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2 Styremøter:
Det har vært avholt ett styremøte i perioden med 5 saker behandlet.

3 Landstyremedlem:
Egil Mikalsen har representert NOF avd. Buskerud på landsmøtet til NOF
sentralt i Trondheim den 25. april 2009. Der ble den største forandringen
at landstyret ble vedtatt lagt ned, så da forsvinner den posten ut av foreningen.
Det ble også opprettet en hurtigarbeidene gruppe som skulle se på NOF`s organisering for
og får en litt mer smidig organisasjon.

4 LRSK:
LRSK har behandlet hele 44 sjeldenhetssaker som krever beskrivelse, og registrert over 400 funn
av sjeldne arter i fylket i 2009. 8 av sakene er videresendt til og godkjent av NSKF. Dette gjelder
funn av amerikablesand i Strandafjorden (Ål), amerikakrikkand på Fiskumvannet (Øvre Eiker) og
rovterne ved Gråøya (Røyken), samt følgende E-arter (rømlinger): svartsvane (Øvre og Nedre
Eiker), brudeand (Nedre Eiker) og gullfasan (Lier). Disse tre E-artene samt amerikablesand er nye
arter for Buskerud. Av andre godbiter kan nevnes islom (Øvre Eiker), gråstrupedykker (Lier),
avosett (Lier), dvergmåke (Lier), polarmåke (Modum), svartterne (Lier og Øvre Eiker), lappugle
(Øvre Eiker og Ringerike), svartrødstjert (Øvre Eiker), gulbrynsanger (Hemsedal) og pirol (Øvre
Eiker). Avosett er ny art for fylket. Dessuten ble havørn påvist hekkende for første gang i fylket
(Røyken) i 2009 og sædgås for første gang i 2008 og 2009 (Nore og Uvdal). De fleste funn av
sjeldne arter blir nå registrert på Artsobservasjoner, noe som har lettet arbeidet for LRSK en god
del.

5 NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter:
Sjøfugltelling for Fylkesmannen i Buskerud.
Det har vært tellt sjøfugl i Buskerud sin del av Oslofjorden. Det er gjort av Tonny Andersen,
Erland Tollefsen, Håkon Bergø og Beate Aase Heidenreich

FISKEØRNPROSJEKTET
2009 var tredje året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & Svelvik kommuner i Vestfold.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet og NOF i Buskerud. Ca. 20
personer deltok aktivt i feltarbeidet i 2009.

Det ble utført 154 kontroller av i alt 59 reir/lokaliteter. Av disse var 35 lokaliteter i bruk i 2009,
derav 30 i Buskerud, 3 i Sande og 2 i Svelvik. Dette er totalt sett to reir mer i bruk enn i 2008. Bare
26 av de 35 reirene (74 %) var i bruk begge år. Sju reir gikk ut av bruk, derav ett reir som falt ned
pga snølast sist vinter. Det ble funnet fem nye reir og konstatert hekking på fire gamle lokaliteter
som ikke var i bruk i 2008. Et av de nye reirene lå i en mobiltelefonmast. Det andre med slik
plassering i Buskerud.

Det ble påvist vellykket hekking i 25 reir i Buskerud. I Sande & Svelvik ble ikke hekkeresultater
kontrollert i alle reir dette året. Minst 42 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig
alder i Buskerud. Dette er ca. 30 % flere enn i 2008, men antall flygedyktige unger per vellykket
hekking var omtrent det samme som i de to foregående årene. Andelen avbrutte/mislykkede
hekkinger var derimot lavere - bare 17 % mot ca. 30 % de to foregående årene.

Etter årets sesong er bestandsanslaget for Buskerud oppgradert til 45 par og for Sande & Svelvik til
6 par. Prosjektet har også i 2009 gitt innspill til beskyttelse av arten i noen forvaltningssaker.
FUGLELIVET I ØVRE EIKER
Etter to års intenst arbeid, ble boka "Fuglelivet i Øvre Eiker" utgitt i november 2009. Boka
dokumenterer et utrolig rikt fugleliv i en liten innlandskommune. Status for fuglenes bidrag til det
biologisk mangfoldet i kommunen presenteres for publikum gjennom 232 sider og 230 fargebilder.
Boka gir en detaljert gjennomgang av de 258 artene som er observert i kommunen og med status for
hver enkelt art sin forekomst. 242 av disse artene er observert ved Fiskumvannet alene. Dette
utdypes videre gjennom kapitler om endringer i fuglefaunaen, høydepunkter på observasjonsfronten
og omtale av rødlistearter.
Boka gir også ytterligere kunnskap om fuglelivet og naturen i kommunen med kapitler om:
naturgrunnlaget, historien - fuglelivet i gamle dager, om fugl og fuglekikking, fugletårnet ved
Fiskumvannet, fuglelivet året rundt, ringmerking og foreningens historie.
En rekke av foreningens medlemmer og støttespillere har bidratt med tekst og bilder, blant andre
Olav Såtvedt, Arne Nævra, Anders Hals, Dagfinn Kolberg, Tom Schandy og Ragnar Otto Eriksen.
Steinar Stueflotten har vært redaktør og Per Øystein Klunderud prosjektansvarlig for bokprosjektet.
Boka er utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF avd.
Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom, ved Tom Schandy i
Vestfossen. Boka ble formelt lansert ved en høytidelig tilstelning på Fossesholm i Vestfossen
15.11.09. Boka er blitt meget godt mottatt og nesten hele opplaget på 1500 bøker var solgt ved
utgangen av året. Øvre Eiker kommune foretok et støttekjøp på 500 bøker. Av de øvrige 1 000 eks.
som utgiverne hadde for salg var 850 bøker solgt ved årsskiftet. Forventa overskudd for prosjektet i
2009 kan angis til ca. 140 000 kr.

6 Buskskvetten:
Buskskvetten kom i 2009 ut med 107 sider i web utgave. Det er 38 sider færre enn
i 2008. Hovedstoff var årsrapporten om Fiskørnprosjektet og 3 rapporter om

rovfugler i Buskerud.

7 Saker som leder/styret har jobbet med:
Det har vært avholt et møte i fylkeslaget som var årsmøte i Lier.
Leder har vært i NRK Østafjells (radio) i forbindelse med hagefugltelling siste
helga i januar. Har svart på diverse henvendelser fra media. Har levert høringsuttalelse i forbindelse med ny forvatningsplan for Fiskumvannet naturreservat.

8 Regnskap:
Se eget oppsett.

9 NOF`s prosjekter:
NOF avd. Buskerud har Fiskørnprosjektet gående.
NOF avd. Buskerud skal gjenninnføre årets fugl i Buskerud

for styret: Egil Mikalsen
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