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Tellingene av overvintrende vannfugler i Drammensvassdraget i januar 2010 ga 

som resultat 2.524 individer – en klar nedgang i forhold til de siste 2-3 årene. 

Dette hadde først og fremst sammenheng med en uvanlig kald vinter og større 

islegging av innsjøer og elver i nedre del av Drammensvassdraget enn på mange 

år. Forholdene kan bare sammenlignes med vinteren 2002/03 etter 1990. 

Sangsvanebestanden ble redusert til under halvparten av nivået i perioden 1990-

2007, mens vinterbestanden av knoppsvane viste en økning for tredje året på 

rad. Stokkand gikk ned i antall fra vinteren 2008/09, men fortsatt er bestanden 

større enn på 1990-tallet. Også vinterbestanden av toppand, kvinand, laksand og 

sothøne gikk ned, mens det ble registrert en økning i fossekallbestanden – som 

for første gang oversteg 100 fugler i overvåkningsområdet. Det ble også notert 

rekordmange dvergdykkere, 5 ind. i Randselva, 3 ind. i Vestfosselva og 1 ind. i 

Loselva.  

 

 

Figur 1. En flokk med overvintrende sangsvaner i Begna nord for Strømmen i Ringerike den 15.1.2010. I 
bakgrunnen Bjørndalskollen i Østre Ådal. Foto: Viggo Ree. 

Overvåkingen av overvintrende vannfugler i Drammensvassdraget i nedre/østre Buskerud ble 

gjenopptatt i januar 2003, først og fremst med det formål å følge utviklingen i 

sangsvanebestanden i et av artens viktigste vinterområder i Norge. Tellingene i 2010 var 

dermed den åttende i rekken etter at overvåkingen startet 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, 1996b, 1996c, 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, 2008a, 2009). 

En oppsummering av perioden 2003-2007 ble nylig presentert i Buskskvetten (Larsen m.fl. 

2008b). Overvåkingen blir støttet økonomisk av Fylkesmannen i Buskerud gjennom 

viltfondsmidler.  

Tellingene den 15. januar 2010 ble gjennomført slik av tellemannskapet; 

Kendt Myrmo: Randselva, Storelva og Nordfjorden. Øvrige områder av Nordre Tyrifjorden 

(inkl. Steinsfjorden) sørover til Utøya samt Begna fra Hønefoss til Svinefoss ble også sjekket, 

men har var alt vann gjenfrosset. 

Viggo Ree: Begna fra Lafton til Kongsstrømmen.  

Bjørn Harald Larsen: Drammenselva inkl. Bergsjø, Vestfosselva og den sørvestre delen av 

Tyrifjorden nord til Fjellstangen. Nord for Drolsumvika var Tyrifjorden islagt. 

 

For å skaffe supplerende fotografisk materiale til rapporten dro Viggo Ree og Steinar Myhr den 

4. mars 2010 til lokaliteter langs Storelva (Busund), Begna (Ådalen) og ved Drammenselvas 

start ved Vikersund. Vi vil takke Steinar Myhr for å ha stilt fotografier til disposisjon til denne 

rapporten. 

Dekningsgrad, vær- og isforhold. 

I 2010 som tidligere sesonger omfattet tellingene Begna fra Kongsstrømmen og sørover til 
samløpet med Randselva i Hønefoss, Randselva, Storelva, Tyrifjorden (med unntak av 
Holsfjorden) og Gulsrudtangen, Drammenselva, 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). Sperillen, Steinsfjorden og det meste av Tyrifjorden var islagt under 
årets telling. Åpent vann i Tyrifjorden var ei smal råk fra Drolsumvika til Vikersund samt to 
mindre råker ved utløpet av Storelva. I Storelva fra Busund og ned til utløpet var det mye is (ca. 
80 % islagt). I Randselva var det en del is langs kantene i bassenget ved Viul. I Begna var det 
en del is mellom Follum og Svinefoss, mens det i Mollvall kun var en liten råk sør for Follum. 
(NB: I følge Kendt var denne delen av Begna islagt – sjekk dette opp.)For øvrig var elvene stort 
sett isfrie med unntak av Loselva  og søndre del av Bergsjø. Drammenselva var delvis 
gjenfrosset mellom Daler stadion og Gulskogen og på en mindre strekning nord for Bragernes.  

Tellingene foregår ved å registrere fra faste observasjonspunkt som gir god utsikt over 

elvestrekningene/gruntvannsområdene. Benyttede hjelpemidler er kikkert, teleskop og manuell 

håndteller. Kortere strekninger av Randselva, Begna, Drammenselva og Vestfosselva gås i 

tillegg for å få tilfredsstillende dekning. Tellingene i 2010 ble utført på én og samme dag, noe 

som gjør at faren for dobbelttellinger er helt marginal. Den korte perioden med dagslys gjør at 

det som regel ikke blir tid til fotografering under de årlige januartellingene. Det ble imidlertid 

tatt noen få bilder under tellingen langs Begna den 15. januar. Supplerende fotografering ble 

derfor utført på en egen tur den 4. mars.  

Desember 2009 og de to første ukene av januar 2010 var usedvanlig kalde, særlig første 

halvdel av januar – som bød på den hardeste kuldeperioden i Sør-Norge på over 20 år. Dette 

medførte at vi ikke fikk gjennomført tellingene før 15. januar pga. sterk kulde og frostrøyk fra 

nyttår og fram til telledatoen. På telledagen var det skyet (lav tåkeskyer), lett snø eller 

underkjølt regn (varierte innenfor området) og mellom -6o (Drammen) og -10o C (langs 

Randselva og Begna).   



Samlet telleresultat 

Til sammen ble det registrert 2.524 vannfugler fordelt på 12 arter (Tabell 1). Dette er en klar 

tilbakegang fra året før, og bare om lag 2/3 av den samlede bestanden av overvintrende 

vannfugler i overvåkingsområdet de siste seks årene. Dette er det svakeste resultatet både når 

det gjelder individantall og artsdiversitet som er registrert under disse tellingene siden de første 

gang ble gjennomført i 1990. Som vanlig i en hard vinter var det Drammenselva som samlet 

både flest vannfugler totalt og flest andefugler. Fuglene lå mest konsentrert i den nedre delen 

vassdraget denne vinteren, og Drammenselva på strekningen fra Mjøndalen og ned til utløpet 

ved Drammen hadde flest vannfugler (926 ind.).   

 

Figur 2. Sangsvaner i Begna ved Bergsund i Ringerike den 15.1.2010. Foto: Viggo Ree. 

Sangsvanebestanden ble kraftig desimert, fra 456 ind. i 2009 til 203 ind. i 2010. Dette er det 

klart laveste antall som er registrert i perioden 1990-2010. Dette året var det ingen sangsvaner i 

Begna mellom Skollerud og Langsua. Her var det meste av elva gjenfrosset. Sangsvanene lå 

derimot spredt langs både Drammenselva, Vestfosselva og i andre deler av Begna. 

Knoppsvane viste en økning for tredje året på rad, og området konsoliderer sin posisjon som et 

av landets aller viktigste overvintringsområder for arten (se også Helberg 2006). Med uvanlig 

omfattende islegging var det overraskende at bestanden økte i denne delen av 

Drammensvassdraget. Hekkebestanden i Nordre Tyrifjorden-området er stabil eller i svak 

tilbakegang for tida (Larsen m.fl. 2008c), så økningen skyldes trolig vekst i hekkebestanden i 

andre deler av nedsalgsfeltet for vinterbestanden i Drammenselva. I 2010, som så mange år 

tidligere, var det Bergsjø som hadde flest knoppsvane (95 ind.), men også utosen av Tyrifjorden 

ved Vikersund (75 ind.), midtre delene av Vestfosselva (80 ind.) og den nedre delen av 

Randselva (46 ind.) var viktige for knoppsvanene i denne harde vinteren.  

Vinterbestanden av stokkand gikk noe ned fra fjorårets rekordantall (1.063 ind. i 2010 mot 

1.267 ind. i 2009), men dette er allikevel betydelig høyere enn de foregående årenes stabile 

antall mellom 700 og 850 ind. I 2010 var det mange stokkender samlet ved Mjøndalen (312 



ind.), nedenfor Gulskogenbrua (249 ind.), i Vestfosselva (114 ind.) og på Bergsjø (72 ind.). 

Toppanda har også sine viktigste lokaliteter i Drammenselva når de grunne delene av 

Tyrifjorden og hele Steinsfjorden fryser til, slik de gjorde før nyttår i 2010. Flest fugler ble som 

vanlig registrert på Bergsjø (26 ind.). For øvrig kan nevnes 21 ind. ved Skotselv og 14 ind. fra 

Fiskumvannet til Vestfossen. Bestanden ble mer enn halvert fra 2009 til 2010 (fra 216 til 80 

ind.), og dette er en art som er blant de mest følsomme for svingninger i vintertemperaturen på 

innlandslokaliteter.  

Tabell 1. Resultater fra tellingene av vannfugler i nedre/østre Buskerud 15.1.2010.  

Art Begna Rands-

elva 

Storelva Tyri-

fjorden 

Drammens-

elva 

Vestfoss-

elva 

Sum 

Knoppsvane 12 57 1 86 205 92 453 

Sangsvane 69 37 1 7 42 47 203 

Stokkand 21 139 23 14 752 114 1.063 

Toppand  2  2 57 19 80 

Kvinand 42 37 17 19 187 5 307 

Laksand 13 6 1 3 39 5 67 

Dvergdykker  5    4 9 

Storskarv     2  2 

Sothøne    11 2  13 

Gråmåke     225  225 

Svartbak     4  4 

Fossekall 13 27 1 1 64 3 109 

Sum 

vannfugler 
170 310 44 142 1.589 269 2.524 

 

 

Figur 3. Kvinand er en av karakterartene i vassdragene i nedre/østre Buskerud i vinterhalvåret. Resultatet av 
tellingene i 2010 viste det laveste antallet av kvinand i løpet av perioden 1990-2010. Bildet viser en voksen 
hann fotografert ved Vikersund i Modum 4.3.2010. Foto: Steinar Myhr/NN. 



Kvinand og laksand har ikke vært like følsomme for endringer i vinterklimaet, men med en så 

hard vinter som i 2009/10 ble også bestandene av disse artene betydelig reduserte. 

Laksandbestanden har vært bemerkelsesverdig stabil på mellom 100 og 150 ind. i vassdraget 

fra 1990, men i 2010 ble det laveste antallet noen gang notert med 67 ind. (de fleste i 

Drammenselva). Vinterbestanden av kvinand i overvåkingsområdet har ligget temmelig stabilt 

på mellom 400 og 500 fugler de siste årene, og 307 ind. i 2010 er det svakeste resultatet vi har 

hatt i overvåkningsperioden. De viktigste lokalitetene for arten befant seg også i øvre del av 

Drammenselva med 57 ind. mellom Katfoss og Sporpind, 28 ind. på Bergsjø og 24 ved Åmot. 

For øvrig ble det registrert en del kvinender i midtre del av Begna, nedre del av Randselva og i 

øvre del av Storelva. Ingen sjeldne andefugler ble observert under tellingene, noe som også er 

symptomatisk for temperaturforholdene. Heller ikke kanadagås ble registrert, og dette er første 

gang det finner sted under våre vintertellinger.  

Dvergdykker var den eneste arten som var markert mer tallrik under årets telling enn 

foregående år. Hele 9 ind. ble funnet i 2010, fordelt på 5 i Randselva, 3 i Vestfosselva og 1 i 

Loselva. Dette er rekordnotering for arten i vassdraget vinterstid, men tidligere høye antall har 

blitt registrert i forholdsvis normale vintrer (6 ind. 1990/91 og 8 ind. 1998/99).  

Sothøne reagerer omtrent på samme måte som toppand på svingninger i vinterklimaet, og en 

ytterligere tilbakegang fra de siste årenes høye antall var ventet. Når så å si alle de beste 

lokalitetene i Tyrifjorden fryser til, blir Drammenselva og Bergsjø tilfluktssted for de 

gjenværende sothønene. Ved Vikersund lå det en flokk på 11 sothøner sør for Modum rådhus, 

mens det kun ble registrert 2 ind. på Bergsjø – som ofte har hatt de største flokkene med 

sothøne vinterstid.  

I 2007 og 2008 var det uvanlig høye antall med overvintrende storskarv i vassdraget. I 2009 var 

bestanden nede i 11 ind., og i 2010 ble det en ytterligere reduksjon til kun 2 observerte fugler 

(på Bergsjø).  

Stormåkeflokkene (gråmåke og svartbak) som hovedsakelig finner mat på avfallsplassene ved 

Gulskogen, Mjøndalen og Åmot og hviler på Drammenselva, kan være vanskelige å få oversikt 

over på en telling som denne. En stor flokk overnatter ved Strømsøy nederest i elva, hvor vi 

også starter vår telling i grålysningen. Disse fuglene trekker gradvis oppetter Drammenselva 

utover morgenen og formiddagen, opp til avfallsmottaket ovenfor Gulskogen og til Mile 

avfallsplass ved Mjøndalen. En del fugler holder til inne på avfallsplassene, som vi ikke besøker. 

Tellingene omfatter bare fugler som hviler på elva, og trolig er det snakk om minimumstall vi 

kommer fram til. Antallet gråmåker ble kraftig redusert fra fjorårets rekordhøye tall (hhv 922 

ind. og 225 ind.), og også antallet av den fåtallige svartbaken gikk ned.  

Den kalde vinteren førte til at mange små elver og bekker, som i milde vintrer kan huse noen få 

fossekaller, frøs til. I slike situasjoner får vi en økning i bestanden i de store vassdragene i 

nedre/østre Buskerud, og særlig i Randselva, i Drammenselva nedstrøms Gravfoss og ved 

utosen fra Tyrifjorden var det samlet mange fossekaller i 2010.  

Begna 

Antall vannfugler totalt er gjerne temmelig stabilt i Begna, ofte med en god bestand av 

sangsvane i harde vintrer, og en del mer stokkand og kvinand i milde vintrer. Det var derfor 

skuffende med kun 69 sangsvaner i 2010, men årsaken var nok at Langsua frøs så å si helt til 

før tellingen ble gjennomført. Det viktigste sangsvaneområdet i 2010 var derfor omkring 

Bergsund. Også bestandene av kvinand og laksand var mindre enn vanlig i vassdraget, mens 

mindre flokker med stokkand og knoppsvane noe mer overraskende fortsatt hadde tilhold i elva. 

Fossekall derimot fikk et temmelig svakt resultat i 2010, med 13 ind. mot 18 ind. i 2009. 



 

Figur 4. Begna er en viktig overvintringslokalitet for kvinand. Her en voksen hunn fotografert ved Vikersund i 
Modum 4.3.2010. Foto: Steinar Myhr/NN. 

Tabell 2. Resultater fra tellingene i Begna 15.1.2010. 

Lok 

nr 

Lokalitet Knopp-

svane 

Sang-

svane 

Stokk-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Fosse-

kall 

SUM 

1 Høneren-Nes       - 

2 Kongsstrømmen    8  1 9 

3 Killingstrømmen     2  2 

4 Killingstrømmen-Bergsund  7     7 

5 Bergsund-Eriksplassen  46 21 12 7 2 88 

6 Garntangen-Hallingby 12 6  19 2 7 46 

7 Hallingby-Domningen    1 2  3 

8 Langsua    1   1 

9 Pålerud-Hen  10  1   11 

10 Hen-Follum      3 3 

11 Mollvall       - 

 Sum lok 1-11 12 69 21 42 13 13 170 

 

Randselva 

I Randselva var antall registrerte vannfugler litt høyere enn normalt, noe vi ofte ser i en hard 

vinter. Generelt var det forholdsvis høye tall på knoppsvane, stokkand, kvinand og fossekall, 

mens antallene av sangsvane og laksand var mer som normalt. Mange knoppsvaner var samlet 

ved Hovsenga – hvor også de fleste sangsvane hadde tilhold, mens alle stokkender lå ned mot 

samløpet med Storelva. Som regel oppholder det seg noen få toppender ved Viul, og årets 2 

ind. er noe færre enn vi bruker å registrere. Dvergdykker var årets store overraskelse i 



Randselva, med hele 5 observerte individer. Fuglene fordelte seg med 2 fugler på Viuldammen, 

2 fugler på Hovsenga og 1 ind. ved Holttangen. 

Tabell 3. Resultater fra tellingene langs Randselva 15.1.2010. 

Lok 

nr. 

Lokalitet Knopp-

svane 

Sang-

svane 

Stokk-

and 

Topp-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Dverg-

dykker 

Fosse-

kall 

SUM 

1 Aslakrud-Viul 4 1   10   5 20 

2 Viul-Hvalsmoen 7 7  2 12 5 2 15 50 

3 Hvalsmoen-

Hønefoss 

46 29 139  15 1 3 7 240 

 Sum lok. 1-3 57 37 139 2 37 6 5 27 310 

Storelva 

Når den nedre delen av Storelva fryser til, slik den gjorde rett etter årsskiftet i 2009/10, blir 

antall overvintrende vannfugler totalt i elva lite. Bare ved Hønefoss ble det registrert mindre 

antall med stokkand og kvinand, samlet enkeltindivider av knoppsvane, sangsvane, laksand og 

fossekall.  

 
 

Figur 5. Sangsvaner og knoppsvaner i Storelva ved Busund i Ringerike 4.3.2010. Foto: Viggo Ree.  

 



Tabell 4. Resultater av tellingene i Storelva 15.1.2010. # = islagt. 

Lok 

nr. 

Lokalitet Knopp-

svane 

Sang-

svane 

Stokk-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Fosse-

kall 

SUM 

1 Hønefoss-Monsrud 1 1 23 16 1 1 43 

2 Monsrud-Busund bru    1   1 

3 Busund bru-Averøya       # 

 Sum lok. 1-3 1 1 23 17 1 1 44 

Tyrifjorden 

Antall overvintrende vannfugler i Tyrifjorden varierer mye med isforholdene, og i 2009/10 la det 

seg is på hele innsjøen med unntak av de dypeste partiene i Holsfjorden, i utløpet av Storelva 

og i utosen ved Vikersund. Holsfjorden blir ikke dekt av våre tellinger. I utløpet av Storelva var 

det lite fugl, mens det som vanlig var en del knoppsvaner og kvinender, samt en flokk med 1 

sothøner ved Vikersund.  

 

Figur 6. Både knoppsvaner, sangsvaner og stokkender blir matet ved Vikersund i Modum, og her viser en del 
individer mindre skyhet overfor mennesker på ettervinteren. Fuglene på bildet ble fotografert øverst i 
Drammenselva den 4.3.2010. Foto: Viggo Ree. 

Tabell 5. Resultater fra tellingene i Tyrifjorden 15.1.2010. # = islagt. 

Lok-

nr 

Lokalitet Knopp

-svane 

Sang-

svane 

Stokk-

and 

Topp-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Sot-

høne 

SUM 

1 Utøya-Storøya        # 

2 Kroksund        # 

3 Storøysundet        # 

4 Sælabonn        # 

5 Bønsnes-Gomnes        # 



Lok-

nr 

Lokalitet Knopp

-svane 

Sang-

svane 

Stokk-

and 

Topp-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Sot-

høne 

SUM 

6 Onsakervika-Averøya   9  4 1  14 

7 Nordfjorden        # 

8 Veholt-Tyristrand        # 

9 Hagabru-Nakkerudtangen        # 

10 Nakkerudtangen-

Fjellstangen 

       # 

11 Fjellstangen-

Drolsumtangen 

       # 

12 Drolsumtangen-Natveit 11 2   3 2  18 

13 Natveit-Vikersund 75 5 5 2 12  11 110 

 Sum lok. 1-13 86 7 14 2 19 3 11 142 

Drammenselva 

I harde vintrer er det alltid Drammenselva som samler flest vannfugler i nedre/østre Buskerud, 

og slik var det også vinteren 2009/10. Denne vinteren ble faktisk nesten 2 av 3 vannfugler 

registrert i Drammenselva. De mest tallrike artene var stokkand, kvinand, knoppsvane og 

gråmåke. Antall stokkand lå faktisk over normalen for perioden 1990-2007 (Larsen m.fl. 2008b), 

og flest fugler ble registrert ved Mjøndalen og nedenfor Gulskogenbrua. Kvinendene ligger 

vanligvis ganske jevnt fordelt og spredt i elva, men i 2010 så vi en noe større konsentrasjonen 

enn normalt mellom Katfos og Sporpind/Åmot (til sammen 81 ind.). Knoppsvane opptrådte mest 

tallrikt på Bergsjø (95 ind.), mens det var mindre flokker i de midtre delene av elva. Sangsvane 

var uvanlig fåtallig i Drammenselva denne vinteren, med kun 42 ind. totalt registrert.  

Toppandbestanden fikk en knekk pga den harde vinteren, og de eneste større flokkene i 

Drammenselva ble observert på Bergsjø (26 ind.) og ved Skotselv (21 ind.). For øvrig ble 

småflokker eller enkeltindivider registrert spredt nedenfor Steinberg. Av noe mer uvanlige 

vinterarter ble det funnet 2 storskarver og 2 sothøner på Bergsjø.  

Fossekall ble registrert i uvanlig store antall i 2010, og det skyldes trolig at mange småvassdrag 

som vanligvis huser noen få fossekaller på vinteren ble tidlig islagt. De viktigste lokalitetene var 

som vanlig Gravfoss-Sporpind (37 ind.) og Embretsfoss-Åmot (13 ind.), men også i Vikerfossen 

var det en del fossekall (9 ind.).  



 

Figur 7. Knoppsvane er mest tallrik i Drammenselva midtvinters. I 2010, som så mange andre år, var det 
Bergsjø som var den viktigste vinterlokaliteten for arten. Disse fuglene ble fotografert øverst i Drammenselva 
ved Vikersund i Modum den 4.3.2010. Foto: Steinar Myhr/NN. 

 



Tabell 6.  Resultater fra tellingene langs Drammenselva 15.1.2010. 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 

Svart

-bak 

Fosse

-kall 

Sum 

1 Vikerfossen 9 6   13      9 37 

2 Bergsjø 95 9 72 26 28 6 2 2    240 

3 Katfoss- 

Sporpind 

1 3 3  57 5     37 106 

4 Åmot 19 14   24 1     13 71 

5 Døvikfoss 2    2 1      5 

6 Skotselv 14 7  21 13 5      60 

7 Hellefoss 10 3 9  11 3     2 48 

8 Hokksund-

Horgen 

20  15  5 3     1 44 

9 Steinberg-

Mjøndalen 

27  5 5 12 2      51 

10 Mjøndalen-

Daler 

3  312 3 5 4   25 1  353 

11 Daler-

Gulskogen 

  12         12 

12 Gulskogen-

Strømsøy 

5  249 2 16 7   35   316 

13 Strømsøy   75  1 2   165 3  246 

 Sum 205 42 752 57 187 39 2 2 225 4 64 1589 

Vestfosselva/Loselva 

Vestfosselvas betydning for overvintrende vannfugler øker gjerne betydelig utover vinteren og i 

harde vintrer. Tellingene i 2010 ble utført forholdsvis seint og vinteren var blant de aller 

kaldeste siden tellingene våre startet opp i 1990. Det var derfor ikke uventet at Vestfosselva, og 

særlig strekningen fra Vestfossen til Haug, hadde mer vannfugler enn normalt. Særlig var 

antallene av knoppsvane, sangsvane og stokkand høye. Også kvinand ble registrerte i 

forholdsvis høye antall, mens laksand og fossekall ikke var spesielt tallrike. I alt 19 toppender 

derimot er et godt resultat for Vestfosselva.  

Av størst interesse var imidlertid at det i likhet med i Randselva var rekordmange dvergdykkere i 

vassdraget denne vinteren. Det lå 2 ind. nord for brua ved Langebru, 1 ind. nedenfor Sørby i 

midtre del av Vestfosselva og 1 ind. i øvre del av Loselva.  

Tabell 7. Resultater av tellingene i Vestfosselva og Loselva 15.1.2010.  

Lok 

nr. 

Lokalitet Knopp-

svane 

Sang-

svane 

Stokk- 

  and 

Topp-

and 

Kvin-

and 

Laks-

and 

Dverg-

dykker 

Fosse-

kall 

Sum 

1 Fiskumvannet-

Vestfossen 

6 16 27 14 15 4   82 

2 Vestfossen-Haug 80 27 24 5 16 1 3 3 159 

3 Haug-Hokksund 6  63  4    73 

4 Loselva  4     1  5 

 Sum lok. 1-4 92 47 114 19 35 5 4 3 269 

 



 
 

Figur 8. Flere steder langs Drammenselva mates vannfuglene gjennom vinteren. Også sangsvaner 
samles på slike plasser. Utover vinteren blir fuglene mindre og mindre sky etter hvert som 
matressursene blir knappere, og de blir mer og mer avhengige av fôringen. Det er da mulig å komme 
tett innpå fuglene og fotografere slike bilder som dette – tatt sør for brua i Vikersund den 4.3.2010. 
Foto: Steinar Myhr/NN. 
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