
Styrets årsberetning for NOF avd. Buskerud 2012 

 

1: Styrets sammensetning: Leder:             Egil Mikalsen 

                                                   Styremedlem: Jan Mjåland 

                                                   Styremedlem: Audun Jahren 

                                                   Styremedlem: Torger Ugstad 

                                                   Styremedlem: Torhild Graversgaard  

                                                   Kasserer:         Anne Sørensen 

 

Andre funksjoner underlagt NOF avd. Buskerud: 

 

Web- ansvarlig: Jens Erik Nygård 

Revisor:             Per Øystein Klunderud 

LRSK:                  Steinar Stueflotten (sekretær), Frode Bye, Torgrim Breiehagen og                                 
                           Ander Hals. 

 

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

 

3: LRSK:  I løpet av 2012 ble hele LRSKs database over rapporteringsarter, som var registrert i en 

egen BWP-database, overført til Artsobservasjoner. Dette omfattet overføring av over 6 700 

observasjoner.  

 

   LRSK har i 2012 ferdigbehandlet 48 sjeldenhetssaker som krever beskrivelse og godkjenning, 4 

andre saker var fortsatt under saksbehandling i januar 2013. I tillegg er det godkjent 3 saker av 

nasjonalt sjeldne arter (NSKF-arter): rødfotand (Hurum 2 saker) og svartehavsmåke (Lier). 63 % av 

godkjenningssakene var dokumentert med fotografier. Kun to saker (4 %) ble ikke godkjent av 

LRSK. Totalt er det registrert observasjoner av 97 sjeldne arter og to hybrider (kanadagås x grågås 

og svanegås x kanadagås) i 2012. Av spesielle sjeldenheter kan nevnes: ringgås (Nes), knoppand 

(Nedre Eiker), fagerfasan (Øvre Eiker), egretthegre (Hol), glente (Lier, Hole), kvartbekkasin 

(Ringerike), lappspove (Hurum), storjo (Hurum), dvergmåke (Ringerike), polarmåke (Lier), hubro 

(Hurum, Kongsberg), slagugle (Rollag), lappugle (Ringerike, Ål), svartrødstjert (Øvre Eiker) og 

polarsisik (mange funn i 2012). Rødfotand og slagugle er nye arter for Buskerud. Det ble registrert 

722 funn av LRSK-arter i Buskerud. Dette er 5 % færre enn i 2011. Over 90 % av observasjonene er 

blitt rapportert av observatørene selv direkte på Artsobservasjoner. Resten er fanget opp fra andre 

kilder og registrert av LRSK. Totalt har 314 personer registrert 42 685 observasjoner av 217 arter i 

Buskerud på Artsobservasjoner i 2012. 

 

4: NOF avd. Buskerud har hatt følgende prosjekter: 
    Har ikke hatt noen spesielle prosjekter i 2012, men har fulgt årets fugl fra NOF sentralt som var 

vipe. Som forøvrig var årets fugl også i 1994. 

 

5: Buskskvetten: 
Buskskvetten kom i 2012 ut med 193 sider. Det er 62 sider mer enn i 2011. En grov oversikt av hva 

som var innholdet følger her: 

 

Følgende artikler om fuglelivet i Buskerud er publisert i Buskskvetten 

(http://nofbuskerud.net/buskskvetten-12.html) i 2012: 

 

 



 

 

 · Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2012. Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i 

Buskerud 2012. Buskskvetten 28. 20 s.  

 

 · Furuseth, L.E. og Furuseth, P. 2012. Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2011. 

Buskskvetten 28. 16 s. 

 

 · Gunnarsen, T. 2012. Vandrefalk i Buskerud 2010-11. Utbredelse og hekkestatus. Buskskvetten 28. 

14 s. 

 

 · Hals, A. 2012. Fugler i Øvre Eiker 2011. Buskskvetten 28. 27 s. 

 

 · Jelstad, T.E., Furuseth, L., Furuseth, P. og Lindal, M. 2012. Kongeørn i Buskerud - Rapport fra 

kartleggingsarbeidet i 2011. Buskskvetten 28. 11 s. 

 

 · Nygård, J.E. 2012. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2011. 15 s. 

 

 · Stueflotten, S. 2012. Hettemåka i Buskerud - Årets fugl 2011. Buskskvetten 28. 10 s. 

 

 · Stueflotten, S. 2012. Sjeldne fugler i Buskerud 2011. Buskskvetten 28. 31 s.  

 

 · Stueflotten, S., Andersen, T., Bye, F.N., Jelstad, T.E. og Klunderud, P.Ø. 2012. Sluttrapport - 

Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011. Buskskvetten 28. 48 s. 

 

Som man ser er det stor aktivitet i fylket. Mange takk til alle som bidrar. 

 

6: Saker som leder/styret har jobbet med:  
- Har arrangert årsmøte.  

- Har vært medarangør til fuglemøte på Tyrifjord hotell i samarbeid med Naturvernforbundet i 

Buskerud.  

- Har svart på henvendelser fra media og privatpersoner om forskjellige spørsmål.      

- Har bidratt med opplysninger til 4. klasse ved Nerstad skole i Sigdal anngående et prosjekt de 

hadde om fryser fugler på bena. 

- Har brukt mye tid på den nye kontigentordningen til NOF sentralt. 

 

7: Regnskap: Se eget oppsett. 

 

8: NOF`s prosjekter: 
Årets fugl er Lomvi. Det er ikke noen lokale koordinatorer i år. Nå skal alle observasjoner skal 

rapporteres i artsobservasjoner.no/fugler. 

 

 

For styret : Egil Mikalsen, leder 

 

 

 

 


