
 

 

 

 

Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2013 

 

1: Styrets sammensetning: Leder.             Egil Mikalsen 

                                                  Styremedlem: Audun Jahren 

                                                  Styremedlem: Jan Mjåland 

                                                  Styremedlem: Torger Ugstad 

                                                  Styremedlem: Torhild Graversgaard 

                                                  Kasserer:         Anne Sørensen* 

 

*Anne tok over som midlertidig kontaktperson på begynnelsen av 2014. 

 

Andre funksjoner underlagt NOF avd. Buskerud: 

 

Web. ansvarlig: Jens Erik Nygård  

Revisor:            Per Øystein Klunderud 

LRSK:                Steinar Stueflotten (sekretær), Anders Hals, Torgrim Breiehagen og  

                             Frode Norang Bye. 

 

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

 

3: LRSK: Komiteen har ferdigbehandlet 79 sjeldenhetssaker (42 funn) som krever beskrivelse og 

godkjenning, 6 andre saker fra 2013 var fortsatt under saksbehandling medio februar 2014. I tillegg har 

NSKF behandlet 29 saker (9 funn) av nasjonalt sjeldne arter fra Buskerud. Av disse er følgende funn 

blitt godkjent: rustand (Hurum, 6 saker, godkjent som E-art), blåvingeand (Hol, 3 saker), 

svarthalsdykker (Hole, 2 saker), steppehauk (Hol, 1 sak), enghauk (Kongsberg, 1 sak), svartehavsmåke 

(Lier, 9 saker) og elvesanger (Øvre Eiker, 5 saker), mens funn av aftenfalk (Hol) og tartarfalk (Lier) 

ikke ble godkjent. Et mulig funn av kanadavireo (Lier), ny art for Norge, var ikke ferdigbehandlet av 

NSKF medio februar 2014. Blåvingeand, og enghauk er nye arter for Buskerud, mens steppehauk er 

første kjente funn siden 1939. 7 av sakene behandlet av LRSK, ble ikke godkjent, noe som betyr at 

totalt 8 % av ferdigbehandlede sjeldenhetssaker i 2013 ikke ble godkjent, stort sett pga. manglende eller 

mangelfulle beskrivelser. Totalt ble det registrert 108 sjeldne artsfunn og tre hybrider (kanadagås x 

grågås, svanegås x kanadagås og pilfink x gråspurv). Dette er rekord. Av spesielle sjeldenheter kan 

nevnes: brudeand (Nedre Eiker), amerikakrikkand (Hol), glente (Nedre Eiker), myrrikse (Hole), 

vannrikse – hekking (Lier), tundralo (Ringerike), polarsvømmesnipe (Ål), storjo (Hurum), dvergmåke 

(Hole, Øvre Eiker, Hurum), hærfugl (Ringerike, Rollag), svartryggerle (Hol), svartrødstjert Hemsedal), 

busksanger Hole), skjeggmeis (Lier) og vierspurv (Ringerike). Totalt ble det registrert 888 funn av 

sjeldne arter, noe som er 23 % flere enn i 2012. 2013 ble med andre ord et meget godt år for 

sjeldenheter i Buskerud. Hele 99 % av observasjonene ble rapportert av observatørene selv direkte på 

Artsobservasjoner. Det er ny rekord. Totalt har 335 personer registrert 50 859 observasjoner av 219 

arter på Artsobservasjoner fra Buskerud i 2013. Antall personer og antall observasjoner er ny rekord for 

fylket. LRSK har som vanlig foretatt kvalitetskontroll av observasjoner av åkerrikse i det nasjonale 

åkerrikseprosjektet. Ellers er det ikke gjennomført noe prosjekt i regi av LRSK i 2013. 

 

4: NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter: 
    Har ikke hatt noen spesielle prosjekter i 2013, men har fulgt årets fugl fra NOF sentralt som var 

     lomvi. 

 



5: Buskskvetten: 
      
Buskskvetten kom i 2013 ut med 119 sider. Det er 74 sider færre enn i 2012.  

Følgende artikler om fuglelivet i Buskerud er publisert i Buskskvetten 

(http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html) i 2013: 

Stueflotten, S. 2013. Piplerker og erler i Buskerud. Buskskvetten 29. 8 s. 

Nygård, J.E. 2013. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2012. Buskskvetten 29. 15 s. 

Stueflotten, S. 2013. Fugler i Buskerud. Artsliste for fylke og kommuner. Buskskvetten 29. 10 s. 

Furuseth, L.E. and Furuseth, P. 2013. Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid i 2012. 

Buskskvetten 29. 16 s. 

Stueflotten, S. 2013. Sjeldne fugler i Buskerud 2012. Rapport fra den lokale rapport- og 

sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud. Buskskvetten 29. 27 s. 

Hals, A. og Stueflotten, S. 2013. Fugler i Øvre Eiker 2012. Buskskvetten 29. 31 s. 

Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2013. Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2013. Buskskvetten 

29. 12 s. 

  

6: Saker som leder/styret har jobbet med: 
    Har svart på henvendelser fra media og privatpersoner om forskjellige spørsmål. 

    Har brukt en god del tid på den nye kontingentordningen til NOF sentralt. 

 

7: Regnskap: Se eget oppsett. 

 

8: NOFs prosjekter: 
    NOF avd. Buskerud har for tiden ingen egne prosjekter på gang, men vi følger opp på NOF sentralt 

     som har bl.a. Årets fugl som i 2014 er fjellvåk. 

 

For styret:  Egil Mikalsen 


