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Tellingene av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i januar 2008 ga 
som resultat nærmere 3650 fugler – en liten økning i forhold til de siste 3 årene. 
Det mest gledelige som ble registrert var en mer enn fordobling av antall 
sangsvaner i overvåkningsområdet – slik at antallet både i området som helhet 
og i Tyrifjorden-området overstiger 1 %-kriteriet for et internasjonalt viktig 
område for arten. Også bestanden av knoppsvane, kanadagås og stokkand økte 
svakt, mens antallene av kvinand og laksand lå godt under fjorårets 
registreringer. Arter som er følsomme for svingninger i vinterklimaet, som 
toppand, storskarv og sothøne, gikk noe tilbake i antall fra fjorårets 
rekordnoteringer – som var nært knyttet til en uvanlig mild førjulsvinter. Men 
fortsatt er området et regionalt viktig område for toppand og sothøne, mens det 
er et av de viktigste innlandsområdene i Norge for overvintrende storskarv.  
 

 

Figur 1. En flokk på ni svaner - fire knoppsvaner og fem sangsvaner - i bukta nordvest for Slettøya i 
Kroksund i Hole den 21.1.2008. Bak svanene sees en flokk på fem kvinender. Kroksund ble foreslått som 
en del av et større fuglefredningsområde i 1996, og på begynnelsen av 2007 startet  
Fylkesmannen i Buskerud et omfattende arbeid med en verneplan for våtmarker og hekkelokaliteter for 
sjøfugler og andre vannfugler i Tyrifjorden-området - Kroksund inkludert. I bakgrunnen går biltrafikken på 
E16, og man kan se en liten del av Steinsfjorden-delen i Kroksund til høyre for den fredete steinbrua 
mellom Slettøya og Sundøya. © Viggo Ree. 

Overvåkingen av overvintrende vannfugl i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud ble 
gjenopptatt i januar 2003, først og fremst med formål å følge utviklingen i sangsvanebestanden i 



et av dens viktigste vinterområder i Norge. Tellingene i 2008 var dermed den sjette i rekken 
etter at overvåkingenstartet opp igjen. Overvåkingen skjer i regi av Norsk Ornitologisk forening, 
Hole og Ringerike lokallag og pågikk årlig i perioden 1990 til 2000 (Larsen 1992, 1993, 1996a, b 
og c, 1997, 1998, 1999, Larsen m.fl. 2000). Tellingene i den nye tiårsperioden med overvåking 
har blitt rapportert gjennom artikler i Buskskvetten (Larsen m.fl. 2003, Larsen & Myrmo 2004, 
Larsen m.fl. 2006, 2007). En oppsummering av perioden 2003-2007 ble nylig presentert i 
Buskskvetten (Larsen m.fl. 2008).  

Tellingene i 2008 ble gjennomført slik av tellemannskapet; 

Kendt Myrmo: Randselva, Storelva, Sælabonn, Storøysundet, Kroksund og Holsfjorden sør til 
Utøya, samt Mollvall i Begna 

Viggo Ree: Begna fra Kongsstrømmen til Follum og vestsida av Tyrifjorden fra Tyristrand til 
Fjellstangen.  

Bjørn Harald Larsen: Drammenselva inkl. Bergsjø, Vestfosselva og den sørvestre delen av 
Tyrifjorden (nord til Fjellstangen). 

Dekningsgrad, vær- og isforhold. 

I år omfattet tellingene Begna fra Kongsstrømmen til samløpet med Randselva i Hønefoss, 
Randselva, Storelva, Tyrifjorden med unntak av Holsfjorden, Drammenselva, Fiskumvannet, 
Vestfosselva og Loselva. I tillegg ble også de nedre 500 m av Snarumselva dekket fra Gravfoss 
(inkludert i tallene for strekningen Sporpind til Katfoss i Drammenselva). Steinsfjorden og 
Sperillen var islagt under årets telling. Elvene og hele Tyrifjorden – med unntak av de helt 
innerste, grunne delene av Nordfjorden og Sælabonn samt de ytre delene av Kroksund, var 
isfrie. 

Tellingene foregår ved å registrere fra faste tellepunkt som gir god utsikt over 
elvestrekningene/gruntvannsområdene. Kortere strekninger av Randselva, Begna, 
Drammenselva og Vestfosselva gås i tillegg for å få tilfredsstillende dekning. Tellingene i 2008 
ble utført på én og samme dag, noe som gjør at faren for dobbelttellinger er helt marginal.  

Desember 2007 bød på forholdsvis lange kuldeperioder. I romjula ble det overgang til en mer 
skiftende værtype med veksling mellom mildvær og vinder fra sørlig kant og perioder med 
østavær og snø. Dette holdt seg fram til tellingene ble utført. På telledagen var det klart, stille til 
lett bris fra sørøst og omkring 0o C.  

Samlet telleresultat 

Til sammen ble det registrert 3646 vannfugler fordelt på 15 arter (Tabell 1). Med dette resultatet 
viser den samlede bestanden av overvintrende vannfugler i overvåkingsområdet stor stabilitet de 
siste fire årene, med det høyeste antallet i 2008. Når det gjelder de enkelte artene var det stor 
variasjon. Sangsvanebestanden ble mer enn fordoblet fra i fjor, og både området som helhet 
og området som omfattes av verneplanarbeidet for Tyrifjorden-området kan igjen 
betegnes som et internasjonalt viktig overvintringsområde for arten – i henhold til 1 
%-kriteriet fastsatt av Wetlands International (Wetlands International 2006). Dette kriteriet blir 
også benyttet for å vurdere om et område skal få status som Ramsar-område. I praksis 
innebærer kriteriet at et område skal anses som internasjonalt viktig for en art dersom det 
jevnlig benyttes av 1 % av en biogeografisk populasjon av en art (www.Ramsar.org). For den 
fennoskandiske og vestrussiske bestanden av sangsvane er kriteriet satt til 590 individer med 
bakgrunn i de nyeste publiserte bestandstallene for populasjonen, som er ca 59.000 fugler 
(Wetlands International 2006). Vi må tilbake til januar 1998 for å finne et høyere tall på 
vinterbestanden av sangsvane i vårt område (Larsen m.fl. 2008).  

http://www.ramsar.org/


 

Figur 2. En del av sangsvanene som overvintrer i Tyrifjorden-området og øvrige deler av 
Drammensvassdraget hekker i nordlige deler av Finland og Russland. De fleste ankommer vårt område i 
siste halvdel av oktober og trekker tilbake i første halvdel av april. Sangsvanenes særegne og fascinerende 
trompetlyder representerer kontakt mellom familiemedlemmer og individer i flokkene. Hvis en fare truer 
oppfører medlemmer av en familie og individer i grupper seg ofte meget høylydt aggressivt mot faren, 
gjerne i en form for angrep. Er faren avverget, går de over i en triumfseremoni med utstrukkete halser og 
intense tropetskrik - nokså likt deler av parringsleken. Dette virker avskrekkende for inntrengere og 
samlende for medlemmer av familiene og flokkene (klanene). Til høyre på bildet starter en hunn 
triumfseremoni foran sine fire unger mens hennes make er i batalje med en annen hann. Slike markeringer 
har bl.a. sammenheng med næringsrelatert territorialitet, og fører ofte til en sosial smitteeffekt overfor andre 
fugler. Dette ser man på paret i forgrunnen, som akkurat er i ferd med å ta del i markeringene. Bildet ble 
tatt ved Busund i Storelva i Ringerike kommune den 27.11.2007 - på stedet der det i sin tid ble planlagt en 
omfattende broutbygging for Ringeriksbanen. © Kendt Myrmo.  

Knoppsvane viste en liten økning fra 2007-vinteren, og antallet endte svært nær bestandsnivået 
i 2005 og 2006. Noe overraskende passerte antall kanadagås 100 individer for første gang siden 
1998. Vanligvis fører en kald desember, som i 2007, til at de fleste kanadagjessene i regionen 
trekker ut. Ekstra overraskende var det at de fleste fuglene lå i Begna, et vassdrag hvor arten 
sjelden har blitt påtruffet midtvinters tidligere. Normalt er det Nordre Tyrifjorden og Bergsjø som 
er de viktigste områdene for arten.  



Tabell 1. Resultater fra tellingene av vannfugl i nedre/østre Buskerud 11.01.2008.  

Art Begna Rands-
elva 

Storelva Tyri-
fjorden 

Drammens-
elva 

Vestfoss-
elva 

Sum 

Knoppsvane  10 1 163 174 19 367 

Sangsvane 220 30 10 374 83 27 744 

Kanadagås 87   8 10  105 

Stokkand 49 61 110 110 474 36 840 

Toppand   6 71 167 18 262 

Kvinand 72 10 63 90 212 42 489 

Laksand 18  14 49 41 6 128 

Dvergdykker     1  1 

Storskarv  1  15 11  27 

Gråhegre    1   1 

Sothøne 1 1  18 33  53 

Fiskemåke    5   5 

Gråmåke    122 432  554 

Svartbak    3 8  11 

Fossekall 19 10  3 25  57 

Sum 
vannfugl 466 123 204 1034 1671 148 3646 

 
Stokkand viste i år en svak økning, men fortsatt må bestanden karakteriseres som stabil. 
Bestandene av kvinand og laksand var igjen tilbake på nivået i årene 2005 og 2006 – etter 
rekordåret 2007. At toppandantallet gikk noe tilbake fra toppnoteringen i 2007 var ventet etter 
den kalde førjulsvinteren. Men fortsatt er antallet godt over gjennomsnittet for perioden 2003-
2007, og vassdraget er et av de aller viktigste overvintringsområdene i Sørøst-Norge. Brunnakke 
er en opportunist som overvintrer i innlandet i Sør-Norge, og ble i fjor registrert i rekordantall i 
januar. I år var den helt fraværende. Det samme gjaldt lappfiskanda, som ellers har vist en 
tendens til økende observasjonshyppighet i perioden 1998-2007 (Larsen m.fl. 2008). 
Dvergdykker ble igjen registrert i vinter, med 1 ind. i Drammenselva nedstrøms Steinberg, etter 
at den var fraværende i fjor vinter for første gang under disse midtvintertellingene.  

Sothøne har hatt en lignende utvikling som toppand i regionen, og en liten tilbakegang fra 
fjorårets rekordnotering var ventet. En forekomst på over 50 individer etter en såpass kald 
desember var kanskje litt overraskende. For denne arten er vassdraget av de viktigste 
overvintringsområdene i landet. I fjor ble det registrert rekordmange storskarver i vassdraget. 
Dette hadde nok sammenheng med den ekstremt milde vinteren, bl.a. ble den største flokken 
observert i Steinsfjorden – som vanligvis er islagt når vi utfører våre tellinger. Årets 27 individer 
er allikevel med god margin det neste høyeste antallet vi har registrert siden overvåkningen 
startet i 1990. Flest fugler ble sett i nedre del av Drammenselva, i Henovika ved Nakkerud og i 
Sælabonn.  

Antall gråmåke har vært temmelig stabilt de siste 4 vintrene, med i overkant av 500 fugler. 
Fuglene holder til i nedre deler av Drammenselva og i sørvestre del av Tyriforden og Bergsjø. 
Svartbak svinger mer i antall med vinterklimaet, og det ble registrert en betydelig nedgang i 
forhold til rekordåret 2007.   

Den kalde førjulsvinteren har nok ført til at mange små elver og bekker, som i milde vintrer kan 
huse noen få fossekaller, har frosset til. I slike situasjoner får vi en økning i bestanden i de store 



vassdragene i nedre/østre Buskerud, og særlig i Begna og Randselva ble det registrert flere 
fugler enn vanlig. Også i Drammenselva nedstrøms Gravfoss og ved utosen fra Tyrifjorden var 
det samlet mange fossekaller i år.  

De viktigste enkeltlokalitetene for sangsvane var Lerskallen nord for Vikersund (128 ind.), 
Langstøa i Begna (127 ind.), Nordfjorden (104 ind.) og Tangen-Domningen i Begna (61 ind.). 
Også i Storøysundet og i Sælabonn var det store flokker av arten. Knoppsvanene var konsentrert 
om de midtre delene av Drammenselva (95 ind. mellom Mjøndalen og Hokksund) og Nordfjorden 
(114 ind.). Flere lokaliteter i nedre del av Drammenselva hadde over 100 stokkender, hvor det 
også var samlet flest toppender – sammen med lokalitetene Sælabonn(25 ind.) og Lerskallen (27 
ind.) i Tyrifjorden. De største konsentrasjonene av kvinand ble registrert i Drammenselva mellom 
Gulskogen og Daler (57 ind.) og i nedre del av Storelva (56 ind.). Også i Storøysundet og 
Nordfjorden, samt på Bergsjø var det også en del kvinender. Laksendene lå spredt i hele 
vassdraget, uten noen spesielle konsentrasjoner. De største sothøneflokkene ble registrert på 
Bergsjø (23 ind.) og i Nordfjorden (13 ind.). For øvrig lå det småflokker i nedre del av 
Drammenselva og i sørvestre del av Tyrifjorden – samt enkeltindivider i Begna og Randselva.  

Begna 

Den mest markante endringen fra fjoråret i Begna, var en mer enn fordobling av 
sangsvanebestanden, samt flere store flokker med kanadagås. Svanene lå temmelig konsentrert 
i området Langstøa-Domningen-Tangen, hvor ca 200 fugler ble telt. Som vanlig lå det en større 
kvinandflokk i Kongsstrømmen, men også i midtre deler av elva var det en del kvinender å se. 
De fleste stokkendene lå i år nedstrøms Bergsund. For øvrig var det et godt år for fossekall, med 
bl.a. 10 ind. på strekningen Garntangen til Hallingby – noe lenger ned enn det som vanligvis er 
kjerneområdet for arten (Strømmen-Eriksplassen).   

Tabell 2. Resultater fra tellingene i Begna 11.01.2008. 

Lok 
nr 

Lokalitet Kanada-
gås 

Sang-
svane 

Stokk-
and 

Kvin-
and 

Laks-
and 

Sot-
høne 

Fosse-
kall 

SUM 

1 Høneren-Nes        - 

2 Kongsstrømmen    15   1 16 

3 Killingstrømmen    2   2 4 

4 Killingstrømmen- 
Bergsund 

   2    2 

5 Bergsund-
Eriksplassen 

 1 39 8   5 53 

6 Garntangen-Hallingby  15  8 4  10 37 

7 Hallingby-Domningen 14 61 7 12 8   102 

8 Langstøa 55 127 2 10 5   199 

9 Pålerud-Hen 18 12  2   1 33 

10 Hen-Follum  2  3    5 

11 Mollvall  2 1 10 1 1  15 

 Sum lok 1-11 87 220 49 72 18 1 19 466 

 
Randselva 

I Randselva var antall registrerte vannfugl om lag som i et normalår, dvs. i overkant av 100 
fugler. Som vanlig lå det en stokkandflokk ved Hønefoss, og flest svaner i øvre del. Kvinanda var 



fåtallig i år, mens antall fossekall var om lag som normalt – med til sammen 10 ind. registrert. 
Ellers må 1 sothøne ved Viul og 1 storskarv ovenfor Viul nevnes.  

Tabell 3. Resultater fra tellingene langs Randselva 11.01.2008. 

Lok 
nr. 

Lokalitet Knopp-
svane 

Sang-
svane 

Stokk-
and 

Kvin-
and 

Stor-
skarv 

Sot-
høne 

Fosse-
kall 

SUM 

1 Aslakrud-Viul 4 8   1  1 14 

2 Viul-Hvalsmoen 6 22 5 9  1 5 48 

3 Hvalsmoen-Hønefoss   56 1   4 61 

 Sum lok. 1-3 10 30 61 10 1 1 10 123 

Storelva 

 

Figur 3. Hvilende sangsvaner ved bredden av Storelva sør for Busund i Ringerike kommune den 
22.1.2008. Antall sangsvaner vinterstid i denne delen av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem avhenger av 
isforholdene og tilgangen på vannplanter. Storelvas betydning for våtmarksfugler året rundt førte til et 
fredningsforslag allerede i 1995, noe NOF støttet opp om året etter. Et eventuelt reservat i elva opp til 
Slepa vil binde eksisterende Ramsar-reservater sammen til ett større sammenhengende  
verneområde. I januar 2008 viste tellingene at over 1 % av vinterbestanden av sangsvane i Nord-Europa 
befinner seg i Tyrifjorden-området, noe som tilsier at våtmarkene i denne delen av  
Drammensvassdraget i Buskerud er viktige i internasjonal sammenheng. © Viggo Ree. 

På tross av at Tyrifjorden var isfri ble det registrert mye stokkand og kvinand i nedre del av 
Storelva. Lenger opp i vassdraget var særlig antall kvinender lavere enn vanlig, men 
stokkandflokken ved Hønefoss var omtrent på samme nivå som den bruker å være. Svanene var 
fåtallige, og særlig knoppsvane som det gjerne er noen flere av i nedre del av elva. Men med lite 
is i Nordfjorden foretrekker nok svanene å holde seg i gruntvannsområdene der.  

 



Tabell 4. Resultater av tellingene i Storelva 11.01.2008. 

Lok. 
nr. 

Lokalitet Knopp-
svane 

Sang-
svane 

Stokk-
and 

Topp-
and 

Kvin-
and 

Laks-
and 

SUM 

1 Hønefoss-Monsrud   54  7 3 64 

2 Monsrud-Busund bru       0 

3 Busund bru-Averøya 1 10 56 6 56 11 140 

 Sum lok. 1-3 1 10 110 6 63 14 204 

Tyrifjorden 

Antall overvintrende vannfugl i Tyrifjorden varierer mye med isforholdene, og når nesten hele 
innsjøen er isfri, slik tilfellet var under tellingene i år, blir det vanligvis registrert godt over 1000 
vannfugler i fjorden. I år krabbet antallet så vidt over 1000 individer, med sangsvane som den 
klart mest tallrike arten med 374 individer. De siste årene er det gjerne knoppsvane som har 
inntatt denne posisjonen under våre januartellinger. Sett i forhold til tidligere år med lignende 
isforhold, var det lite stokkand og kvinand i fjorden.  

  

Figur 4. Etter at isen begynner å legge seg langs strendene i Nordfjorden på forvinteren samler 
vannfuglene seg ofte langs iskantene. Lengst nord i denne delen av Tyrifjorden vil andefugler og andre 
våtmarksarter konsentreres sør for Karlsrudtangen naturreservat i Ringerike kommune når isen har lagt 
seg over de grunneste områdene. Dette er årsaken til at det allerede på 1990-tallet ble foreslått vern av 
større deler av Nordfjorden for å sikre dette viktige vannfuglområdet mer helhetlig for ettertiden. 
Knoppsvanene og sangsvanene på fotografiet tatt 17.01.2008 befinner seg hovedsakelig sør for 
Karlsrudtangen naturreservat. © Viggo Ree. 

For øvrig var det et par større flokker med toppand; på Lerskallen og i Storøysundet, mens 
sothønene hadde samlet seg i Nordfjorden. Også i år ble det registrert en del storskarv i fjorden, 
men ikke på de samme stedene som i fjor. I år ble bl.a. 5 fugler sett i Sælabonn og 5 fugler på 



skjæret utenfor Henovika. På den sistnevnte plassen satt det også 35 gråmåker og 1 svartbak 
sammen med skarvene. Ellers ble det også sett en større gråmåkeflokk, samt noen svartbak og 
ei ung fiskemåke, ved Vikersund.  

Av litt mer uvanlige vinterarter for regionen ble 1 gråhegre sett i bukta nord for Modum Rådhus. 
Dette er en svært fåtallig art i innlandet vinterstid, og det er nok ikke hver vinter at den 
overvintrer hos oss.  

Tabell 5. Resultater fra tellingene i Tyrifjorden 11.01.2008. AV = andre vannfuglarter (se notnote).  

Lok-
nr 

Lokalitet Knopp- 
svane 

Sang-
svane 

Stokk-
and 

Topp-
and 

Kvin- 
and 

Laks-
and 

Stor-
skarv 

Sot-
høne 

Grå-
måke 

AV SUM 

1 Utøya-Storøya   6  4 2 1 1   14 

2 Kroksund   6 2       8 

3 Storøysundet 21 35 13 6 22 9     106 

4 Sælabonn 5 37 5 25 1 12 5    90 

5 Bønsnes-Gomnes     1      1 

6 Onsakervika-
Averøya 

2    2    1  5 

7 Nordfjorden 114 104 5  22 4 2 14 2 12 279 

8 Veholt-Tyristrand  1 2    1    4 

9 Furuøyene           0 

10 Nakkerudtangen-
Fjellstangen 

 30 2  16 3 5  45 1 102 

11 Fjellstangen-
Drolsumtangen 

11 128  27 5    4 2 177 

12 Drolsumtangen-
Natveit 

4 25 8 4 5 4 1   1 52 

13 Natveit-
Vikersund 

6 14 63 7 12 15  3 70 6 196 

 Sum lok. 1-13 163 374 110 71 90 49 15 18 122 22 1034 

Andre vannfuglarter:  

Kanadagås 8 ind. Røssholmstranda (lok. 7) 
Gråhegre 1 ind. i bukta nord for Modum rådhus (lok. 13)  
Fiskemåke 4 ind. Nordfjorden (lok. 7), 1 juv. Vikersund (lok. 13)  
Svartbak 1 ad. i Henovika (lok. 10), 2 ad. Vikersund (lok. 13) 
Fossekall 1 ind. ved Tangen (lok. 12), 2 ind. ved Modum rådhus (lok. 13) 



 

Figur 5. Kroksund-området er en viktig vannfugllokalitet i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. I 
kommuneplanen for perioden 2003-2014 har Hole inkludert Kroksund som biologisk nøkkelområde i 
vannfuglsammenheng ved siden av Steinsvika, Svarstadvika og Sælabånn. Det er nesten alltid åpent vann 
i Kroksund vinterstid. Råka mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden varierer i størrelse avhengig av 
temperaturforholdene, og her samler det seg ulike vannfugler - i første rekke andefugler. De største 
konsentrasjoner av vannfugler i Kroksund finner man i det isen legger seg i Steinsfjorden på forvinteren og 
like etter at råka begynner å vide seg ut på begge sider av E16 tidlig på våren. Denne  
stokkandflokken ble fotografert 17.1.2008 i bukta nordvest for Slettøya - altså det nordligste partiet av 
Tyrifjorden-delen i Kroksund. © Viggo Ree.  

Drammenselva 

Vanligvis er det gråmåke og stokkand som registreres i størst antall langs Drammenselva, og slik 
var det også i vinter. I milde vintrer er gråmåka gjerne tallrikest, mens stokkand overtar den 
posisjonen i mer normale eller kalde vintrer. Førjulsvinteren i år, i det minste desember,  var nok 
kaldere enn normalen, og som forventet ble også stokkand registrert i noe høyere antall enn 
gråmåke. De fleste stokkendene lå som vanlig ved Mjøndalen og i nedre del av elva, med en 
større flokk også på Bergsjø – for øvrig det samme mønsteret som gråmåka viser. Svartbak ble 
registrert i noe mindre antall enn de 3-4 foregående vintrene.  

Kvinand og laksand opptrådte i år mer spredt enn vanlig, og det er vanskelig å peke ut særlig 
viktige lokaliteter for noen av artene, selv om det var en viss konsentrasjon av kvinand nord for 
Gulskogen. Her lå også den klart største toppandflokken, med 72 individer langs nordsida av 
elva rett ovenfor Gulskogenbrua. Ellers var det som vanlig en del toppender på Bergsjø og ved 
Mjøndalen. Toppanda ser nå ut til å ha stabilisert seg med en fast vinterbestand på 100-200 
fugler i elva. Det lå spredt med sothøne i nedre del av vassdraget, men klart største flokken lå 
på Bergsjø; 23 individer i Sponevika.  

Det kan også se ut til at storskarven har etablert en liten vinterbestand i nedre og midtre deler 
av elva; i år ble til sammen 11 individer sett. Vanligvis dukker opp en eller flere sjeldne 
vinterarter i Drammenselva, men i år var den eneste overraskelsen at det ble sett en 



dvergdykker langs nordsida av elva nedenfor Steinberg – og overraskelsen bestod kanskje mest i 
at den lå her, og ikke ved den mer eller mindre faste lokaliteten ved Åmot.   

Tabell 6.  Resultater fra tellingene langs Drammenselva 11.01.2008. AV = andre vannfuglarter (se 
notnote).  

Lok 
nr 

Lokalitet Knopp-
svane 

Sang-
svane 

Stokk
-and 

Topp-
and 

Kvin-
and 

Laks-
and 

Stor-
skarv 

Sot-
høne 

Grå-
måke 

Fosse
-kall 

AV Sum 

1 Vikersund-
Bergsjø 

    3     8   

2 Bergsjø 24 22 47 40 28 12  23 110 1 14 221 

3 Katfoss - 
Sporpind 

  4  37 7    12  60 

4 Åmot 1 5 13  6    10   35 

5 Skotselv 15 27 23 8 9 1      83 

6 Hellefoss    1 3 1    4  9 

7 Hokksund-
Horgen 

19 9 17  6 5      56 

8 Steinberg-
Mjøndalen 

22 18 45 11 18  3  38  1 156 

9 Mjøndalen-
Daler 

54  90 19 26 2  1 94  3 289 

10 Daler-
Gulskogen 

25  120 76 57 5  4 110  1 398 

11 Gulskogen-
Strømsøy 

14 2 115 4 16 6 6 4 35   202 

12 Strømsøy    8 3 2 2 1 35   51 

 Sum 174 83 474 167 212 41 11 33 432 25 19 1671 

Andre vannfuglarter:   

Kanadagås 10 ind. Begsjø (lok. 2),  
Dvergdykker 1 ind. sør for Loselvas utløp ved Steinberg (lok. 8) 
Svartbak 4 ind. på Bergsjø (lok. 2), 3 ad. Mjøndalen (lok. 9), 1 ad. Rød (lok. 10) 

Vestfosselva/Loselva 

De største vannfuglkonsentrasjonene i dette vassdraget var som vanlig ved utosen av 
Fiskumvannet, hvor det var forholdsvis mye åpent vann i år. Men flest sangsvaner ble registrert i 
midtre deler av Vestfosselva, og her kan også enkelte fugler ha blitt oversett, da dette er en 
vanskelig strekning å få god oversikt over uten å gå langs elva hele veien.  

Tabell 7. Resultater av tellingene i Vestfosselva 11.01.2008.  

Lok 
nr. 

Lokalitet Knopp-
svane 

Sang-
svane 

Stokk- 
  and 

Topp-
and 

Kvin-
and 

Laks-
and 

Sum 

1 Fiskumvannet-
Vestfossen 

10 12 10 16 30 3 81 

2 Vestfossen-
Haug 

6 15 13 2 11 3 50 

3 Haug-Hokksund 3  13  1  17 

4 Loselva       0 

 Sum lok. 1-4 19 27 36 18 42 6 148 

 



Knoppsvanene lå spredt, det samme gjaldt stokkand – mens toppand og kvinand var tallrikest 
ved utosen av Fiskumvannet. Bare de nedre delene av Loselva ble dekt, så her kan det også ha 
gjemt seg bort noen fugler. Sett under ett er ca 150 fugler et forholdsvis godt resultat i 
vassdraget. 
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