (F) (J. Brun og I. Brun).
1999
MODUM: 1 par m/5 pull Holleia sommeren
1999* (F) (A. Berget).
ØVRE EIKER: 1-3 sporadisk Fiskumvannet
sommeren 1999 (Bollerud, Johnsen og
Klunderud 2000).

(Europa, Nord-Afrika og Midtøsten). Denne storken
antas å være den samme som ble observert på Lille Rød,
Lier 22.05.81 og på Buskerud landbruksskole, Modum
15.06.81, og er Buskeruds første godkjente funn av arten
i nyere tid.

(Nord-Europa gjennom Sibir til Kamtsjatka).
Sangsvaner observeres nå stadig oftere om sommeren i
Buskerud, bl.a. i Fiskumvannet. Hekkefunnet i Holleia
er det første i fylket.
Sædgås Anser fabalis (10/86 – 1/1)
1999
HOLE: 1 2K+ Steinsletta/Steinsvika/
Sundvollen 24.10. – 11.11. (K. Myrmo).
Buskskvetten 17 (2001), nr. 3

Side 7

(Nordlige Palearktis). Samme individet, som tilhørte
underarten A. f. fabalis, ble observert på Steinsletta
24.10., i Steinsvika 28.10. og ved Sundvollen 01-11.11.
Arten observeres nesten årlig i trekktidene vår (april) og
høst (ultimo september – oktober) i Nordre Tyrifjorden
og Fiskumvannet, sjelden ellers. Arten er noe underrapportert.

(Naturlig hekkeutbredelse på Grønland, Svalbard,
Nordvest-Russland og Sverige, introdusert i Nord-Europa,
blant annet Indre Oslofjord). Fuglene på Vealøs og Mølen
viste hekkeadferd, men hekking ble ikke konstatert. Dette
er nok hvitkinngjess som stammer fra bestanden i Oslofjorden. De fleste observasjoner i Buskerud gjøres vår og
forsommer.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchos R
(Hekker på Grønland, Island og Svalbard; overvintrer
vesentlig langs kysten av Nordsjølandene). De siste årene
er kortnebbgås-trekket i Buskerud blitt viet stadig større
oppmerksomhet, og det viser seg nå at en stor del av
Svalbardbestanden trolig passerer gjennom fylket vår og
høst. Under vårtrekket i 1999 ble arten observert fra
02.04. til 17.05. 17 ind Linnesstranda 02.04. er tidligste
registrerte ankomstdato så langt, og vårtrekket har de
siste årene vist tendens til å komme stadig tidligere. Totalt
ble det registrert ca. 2000 individer på vårtrekket i 1999,
men dette utgjør bare en liten del av det totale antallet
som antas å passere gjennom fylket. Kortnebbgjessene
ser ut til å følge to hovedruter; en opp Lågendalen over
Fiskumvannet mot Tyrifjorden, en annen opp Drammensfjorden og Lierdalen mot nord over Tyrifjorden. Her ser
trekket ut til å fortsette videre mot nord opp Ådalen og
Sperillen. Andre synes å velge en mer vestlig rute opp
nedre deler av Hallingdalen. Bl.a. er det tidligere gjort
observasjoner av store flokker på trekk mot nordøst over
fjellet fra Gulsvik (1700 ind 15-16.05.76). Trekket går
til alle døgnets tider, men de fleste observeres på direkte
trekk mellom kl. 9 og 15, noen raster også, spesielt i
Nordfjorden. Også på høsten går det et stort trekk mot
sør gjennom fylket. I 1999 ble arten registrert jevnlig fra
23.09. til 30.11., de fleste på direkte trekk eller rastende
i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet fram til primo
oktober. Totalt ble minst 6700 ind registrert denne
høsten. Toppdager var 24-26.09. med opptil 2000 ind
per dag over Fiskumvannet. Typiske flokkstørrelser vår
og høst ligger på 50-400 ind.

Gravand Tadorna tadorna innlandsfunn R
Observasjoner fra 1999:

Tundragås Anser albifrons (9/12 – 1/1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ Fiskumvannet 23.04
(J.T. Johnsen, K. Grøsland). 2K+ Fiskumvannet
25-26.09. (J.L. Hals).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse. Trekker sørover til
tempererte strøk vinterstid). Tundragjess er blitt observert
nesten årlig i Buskerud på 1990-tallet. Hyppigst i
trekktidene vår (medio april – medio mai) og høst (ultimo
september – medio november) i Nordre Tyrifjorden,
sjelden ellers. Dette er første funn fra Fiskumvannet.
Hvitkinngås Branta leucopsis (18/50 – 3/7) R
1998
ØVRE EIKER: 4 10.05. Fiskumvannet (B.T.
Bollerud m.fl.).
1999
HURUM: 1 par Vealøs 22.05. (T.
Andersen, E.T. Tollefsen). 1 par Mølen 17.07.
(T. Andersen, E.T. Tollefsen).
LIER: 3 2K+ Linnesstranda 29.08. (O.E.
Bakken).

Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

13.04.

1 2K+

K. Myrmo

24.04.
24.04.
05.05.

1 M 2K+
1 M +1 F
4

31.08.

1 1K

03.10.
03.10.

1 1K
1

Svendsrudvika,
Hole
Bønsnes, Hole
Nordfjorden, Hole
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Svendsrudvika,
Hole
Vik, Hole
Sandtangen,
Onsaker, Hole

K. Myrmo
K. Myrmo
J.T. Johnsen,
B.T. Bollerud
K. Myrmo
K. Myrmo
K. Myrmo

(Spredt i Vest- og Sør-Europa samt østover mot Kina).
Innlandsfunn av gravand gjøres nå årvisst i Nordre
Tyrifjorden og Fiskumvannet, men arten er fåtallig. De
fleste funn gjørs i april og mai, ungfugler ses av og til
om høsten.
Mandarinand Aix galericulata (4/4 – 1/1) R
1999
LIER: 1 hann Linnesstranda 18.04. (R.E.
Andersen).
(Øst-Asia. Forvillet hekkebestand i Storbritannia). 1 ind
skal visstnok også være sett ved Svangstrand, Sylling i
samme periode, muligens samme fugl. Alle observasjoner
til nå er gjort om våren fra ultimo mars til medio mai.
Brunnakke Anas penelope vinterfunn R
1999
HOLE: 140 Steinsvika + 2 v/Sundvollen 05.12.
(K. Myrmo), 92 Vik 07.12. (K. Myrmo).
MODUM: 1 hunn Vikersund 12.01. (B.H.
Larsen).
(Nordlige Eurasia. Overvintrer normalt i Europa sør for
Norge og i Sør-Asia). Et stort antall brunnakker har de
siste årene oppholdt seg i Steinsfjorden utover vinteren
så sant isforholdene tillater det.
Amerikakrikkand Anas carolinensis (2 – 0)
1998
HOLE: 2K+ hann Svarstadvika 19-24.04.* (F)
(K. Myrmo, J.L. Hals, m.fl.).
(Nord-Amerika). Dette er det andre funnet i Buskerud
av denne nordamerikanske varianten av “vår” krikkand.
Første funn ble gjort i Strandafjorden, Ål 15.05.94. Ellers
i Europa er dette den hyppigste transatlantiske gjesten
blant andefuglene. Arten som tidligere var ansett som
en underart til vanlig krikkand Anas crecca , er nå
godkjent som egen art.
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Hybrid stjertand Anas acuta x stokkand Anas
platyrhynchos (1 – 0). Individ som viste hybridkarakterer til ovennevnte arter.
1998
HOLE: hann Steinsvika 13-28.04. (K. Myrmo,
J.L. Hals).

(Nordlig cirkumpolar utbredelse). Skjeender observeres
fåtallig men regelmessig i Buskerud, spesielt vår og høst.
Totalt 21 individer i 1999 er omtrent samme antall som
i 1998. Observasjonen i Svendsrudvika kan tyde på et
mulig hekkeforsøk.

Hybrider mellom ender er av de mer vanlige krysninger
som forekommer i fugleverdenen. Vanligvis er dette en
krysning mellom to arter, men avkommet blir ikke alltid
sterilt, slik at det kan forekomme en miks mellom både
3 og 4 arter noen ganger. I de siste årene har det blitt
observert flere andehybrider i Tyrifjordsområdet.

Taffeland Aythya ferina R
Observasjoner fra 1999:

Knekkand Anas querquedula R
Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

25.04.

2K+
M og F
1-10
(7 M+3 F
13.05.)
2K+
hann
2K+
M og F
2

Karlsrudtangen,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

K. Myrmo

25.04.08.06.
20.05.
15.06.
22.08.

Linnesstranda,
Lier
Svendsrudvika,
Hole
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

J.T. Johnsen,
L.T. Poppe,
B.T. Bollerud m.fl.
F. Ljønes
K. Myrmo

Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

0512.01
12.01.

1 hunn

Nordfjorden,
Ringerike og Hole
Tveiten,
Tyrifjorden,
Modum
Steinsvika, Hole

K. Myrmo

1 hunn

B.H. Larsen

13. og
15.04.
22.04.
27.04.

1 hunn

01. og
05.05.

2 hann og
1M+1F

Linnesstranda, Lier
Herøysundet,
Steinsfjorden, Hole
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

09.10.

1

Linnesstranda, Lier

0107.11
11.11.

4 (2M+2F)

Synneren, Ringerike

B.T. Bollerud,
J.T. Johnsen
m.fl.
G.T. Fossum,
J.T. Fossum
K.Myrmo

1 hunn

Steinsvika, Hole

K. Myrmo

2
1 hann

K. Myrmo
R.E. Andersen
K. Myrmo

J.L. Hals,
J. Nedberg

(Tempererte deler av Palearktis. Norge representerer et
nordlig og vestlig ytterpunkt for arten). Knekkanda
forekommer fåtallig men regelmessig i Buskerud.
Hyppigst observeres arten om våren ultimo april - mai.
Høstfunn er heller sjeldne. 1999 var et svært godt år for
knekkand i Buskerud med rekordantall på 10 ind i
Fiskumvannet 13.05. (tidligere maks 5-6 ind).
Skjeand Anas clypeata
1998
ØVRE EIKER: 1 2K+ M Fiskumvannet
15.05 (ukjent). 2 1K+ Fiskumvannet 31.08. (J.L.
Hals).

(Sentrale/østlige deler av Palearktis, øst til Baikalsjøen).
Totalt rundt 15 individer i 1999 er toppnotering for
Buskerud på linje med 1998 (ca. 14 ind). Arten observeres
nå regelmessig i Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden
vår og høst. Vinterfunn er heller sjeldne.
Havelle Clangula hyemalis innlandsfunn R
1998
HOLE: 1K Sundvollen 24.11. (K. Myrmo).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse). Sjelden hekkefugl i
indre fjellstrøk, ellers fåtallig og sporadisk i lavlandet
vår (april – primo mai) og høst (oktober-november).
Trolig regelmessig i Tyrifjorden. Ingen observasjoner er
rapportert fra 1999.

Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

22. og
26.04.
23. og
24.04.
09.05.

2
1 par og
2M+1F
1M

O.E. Bakken, R.E.
Andersen
J.L. Hals m.fl.

12. og
13.05.
15.05.

1 M og
1M+1F
1M+1F

27.05.24.06.
15.08.

1–3
(2 M+1 F)
2

18.08.

1

20.08.
09.09.

2 eklips
1 hunnf.

12. og
21.09.
23.09.

1

Linnesstranda,
Lier
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Karlsrudtangen,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Svendsrudvika,
Hole
Svendsrudvika,
Hole
Linnesstranda,
Lier
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Vassfjorden, Ål
Juveren,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Steinsvika, Hole

1

V. Bunes
J.T. Johnsen m.fl.
K. Myrmo
K. Myrmo
J.E. Nygård,
R.E. Andersen
Ukjent
L.T.Poppe
K. Myrmo
Ukjent
K. Myrmo

Svartand Melanitta nigra vinterfunn
1999
LIER: 1K+ hunnfarget Linnesstranda
11.12. (J.E. Nygård).
(Nordlig utbredelse i Europa gjennom Sibir til
Kamtsjatka og Alaska.). Sjelden art i Buskerud om
vinteren.
Sjøorre Melanitta fusca (? – 2/12) R
1998
ÅL: hekking, 1 hunn m/8 pull Steintjerni
(MN73) 17.07. (E. Frantzen). 1 hunn m/7 pull
Fisketjørni (MN6611) 23-25.07. (T. Breiehagen).
1999
LIER: 4 2K+ Linnesstranda 16.05 (S.
Stueflotten, J.E. Nygård, R.E. Andersen).
ÅL: hekking, 1 hunn m/7 pull Steintjerni
(MN73) 20.07. (E. Frantzen).
(Nesten cirkumpolar utbredelse, men mangler i ØstKanada. Hekker i taigabeltet og sørlig tundra i
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subarktiske strøk. Overvintrer langs kyster rundt og sør
for hekkeområdene). Underrapportert art som hekker
spredt i indre fjellstrøk, og som observeres en sjelden
gang i lavlandet utenom hekketiden, bl.a. i Tyrifjorden
og Fiskumvannet. Observasjonen på Linnesstranda er
den første for denne lokaliteten.
Lappfiskand Mergus albellus (56 – 5/9) R
Observasjoner fra 1999:

Myrhauk Circus cyaneus (? – 8/8)
1997
ÅL: hann Nystølane 03.05. (E. Frantzen),
hann Helsingset, 11.05. (E. Frantzen).
Observasjoner fra 1998:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

22.05.

F

E. Frantzen

M
F
F
F

Helsingset, Torpo,
Ål
Steintjerni, Ål
Breiset, Ål
Urundlia, Hol
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Hasselåsen, Darbu
Øvre Eiker
Fiskeløs,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

12.01.

1M+1F

B.H. Larsen

24.04.

1 hunn

K. Myrmo

25.09.

1

24.10.14.11.
24.10.
30.10.

1-2 hunnf.
(2 03.11.)
1-2 hunnf.
1 F + 1 1K

Bergsund,
Ringerike
Nordfjorden,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Steinsvika, Hole
Svensedammen,
Drammen

23.05.
17.07.
20.07.
24.09.

J. Nedberg m.fl.

01.10.

1

K. Myrmo
S. Stueflotten

08.11.

F

(Nordøstlige deler av Fennoskandia øst til Kamtsjatka).
Arten overvintrer regelmessig i Buskerud, oktober - april.
1997 og 1998 var rekordår med hhv. 9 og 15 funn. 5
funn av 9 individer i 1999 er derfor en tilbakegang.
Glente Milvus milvus (0 – 1)
1999
KONGSBERG: 2K+ Hedenstad kirke
18.06. (J.T. Bollerud).
(Europa nord til Sør-Sverige, spredt i Nord-Afrika). Dette
er første sikre funn av arten i Buskerud etter at en
ubestemt svartglente/glente ble observert i Skrimfjella,
Kongsberg 16.06.91.
Sivhauk Circus aeroginosus (? – 9/11) R
1998
HOLE: ad hann Svendsrudvika 25.04. (V.
Bunes).

Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

16.04.

Sf Nesbyen, Nes

J. Mjåland

03.05.

Ad hann +
2K+ hunn
3K hann

B.T Bollerud m.fl.

22.05.

1 hunnf.

primo
aug. 06.09
22.08.

1K
(2 ind 15. og
27.08.)
2 juv

Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

V.Ree, K. Elgmårk

02. og
12.09.
05. og
09.09.
05.09.

1 juv

Juveren,
Ringerike
Juveren,
Ringerike
Steinsvika, Hole

K. Myrmo

23.09.

1 juv

Synneren,
Ringerike
St einsvika, Hole

1 juv
1 juv

B.T. Bollerud,
J.T. Bollerud
B.T. Bollerud,
J.T. Bollerud m.fl.

K. Myrmo
K. Myrmo

K. Myrmo

(Vesentlig østlige deler av Vest-Palearktis). 1999funnene regnes som 9 funn av 12 individer. Dette er
omtrent det samme som i 1998. De fleste observasjonene
er fra Fiskumvannet og Nordre Tyrifjorden, mai september. Observasjonen ved Nesbyen 16.04. er den
tidligste som er gjort i Buskerud så langt. Det foreligger
ennå ingen indikasjoner på hekking i fylket.

P.Ø. Klunderud
J.T. Bollerud
J.T. Bollerud,
M. Sjøblom

Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

27.05.

2K+

V. Bunes

09. –
20.06.
14.06.

1-2 2K+

Synneren,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

02.07.
12.07.
05.09.

06.09.
24.09.
06.10.

Observasjoner fra 1999:

E. Frantzen
E. Frantzen
T. Breiehagen
A. Olsen

J.T. Johnsen,
B.T. Bollerud m.fl.
1 ad + 2K
K.Grøsland,
B.T. Bollerud,
J.T. Johnsen,
1
Granbakken, Eikeren,
P.Ø. Klunderud
Øvre Eiker
1
v/Numedalslågen,
J.T. Johnsen
Flesberg
1
Fiskumvannet,
B.T. Bollerud,
Øvre Eiker
J.T. Johnsen,
J. Nedberg
1K
Heimtun, Darbu, Øvre
M. Sjøblom
Eiker
1K
Fiskumvannet,
A. Olsen
Øvre Eiker
2K+
Fiskumvannet,
B.T. Bollerud,
Øvre Eiker
J.T. Bollerud

(Cirkumpolar utbredelse, primært i nordlige og
tempererte strøk; forekommer noe spredt, mest
regelmessig i sentrale deler av Sibir). Myrhauken hekker
jevnlig i fylkets nordlige deler. For 1997 - 1999 er det
da også rapportert inn flere observasjoner fra disse
områdene, men ingen hekkefunn. 1999-observasjonene
regnes som 8 funn av 8+ individer, mens det totalt for
1998 ble registrert 11 funn av 12 individer. I nedre deler
av fylket observeres myrhauk fåtallig men regelmessig i
trekktidene vår (medio april – mai) og høst (ultimo august
– primo oktober). 1 hunn Fiskumvannet 08.11.98 er den
seineste observasjonen som er gjort i Buskerud.
Musvåk Buteo buteo (1 - 0) vinterfunn R
1998
ØVRE EIKER: Vestfossen 01.02. (B.T.
Bollerud, J.T. Bollerud, M. Sjøblom).
(Europa med unntak av de nordlige deler, samt videre
østover i sentrale og nordlige Eurasia. Overvintrer i
Sentral- og Sør-Europa). Musvåken er en vanlig
hekkefugl i Buskerud. De første individene ankommer
normalt fylket ultimo mars / primo april. Vinterobservasjoner derimot er svært sjeldne.
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Fjellvåk Buteo lagopus (4 - 1) vinterfunn R
1998
LIER: Garsjø, Finnemarka 26.12 (R.E.
Andersen).
1999
KONGSBERG: Hvittingfoss 08.01. (H-J.
Hovelstad).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse. Hekker i Europa sør
til fjellene i Sør-Norge. Overvintrer sør for hekkeområdet,
i Sentral- og Øst-Europa). Fjellvåken hekker vanlig i
fjellområder i Buskerud, særlig i smågnagerår.
Overvintrende individer ses årlig i Norge, da særlig
ungfugler i kystnære områder. I Buskerud ses arten svært
sjelden vinterstid.
Kongeørn Aquila chrysateos (12-3) lavlandsfunn R
1998
KONGSBERG: Hvittingfoss 06.12. (H-J.
Hovelstad).
1999
KONGSBERG: Kongsberg 25.06. (J.T.
Johnsen). Kongsberg 13.11. (J.T. Johnsen).
ØVRE EIKER: 1 ad Åssida, Darbu 28.08. (P.Ø.
Klunderud).
(Den nordlige halvkule) Kongeørna hekker i høyereliggende deler av fylket. Voksne individer er standfugler,
mens ungfugler jevnlig ses utenfor hekkeområdet, særlig
i vinterhalvåret. Ungfugler av kongeørn observeres
således årlig i lavereliggende deler av fylket.

Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

27.05.

2K+

V. Bunes

09. –
20.06.
14.06.

1-2 2K+

Synneren,
Ringerike
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

02.07.

1

12.07.

1

05.09.

1

06.09.

1K

24.09.

1K

06.10.

2K+

1 ad +
2K

J.T. Johnsen,
B.T. Bollerud m.fl.
K.Grøsland,
B.T. Bollerud,
J.T. Johnsen,
Granbakken, Eikeren,
P.Ø. Klunderud
Øvre Eiker
v/Numedalslågen,
J.T. Johnsen
Flesberg
Fiskumvannet,
B.T. Bollerud,
Øvre Eiker
J.T. Johnsen,
J. Nedberg
Heimtun, Darbu,
M. Sjøblom
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
A. Olsen
Øvre Eiker
Fiskumvannet,
B.T. Bollerud,
Øvre Eiker
J.T. Bollerud

(Vesentlig østlige og tempererte strøk av Eurasia). I 1998
ble det gjort et stort antall observasjoner av lerkefalk ved
Fiskumvannet, med rekordnotering 6 ind samtidig!
30.08.98. Også i 1999 ble de fleste observasjonene gjort
i området rundt Fiskumvannet. Dette dreier seg høyst
sannsynlig om de samme individene gjennom hele
sesongen.

Aftenfalk Falco vespertimus (1 – 0)
1997
RØYKEN: 2K+ hann Spikkestad 22.05
(J.L. Hals).

Jaktfalk Falco rusticolus R
1998
ØVRE EIKER: Bomenga 01.09. (M. Sjøblom).
1999
ØVRE EIKER: 2K+ hann Fiskumvannet 01.05.
(J.T. Johnsen, A. Olsen m.fl.), 2K+ Fiskumvannet 22.08. (J.L. Hals).

(Utbredt i sentrale deler av Eurasia, i Europa vesentlig
øst for Tsjekkia). Det samme individet ble sett på
Bjørnstad, Røyken noen kilometer unna tidligere samme
dag (Jensen m.fl. 1999). Dette er Buskeruds første funn
av denne arten, som har en østlig utbredelse.

(Cirkumpolar utbredelse). Jaktfalken hekker spredt i
fjellet i de øvre og midtre deler av Buskerud. Arten sees
sjeldent i lavlandet vår og seinsommer / høst.

Dvergfalk Falco columbiarus (4 – 0) vinterfunn R
1998
ØVRE EIKER: Hals, Vestfossen 22.01 (A.
Hals), hann Vestfossen 08.03. (J.T. Bollerud,
M. Sjøblom).

Vandrefalk Falco peregrinus (1 - 1) vinterfunn R
1997
ØVRE EIKER: 2K Darbu 22.01. (M. Sjøblom).
1999
HURUM: Østnestangen 26.12.* (F) (J.L. Hals).

(Cirkumpolar nordlig utbredelse. Overvintrer sørover i
Europa). Vinterfunn av dvergfalk i Buskerud er svært
sjeldne, selv om enkelte individer overvintrer årlig i
Norge.
Lerkefalk Falco subbuteo (25/32 – 5/6)
1998
HOLE: Svarstadvika 20.07. (B.H. Larsen).
ØVRE EIKER: 2K+ Fiskumvannet 20.06., og
16.08 (J.T. Johnsen, J.L. Hals). 6
Fiskumvannet 30.08. (B.T. Bollerud, B.R.
Skullestad).

Vandrefalk. Foto Jon L. Hals
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(Flekkvis kosmopolitisk utbredelse. Nominatunder-arten
peregrinus utbredt i Vest-Palearktis øst til Jenisei).
Vinterfunn av vandrefalk i Buskerud er sjeldne, selv om
enkelte individer nå overvintrer årlig i Norge.

Observasjoner fra 1999:

Vaktel Coturnix coturnix (? – 7)
Observasjoner fra 1999
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

27.05.

2K+ M
syng.
2K+ M
syng.
2K+ M
syng.
2K+ M
syng.
2K+ M
syng.
2K+ M
syng.* (L)
2K+ M
syng.

Svendsrudvika,
Hole
Komnes,
Kongsberg
Domholt, Hole

V. Bunes

02.05.06.
09.26.06.
hele
juni
24.06.
05.22.07.
02.08.

Sivhøne Gallinula chloropus R
1998
ØVRE EIKER: 2K+ Fiskumvannet 04.09.
(I. Stensrud).

H-J. Hovelstad

Selte, Hole

V. Bunes,
K. Myrmo
V. Bunes

Snyta, Ringerike

K. Myrmo

Helsingset, Torpo,
Ål (900 m.o.h.)
Gulliksrud,
Øvre Eiker

E. Frantzen

Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

02.05.

2K+

S. Stueflotten

primo
mai
22.08.
25.08.

1
2K+
1

08.08.26.09.

2K+
(+1K 5/9)

Miletjern,
Nedre Eiker
Vestfosselva,
Øvre Eiker
Steinsvika, Hole
Miletjern,
Nedre Eiker
Fiskumvannet,
Øvre Eiker

26.09.

1K

14.10.
14.30.10.

2K+
1K
(3 1K,
17/10)
1

J.T. Johnsen

(Store deler av Eurasia, Sørvest-Asia og Sør-Afrika).
Antall observasjoner har økt de siste årene, og arten
observeres nå årlig i nedre deler av fylket, ultimo mai –
primo august. Vaktelen hekker neppe årvisst i Norge.
Alle observasjonene dreier seg om syngende fugler - oftest
hørt om natten. Funn i øvre deler av fylket er sjeldent,
og Helsingset i Ål er i tillegg spesielt da det er gjort på
slåttemark som ligger ca. 900 moh. Arten er noe
underrapportert.
Vannrikse Rallus aquaticus (9/9 – 3/4) R
1999
HOLE: 2 2K+ syngende ind Svendsrudvika
mai-juni (V. Bunes).
ØVRE EIKER: 1K+ Fiskumvannet 12. og
18.09. (L.T. Poppe, T. Kolaas, J.T. Johnsen).
1K+ Fiskumvannet 21.11. (J. Nedberg).

Ultimo
desember

Svensedammen,
Drammen
Steinsvika, Hole
Linnesstranda,
Lier
Vestfosselva,
Øvre Eiker

M. Sjøblom
K. Myrmo
NOF-Drammen ll.
utemøte
B.T. Bollerud,
J.T. Johnsen,
J.L. Hals m.fl.
S. Stueflotten
K. Myrmo
E. Gates,
S. Stueflotten,
J.E. Nygård
M. Sjøblom

(Forekommer spredt i alle verdensdeler, vesentlig i
tempererte strøk). Sivhøna ses nå stadig sjeldnere i
Buskerud, og arten er forsvunnet fra flere lokaliteter hvor
den før var vanlig. Sivhøna ankommer normalt i siste
havdel av april og holder seg i vårt område til ut i oktober.
Vinterobservasjoner er sjeldne.
Sothøne Fulica atra vinterfunn R
1998
HOLE: 5 Sælabonn 18.01. (K. Myrmo), 8
Rytteraker 27.01. (B.H. Larsen).
ØVRE EIKER: Vestfosselva 16.01. (A. Hals).
Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

(Eurasia nord til Sør-Fennoskandia og Sør-Sibir).
Vannrikse er registrert hekkende i Buskerud, men
levesettet gjør den vanskelig å oppdage. Arten observeres
hyppigst, men ikke årlig, ved Fiskumvannet, mai –
november.

05.12.01.
12.01.
20.02.
20.02.

8-16

K. Myrmo

21.02.

1

Åkerrikse Crex crex (13 – 2)
1999
HOLE: 2K+ syngende hann Hole kirke
10.06. (V. Bunes, V. Ree).
DRAMMEN: 2K+ syngende hann Skjeldrum,
Skoger 16.06. (O.E. Bakken, H. Vasiloff).

05.29.12.
29.12.

maks 131
(5/12)
2

Nordfjorden,
Ringerike
Viul, Randselva,
Ringerike
Bergsjøen,
Modum
Kongsberg,
Kongsberg
Steinsvika/Steinsfj.
Hole
Nordfjorden,
Ringerike

(Forekommer sparsomt til lokalt vanlig i det meste av
sentrale Eurasia). Åkerriksa er en direkte truet art i
Norge, med kun en liten og ustabil bestand. Nesten hvert
år gjøres det funn av åkerrikse i Sørøst-Norge, men arten
er ikke registrert årlig i Buskerud. To funn i 1999 er
derfor positivt. Sangplassen i Skoger forsvant noen dager
seinere da graset ble slått. Arten antas å være noe
underrapportert.

4
2
8

K. Myrmo
K. Myrmo
S. Stueflotten
K. Myrmo
K. Myrmo

(Store deler av Eurasia og Oceania, samt spredt i NordAfrika. Delvis trekkfugl). 129 ind i Steinsvika + 2 ind
til i Steinsfjorden 05.12. er rekord for Nordre Tyrifjorden
og Buskerud. Dette viser sammen med andre observasjoner at sothøne-bestanden nå er økende i SørøstNorge. Antall overvintrende individer avtar mye utover
vinteren, og i slutten av februar er det normalt bare et
fåtall individer å se.
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Tundralo Pluvialis squatarola (19 – 2/6) R
1999
ØVRE EIKER: 1 Fiskumvannet 27. og 29.08.
(J.T. Johnsen, B.T. Bollerud, R. Botnemyr
m.fl.). 2-5 Fiskumvannet 18-27.09.* (F) (5 ind
21.09.) (B.T. Bollerud, J.T. Bollerud, J.T.
Johnsen m.fl.).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse, hekker over-veiende
på tundra. Overvintrer langs kystene til alle kontinenter,
godt sør for hekkeområdet). Arten opptrer fåtallig, men
forholdsvis regelmessig, på høsttrekk (medio august –
primo oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers.
Polarsnipe Calidris canutus (13 – 1/3) R
1998
ØVRE EIKER: 1K+ Fiskumvannet 27.09.
(K Grøsland, J.T. Johnsen).
1999
RINGERIKE: 3 1K Karlsrudtangen 31.08. (K.
Myrmo).
(Arktiske strøk, overvintrer langs kysten av Vest-Europa
til Vest-Afrika). Polarsnipa opptrer bare sporadisk i lite
antall på høsttrekket i Buskerud (ultimo juli – primo
oktober). Arten observeres ikke årlig i fylket.
Dvergsnipe Calidris minuta (? – 3/5) R
1999
HOLE: 3 1K+ Svarstandvika 16.08. (V.
Bunes).
RINGERIKE: 1K+ Karlsrudtangen 31.08. (K.
Myrmo).
ØVRE EIKER: 1+ 1K+ Fiskumvannet 18. og
20.08. (J.T. Johnsen, B.T. Bollerud, J.T.
Bollerud m.fl.).
(Hekker i Øst-Finnmark, deler av Kola samt spredt i
nordlige deler av Sibir. Overvintrer i Afrika og østover
til India). Observeres stort sett årlig i nedre deler av fylket
i lite antall på høsttrekket (medio august – september).
Vårfunn er meget sjeldent.
Temmincksnipe Calidris temminckii (? – 1/3) R
1999
ØVRE EIKER: 1-3 1K+ Fiskumvannet 18.
- 23.08. (B.T. Bollerud, J.T. Johnsen, J.T.
Bollerud m.fl.).
(Klumpvis utbredelse i nordlige strøk fra Skandinavia
til Beringstredet). Temmincksnipa hekker sparsomt i
øvre deler av fylket. I nedre deler av Buskerud observeres
arten mer sporadisk på vårtrekket i siste halvdel av mai
og høsttrekket (medio august – ultimo september).
Tundrasnipe Calidris ferruginea (17 – 1/1)
1999
ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 18., 23. og
27.08.* (F) (B.T. Bollerud, J.T. Johnsen m.fl.).
(Hekker i et begrenset område, sentralt i Nord-Sibir.
Overvintrer i store deler av Afrika og østover til
Australia). Tundrasnipa observeres sporadisk i lite antall
på høsttrekket i nedre Buskerud. De fleste funn er gjort
fra medio august til medio september i Nordre Tyrifjorden
og Fiskumvannet. Det foreligger ingen vårfunn av arten

Fjellmyrløper Limicola falcinellus (1/1 - 0/0)
1992
RINGERIKE: 2K+ Røssholmstranda 07.08.
(B.H. Larsen).
(Fennoskandia). Dette er så langt LRSK kjenner til det
første funnet av fjellmyrløper i Buskerud i nyere tid.
Løvenskjold oppgir at arten hekker i Hallingdal, men
gir ingen detaljer (Haftorn 1971). Arten hekker i dag
sjeldent i fjellbjørkeregionen i alle fall sør til Oppland,
og sees ellers sporadisk på trekket, spesielt i august, langs
kysten fra Trøndelag til Rogaland og i Østfold.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus (? - 0)
1996
NEDRE EIKER: 1K+ Miletjern 13.10.*
(F) (M. Winnes, M. Halmrast).
1997
NEDRE EIKER: 1K+ Miletjern 28.09. (M.
Winnes, M. Halmrast).
1998
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 22.08. (M.
Winnes, M. Halmrast).
(Hekker i nordlige Sibir og Fennoskandia. Overvintrer
spredt i Europa, India og Sentral-Afrika). Det er gjort
overraskende få funn av kvartbekkasin i Buskerud (<
20), noe som kan skyldes at den er vanskelig å oppdage.
Arten er dessuten underrapportert til LRSK. Her til lands
hekker kvartbekkasin regelmessig kun i Finnmark. Den
trekker forholdsvis sent, og forlater ofte ikke hekkeplassene før i september. I Buskerud observeres
kvartbekkasin normalt fra medio september til medio
november, oftest i oktober. Observasjonen 22.08.98 er
derfor uvanlig tidlig.
Dobbeltbekkasin Gallinago media (? - 2) R
1999
ØVRE EIKER: 1K+ Hals, Vestfossen
23.09. (A. Hals).
ÅL: 1K+ Tvistvatnet, 20.08. (L.T.Poppe).
(Cirkumpolar utbredelse i nordlige strøk). Dobbeltbekkasinen hekker spredt i øvre deler av Buskerud. Arten
ses heller sjelden i trekktidene vår og høst i nedre
Buskerud, men er nok oversett som andre bekkasiner.
Lappspove Limosa lapponica (8 – 1/2)
1999
ØVRE EIKER: 2 2K+ Fiskumvannet 13.05
(J.R. Gustad, S. Dahle, T. Hansen).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse på arktisk tundra).
Lappspove observeres ikke årlig i Buskerud. De fleste
observasjoner er gjort ved Fiskumvannet og i Nordre
Tyrifjorden på vårtrekket medio mai og høsttrekket i
august-september. Arten er noe underrapportert i
Buskerud.
Sotsnipe Tringa erythropus (32 – 4/5) R
1999
LIER: 1 Linnesstranda 17.08. (O.E. Bakken).
RINGERIKE: 1K Nordjorden 13.08. (K.
Myrmo).
ØVRE EIKER: 1-2 2K+ Fiskumvannet 0313.05 (J.T. Johnsen, B.T. Bollerud, J.Nedberg
m.fl.). 1 Fiskumvannet 12.09. (ukjent).
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(Nesten kontinuerlig utbredelse i det nordlige Palearktis.
I Norge hekker sotsnipa hovedsakelig i Finnmark). Arten
observeres årlig i Buskerud under vårtrekket (mai) og
høsttrekket (august-september). Av og til kan en også se
voksne individer (hunner) på trekk sørover allerede i juli.
Sotsnipa trekker på bred front, og opptrer sjelden i større
ansamlinger underveis på trekket.

to ganger på kysten av Hurumlandet og en gang (1997)
på Fiskumvannet. Storjoen hekker på noen få steder langs
norskekysten fra Runde og nordover til Finnmark.
Observasjoner gjøres imidlertid langs store deler av
norskekysten, mest i trekktidene. Trolig vil en bedre
dekning på Hurumlandet gi flere funn av denne og andre
joarter.

Steinvender Arenaria interpres (16 – 1) R
1999
ØVRE EIKER: 2K+ Fiskumvannet 13.05.
(J.L. Hals, J. Nedberg m.fl.).

Dvergmåke Larus minutus (17/25 – 0)
1998
HOLE: 2K+ Steinsvika 12.05. (B.H.
Larsen). 2K+ utenfor Onsakervika 28.07. (B.H.
Larsen).

(Cirkumpolar utbredelse i nordlige strøk). Steinvenderen
observeres ikke årlig i Buskerud. Fiskumvannet er
lokaliteten med flest funn og mai måneden hvor arten
observeres oftest.
Svømmesnipe Phalaropus lobatus (? – 1/5) R
1997
HOL: 4-5 2K+ Syningstøltjørni 23.06. (T.
Breiehagen).
1998
ÅL: 6 2K+ Langtjerni 06.06. (E. Frantzen).
1999
ÅL: 5 2K+ hekkelokalitet Djup 11.07. (T.
Breiehagen).
(Cirkumpolar arktisk og subarktisk utbredelse). Arten
hekker flere steder i øvre deler av Buskerud, men ses
sjelden på trekket i lavlandet. De fleste observasjonene
er fra slutten av mai til begynnelsen av juni.
Tyvjo Stercorarius parasiticus (6 – 1/2)
1999
ØVRE EIKER: 2 1K Fiskumvannet 03.10.
(J.T. Johnsen).
(Cirkumpolar, primært i kystnære områder, i Europa sør
til Skottland, Sør-Norge og Østersjøkysten). De fleste
observasjoner av joer i Buskerud er gjort om høsten. Tyvjo
observeres kun sjeldent rundt Hurumlandet, men er ikke
rapportert derfra siden 1980, men det skyldes nok for
liten feltaktivitet i seinere år. I innlandet er arten bare
med sikkerhet observert en gang
tidligere på Averøya i september
1982, men ubestemte ungfugler
av jo er sett ved Fiskumvannet et
par ganger tidligere. Det er
vanskelig å skille ungfugler av
tyvjo, polarjo og fjelljo fra
hverandre i felt, derfor krever
LRSK en grundig beskrivelse for
å kunne arts-godkjenne slike
funn.

(Flekkvis utbredelse i østlige Eurasia og Nord-Amerika).
Med etterrapporteringen fra 1998 kommer totalen fra
dette året opp i fem individer, noe som likevel er litt
færre enn rekordantallet fra 1997 på åtte individer. Selv
om det ikke er rapportert noen funn fra 1999, er arten
observert nesten årlig i fylket på 1990-tallet. De fleste
observasjoner er gjort i august-september. Vårfunn i mai
er heller sjeldent.
Sildemåke Larus fuscus hekking innland
1999
HOLE: 2 par med reir Steinsvika 15.06. (V. Ree,
B.H. Larsen, K. Myrmo).
(Nordlige Palearktis, fra kystområder i Nordvest-Europa,
gjennom Finland, Nord-Russland og Sibir til Taimyrhalvøya i øst). Dette er første påviste hekking for arten i
Nordre Tyrifjorden. Begge reir med 2 egg. Seinere ble 2
pull klekt i ett av reirene. Sildemåka hekker for øvrig
tallrikt på flere holmer og skjær utenfor Hurum.
Bestanden her har økt jevnt de siste 20 årene (Jensen
m.fl. 2001).
Grønlandsmåke Larus glaucoides (2/2 – 2/2)
1999
NEDRE EIKER: 2K Krokstadelva 30.01. –
14.03.* (F) (J.L. Hals, L.T. Poppe m.fl.).
ØVRE EIKER: 3K Fiskumvannet 25.04. (J.L.
Hals, J.T. Johnsen).

Storjo Stercorarius skua (3 - 1)
1999
HURUM: 2K+ Øf
Mølen
21.07.(R.E.Andersen)
(Atlanterhavet. Hekker langs ytre
kyststrøk i Nordøst-Atlanteren).
Dette er Buskeruds fjerde funn av
storjo. Arten er tidligere observert

Grønlandsmåka ved Stensetøya. Foto : Jens E. Nygård
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(Grønland, samt Baffin Island og Nordvest-Ungava i
Canada). Individet som oppholdt seg i Drammenselva
ved Krokstadelva, var usedvanlig stort – trolig en hann,
og det var i starten litt usikkerhet om hvilken art det
dreide seg om – grønlandsmåke eller polarmåke. Studier
av måkeflokker som oppholder seg i nedre deler av
Buskerud om vinteren, har resultert i overraskende
mange funn av hvitmåker de seinere årene.
Polarmåke Larus hyperboreus (4 – 0)
1998
NEDRE EIKER: 2K+ Krokstadelva
11.08. (J. L. Hals).
(Flekkvis utbredelse i østlige Eurasia og Nord-Amerika).
Dette funnet var uteglemt i forrige LRSK-rapport (Jensen
m.fl. 1999). Det dreier seg høyst sannsynlig om samme
individ som ble sett ved Fiskumvannet noen dager seinere
(16.08.98). Funnet understreker Nedre Eikers sterke
posisjon når det gjelder hvitmåke-observasjoner i SørNorge. Dette er for øvrig første sommerfunn av arten i
fylket.
Krykkje Rissa tridactyla (? – 4/6) R
1999
HOLE: 1-2 Nordfjorden 18.12. og 2 23.12. (V.
Bunes).
HURUM: Ramvikholmen og Tofteholmen
22.05. (T. Andersen).
ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 03.10. (J.T.
Johnsen), 1K Lonnemarka, Junger 24.12. (T.O.
Simensen, P.Ø. Klunderud).
(Cirkumpolar, flekkvis utbredelse i nordlige strøk). Det
må antas at krykkjer forekommer relativt hyppig langs
kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret, spesielt etter
uværsperioder. Innlandsfunn derimot må regnes som mer
sjeldne. Funnet i Nordfjorden er nr. 6 for Tyrifjordsområdet. Ungfuglen som ble funnet sittende utmattet inne
på en traktorvei i Lonnemarka juleaften, ble tatt hånd
om av finneren, men døde dagen etterpå. Fuglen hadde
oljeskader på både bryst og vinger.
Rødnebbterne Sterna paradisaea utenom nord-fylket (?
- 1)
1998
RINGERIKE: 3K+ Røssholmstranda 14.07.
(B.H. Larsen).
1999
ØVRE EIKER: 1K Fiskumvannet 08.08. (J.L.
Hals).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse, overvintrer langs
iskanten i Antarktis). De fleste funnene av rødnebbterne
i sørfylket, er gjort ved Fiskumvannet og Linnesstranda.
Det foreligger også ett tidligere funn fra Nordre
Tyrifjorden i 1987, men dette er ikke innrapportert til
LRSK. Generelt er arten underrapportert. Ved å studere
trekkende terner nøye bør det være mulig å avdekke flere
individer i sørfylket. Vær imidlertid nøye med artsbestemmelsen hvis du ikke kjenner begge arter godt!

Dvergterne Sterna albifrons (1 – 1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ Fiskumvannet 08.06. (S.
Dale, T. Fjesme).
(Spredt global utbredelse i tempererte og tropiske
områder med unntak av Sør-Amerika. Arten hekket i
Kurefjorden, Østfold i 1995-98). Dette er det andre funnet
i Buskerud. Det første ble også gjort ved Fiskumvannet
05-06.06.96. Primo juni ser derfor ut til å være et optimalt
tidspunkt for denne arten i fylket.
Lomvi Uria aalge innlandsfunn R
1999
HOLE: 12+6 Tyrifjorden 04.04. (K. Myrmo), 2
Bønsnes 27.04. og 01.05. (K. Myrmo), 3 ad
utenfor Frognøya, Tyrifjorden 11.07. (K.
Myrmo, V. Ree, B.H. Larsen).
(Hekker i kolonier langs kystene av Nord-Atlanteren og
Stillehavet. Overvintrer i tilstøtende havområder)
Lomviene som kom inn i Tyrifjorden under den store
invasjonen høsten 1997, har fortsatt tilhold i fjorden. 18
individer er noen færre enn maksimalt antall vinteren
1997/98. Hva skjer når fuglene blir kjønnsmodne i 2001/
2002 - kanskje de prøver seg på hekking?
Alkekonge Alle alle innlandsfunn (? – 3/3) R
1997
KONGSBERG: 1K+ Kongsberg 01.11 (G.
Beggerud, L. Palmstrøm).
1999
NEDRE EIKER: 1K+ Drammenselva, Steinset
07.12. (ukjent).
ØVRE EIKER: 2K+ Bjerknes, Eikeren medio
januar (K. Andreassen), 1K+ Heimtun, Darbu
05.12. (M. Sjøblom).
(Nordlige Palearktisk, hvor den hekker i kjempekolonier
i høyarktiske strøk). Alkekongen observeres regelmessig
langs kysten av Buskerud seinhøstes i oktober til
desember, noen ganger til ut i januar. Innlandsfunn er
mer spesielt, og forekommer normal bare i forbindelse
med spesielle værforhold under større alkefuglinvasjoner.
Hubro Bubo bubo (? - 1)
1998
ØVRE EIKER: Vestsida 24.09. (A. Hals).
1999
LIER: Lierdalen 31.01. (Ø.J. Solberg, B.
Helgerud).
(Utbredt over store deler av Palearktis med unntak av
arktiske strøk). Hubroen er ikke funnet hekkende i
Buskerud på flere tiår, men observeres sporadisk særlig
i vinterhalvåret og tilsynelatende noe hyppigere i seinere
år. Det er likevel sannsynlig at arten finnes hekkende i
øvre og midtre deler av fylket. Både Telemark, Vestfold
og Oppland har små bestander av hubro. Arten
foretrekker leveområder som er vanskelig tilgjengelige,
og er derfor lett å overse. Noen rapporter om hubro i
seinere år har ved nøyere undersøkelser vist seg å være
hornugler, så vær nøye med beskrivelse av lyd, utseende
og størrelse når du mener å ha hørt eller sett en hubro.
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Haukugle Surnia ulula (? - 3)
1998
ÅL: Fetjastølsdalen 26.09. (T. Breiehagen).
1999
HOL: Geilo 3 dager om høsten (B. Kyrkjedalen).
HOLE: Gomnes 20.11. (V. Bunes).
ÅL: Fetjastølsdalen 17.08. (T. Breiehagen).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse). Haukugla hekker
spredt i øvre deler av fylket i gode smågnagerår, og det
fins sannsynligvis en liten, fast bestand i området (pers.
medd. P. & L-E. Furuseth). Arten observeres årlig i
nordfylket. I VinterAtlas er arten til nå registrert i 12
ruter, inkl. et par Eiker-ruter og en på Ringerike.
Jordugle Asio flammeus vinterfunn (1 - 0) R
1994
HOL: Ustaoset 23.12. (P. Furuseth).
(Nordlige Eurasia og Nord-Amerika samt deler av SørAmerika). Arten hekker i fylket i gode smågnagerår, og
observeres årlig i fylket. Vinterfunn er derimot sjeldne.
Så langt er kun dette funnet fra 1994 kjent.
Nattravn Caprimulgus europaeus (? – 7/11) R
Observasjoner fra 1999:
Dato Antall
Lokalitet
Observatør
14.06.

1 syng.

17.06.

1 syng.

21.06.

1 syng.

16.27.06.
27.30.06.
primo
juli
18.07.
* (F)

1
2
1
hekking
2ad + 2pull

Øf Lågen, Kongsb.
Kongsberg
Knivsfjellet,
Hurum
Rødbyvannet,
Hurum
Hvittingfoss (1),
Kongsberg
Hvittingfoss (2),
Kongsberg
Østerud,
Øvre Eiker
Slettfjell,
Øvre Eiker

J.T. Johnsen
E. Gates
L.T.Poppe
H-J. Hovelstad
m.fl.
H-J. Hovelstad
m.fl.
J.L. Hals
M. Winnes,
M. Halmrast

(Store deler av Eurasia og spredt i Nord-Afrika). I 1999
har undersøkelser nattetid på flere aktuelle lokaliteter,
gitt flere nye funn av denne trolske fuglen. Sju funn på
ett år er rekord for Buskerud. Arten ble observert på to
nye lokaliteter ved Hvittingfoss og to på Hurum.
Ytterligere leting i kommunene Hurum, Drammen og
Kongsberg burde kunne gi enda flere nye lokaliteter for
denne mystiske og spennende arten. På Slettfjell ble et
reir med 2 egg funnet i begynnelsen av juli og pull
ringmerket 18.07.

sannsynlighet også har hekket i fylket, så vær på vakt
etter isfugl i hekketiden!
Dvergspett Dendrocopos minor (? - 1) hekking R
1999
ØVRE EIKER: Par med reir Vestfossen
sommeren 1999 (G.K. Stensrud).
(Store deler av Eurasia). LRSK har den seinere tiden
mottatt og registrert en rekke hekkefunn av dvergspett i
Buskerud på 1990-tallet. Bl.a. har Thor Erik Jelstad sendt
inn opplysninger om flere reirfunn i midtfylket fra
perioden 1994-98. Dette omfatter reirfunn ved Stjernetjern og Fønsetåsen mellom Bingen og Lampeland i
Flesberg, Flaghylla og Skuterudåsen i Sigdal, Breivik
gård i Modum (1994), og Vestbymoen og Rakkestadsetra
i Holtefjellsområdet, Øvre Eiker (1998). Andre
rapporterte reirfunn fra Øvre Eiker: Loesmoen april 1997
(S. Stueflotten) og Fiskum sommeren 1997 (M. Sjøblom).
Dette viser at vår minste spetteart i alle fall hekker spredt
i midt- og sørfylket, trolig også i nordfylket. I VinterAtlas
er dvergspett til nå registrert i 16 ruter spredt over hele
fylket. Arten er nok noe oversett i hekketida på grunn av
sin anonyme opptreden.
Heipiplerke Anthus pratensis (0 – 1) vinterfunn R
1999
HURUM: 1K+ Østnestangen 19.12. (J.L. Hals).
(Nordlige deler av Vest-Palearktis, øst til Ob i Vest-Sibir,
samt Sørøst-Grønland, overvintrer lenger sør i VestPaleraktis). Heipiplerker kan av og til overvintre langs
kysten av Sør-Norge. Dette er første rapporterte
vinterfunn av arten i Buskerud – et resultat av et mer
aktivt feltarbeid i VinterAtlas-prosjektet.
Skjærpiplerke Anthus petrosus (? – 1) R
1998
HURUM: 1K+ Østnestangen 17.12. (J.L. Hals,
L.T. Poppe).
1999
HURUM: 1K+ Østnestangen 19.12. (J.L. Hals).
(Kyststrøk i Nord-Europa). Skjærpiplerka hekker i
Buskerud kun sparsomt på Hurumlandet, men registreres
sporadisk også på andre lokaliteter under vårtrekket
ultimo mars til april, og mer sjeldent på høsttrekket
(september-oktober). VinterAtlas-arbeidet har dessuten
vist at arten også kan overvintre på kysten av Hurumlandet enkelte år.

Isfugl Alcedo atthis (36 - 1) R
1999
LIER: 2K+ Linnesstranda 18.04. (R.E.
Andersen).

Sørlig gulerle Motacilla flava flava (2 - 1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ hann Fiskumvannet 13.05.
– 09.06.* (F) (B.T. Bollerud, J.T. Bollerud, J.L.
Hals, J.T. Johnsen m.fl.).

(Forekommer vidt utbredt i alle regioner utenom Amerika
og polområdene; i Europa nord til Mellom-Sverige og
sørligste Finland). Isfugl er observert så og si årlig i
Buskerud på 1990-tallet. Linnesstranda og nedre deler
av Lierelva har hatt klart de fleste observasjonene i denne
perioden. Arten ses nå årlig flere steder på Østlandet, og
er også registrert hekkende i seinere år. Buskerud har
flere potensielle hekkelokaliteter for arten, som med stor

(Hovedsakelig i Mellom-Europa fra Frankrike til Ural).
Sørlig gulerle er i tilbakegang i Norge, med en bestand
som nå er nede på 50-100 par på landsbasis, de fleste
konsentrert om Sør- og Sørvest-Norge (Gjershaug m.fl.
1994). Forrige funn av arten i Buskerud ble gjort i 1997.
Alle funn så langt er gjort i tidsperioden 11.05. – 09.06.
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Svartryggerle Motacilla alba yarrellii (2 – 1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ Flesaker trafostasjon,
Fiskumvannet 04-26.04. og 23.05. (K. Grøsland,
J.L. Hals, R. Holmen, J. Nedberg m.fl.).

Myrsanger Acrocephalus palustris (26 – 7/14)
1998
HOLE: syngende hann Bjørketangen 15-16.06.
(B.H. Larsen).
Observasjoner fra 1999:

(De Britiske øyer og lokalt andre steder i Vest-Europa).
Denne engelske underarten av vår egen linerle påtreffes
regelmessig på Sørvestlandet tidlig på våren. Kun få
kjente hekkeforsøk i Nor ge. Individet på Flesaker hadde
draktkarakterer som kunne tyde på at det var en hann,
men LRSK fant bare å kunne godkjenne funnet med
ubestemt kjønn.
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros (10+ - 1)
1999
RINGERIKE: 1K+ Røssholmstranda 23.09. (K.
Myrmo).
(Alpin hekkefugl i sentral-Europa. Flere underarter
lenger sør og østover i Asia. Regelmessig men relativt
sjelden i Norge. Høyfjellsart som har tilpasset seg
industriområder i lavlandet i Skandinavia. Beskjeden
hekkeart på Østlandet, i hovedsak i Oslo. Hekker også
årvisst (1 par) på Finse, Ulvik, Hordaland (1200+ m.o.h.)
(Frode Falkenberg via e-fugl)). Individet på Røssholmstranda var enten en juv eller hunn. Den fløy langs
stranda og satt på bergene. De fleste funn av svartrødstjert
i Buskerud er gjort i april og mai. Fra høsten foreligger
det bare to funn tidligere.
Gresshoppesanger Locustella naevia (15 – 2)
1998
ØVRE EIKER: 2K+ hann Hegstad, Fiskumvannet 27.05.-16.07. (F. Gregersen, J.L. Hals,
J.T. Johnsen m.fl.).
1999
KONGSBERG: 2K+ hann Komnes 03.06.14.07. (H-J. Hovelstad).
ØVRE EIKER: 2K+ hann Fiskumvannet 29.0502.06. (H.F.Stenersen, J.T. Bollerud, F.
Gregersen m.fl.).
(Sentral-Europa og østover gjennom sentral-Asia til
Altai. Skandinaviske fugler overvintrer i Afrika sør for
Sahara). Observasjonene fra 1998/1999 bekrefter
Fiskumvannet som sikreste lokalitet for gresshoppesanger
i Buskerud. Det første funnet i fylket ble gjort på
Hedenstad ved Kongsberg i 1967. Funnet fra 1998 er det
hittil tidligste som er registrert for arten i Buskerud.

Lokalitet

Observatør

24.05.- 3-4 M syng.
07.07.
08.06.
M syng.
10.06.
M syng.
14.06.
3 M syng.

Dato

Antall

Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Hole kirke, Hole
St einsvika, Hole
Hvam, Kongsberg

(flere)

15.06.
M syng.
02.06.- 1-3 M syng.
04.07.
(3 M 2/6)
10. og
M syng.
15.06.

Domholt, Hole
Linnesstranda,
Lier
Juveren,
Ringerike

K. Myrmo, V. Ree
V. Bunes
B.T. Bollerud,
J.T. Johnsen,
B.R. Skullestad
K. Myrmo, V. Ree
R.E. Andersen
m.fl.
V. Bunes,
K. Myrmo

(Sentral-Europa vest til Frankrike og Sør-England, nord
til Sør-Finland og østover gjennom midt-Russland til
Ural. Overvintrer i Sørøst-Afrika). 1998 var tidligere det
beste året for myrsanger i Buskerud med 6 observasjoner
av 10 syngende hanner, men 1999 ble enda bedre og
dessuten med flere syngende hanner på tre av lokalitetene:
Hvam, Fiskumvannet og Linnesstranda. Hole kirke er
ny lokalitet for arten. Bestanden er i tydelig vekst, selv
om arten nok tidligere har vært underrapportert. Som en
følge av denne utviklingen har LRSK besluttet å endre
rapporteringsstatus for myrsanger til rapportart f.o.m.
2001 når funn er basert på sangobservasjon.
Munk Sylvia atricapilla (4 – 1) vinterfunn R
1999
LIER: Linneslia 05.12. (J.E. Nygård).
(Store deler av Vest-Palearktis. Vanlig hekkeart i SørNorge. Trekkfugl som overvintrer lenger sør i Europa
og Nord-Afrika. Enkelte individer kan også overvintre i
Norge i milde vintrer, og opptrer da ofte på foringsbrett).
Det foreligger få rapporterte vinterfunn til LRSK fra
Buskerud, men i VinterAtlas er arten til nå registrert i
til sammen 7 ruter, inkl. Geilo og Hovet i nordfylket.

Elvesanger Locustella fluviatilis (3 – 1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ hann Fiskumvannet
15.05.-03.07.* (F) (T. Lande, J.T. Bollerud, H.
Reitan, T. Jensen m.fl.).
(Øst-Europa og sentrale deler av Russland, nordover til
Sør-Finland). Dette er det fjerde funnet av denne sjeldne
arten i Buskerud og det andre for Fiskumvannet. De to
første observasjonene i fylket ble gjort ved Juveren,
Ringerike i 1995 og 1996.
Elvesangeren ved Fiskumvannet. Foto : Jon L. Hals
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Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapillus (1 – 0)
1998
ØVRE EIKER: 1K+ hann Fiskumvannet 25.10.
(J.T. Bollerud).
(Sentral- og Sør-Europa). En årviss men meget sjelden
art i norsk fauna. Opptrer ofte sammen med fuglekonge,
men er mer knyttet til løvskog enn denne. Sees oftest i
Norge i mars- april og oktober – november. Dette er første
funn i Buskerud av denne litt mer fargerike slektningen
til vår egen fuglekonge som for øvrig også individet ved
Fiskumvannet ble sett sammen med.
Pirol Oriolus oriolus (7 – 1)
1999
ØVRE EIKER: 2K+ hann Fiskumvannet 23.05.
(J.T. Bollerud, A. Nævra).
(Sentral- og Sør-Europa, østover gjennom Russland til
Mongolia og sør til Nord-India). I Norge er pirol årviss
på Østlandet med Telemark og Vestfold som de beste
fylkene. Trolig er arten også en uregelmessig hekkefugl
i disse områdene, men det fins svært få konstaterte
hekkefunn i Norge. Alle pirol-observasjoner i Buskerud
er gjort i tidsrommet ultimo mai til primo juli, og 23.05.
er tidligste dato så langt. Fem av de åtte observasjonene
er gjort i Øvre Eiker.
Varsler Lanius excubitor R
Observasjoner fra 1999:
Dato

Antall

Lokalitet

Observatør

31.01.
02.04.

1
2K+

10. og
18.04.
24.04.
25.06.
12.09.14.11.
25.09.
03.10.
14.11.
04.12.

1

Stryken, Øvre Eiker
Skollenborg,
Kongsberg
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Fiskeløs, Ø.Eiker
Kongsberg
Fiskumvannet,
Øvre Eiker
Onsaker, Hole
Linnesstranda, Lier
Hals, Øvre Eiker
Langerud, Ø.Eiker

R. Holmen
J.L. Hals,
R. Holmen
J. Nedberg
m.fl.
J.T. Bollerud
J.T. Johnsen
J.T. Johnsen,
m.fl.
V.Ree
J.E. Nygård
A. Hals
J. Nedberg

1
1
1
1
1
1
1

(Store deler av Eurasia og Nord-Afrika). Nok et bra år
for varsler med 10 registrerte funn. Arten er klart
underrapportert i fylket generelt sett. I VinterAtlas er
varsler observert i 14 ruter, de fleste i nedre deler av
fylket, men også på Geilo og i Ål.
Kornkråke Corvus frugilegus R
1998
ØVRE EIKER: 4 Skjøl 31.10 (A. Hals).
1999
ØVRE EIKER: 2K Bomenga vinteren 99 (M.
Sjøblom).
(Sentrale deler av Eurasia, flekkvis utbredelse i Norge).
Kornkråke observeres årlig i Buskerud, men normalt bare
som enkeltindivider eller noen få individer (2-5)
sammen. De fleste observasjoner gjøres i vinterhalvåret
fra oktober til april. Nærmeste hekkelokalitet er ved
Mjøsa.

Brunsisik Carduelis cabaret (? – 3/91) R
1998
ÅL: 2K+ hann ringmerket Dokki, Fetjastøldalen 06.08. (T. Breiehagen).
1999
ØVRE EIKER: 1K+ Skarra, Vestfossen 27.12.
(J. Nedberg).
ÅL: 81 ringmerket Dokki, Fetjastøldalen 23.07.24.08. (T. Breiehagen), 9 ring-merket Odden/
Kleiva 26.08.-04.09. (T. Breiehagen).
(Sentral-Europa, de britiske øyer og Sør-Fennoskandia).
Tidligere underart av gråsisik C. flammea cabaret, ble i
2000 egen art – brunsisik. Arten kjennes best i felt på at
den er mindre enn gråsisik, og har en gjennomført
varmbrun tone i det meste av fjærdrakten, men er ofte
vanskelig å artsbestemme sikkert uten å ha fuglen i
hånden. Arten er nok som følge av dette sterkt underrapportert.
Polarsisik Carduelis hornemanni (? – 3/13)
1999
HOLE: 2 Gomnes 06-07.03. (V. Bunes).
MODUM: 10 2K+ Kaggefoss 14.02. (J.L. Hals).
NEDRE EIKER: 2K+ hann Øvre Stenseth 0205.02. (J.L. Hals).
(Nordlig cirkumpolar utbredelse). Polarsisiken opptrer
relativt sjeldent i Buskerud om en skal bedømme ut i fra
antall innrapporterte funn. 1999 ser ut til å ha vært et
rimelig bra år for arten i fylket. Alle observasjoner av
polarsisik i Buskerud er, med ett unntak (04.09.93), gjort
i vinterhalvåret fra oktober til april. Polarsisik kan være
meget vanskelig å skille fra gråsisik grunnet stor
individuell variasjon innen artene. Polarsisik kjennes best
på konkavt, kort og spisst nebb, klar hvit overgump (min
1-2 cm uten grått) og hvite undergumpsdekkere. Sikker
artsbestemming kan kun skje ved en kombinasjon av alle
kjennetegnene. Sannsynligvis blir mange lyse gråsisiker
feilbestemt til polarsisik i Sør-Norge.
Konglebit Pinicola enucleator (? – 4/56) R
1998
LIER/MODUM: Finnemarka 01.11. (K. Grøsland).
ØVRE EIKER: 1-2 hanner Eikertun 13-15.11.
(P.Ø. Klunderud), 4-5 Hals 14.11. (A. Hals).
1999
GOL: 40+ Ørtestølen 29-30.12. (ukjent).
HURUM: 1K+ hann Klokkarstua 15-29.12. (E.
Gates).
KONGSBERG: 5 Kongsberg vgs 08.11. (K.
Grøsland).
ÅL: 10 Volelii januar (H.J. Huitfeldt).
(Taigabeltene i Sibir og Nord-Amerika). Konglebit har
tidvis en invasjonsartet opptreden. I Norge er det sett
opptil 600 individer på en gang. 1998 og 1999 var to
middels bra år for arten, men ingen skikkelig invasjon
ble registrert, slik vi hadde vinteren 1995/96. Arten er
noe underrapportert til LRSK. Konglebit observeres i
vinterhalvåret fra november til februar, de aller fleste er
sett i tiden før Jul. Arten er registrert i 18 VinterAtlasruter til nå.
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Funn som inntil videre er plassert i
kategorien ”avventes”
Svartglente Milvus migrans NSKF
1998
ØVRE EIKER: juv Hals 25.10.
Hybrid taksvale Delichon urbica x låvesvale Hirundo rustica NSKF
1998
ØVRE EIKER: Fiskumvannet 22.08.

Rettelser til LRSK – rapport 1997
Busksanger Acrocephalus dumetorum
1996
HOLE: 2K+ syngende hann Domholt 24-26.06.
(V. Bunes, T. Jensen, K. Myrmo, V. Ree m.fl.).
Funnet var publisert med feil kommune, lokalitet, dato
og førsteobservatør.

Henlagte saker
Hybrid brunnakke Anas penelope x krikkand Anas crecca NSKF
Individ som viste hybridkarakterer til ovennevnte arter.
1996
HOLE: Steinsvika 23.05.
Ubestemt måke Larus sp. NSKF
Individ som viste hybridkarakterer til gråmåke og polarmåke
1998
ØVRE EIKER: Hokksund 27.12.

LRSKs sammensetning
Steinar Stueflotten (sekretær), Jon Ludvig Hals, Kendt
Myrmo og Lars Thomas Poppe. Nytt medlem fra juni
2001: Vegard Bunes.

Ikke godkjente funn
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ØVRE EIKER: 1K+ Fiskumvannet 04-16.10.
(J.T. Bollerud, J.L. Hals, M. Sjøblom m.fl.).

Jensen, T. m.fl. 1999. Sjeldne fugler i Buskerud 1998.
Rapport fra LRSK i Buskerud. Buskskvetten 15:
48-64.

Funnet var publisert med feil årstall og dato (1997).

Jensen, T. m.fl. 2001. Sjøfuglregistreringer langs kysten
av Buskerud 1999. Buskskvetten 17: 42-47.

Myrsanger Acrocephalus palustris
1998
HOLE: 2K+ syngende hann Domholt 15-16.06.
(B.H. Larsen).
Funnet var publisert uten dato.

Nygård, J.E. 1999. Linnesstranda – statusrapport 1999.
Buskskvetten 15: 128-147.
Ree, V. & Gjershaug, J.O. 1994. Systematisk navneliste
over norske fugler ajourført pr. 1.1.1994. i
Gjershaug m.fl. (red) 1994. Norsk fugleatlas.
NOF.
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LRSKs innrapporteringsliste
Koder:

I tillegg kommer alle arter som ikke er registrert i Buskerud og/eller
Norge.

Beskrivelse ikke nødvendig:
x
Observasjoner skal innrapporteres LRSK.
z
Observasjoner skal innrapporteres LRSK. Funn basert på
lyd/sang trenger ikke beskrives, ellers som X.
H
Hekkefunn skal innrapporteres LRSK.
Beskrivelse av omstendighetene rundt hekking kreves.
K
Kystfunn skal innrapporteres LRSK.
I
Innlandsfunn av arten skal innrapporteres LRSK.
S
Sommerfunn skal innrapporteres LRSK.
V
Vinterfunn skal innrapporteres LRSK.
O
Overnattingsplasser skal innrapporteres LRSK.
F
Observasjoner fra Fiskumvannet trenger ikke beskrives.
T
Observasjoner fra Tyrifjorden våtmarkssystem trenger
ikke beskrives.
N
Bare funn fra nedre deler av Buskerud skal innrapporteres
LRSK.

x
V
X
X
x
H
X
x
X NSKF
X NSKF
x
X NSKF
X
X
X
X
x
I
X
X NSKF
X NSKF
H
X NSKF
X NSKF
X NSKF
X
SH
X
x
X
H
X
X
x
X
X NSKF
IV
x
H
X
X NSKF
V
x
x
X NSKF
x
V
I
x
V
x
x
X NSKF
H

V
X
X
x
X
X
X
X
X
I
I
x
I
x
X
H
X
X
X
x
X
X
V
V
x
x
X
X
x
X
H
X
X
x
O
V
X
x
X
X
X
V
H
X
K
X
X
X
V
V
X
X
X
X

Alltid med beskrivelse:
X

Observasjoner skal innrapporteres LRSK med
utførlig beskrivelse. ”NSKF” indikerer at LRSK
videresender rapporten til behandling i NSKF, eller
NSKF behandler saken direkte.

Smålom
Storlom
Islom
Gulnebblom
Dvergdykker
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Svarthalsdykker
Gråhodealbatross
Havhest
Storlire
Grålire
Havlire
Havsvale
Stormsvale
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Rørdrum
Egretthegre
Gråhegre
Stork
Bronseibis
Skjestork
Dvergsvane
Sangsvane
Sædgås
Kortnebbgås
Tundragås
Grågås
Stripegås
Snøgås
Hvitkinngås
Ringgås
Rustand
Gravand
Mandarinand
Brunnakke
Snadderand
Amerikakrikkand
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Rødhodeand
Taffeland
Bergand
Ærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Lappfiskand
Stivhaleand
Vepsevåk

X
X
X NSKF
X
x
x
X NSKF
V
V
X NSKF
xN
H
V
X NSKF
V
x
x
V
X
z
z
z
z
x
V
V
x
V
x
V
x
x
x
x
X
x
V
X
V
X
x
V
X
X
x
x
x
X NSKF
X
X
X
X
X
X NSKF

Svartglente
Glente
Båndhavørn
Havørn
Sivhauk
Myrhauk
Steppehauk
Musvåk
Fjellvåk
Steppeørn
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Aftenfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Rapphøne
Vaktel
Vannrikse
Myrrikse
Åkerrikse
Sivhøne
Tjeld
Sandlo
Boltit
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundrasnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Fjellmyrløper
Brushane
Kvartbekkasin
Dobbeltbekkasin
Rugde
Svarthalespove
Lappspove
Sotsnipe
Steinvender
Svømmesnipe
Polarsvømmesnipe
Polarjo
Tyvjo
Fjelljo
Storjo
Dvergmåke
Sabinemåke

N

NSKF

NSKF
NSKF

NSKF

NSKF
NSKF

F
NSKF
NSKF

Sildemåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
Krykkje
Rovterne
Splitterne
Rødnebbterne
Dvergterne
Svartterne
Lomvi
Alke
Teist
Alkekonge
Lunde
Steppehøne
Skogdue
Turteldue
Hubro
Snøugle
Haukugle
Slagugle
Lappugle
Hornugle
Jordugle
Nattravn
Isfugl
Bieter
Blåråke
Hærfugl
Hvitryggspett
Dvergspett
Topplerke
Trelerke
Fjellerke
Låvesvale
Heipiplerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke
Sørlig gulerle
Engelsk gulerle
Svartryggerle
Jernspurv
Nattergal
Sørnattergal
Blåstrupe
L. s. cyanecula
Svartrødstjert
Svartstrupe
Måltrost
Duetrost
Gresshoppesanger
Elvesanger
Sivsanger
Busksanger

z
X
V
X
X
X
V
X
X
X
X
X
x
K
H
x
x
X
X
X
H
V
V
x
X
X
H
H
H
x
H
X
X
X
X

NSKF
NSKF

NSKF

NSKF
NSKF

NSKF

Myrsanger
Trostesanger
Munk
Østsanger
Fuglekongesanger
Gulbrynsanger
Gransanger
Rødtoppfuglekonge
Dvergfluesnapper
Skjeggmeis
Lappmeis
Pirol
Varsler
Lavskrike
Nøttekråke
Sibirnøttekråke
Kornkråke
Svartkråke
Rosenstær
Gulirisk
Stillits
Tornirisk
Bergirisk
Brunsisik
Polarsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Rosenfink
Konglebit
Kjernebiter
Hortulan
Vierspurv
Dvergspurv
Svarthodespurv

Buskskvetten 17 (2001), nr. 3

Side 20

VinterAtlas i Buskerud 2000/2001
av Steinar Stueflotten

Sesongen 1999/2000 ble ikke som vi trodde, den siste i
VinterAtlas-prosjektet. I fjor besluttet nemlig NOF å
forlenge prosjektet med ytterligere tre sesonger.
Begrunnelsen for dette var et ønske om å bedre situasjonen
i de fylkene som hadde dårligst dekningsgrad og samtidig gi mulighet for å inkludere data fra de nye
sjøfugltellingene til NOF/NINA. Buskerud hadde, som
følge av god innsats fra mange deltagere, allerede oppnådd en dekningsgrad på 87%. Derfor ble sesongen 2000/
2001 mer preget av innsamling av supplerende
opplysninger enn de foregående sesongene, og med færre
deltagere og mindre registreringer enn tidligere år. Mange
opplysninger er denne gangen også samlet inn til
prosjektet fra andre kilder, bl.a. har FuBu-sidene på
Internett bidratt med flere interessante observasjoner.
Dette forklarer også hvorfor det i sesongen 00/01 ikke er
registrert flere skjemaer enn det er antall ruter.
Høsten og forvinteren var som vi husker, mild og regnfull, mens ettervinteren ble heller kald og snørik. Dette
førte til at noen mer uvanlige arter som skogdue, isfugl,
heipiplerke og måltrost, holdt ut i fylket til nærmere nyttår
da kulda satte inn. Måltrost er for øvrig ny art for
prosjektet i Buskerud. Relativt sett ble det observert flere
gråhegrer, ringduer, rødstruper og troster, spesielt
svarttrost, enn det som har vært vanlig de siste par
sesongene. En stor invasjon av alkefugl i Oslofjorden i
november ga også noen observasjoner av lomvi og alke i
desember. Også sidensvans opptrådte mer tallrikt enn på
flere sesonger, men ikke på langt nær i så store mengder
som invasjonsvinteren 95/96. Bra med smågnagere og
klare tegn til et kommende smågnagerår, resulterte i flere
observasjoner av ugler enn normalt denne vinteren. Av

andre spesielle observasjoner kan nevnes: 2 haveller ved
Krokstadelva 09.01.01, 1 lappfiskand ved Nesbyen
27.02.01 og 1 lavskrike på Horne, Øvre Eiker 21.01.01.
Selv om de fleste registreringer som kom inn denne
sesongen, bar preg av å være supplerende opplysninger
til tidligere godt undersøkte ruter, så ble det gjort en solid innsats i alle fall et par steder i fylket. I fjor flyttet Jon
Ludvig Hals fra Krokstadelva til Geithus. Dette resulterte
i at hans nye hjemmerute NM54 Vikersund fikk et kraftig løft fra 49 til hele 80 registrerte arter, noe som brakte
ruta opp fra en 13. til en 2. plass på rankinglista. Fortsatt
er det NM52 Mjøndalen som er på topp - nå med 95 arter. Dette viser at det ennå er et stort potensiale i å finne
nye vinterarter i mange ruter. En annen deltager som
gjorde en god innsats denne sesongen, var Lars Egil
Furuseth på Dagali. Med registreringer fra 12 ruter og
mange nye arter i hjemmerutene sine MM69 Dagali og
MM79 Ånevatn, ble Lars Egil den deltageren som bidro
med flest nye observasjoner denne sesongen. Det kom
ikke inn data fra noen nye ruter denne vinteren, men i 34
ruter ble det registrert en eller flere nye arter, og tre ruter
fikk hevet statusen sin fra dårlig til middels godt undersøkt
(NM05 Veggli, MM69 Dagali og MM79 Ånevatn).
Det er viktig at vi fortsetter å samle inn opplysninger til
VinterAtlas-prosjektet også i de to neste sesongene.
Spesielt kjærkomne vil observasjoner fra midtfylket være.
Derfor oppfordres spesielt de av dere som bor eller har
hytte i denne delen av fylket, om å gjøre en innsats til
vinteren. På NOF Buskerud sine hjemmesider på Internett finner dere prosjektbeskrivelse, rapporteringsskjema
og oversikt over hvilke arter som er observert i de
forskjellige rutene.

Oversikt over antall registreringer i prosjektet.
Sesong
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95

Antall
ruter
40
83
101
87
80
47
26

Antall
skjemaer
40
142
167
150
126
98
32

Antall
arter
87
107
100
104
92
94
58

Ant. arter
per rute
8,8
11,9
12,9
14,9
14,6
19,5
9,1

Sum maks.
antall ind.
8998
20942
24948
22114
13872
27011
2257

Antall
Antall
ind per rute observatører
225
14
252
34
247
42
254
27
173
33
575
28
87
7

Forfatterens epostadresse : steinarstue@enitel.no
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Buskskvetten på CD-rom !
Vi har en del forespørsler om å få kjøpe eldre årganger av
Buskskvetten. Det er dessverre ikke så mange eksemplarene som finnes av de eldste nummerne, derfor er
biblioteker den eneste muligheten. Det er trolig bare
fylkesbiblioteket som har tatt vare på alle nummerne.
Det er derfor startet et arbeid for å tilby medlemmene av
NOF Buskerud alle årgangene av Buskskvetten på CDrom. De blir lagret i Adobe Acrobat PDF-format. De eldste
nummerne, som ikke er laget på data, er skannet inn som
bilder. De er derfor ikke søkbare, men det blir laget en
innholdsfortegnelse som gjør at man kan gå rett til en
bestemt artikkel. De nyeste nummerne vil bli fullt ut
søkbare, og vil ha bilder i farger.
Siden det er en betydelig jobb å skanne inn nummerne,
brenne dem på CD, og distribuere dem, må det bli en pris
for å få Buskskvetten på denne måten. Det blir likevel en
rimelig pris i forhold det hva det vanligvis koster å kjøpe
eldre årganger av tidsskrifter på papir. Det vil koste kr.
280 kr. for alle de 17 årgangene tilsendt på CD-rom. Det
gir en pris på kun 16-17 kr. pr årgang !

Til nå er årgangene fra 1977 til 1980 ferdige. Vi satser på
å få alle klare en gang våren 2002. Vi inviterer leserne til
å forhåndsbestille Buskskvetten på CD-rom. CD-rommene blir laget og sendt ut i den rekkefølge bestillingene
kommer inn, det lønner seg derfor å være tidlig ute. Betalingen skjer ved levering.
Overskuddet av salget går inn i produksjonen av
Buskskvetten, slik at nye nummere også vil bli bedre.
En prøve på hvordan Buskskvetten på CD-rom blir, kan
lastes ned fra NOF Buskeruds hjemmesider, på adressen
http://home.no.net/nofbu.
Innholdet av de tidligere årgangene finnes i en artikkel i
Buskskvetten nr. 1 2001 og på over nevnte hjemmesider.
Forhåndsbestilling sendes til redaksjonen ved redaktøren,
se adresser på 2. side av dette nummeret.
Red.
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Fuglefolk i kikkerten

Tonny Andersen er 26 år gammel, bosatt i
Drammen og er mekaniker av yrke.
Når begynte du å interessere deg for fugler ?
Naturinteressen har jeg hatt siden de tidlige barneskole
tider, med foring og fuglekasse opphenging på hytta.
Husker godt første virkelige fugleturen, hvor jeg sammen med 2 skolekamerater i 7. Klasse på ungdomsskolen
syklet fra Konnerud til Fiskumvannet for å se på fugl.

Hvor var det at du først gikk for å se på fugler ?
De første turene gikk i skogsområder i Konnerudmarka.
Spesielt til et sted som heter Langmyrdammen, hvor jeg
sammen med Erland Tollefsen og Torkild Jensen drev
jevnlig registrering fra 1989 - 92. Noe som har resultert i
at Drammen kommune har regulert området som
spesialområde for naturvernformål.

fjellbiotoper er det jeg generelt liker best å ferdes i. Nord
- Norge har også alltid vært veldig tiltrekkende, har ved
flere anledninger vært på fugleturer i Finnmark, og det
har alltid vært en stooor opplevelse. Svalbard er et turmål som i fremtida vil stå høyt på ønskelista.

Hvilke fuglearter setter du mest pris på å se ?
Har alltid synes vadere har vært spennende, et felt som
har stor variasjon i drakt og utseende. Noe som ikke er
alltid like enkelt i disse høsttider.

Alle har vel noen arter som de ikke ennå har
sett, hvilke står høyest på din liste ?
På rovfuglfronten har jeg hubro til gode, det hadde vært
en stor opplevelse å fått den med seg på våre trakter.,(i
vill tilstand). Ellers står en hvithegre, aller helst en
egretthegre høyt på lista.

Hvordan arter fuglehobbyen seg for deg ?

Har du hatt verv i NOF ?

Fugleinteressen blir på en måte en del av livsstilen, selv
om jeg ikke har noen utdannelse i den retningen. Bruker
veldig mye av fritiden ute i naturen, og setter stor pris på
alle opplevelsene og utfordringene når det gjelder
artsbestemmelse, som man får ved å være ute i felt.

Har vært med i styret for NOF - Drammen siden 1992 og
ende til i dag. Har vært innom de flest vervene, hvorav 5
år på lederplassen. Har nå tatt steget ned til sekretærstillingen. Har vært delvis medaktig i styresammenheng
i NOF - Buskerud etter gjenoppstandelsen i 1992.

Hvor liker du å dra for se på fugl i dag ?

Har du andre hobbyer enn fuglekikking ?

Fugleinteressen er forholdsvis altslukende. Til daglig er
det Sandebukta som blir viet mest tid, og jeg har vært
aktiv i dette området i mange år. Våtmarksområder og

Har interesse for det meste som foregår ute i naturen.
Fotografering og fisking.

Tårnfalk. Foto : Anders Hals
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Siste nytt fra Buskerud
Observasjonene er hentet direkte fra NOF Buskeruds Siste
nytt. Adressen på nettet er : http://home.no.net/nofbu.
Observatører oppfordres til selv å gå inn og legge inn
sine observasjoner. Alle observasjoner som står på LRSKs
rapporteringsliste kan legges inn uten videre. Andre

observasjoner må begrunnes, dersom de skal legges inn.
Dette er retningslinjer gitt av fugler.net som er vert for
tjenesten. Alle observasjoner trykkes med forbehold om
godkjenning fra LRSK.

Art

Dato

Antall Sted (Fylke, Kommune)

Skjeand Anas clypeata

29/09 “01

1

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

26/09 “01

362

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Storskarv Phalacrocorax carbo

23/09 - 25/09” 01

1

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

25/09 “01

272

Diverse lokaliteter (Buskerud, Hole)

Grågås Anser anser

25/09 “01

ca. 250 Dåset (Buskerud, Flesberg)

Stjertand Anas acuta

25/09 “01

2

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Skjeand Anas clypeata

25/09 “01

5

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

24/09 “01

36

Nordfjorden, Tyrifjorden (Buskerud, Ringerike)

Musvåk Buteo buteo

24/09 “01

1

Steinsletta (Buskerud, Hole)

Trane Grus grus

19/09 - 24/09 “01

2

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

23/09 “01

130

Norderhov - Åsa (Buskerud, Ringerike)

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

23/09 “01

70

Helgelandsmoen (Buskerud, Hole)

Myrhauk Circus cyaneus

23/09 “01

1

Stolsdammen (Buskerud, Ål)

Fjellvåk Buteo lagopus

23/09 “01

4

Vatsfjorden (Buskerud, Ål)

Kongeørn Aquila chrysaetos

23/09 “01

3

ikke oppgitt (Buskerud, Ål)

Gransanger Phylloscopus collybita tristis

22/09 “01

1

Miletjern (Buskerud, Nedre Eiker)

Tundralo Pluvialis squatarola

15/09 “01

1

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Tundrasnipe Calidris ferruginea

15/09 “01

2

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Svarthalespove Limosa limosa

15/09 “01

1

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Myrhauk Circus cyaneus

13/09 “01

1

Svendsrudvika (Buskerud, Hole)

Trane Grus grus

05/09 - 11/09 “01

4-9

Nordfjorden, Tyrifjorden (Buskerud, Ringerike)

Myrhauk Circus cyaneus

09/09 “01

1

Fiskumvannet (Buskerud, Øvre Eiker)

Tundrasnipe Calidris ferruginea

09/09 “01

1

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Sotsnipe Tringa erythropus

09/09 “01

2

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Stripegås Anser indicus

29/08 “01

1

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Isfugl Alcedo atthis

25/08 “01

1

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Sivhauk Circus aeruginosus

19/08 “01

1

Sælabonn (Buskerud, Hole)

Sotsnipe Tringa erythropus

18/08 “01

1

Geithus (Buskerud, Modum)

Isfugl Alcedo atthis

29/07 - 30/07 “01

1

Geilo (Buskerud, Hol)

Sivhauk Circus aeruginosus

22/07 “01

1

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Trane Grus grus

22/07 “01

2

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Myrsanger Acrocephalus palustris

08/06 - 14/07 “01

1

Skoger (Buskerud, Drammen)

Myrsanger Acrocephalus palustris

17/06 - 30/06 “01

1

Linnesstranda (Buskerud, Lier)

Gresshoppesanger Locustella naevia

19/06 - 20/06 “01

1

Gomnes (Buskerud, Hole)

Vaktel Coturnix coturnix

18/06 “01

1

Bjørke, Ask (Buskerud, Ringerike)

Storlom Gavia arctica

17/06 “01

1

Budalsvatnet (Buskerud, Hol)

Havelle Clangula hyemalis

16/06 - 17/06 “01

1

Karlsrudtangen (Buskerud, Ringerike)

Myrrikse Porzana porzana

27/05 - 17/06 “01

1

Linnestranda (Buskerud, Lier)

Nattravn Caprimulgus europaeus

15/06 - 17/06 “01

2+

Knivsfjellområdet. (Buskerud, Hurum)

Sivhauk Circus aeruginosus

16/06 “01

1

Fiskumvannet (Buskerud, Øvre Eiker)

Myrsanger Acrocephalus palustris

16/06 “01

2

Skoger (Buskerud, Drammen)

Myrhauk Circus cyaneus

31/05 - 11/06 “01

1

Hol kommune (Buskerud, Hol)

Svartterne Chlidonias niger

10/06 “01

1

Fiskumvannet (Buskerud, Øvre Eiker)

Vaktel Coturnix coturnix

09/06 “01

1

Skoger (Buskerud, Drammen)

Nattravn Caprimulgus europaeus

06/06 “01

1

Knivsfjell (Buskerud, Hurum)

Trane Grus grus

31/05 - 04/06 “01

1

Geilo (Buskerud, Hol)

Nattravn Caprimulgus europaeus

04/06 “01

1

Østerud, Eikern (Buskerud, Øvre Eiker)

Åkerrikse Crex crex

01/06 “01

1

Hole kirke (Buskerud, Hole)

Svømmesnipe Phalaropus lobatus

31/05 “01

1

Geilo (Buskerud, Hol)

Svømmesnipe Phalaropus lobatus

31/05 “01

5+

Budalsvatnet (Buskerud, Hol)

Dvergmåke Larus minutus

30/05 “01

1-2

Nordre Gomnes (Buskerud, Hole)
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Fugler i fjellet - NOF Øvre Eikers kurs på Hardangervidda
Christoffer Mikalsen

Den 12.7 - 15.7 i år ble det arrangert kurs om fugler i
fjellet. En av deltakerne var 12 år gamle Christoffer, som
fikk i oppgave å skrive referat.
Det var en svenske, 3 estlendere og 9 nordmenn som
møttes ved butikken på Darbu. Været var lettskyet og
akkurat passe varmt. Det var tre vennlige personer som
stilte med bilder, nemlig Inger, Hans Jørgen og Arve.
Fra Darbu gikk turen oppover Numedal. På turen ble det
diverse stopp for å kikke etter en del spennende fugler,
bl.a. vandrefalk, som dessverre ikke dukket opp.

på magen - maken til mat.
Etter middag var det noen som foreslo en tur ut for å
kikke, men det var ikke stemning for det. Jeg tror vi hadde
gått nok.
Lørdag morgen startet som fredag morgen. Jeg ble igjen
på Trondsbu med pappa, fordi jeg hadde fått plunder med
mine hæler. Så vi tok noen turer rundt i nærmiljøet. Vi
fikk se en blåstrupe, uten å lokke den fram. Den er
skikkelig fin !

Vi hadde en matpause på en veranda med utsikt over
Tunhovdfjorden. Takk for lånet !

Det var en del småskurer den dagen, så det ble en del ut
og inn.

Så gikk turen til Geilo, med skogens konge over veien og
et par fårikål i grøftekanten. På Geilo var det andre strekk
på beina og siste mulighet for å handle, men det ble glemt
på grunn av en observasjon av dvergfalk.

De andre gikk langt og lengre enn langt. Uff, jeg blir
sliten bare ved tanken. Det var synd jeg ikke orket å bli
med, for de så en del rovfugler det hadde vært fint å få
sett. Snufs, snufs !

Fra Geilo gikk turen til Hardangervidda og Trondsbu.
Det ble oppholdsvær, solskinn og helt vindstille. Framme
på Trondsbu skiftet vi og tok en tur i nærområdet. Det
ble observert en fjellerke i juvenil drakt pluss en del annet.

Til middagen den kvelden var det rømmegrøt, pluss annet
godt. Må snart begynne å trene. Etter middagen var det 5
stykker som tok en tur for å utnytte kvelden litt til. Det
var de vanlige fjellfuglene og 1 million mygg. AU !

Tilbake på Trondsbu var det middag. Og hvilken middag
! Tre retter - mmmm ! Etterpå ble det en tur til, og Magnus Ullman, kurslederen, lokket fram blåstrupe og en
million mygg !

Søndag var siste dag, men det brydde i værgudene seg
noe om. For det var blitt vinddreining med øs pøs og
ingen lysning i sikte. Så vi brukte en stund i peisestua
med spørsmål og forklaringer om ting som trengte litt
nærmere forklaringer.

Fredag våknet vi til regn, men jeg kikket ut av vinduet på
en gråtrost som lå og ruget i takrenna. Da fant jeg ut at vi
hadde det godt likevel. Så gikk jeg ned til frokostbordet og hvilket bord - jeg har kul på magen ennå. Etter frokost
og matpakkesmøring, bega vi oss ut i terrenget. Etter en
stund oppdaget jeg dagens første høydepunkt, en juvenil
fjellerke bare 10 meter unna. Så gikk turen videre med
den ene oppdagelsen etter den andre, til gode forklaringer
fra Magnus. Da vi hadde gått i ca. 3 timer, tok vi den
første spisepausen, men før vi spiste lokket Magnus fram
en boltit.
Da vi hadde spis og hvilt oss litt og sett på et hestefølge
på 17 hester, gikk vi videre til nye oppdagelser med
lærerike forklaringer. Da det var gått 3 nye timer, var det
klar for en ny rast. Nå var solen kommet fram også. Noen
fikk problemer med Jon Blund der i skråningen.

Etter en time og vel så det, var hjemreisens tid kommet.
Nå gikk turen ned til Geilo i ganske stort tempo. Der
skilte pappa og jeg lag med de andre. Vi tok resten av
ferien på hytta i Ål. De andre tok turen ned Uvdal og
Numedal.
Til slutt vil jeg få takke alle for en kjempefin tur og helg,
jeg følte ikke at det var noen særlig aldersforskjell mellom
oss heller, 50 år er vel ikke noe å snakke om. Jeg kunne
spørre og grave om det meste, og fikk kikke i teleskopene
når det var noe. Så igjen : TAKK ! Artsliste for turen står
på neste side.

Etter å ha ristet liv i alle, fortsatte vi i retning Trondsbu.
Vi fikk se både svartand og boltit ordentlig. En av gutta
fra Estland elsket å gå. Var det en topp i nærheten, kan
du være sikker på at han var oppe på den. Puuuhh !
Nå begynte det å regne igjen, men heldigvis var det bare
en time igjen tilbake til tørt hus. Atter en kveld med kul

Tegning : Christoffer Mikalsen
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Artsliste for turen :
Bergand
Boltit
Blåstrupe
Dvergfalk
Fiskemåke
Fjellerke
Fjellvåk
Fjellrype
Gulspurv
Gulerle
Grønnsisik

Gråspurv
Heilo
Heipiplerke
Krikkand
Kvinand
Lappspurv
Linerle
Lirype
Løvsanger
Myrsnipe
Myrhauk
Ravn

Rødstilk
Sandlo
Skjære
Småspove
Steinskvett
Storskarv
Strandsnipe
Svartand
Taksvale
Temmincksnipe
Toppand
totalt 36 arter.

Tegning : Christoffer Mikalsen

Jeg bremset fort ...
- bilen foran hadde truffet en liten fugle som virvlet rundt
i veien. Datteren min spratt ut av bilen vår og tok den
opp. Men mye ”åhh” og ”stakkar” holdt hun baby-fuglen
i begge hendene. Jeg har alltid tatt opp fugler som flyr
på ruten eller blir truffet av biler. Som regel kommer de
seg i varmen fra hendene, etter kort tid. Men denne gangen ei. Etter en time eller så, måtte jeg innse at den var
borte. Men en søt liten kropp som lå helt stille ble tilbake
og neste sa ”Tegn meg !”.

Tekst og tegning : Helen Lorraine Jacobsen.
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Årsberetning år 2000
Norsk Ornitologisk forening , Drammen & omegn lokallag
Generelt

summering av arbeidet på Killingen Fuglestasjon, som
ikke lenger er landets eneste ”bombefrie” fuglestasjon.

Det siste året i et årtusen er forbi, og vi gjør opp status for
året som har gått. Foreningen har hatt et variert aktivitetstilbud til sine medlemmer og andre som er interessert.
Antall fremmøtte på medlemsmøtene har variert fra 10
til 25. Villmarkskvelden trakk uten tvil mest folk med
80 personer. Ekskursjonene har hatt fra 0- 10 deltakere.
Medlemstallet for foreningen er relativt stabilt, og vi har
i dag ca 75 medlemmer. Hovedvekten av medlemmene
er bosatt i Drammen, men vi har også medlemmer i Lier,
Ø/N Eiker, Sande.
Året 2000 har blitt noe preget av avlyste arrangementer.
Ett medlemsmøte og flere ekskursjoner har dessverre blitt
avlyst. Disse avlysningene skyldes flere forhold, men
ekskursjonene har i de fleste tilfellene blitt avlyst pga.
for liten oppslutning. Styret er alltid åpne for innspill for
å lage en aktivitetsplan som engasjerer. Har du noe å
bidra med, så kom med det !!

Utemøte
24/5
I år ble vårens utemøte lagt til Linnesstranda, hvor man
så det man kunne forvente på denne årstiden.

Styret for 2000
Formann
Tonny Andersen
Nest formann Geir Brudal
Sekretær
Vegard Andersen
Kasserer
Jan Mjåland
Styre medl. Helge Bull Engelstad
Eli Gates
Revisor
Ole E. Bakken
Valgkomite Torkild Jensen

Medlemsmøter/Ekskursjoner/Prosjekter
Foreningen har i 2000 avholdt 6 medlemsmøter. 5 av
møtene har vært i Strømsø menighetshus og ett utemøte
på linnesstranda. Foreningen reiste på 5 ekskursjoner.
Dette er to medlemsmøter og to ekskursjoner færre en
forrige år.
Medlemsmøter:
24/1
Medlemsmøte
Mr. Kattugle : Knut A. Solberg hadde fordrag om
prosjektet han driver i Lier. Det kommer alltid bra med
folk når det er snakk om ugler eller rovfugl.
Årsmøte
24/2
Årsmøtet ble gjennomført etter oppsatt agenda. Økning
av kontingenten for 2001 var eneste årsmøtesak, og denne
økningen ble vedtatt. Nytt styre med noen helt nye navn
ble valgt.
Medlemsmøte
23/3
Etter mange års intensiv registrering fikk vi en opp-

Medlemsmøte
20/9
Høstens første medlemsmøte er medlemmenes møte. Vi
fikk se bilder fra ulike steder og mange opplevelser ble
delt. I tillegg viste Jan Mjåland hvordan digitale video
opptak kan brukes av ornitologer.
Medlemsmøte
18/10
Foredragsholderen til dette møtet kunne ikke komme. Vi
greide ikke å skaffe noen ny på kortvarsel, slik at møtet
ble avlyst.
Villmarkskveld
16/11
Dagfinn Kolberg skapte villmarksstemning gjennom en
fremføring av ”Lapponica, en hyllest til Svensk lappland
og elg i solnedgang”. Dagfinn viste bilder fra Sarek
akkompagnert av egenprodusert musikk. I tillegg viste
Lauritzen bokhandel frem aktuelle naturbøker. Mange
julepresanger til seg selv ble kjøpt har. Kvelden var meget
vellykket og vår påstand er at dette var tidenes beste
villmarkskveld med ca 80 besøkende.

Turer / Ekskursjoner
Registreringstur til vinteratlas.
30/1
Vinteratlas prosjektet gikk mot slutten og vi ville gjøre
en innsats for å besøke steder i ”nærområdet” med dårlig
dekning. Turen gikk i Lierdalen og på Hurumlandet.
Resultatet fra denne turen foreligger ikke, med er
oversendt vinteratlas koordinator.
Ugletur
17/3
Årets ugletur skulle være med overnatting i Lavo på
vestskauen på Konnerud. Men slik skulle dette ikke bli.
Ansvarlig for ugleturen turen gjorde denne dagen et bidrag til rekruttering i foreningen, og ble far denne dagen. Uglene sang sikkert men vi avlyste. De påmeldte
loves et nytt forsøk i 2001.
Padletur i Sande elva
31/5
Sandebukta er et godt besøkt område. Men hva med
Sandeelva ? Hva befinner langs denne uutforskede flod ?
Dette ønsket vi å finne ut mer om, men ingen ville være
med. Derfor ble padleturen avlyst.
Ekskursjon til Fiskumvannet
30/4
En opplevelsesrik ekskursjon til en av Buskeruds ”beste”
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fuglelokaliteter. Mange deltakere fikk se flere gobiter på
Fiskumvannet denne dagen, bl.a. ble det totalt sett 2600
kortnebbgjess på trekk nordover og 2 snøgjess fulgte i en
av flokkene.

de se relativt mye vannfugl i Sandebukta. Det var håp
om at det skulle ha blåst noen sjeldenheter inn i bukta,
men så var ikke tilfelle.
Prosjekter

Nattsangertur 9/6
Det blir ikke sommer uten en nattsanger tur. De vanlige
lokalitetene ble besøkt, og de forventede sangerne gjorde
turen til en opplevelse for de som var med.
Ekskursjon til Nordre Øyeren
24/9
Dette var en tur vi måtte avlyse forrige år. Men i år lyktes
det en gruppe å reise til dette fantastiske våtmarksområdet. Turens høydepunkt var utvilsomt tereksnipe !
Ekskursjon til Tyrifjorden 22/10
Ingen interesse for denne turen gjorden at den ble avlyst.
Drammensfjorden rundt
12/11
Et ufyselig vær satte ikke stopper for noen får herdede
ornitologer fra NOF Drammen. I kuling og regn fikk vi

Ingen nye prosjekter ble startet i 2000
Killingen fuglestasjon
Aktiviteten for fuglestasjonen har pågått for fullt. Det
har blitt publisert en rapport om fuglelivet i Sandebukta.
Styret for fuglestasjonen har vært Erland Tollefsen- leder, Torkild Jensen- sekretær, Tonny Andersen- kasserer
Linnesstranda
Prosjektet har vært ledet av Jens Erik Nygård. Egen rapport lages. Ellers henvises til foreningens hjemmeside
for info om Linnesstranda.

Drammen 14.februar 2001
STYRET

Årsberetning år 2000
Norsk Ornitologisk forening , Geilo lokallag
Styret :
Bill Sloan
Per Furuseth
Helen Jacobsen
Lars E. Furuseth

leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær

Medlemmer :
Laget hadde 17 medlemmer i 2000

Årsmøte :
Årsmøtet 2000 ble holdt på Hol ungdomsskole fredag 11.
februar. Fire medlemmer møtte opp. Fem saker ble
behandlet. Samme styret ble gjenvalgt. Lars Egil skulle
vist lysbilder, men hadde glemt skjøteledning. Helen
hadde med seg noen papirbilder fra landsmøtet i Lofoten
1999.

Andre møter :

Styremøte torsdag 5. oktober
Ble holdt hos Bill. En del løselig prat og oppsummering
av det som hadde skjedd i løpet av sommeren.
Medlemsmøte fredag 20. oktober
Ble holdt på Hol ungdomsskole. Lars Egil viste lysbilder
fra de to siste sesongene. Fem medlemmer møtte opp.

Turer/Ekskursjoner
Fagseminar i Trysil 19.-21. mars
Helen, Bill og Lars Egil benyttet seg av invitasjonen. Tre
opplevelsesrike og meget lærerike dager. Det dreide seg
mest om fuglekasser og kunstige reir i alle former. Trysil
har lang erfaring med dette.
Dagali, 25. januar 2001

Lars Egil Furuseth (sign.)
sekretær.

Medlemsmøte fredag 17. mars
Ble holdt på Hol ungdomsskole. Bill viste lysbilder fra
New Zealand.
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Årsberetning år 2000
Norsk Ornitologisk forening , avd. Buskerud

Referat fra årsmøtet lørdag 24. mars 2001 på Veiavangen
ungdomsskole i Mjøndalen.10 personer var til stede.
Årmøtedagen var i år lagt på en lørdag, for å gi medlemmer fra alle deler av fylket mulighet til å møte opp. I
forkant av møtet ble det arrangert en ekskursjon til
fuglelokaliteter i nedre Buskerud.
Sak 1. Årsmøteinnkallingen og dagsorden ble godkjent
uten merknader. Jens Erik Nygård ble valgt til dirigent
og Jostein Bakke til referent.
Sak 2. Årsmeldinga ble godkjent uten merknader. Under
punktet om prosjekter kom lederen med oppfordringer
til igangsetting av prosjekter. Dette ga følgende innspill:
Anders Hals påpekte at det i NOF-sammenheng
tradisjonelt er satset mye på fuglekikking og overvåking
av våtmarksområder. Han satte videre et spørsmålstegn
ved hva vi vet om andre fuglelokaliteter, som f. eks skogsområder, dyrka mark, elver og bekker osv. Ut fra dette
kunne det være ønskelig f. eks å sette i gang
skogsfugltellinger. Observasjonseksempler fra Vestsida
fuglestasjon understreket betydningen av å foreta en
nærmere undersøkelse av fuglefaunaen i denne type
områder. Anders avsluttet med en oppfordring om å støtte
opp om Vestsida fuglestasjon.
Steinar Stueflotten kom med forslag om å samle inn eksisterende observasjonsmateriale for fylket, med tanke på
å utgi en ornitologisk status for Buskerud. Steinar har
allerede samlet inn store mengder data, men ønsker seg
en mest mulig fullstendig oversikt. Han kom også med
forslag om og utfordring til medlemmene om å bedrive
linje- og punkttakseringer på forskjellige lokaliteter. Dette
bør foretas av folk med god kjennskap til fugl.
Under punkt 5 utdypet Jens Nygård situasjonen rundt
Buskskvetten og nevnte at styret hadde vedtatt innkjøp
av en skanner.

Under punkt 6 orienterte Steinar Stueflotten om Vinteratlas og hagefulgtellinga. Dette prosjektet er forlenget med
tre år. Han orienterte videre om prosjektet Norsk
Hekkefugltaksering samt status for arbeidet i LRSK.
Arbeidet med LRSK vil bli intensivert i år med tanke på
å komme à jour med behandling av søknader. Alle
medlemmer oppfordres og utfordres til å sende inn
observasjoner.
Sak 3. Valgresultat:
Leder/redaktør
/sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomité:
LRSK:
Vinteratlas:

Jens Erik Nygård
Terje Bakken
Tonny Andersen
Torkild Jensen
Erland Tollefsen
Per Øystein Klunderud
Ole Edvard Bakken og Per Øystein
Klunderud
Steinar Stueflotten
Steinar Stueflåtten

Valgkomiteen får i oppdrag å skaffe en sjette person til
styret.
Sak 4. Kontingenten opprettholdes for kommende år. Det
vil si 70 kr for lokallagsmedlemmer og 75 kr for direktemedlemmer.
Sak 5. Det ble gitt flere innspill og ideer til hvordan
foreningen kan engasjere flere mennesker i ornitologisk
arbeid. Ideer til arbeidsplanen brukes og tas inn av styret. Lokallagene og NOF Buskerud oppfordres til å ta tak
i lokal forvaltning.
Det var ingen eventueltsaker

Jostein Bakke, referent
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Årsregnskap for NOF Buskerud 2000
Inntekter
Kontingenter
Renter

5840,00
126,83

Trykking av Buskskvetten

10307,00

Distribusjon av Buskskvetten

4224,00

Diverse (frimerke, artssponsing)
Totalt

Utgifter

964,00
5966,83

15495,00

Underskudd for år 2000: 9528,17

Balanse:
Aktiva
Beholdning pr. 1/1-00

33855,93

Beholdning, kasse 31/12-00

89,00

Beholdning, Sparebanken Øst pr. 31/12-00

26667,76

Gjeld pr 31/12-00 (Distribusjon av Buskskvetten nr 3 og 4 og trykking av
nr 4)

4919,00

Fordringer pr 31/12-00 (Kontingenter, lokallag)

2490,00

Underskudd

9528,17

Totalt

Passiva

38774,93 38774,93

Egenkapital pr. 1/1-2001: 24327,76

Mjøndalen, 15. mars 2001

Jostein Bakke (sign.)
Kasserer

Per Øystein Klunderud (sign.)
Revisor
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Viktige adresser i Buskerudornitologien
Drammen lokallag
Vegard Andersen
Leder
Eli Gates
Nestleder
Tonny Andersen
Sekretær
Jan Mjåland
Kasserer
Styremedlem Tore Vang
Geir Brudal
Ole Edvart Bakken
Revisor
Torkild Jensen
Valgkomite

Mårstien 72, 3033 Drammen
Røttergard, 3490 Klokkarstua
Brønnbakken 28, 3038 Drammen
Lahelldammen 12, 3400 Lier
Brennhagen, 3070 Sande
Berberissvn 4, 3408 Tranby
Refsahlveien, 3340 Åmot
Smiskardet 46b, 7563 Malvik

Øvre Eiker lokallag
Per Øistein Klunderud
Formann
Nestformann Arve Olsen
Bjørn Tore Bollerud
Sekretær
Jostein Bakke
Kasserer
Styremedlem Jon-Anton Sandnes
Bjørn Roar Skullestad
Varamedlem Kristen Grøsland
Varamedlem Inger T. Steen

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

32889920
32798017
32801748
32840204
3377979
32850136
32789041
73971155

Klunderud gård, 3322 Darbu
Kløverveien 1, 3360 Geithus
Nyveien, 3322 Darbu
Hermanbakken 10, 3050 Mjøndalen

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

32750504
32781208
32750781
32876908

Efteløt, 3618 Skollenborg
Gamle Kongsbergvei, 3322 Darbu

Tlf. 32766118
Tlf. 32750793

Hemsedal lokallag
Bent Fjellheim, 3560 Hemsedal, tlf. 32062272
Geilo lokallag
Bill Sloan, Tubbemyrveien 3, 3580 Geilo
Hole og Ringerike lokallag
Postboks 52, 3529 Røyse
LRSK :
Medlemmer :
Steinar Stueflotten Damenga 19, 3032 Drammen (steinarstue@c2i.net)
Kent Myrmo Inngjerdinga 11, 3514 Hønefoss
Lars Thomas Poppe Ringhaugvn. 134b, 3150 Tolvsrød (ltpoppe@hotmail.com)
Jon Ludvig Hals, Stalbergveien 10, 3360 Geithus
Vegard Bunes, Fjordgløttveien 16, 3530 Røyse (dumetorum@yahoo.com)
Vinteratlas:
Steinar Stueflotten
Prosjekt Fiskeørn :
Tonny Andersen

Damenga 19, 3032 Drammen (steinarstue@c2i.net)

Brønnbakken 28, 3038 Drammen (tonnyan@online.no)
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C - BLAD

Returadresse :
NOF avd. Buskerud
v/Jens Erik Nygård
Brinken 19
3400 Lier
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