
Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2007 

 

1. Styrets sammensetning: 

      

    Leder:                 Egil Mikalsen 

    Nestleder:             Tonny Andersen 

    Kasserer:              Terje Bakken 

    Styremedlem:          Jan Mjåland 

    Styremedlem:          Anders Hals 

    Varamann:              Erland Tollefsen 

 

    Andre funksjoner underlagt NOF avd. Buskerud 

 

    Web ansvarlig:        Jens Erik Nygård 

    Valgkomite:           Vegard Andersen 

    Revisor:               Per Øystein Klunderud 

    Landstyremedlem:     Egil Mikalsen 

    LRSK:                 Steinar Stueflotten (sekretær), Vegard Bunes, 

                            Jon Ludvig Hals, Kendt Myrmo og  

                            Frode Norang Bye. 

 

2. Styremøter:  

    Det har vært avholt ett styremøte i perioden med 5 saker. 

 

3. Landstyremedlem Egil M. har vært på ett landstyremøte på Værnes i       

    forbindelse med NOFs  faunistiske seminar. Der ble det tatt opp  

    6 saker. Saker som ble tatt opp var regnskap, budsjett 2008,  

    stilling som  ny generalsekretær og NOF`s faunistiske arbeid. 

     

4. LRSK. 

Det er blitt behandlet 36 sjeldenhetssaker som krever beskrivelse og registrert 

til sammen ca. 380 funn av sjeldne arter. Dette er nesten 100 færre enn i 2006, 

noe som skyldes at vanlige arter som kortnebbgås og storskarv er tatt ut av 

rapporteringslista.  Av godbiter kan nevnes busksanger og rosenstær ved 

Lahellholmen (Røyken) i juni og sabinemåker i Drøbaksundet (Hurum) i 

september. Av andre arter kan nevnes: havlire. tundrasnipe, grønlandsmåke, 

hauksanger, svartstrupe og skjeggmeis. 

 

5. NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter: 

   Sjøfuglregistrering langs kysten av Buskerud for Fylkesmannen.  



   Fiskørnprosjektet hadde sin første hele sesong med registrering av  

   lokaliteter. Man har nå kjennskap til 98 lokaliteter,  

   hvorav 24 var i bruk i 2007 

   Det har blitt taksert 7 ruter i norsk hekkefugltaksering (HFT) i 2007,  

   det er 2 ruter færre enn i 2006. 2008 blir det siste året i dette prosjektet  

   som nå overtas av Direktoratet for naturforvaltning (DN) med  

   overvåkningsprosjektet for fugl TOV-E. 

 

6. Buskskvetten: 

    Buskskvetten kom ut med 86 sider. Det er 13 sider mer enn i 2006.  

    Hovedstoff  er rapportene fra Linnesstranda, Fiskumvannet og 

    Fiskørnrapporten. Det er også artikler om gressender og kongeørn. 

 

7. Saker som leder/styret har jobbet med: 

    Har snakket med media og folk om ting de har lurt på.  

    Har formidlet kontakter videre. Deltatt på årsmøtet til  

    Naturvernforbundet i Buskerud som observatør. 

 

8. Regnskap: 

    Eget oppsett. 

 

9. NOF` prosjekter: 

   NOF avd. Buskerud har fiskeørnprosjektet gående.  

   NOF sentralt har for 2008 valgt hubro som årets fugl. Der er 

   Jon Trygve Johnsen, Gamle Kongsbergvei 220, 3322 Darbu, eller 

   gamleveien@hotmail.com, eller Tlf: 938 53 884 valgt til fylkeskontakt 

   for Buskerud. Man kan gå inn på hjemmesidene til NOF sentralt: 

   birdlife.no eller nofbuskerud.net for mer informasjon. 

 

10. Div: 

    Vil bare helt til slutt få reklamere for sidene til Drammen og omegn 

    lokallag: nattravn.info. Øvre Eiker lokallag: nof-eiker.org og  

    NOF avd. Buskerud: nofbuskerud.net for og holde deg oppdatert 

    på det som skjer i fylket. 

 

 

 

for styret: Egil Mikalsen leder 

 


