
Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2011 

 

1: Styrets sammensetnig: Leder:             Egil Mikalsen 
                                         Styremedlem: Jan Mjåland 

                                         Styremedlem: Arild Halvorsen 

                                         Styremedlem: Torger Ugstad 

                                         Kasserer:         Anne Sørensen 

 

Andre funksjoner underlagt NOF avd. Buskerud: 

 

Web. ansvarlig: Jens Erik Nygård 

Revisor:             Per Øystein Klunderud 

LRSK:               Steinar Stueflotten (sekretær), Anders Hals, Frode Norang Bye og 

                          Torgrim Breiehagen. 

 

2: Styremøter: Det har vært avholt et styremøte i perioden. 

 

3: LRSK: LRSK har i 2011 ferdigbehandlet 37 sjeldenhetssaker som krever beskrivelse og 

godkjenning, 11 andre saker var fortsatt under saksbehandling ved 
årsskiftet. I tillegg ble det gjort 5 funn av nasjonalt sjeldne arter  (NSKF-arter): egretthegre (Hole, 

Øvre Eiker, Lier), busksanger (Øvre Eiker), 

gullfasan (E-art) (Nedre Eiker) og hybrid svanegås x kanadagås (E-art) 

(Hole). Disse sakene er videresendt NSKF for godkjenning. NSKF har godkjent 

5 observasjoner av stork (Sture Stork) fra 2010, men underkjent en 

observasjon av slangeørn (Hurum 2010). Av spesielle sjeldenheter ellers kan  nevnes: rapphøne 

(Hurum), glente (Ringerike, Hol, Øvre Eiker), 

svarthalespove (Øvre Eiker), polarmåke (Lier), svartryggerle (Hol), pirol 

(Øvre Eiker), svartkråke (Ringerike), båndkorsnebb (Ål, Hole) og et 

vinterfunn av lappspurv (Øvre Eiker). Det ble registrert 963 observasjoner 

av LRSK-arter i Buskerud på Artsobservasjoner. Dette er 40 % flere enn i 

2010. Av disse er 89 saker fra andre kilder, blitt registrert av LRSK på 

vegne av observatørene. Det betyr at 91 % av alle rapporterte observasjoner 

av sjeldne fugler i Buskerud nå blir fanget direkte opp av 

Artsobservasjoner. Totalt har 270 personer registrert 38 333 observasjoner  av 221 arter på 

Artsobservasjoner i Buskerud i 2011. 

 

Tre av LRSKs medlemmer deltok på et 

LRSK-seminar i Bergen i januar i regi av NOF. Etter dette er all  saksbehandling og rapportskriving 

i LRSK lagt over til Artsobservasjoner. 

Det betyr at alle saker som skal godkjennes og publiseres av LRSK, heretter 

må være registrert på Artsobservasjoner. Alle funn av LRSK-arter fra 

2008-2010 er nå registrert på Artsobservasjoner. I tillegg er det satt i  gang et omfattende arbeid 

med å overføre hele LRSKs arkiv fra tidligere år 

til Artsobservasjoner. Dette for å sikre at dette verdifulle materialet blir 

ivaretatt for framtida.' 

 

4: NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter: 

 
FISKEØRNPROSJEKTET 

2011 var femte og siste året i fiskeørnprosjektet i Buskerud og Sande & 



Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble utført 157 kontroller av i alt 66 

reir/lokaliteter. Av disse var 38 lokaliteter i bruk i 2011, derav 31 i 

Buskerud, 6 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er ett reir mer enn i 2010. 31 av 

de 38 reirene (82 %) var i bruk begge år. Det ble funnet fire nye reir i 

2011, derav to etter tips fra personer utenfor prosjektet. Fire intakte 

gamle reir ble tatt i bruk igjen, mens fem reir som var i bruk i 2010, gikk 

ut av bruk. I tillegg forsvant et reir i en mobilmast i Nes i løpet av 

vinteren. To andre reir som falt ned sist vinter, ble bygd opp igjen og tatt 

i bruk, og med vellykket hekking i det ene reiret. 

 

Det ble påvist vellykket hekking i 22 reir i Buskerud, 2 i Sande og 1 i 

Svelvik. Minst 52 unger vokste opp eller antas å ha vokst opp til 

flygedyktig alder, derav minst 45 i Buskerud. Dette er en unge mer enn i 

2010, og antall unger per vellykket hekking ble det beste vi har hatt i  løpet av prosjektet med 2,1 

unger i gjennomsnitt per vellykket hekking. 

Antall par (8) som mislyktes med hekkingen var relativt høyt, spesielt i 

Sande der 3 av 5 påbegynte hekkinger mislyktes. Antallet lokaliteter (5) med 

aktivitet, men uten påvist hekking, var litt færre enn i 2010. 

 

Etter årets sesong er bestandsanslaget for Buskerud økt til 50 par og for 

Sande & Svelvik til 8 par. 

 

Også i 2011 ble prosjektet støttet økonomisk med kr. 50.000 fra 

Fylkesmannen. Årsmøtet ble avholdt på Tyrifjord Hotell, Vikersund med 29 

deltagere 29.10.2011. 

 

HETTEMÅKE - ÅRETS FUGL 2011 

 
LRSK har oppfordret folk til å registrere alle observasjoner av hettemåke på 

Artsobservasjoner, spesielt hekkefunn. Ut over dette har det ikke blitt 

gjennomført noe eget kartleggingsprosjekt på årets fugl i Buskerud. 

 

5: Buskskvetten: 

 
Buskskvetten kom i 2011 ut med 131 side. Det er 30 sider færre enn i 2010. Hovedstoff var 

rapprtene for Linnesstranda og Øvre Eiker + LRSK rapprorten for Buskerud. 

 

6: Saker som leder/styret har jobbet med: Leder har svart på henvendelser fra media om 

forskjellige emner. Har svart på henvendelser fra privatpersoner om forkjellige spørsmål. Har deltatt 

på NOF sentralt sitt årsmøte i april i Oslo. Har arrangert et årsmøte som det ikke ble noe av da kun 

kasserer og leder møtte opp. 

 

7: Regnskap: 
Se eget oppsett. 
 

8: NOF`s prosjekter: 
Årets fugl er Vipe som er valgt av NOF sentralt. 
NOF avd. Buskerud har i år ingen spesielle prosjekter på gang. 
 
For styret: Egil Mikalsen, leder 


