
 

Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2010 

 

1: Styrets sammensetning: 
Leder:               Egil Mikalsen 

Styremedlem:   Terje Bakken 

Styremedlem:   Hans-Jørgen Nilsen 

Styremedlem:   Jan Mjåland 

Styremedlem:   Knut Åge Bergerud 

Kasserer:           Anne Sørensen 

 

Andre funksjoner underlagt NOF avd. Buskerud: 
 

Web-ansvarlig:     Jens Erik Nygård 

Revior:                 Per Øystein Klunderud 

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

                              Frode Norang Bye. 

LRSK har i 2010 endret sammensetning. Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo ba i begynnelsen av 

året om avløsning etter ca. 15 år som medlem av LRSK. Torgrim Breiehagen (Ål) og Anders Hals 

(Øvre Eiker), begge tidligere medlemmer av LRSK, ble forespurt om de ville gjøre en ny innsats i 

komiteen. Begge takket ja. Styret i NOF avd. Buskerud takker Jon Ludvig Hals og Kendt Myrmo så 

mye for årelang innsats i LRSK Buskerud. 

 

                                                                                                                                                                                   

2: Styremøter: 
 

Det har vært avholt et styremøte i perioden.    

 

3: LRSK: 

 
 LRSK har behandlet 44 sjeldenhetssaker som krever beskrivelse (det samme som i 2009). Det ble 

registrert 687 observasjoner av LRSK-arter på Artsobservasjoner. I tillegg har LRSK registrert 43 

observasjoner som er hentet fra andre kilder. Det betyr at godt over 90 % av alle rapporterte 

observasjoner av sjeldne fugler i Buskerud nå blir fanget opp av Artsobservasjoner. Det ble gjort 

fem funn av nasjonalt sjeldne NSKF-arter: bøffeland (E-art) (Linnesstranda, Lier), stork (Nesbyen, 

Nes; Pålerudbyen, Ringerike og Karlsrudtangen, Ringerike) og slangeørn (Verket, Hurum). 

Foreløpig er bare ett av funnene av stork godkjent. De andre er fortsatt under behandling i NSKF. 

Av andre godbiter kan nevnes: dvergsvane (Lier), tundrasnipe (Lier), lappspove (Lier og Øvre 

Eiker), polarsvømmesnipe (Lier), dvergmåke (Øvre Eiker), svartstrupe (Hol), hauksanger (Ål), 

skjeggmeis (Lier), pirol (Øvre Eiker) og svartkråke (Kongsberg). Bøffeland og slangeørn vil være 

nye arter for fylket hvis de blir godkjent av NSKF, mens polarsvømmesnipa var første observasjon i 

fylket siden 1939! 

 

4:  NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter: 
 

FISKEØRNPROSJEKTET 

 

2010 var fjerde 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 i feltarbeidet i 2010. 

Det ble utført 152 kontroller av i alt 57 reir/lokaliteter. Av disse var 36 lokaliteter i bruk i 2010, 

derav 31 i Buskerud, 4 i Sande og 1 i Svelvik. Dette er tre færre reir i bruk enn i 2009. Minst 33 av 

de 36 reirene (92 %) var i bruk begge år. Fire reir gikk ut av bruk, dvs. de har falt ned i løpet av det 



siste året, men ingen av disse var i bruk i 2009. Det ble funnet fem nye reir i 2010, alle etter 

mottatte tips, to av disse som direkte følge av opprop i flere aviser sommeren 2010. Ingen intakte 

gamle reir ble tatt i bruk igjen i 2010. 

 

Det ble påvist vellykket hekking i 21 reir i Buskerud, 4 i Sande og 1 i Svelvik. Minst 51 unger 

vokste opp eller antas å ha vokst opp til flygedyktig alder, derav minst 42 i Buskerud. Dette er noen 

færre enn i 2009, men antall unger per vellykket hekking er det høyeste vi har hatt i prosjektet så 

langt. For første gang nådde vi et gjennomsnitt på 2,0 unger per vellykket hekking. Antall par (3) 

som mislyktes med hekkingen var det laveste i prosjektet til nå, mens antallet par (7) som ikke gikk 

til hekking, var betydelig høyere enn tidligere år. I så måte framstår 2010 som et litt spesielt år. 

 

Etter årets sesong er bestandsanslaget for Buskerud økt til 48 par og for Sande & Svelvik til 7 par. 

 

Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Buskerud og Bess Jahres Stiftelse. 

 

SANDSVALE - ÅRETS FUGL 2010 

 

Det ble denne sommeren gjennomført en kartlegging av sandsvale i Buskerud som ledd i NOF-

prosjektet Årets Fugl. 77 kjente og potensielle lokaliteter ble besøkt, og det ble funnet 

sandsvalekolonier i 30 av disse, de fleste i aktive sand/grustak. Resultatene kan tyde på at det har 

vært en bestandsnedgang på hele 70 % i løpet av de siste 30 årene (jf. Atlasprosjektet på 1970/80-

tallet). 

 

 

5: Buskskvetten: 
 

Buskskvetten kom i 2010 ut med 161 sider i web utgave. Det er 54 sider mer enn i 2009. 

Hovedstoff var 4 store rapporter om rovfugl i Buskerud og årsrapporter fra Linnesstranda, LRSK og 

Øvre Eiker. 

 

6: 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 helg i januar. 

Kontaktet også alle lokalaviser i fylket om det samme arrangement. 

Leder har vært i møte hos fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med rovfuglgruppa til 

Naturvernforbundet og rovfuglgruppa til Odd Frydenlund Steen. 

Leder har svart på henvendelser fra privat personer og media. 

 

7: Regnskap: 

 
Se eget oppsett. 

 

9: NOF`s prosjekter: 

 
Sjøfugltellingene for Fylkesmannen i Buskerud i Buskeruds del av Oslofjorden. 

NOF avd. Buskerud har Fiskørnprosjektet i samarbeid med Naturvernforbundet gående. Siste år i 

2011. 

Årets fugl Hettemåke som er valgt av NOF sentralt 

 

For styret: Egil Mikalsen, leder 

               

 


