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1. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2015                            På valg      
 
Leder/kasserer :   Anne Sørensen  2016 
Styremedlem og naturvernkontakt: Merete Wiken Dees  2017 
Styremedlem og LRSK:  Steinar Stueflotten  2018 
Styremedlem:    Martin Lindal   2018 
Styremedlem:    Audun Jahren   2016 
 
Revisor:    Per Øystein Klunderud 2016 
 
Utnevnte grupper og ansvarspersoner: 
Web-ansvarlig:   Jens Erik Nygård 
LRSK består av: Steinar Stueflotten (sekretær), Anders Hals,  
     Torgrim Breiehagen og Frode Norang Bye.  
 
 
2. Styremøter  
Det har vært avholdt et styremøte i perioden (05.11.15). NOF avd. Buskerud hadde 
400 medlemmer pr.31.12.15. 
 
3. Bidrag fra LRSK til NOF avd. Buskeruds årsmelding for 2015 
LRSK har i 2015 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, 
Frode N. Bye og Anders Hals. Komiteen har ferdigbehandlet 63 saker (39 funn) av 
sjeldne arter som krever beskrivelse og godkjenning av LRSK. Dette er 40 % færre 
enn i rekordåret 2014. 9 saker fra 2015 var fortsatt under saksbehandling i februar 
2016. I tillegg er 1 funn av silkehegre (6 saker) oversendt NSKF for behandling og 
godkjenning. Dette funnet, som er godt fotodokumentert, var ikke ferdigbehandlet av 
NSKF per februar 2016. LRSK har underkjent 3 saker fordi de ikke med sikkerhet 
beskriver den arten som er rapportert, noe som utgjør 5 % av alle ferdigbehandlede 
sjeldenhetssaker i 2015. Totalt ble det registrert 102 sjeldne artsfunn pluss to hybrider 
(kanadagås x grågås og toppand x bergand). Dette er 15 % færre artsfunn enn i 2014. 
Av spesielt sjeldne arter kan nevnes: tundragås (Lier, Ringerike), amerikakrikkand 
(Hol, Sigdal), grålire (Hurum), toppskarv (Hurum), silkehegre (Ål), egretthegre 
(Lier), steppehauk (Drammen), polarsnipe (Ringerike), sandløper (Lier), dvergmåke 
(Hurum), grønlandsmåke (Drammen, Hole, Lier), teist (Hurum), hærfugl (Lier, 
Røyken, Ål), isfugl (Hurum, Lier), svartrødstjert (Hemsedal, Kongsberg), svartstrupe 
(Øvre Eiker), busksanger (Øvre Eiker), gulbrynsanger (Hemsedal, Lier), svartkråke 
(Nedre Eiker) og hortulan (Ringerike). Totalt ble det registrert 1436 observasjoner av 
sjeldne arter på Artsobservasjoner, noe som er 3 % flere enn i 2014. Totalt har 378 
personer registrert 60 013 observasjoner av 224 arter i Buskerud i 2015. Dette er 8 
færre arter enn i 2014, men ellers er rapporteringsomfanget tilnærmet likt med året 
før. 
LRSK har i løpet av året brukt en god del tid på å gjøre seg kjent med den nye LRSK-
saksbehandlermodulen i nye Artsobservasjoner.  
LRSK har publisert følgende to artikler i Buskskvetten 2015:  

• LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2014»  
• «Dykkender i Buskerud» med bl.a. oppdatert status for årets fugl havelle.  
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Buskskvetten kom i 2015 ut med 157 sider som er 21 sider mer enn i 2014. Følgende 
artikler om fuglelivet i Buskerud er publisert i Buskskvetten årgang 31 
(http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html): 
• Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2015. Horndykker i Buskerud 2014. Buskskvetten 31, 12 

s. 
• Furuseth, L.E. and Furuseth, P. 2015. Jaktfalk i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeid 

i 2014. Buskskvetten 31, 17 s. 
• Furuseth, L.E. and Furuseth, P. 2015. Fjellvåk - hekkeresultater fra 2014 sammenstilt 

med data fra 1992 og 1994 i tre utvalgte kommuner i Buskerud. Buskskvetten 31, 11 s. 
• Gunnarsen, T. 2015. Vandrefalk i Buskerud 2014. Buskskvetten 31, 17 s. 
• Hals, A. og Stueflotten, S. 2015. Fugler i Øvre Eiker 2014. Buskskvetten 31. 37 s. 
• Nygård, J.E. 2015. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2014. Buskskvetten 

31, 14 s. 
• Stueflotten, S. 2015. Sjeldne fugler i Buskerud 2014. Buskskvetten 31, 37 s. 
• Stueflotten, S. 2015. Dykkender i Buskerud. Buskskvetten 31, 12 s. 

 
4. Aktiviteter 2015 
 
4.1. Årets fuglebilde i Buskerud - Bilder som registreres på Artsobersvasjoner som 
er tatt i Buskerud blir bedømmet og premiert. Årets bilde ble tilldelt Jan-Erik Nyhuus. 
Premie på kr. 500,- i gavekort fra Natur og Fritid er sendt. 
 
4.2 Referat fra dialogmøte mellom NOF avd. Buskerud og NOFs sekretariat 
Dato: 3. februar 2015. 
Sted: Drammen, Buskerud 
Deltakere: Fra NOF avd. Buskerud: Anne Sørensen (leder), Terje Bakken (Øvre 
Eiker lokallag), Merete Wiken Dees (naturvernkontakt), Audun Jahren (Øvre Eiker 
lokallag) og Torger Ugstad (Drammen og omegn lokallag). Fra NOF-sentralt: Kjetil 
Aa. Solbakken (generalsekretær NOF) og Morten Ree (organisasjonskonsulent NOF). 
Årsmøte 
NOF avd. Buskerud har gjennomført årsmøter årlig. Møtet arrangeres på en 
ettermiddag, og er et rent årsmøte uten annet program. Åtte personer deltok i 2014. I 
2015 ble årsmøtet avholdt 19. mars. 
Styre og verv 
Fylkesavdelingens styre består av fire personer. Hadde i løpet av 2014 ett styremøte 
utenom årsmøtet. Flere nye personer har kommet inn i styret de siste årene. 
Avdelingen har ikke valgkomité, og sittende fylkesstyre kan utpeke folk til styret. 
Styrene i lokallagene kan velge inn fra 1-3 medlemmer. Det kan vurderes å øke 
antallet styremedlemmer for å øke kapasiteten i styret på ulike felter. Avdelingens 
vedtekter gir rom for i alt 3-8 personer i styret. Det nettbaserte tidsskriftet, 
Buskskvetten, har egen redaktør. LRSK består av fire personer. 
Vedtekter 
Vedtektene for NOF avd. Buskerud er under justering i forhold til endringer gjort i 
NOF-sentralts vedtekter, og blir endret på kommende årsmøte. Det bør vurderes å 
innføre et punkt i vedtektene om at avdelingen skal ha valgkomité. Det er nødvendig 
at vedtektene fortløpende oppdateres med nødvendige endringer, og deretter sendes 
inn for godkjenning av NOFs sentralstyre. Vedtektene må også være tilgjengelige på 
fylkesavdelingens nettside. 
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Årsmelding 
Det er laget årsmelding hvert år til årsmøtet. Det anbefales at lokallagenes 
årsmeldinger, også inkluderes i fylkesavdelingens årsmelding. 
Medlemsliste 
Avdelingen hadde 420 medlemmer pr. 21.01.2015. 417 av disse har fylkestilhørighet i 
Buskerud. Disse 417 er fordelt på 39 % kvinner og 61 % menn. Juniormedlemmer 
utgjør 2 %. Medlemmene er fordelt på følgende lokallag: Drammen og omegn (36) og 
Øvre Eiker. 280 medlemmer står uten lokallagstilknytning. Mange av disse sogner 
imidlertid naturlig til aktive lokallag, og det bør gjøres en gjennomgang for å knytte 
mange av disse opp lokallagene i medlemslisten. De inaktive lokallagene Geilo og 
Hemsedal har ikke medlemmer knyttet til seg i medlemslisten. Det samme gjelder det 
ikke formelt opprettede, men likevel aktive Hole og Ringerike lokallag. Det er 
ønskelig at alle fylkesavdelingene tar en jevnlig gjennomgang av medlemslisten. Det 
er viktig å jobbe aktivt for å innhente e- postadresser og annen kontaktinformasjon på 
medlemmene, som gir økt mulighet til å gi informasjon. Det er nødvendig at 
lokallagenes egne e-postlister legges inn i den felles medlemsdatabasen for NOF avd. 
Buskerud, og man deretter alltid sender ut e-post basert på denne felles oppdaterte 
listen. Det er ellers en fare for at medlemmer ikke får nødvendig informasjon. 
Tidsskrift 
Tidsskriftet Buskskvetten er nettbasert og har adresse: 
http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html  
Tilgangen på stoff har vært god og variert, og inneholder mye faglig interessant og 
viktig stoff. Tidsskriftet utgjøres av en rekke separate artikler eller rapporter i pdf-
format. Det anbefales sterkt å justere layout på tidsskriftet, slik at det klart fremgår på 
hver side i pdf-filene at de kommer fra et webtidsskrift knyttet til NOF avd. Buskerud. 
Dette fremgår ikke på noen måte av pdf-dokumentene i dag. En fast topptekst på alle 
sider i Busksvetten med sidetall, årstall, volum og påskriften «Tidsskrift utgitt av 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud» eller liknende vil være nødvendig for å 
ivareta dette behovet. 
Økonomi 
Avdelingen hadde et underskudd på kr. 10.000 i 2014. Beholdningen pr. 31.12.2014 
var kr. 45.369. Avdelingen anser at de har god økonomi. 
Lokallag 
Fylket har formelt fire lokallag, av disse er NOF. Drammen og omegn og Øvre Eiker 
er aktive, mens Geilo og Hemsedal er inaktive. I tillegg har Hole og Ringerike 
lokallag hatt aktivitet i over 10 år med et interimsstyre. Dette lokallaget er likevel ikke 
formelt stiftet, og regnes ikke med blant NOFs formelt eksisterende lokallag. 
Situasjonen for Geilo og Hemsedal lokallag må avklares. Lokallagene må enten 
revitaliseres eller avsluttes formelt. For Hole og Ringerike lokallag anbefaler NOF-
sekretariatet at dette kan formaliseres på et stiftelsesmøte, og at det kan bli et ordinært 
lokallag av NOF. Drammen og omegn lokallag har den senere tid ikke hatt noen 
leder. Dette må komme på plass. 
LRSK 
Komitéen har i lang tid fungert svært bra. Årsrapporter utgis regelmessig og 
Artsobservasjoner følges opp svært bra. Årsrapporten for 2013 ble publisert i 
Buskskvetten i 2014. 
Naturvernarbeid 
Har svart på en rekke høringer fra Fylkesmannen og kommunen. Har meldt fra om 
forurensningssak vedrørende oljeutslipp i Hokksund. Meldt fra om kantsonehogst 
langs Lierelva. 
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Underskrevet tilslutningserklæring med FNF, med Merete Dees som NOFs 
naturvernkontakt. Deltatt som observatør på årsmøte til Naturvernforbundet. 
Legger ut naturvernsaker på facebooksiden «Fugler i Buskerud». Fylkesavdelingen 
har i utgangspunktet ansvaret for naturvernarbeid i egen region. I saker av nasjonal 
karakter (som sendes Miljødirektoratet eller departementer etc.) er det ønskelig at 
fylkesavdelingen utformer brevutkast som deretter sendes av NOFs sekretariat og 
signeres av NOFs generalsekretær. Det er imidlertid kapasitetsutfordringer også i 
sentralleddet på slikt arbeid. Det er viktig å være oppmerksom på høringssaker og 
inngrepssaker som angår de viktigste fugleområdene i fylket. Viktig å følge med på 
kommunenes rullerende arealplaner. 
Nettside/Sosiale media 
NOF avd. Buskerud benytter NOFs felles nettsideløsning på birdlife.no der 23 
nettsaker ble publisert i 2014. Avdelingen benytter også aktivitetskalender knyttet til 
denne siden. I tillegg har avdelingen en separat nettside http://www.nofbuskerud.net/ 
med mye innhold. Øvre Eiker lokallag og Drammen og omegn lokallag har egne 
nettsider. http://nofeiker.blogspot.no/ og http://www.nattravn.info/. En internettsider 
med arkivmateriale på http://www.nof-eiker.org/ som var linket opp fra nettsiden til 
NOF Øvre Eiker lokallag har blitt borte fra internett, og avdelingen har mistet 
kontakten med den som administrerte denne siden. Dette er svært problematisk. 
Avdelingen deler mange av nyhetssakene og info om aktiviteter på facebookgruppen 
Fugler i Buskerud. 
Medlemstilbud 
Fylkesavdelingen hadde i 2014 to arrangement foruten årsmøtet. Det meste av turer, 
møter og andre aktiviteter foregår i lokallagene med hovedvekt på Øvre Eiker og 
Drammen lokallag. Tidsskriftet er nettbasert og tilgjengelig for alle. 
Utadrettet virksomhet 
Arrangementer i 2014 var: Stand på Fuglenes Dag og Fiskumsdagene og Fugletårn-
konkurranse i forbindelse med EuroBirdwatch. Det er generelt viktig å synliggjøre 
NOF i felles arrangement med andre organisasjoner. 
Enhetlig NOF 
Ny kontingentstruktur har fungert godt, men krever en del innsats i forhold til å favne 
om alle de nye medlemmer som kom fra sentralt hold. Men på sikt blir dette bra. 
Annet 
Det er til dels et utydelig skille mellom NOFs og Naturvernforbundets aktivitet i 
Buskerud, og en del typisk NOF aktivitet som rovfuglarbeid utføres av 
Naturvernforbundet. Det er generelt ønskelig at typisk NOF arbeid organiseres under 
NOF avd. Buskerud hvis mulig. 
Oppfølgingspunkter 
NOF avd. Buskerud: 
• Fordele medlemmer på lokallag. 
• Avklare status for Geilo og Hemsedal lokallag. 
• Formalisere Hole og Ringerike lokallag. 
• Går gjennom medlemslisten og hente inn manglende info, og 
deretter bruke medlemsdatabasen fremfor separate 
medlemslister. 
• Videreutvikle foreningens naturvernarbeid i fylket. 
• Det må velges eller konstitueres en leder for Drammen og 
omegn lokallag. 
NOF-sentralt: 
• Gi mulighet for valg av lokallag ved innmelding • Ønsker telt til bruk på stand. 
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Trondheim / Drammen, 15.10. - 2015 
Morten Ree Organisasjonskonsulent NOF 
Anne Sørensen 
Leder, NOF avd. Buskerud 
 
4.3 Årsmøtet NOF avd. Buskerud 19.03.15 
Se eget vedlegg. 
 
4.4 Årsmøtet NOF sentralt Tønsberg 24.04.15  
NOF avd. Buskerud sendte en delegat - Anne Sørensen som ble valgt til styremedlem 
i NOF for ett år, da Tine Marie Hagelin ønsket å fratre ett år tidligere. 
 
4.5 Fuglenes dag 31.05.15 
Det ble arrangert tårndag på Linnesstranda med Drammen og omegn lokallag v/ Bjørn 
W. Penk. I Øvre Eiker ble det en rusletur ved Darbuelva m/Bjørn Tore Bollerud og 
tårntur ved Fiskumvannet m/Audun Jahren. 
 
4.6 Friluftlivets år 2015  
Arrangement på Gilhusodden den 28.06.15 Jens Erik, Peter (bildet), Jan-Erik og Bent 
representerte NOF på arrangement i forbindelse med Friluftslivets år på Gilhusodden 
(se nedenfor). Et 50-talls besøkende fikk stifte bekjentskap med NOF og fuglelivet på 
Linnesstranda. Litt mye vind gav noen utfordringer, men vi gjennomførte fuglesafari 
for barnefamilier. Barn og voksne løste oppgaver og koste seg. Vinnerene ble 
belønnet med fuglebøker i premie. Besøket på fugletårnet var dessverre dårlig, det litt 
vanskelige været får få skylda for det. 
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4.7 "Ren Drammensfjord 2015" 
2015 er et merkeår for miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015». I tillegg har 
Miljødirektoratet valgt 2015 til friluftslivets år. Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 
2015» ønsket å sette fokus på alt det gode frivillige arbeidet som er gjort i den etter 
hvert langvarige prosessen for en renere fjord. 
!«Ren Drammensfjord 2015» hadde en idedugnad sammen med Drammens 
Sportsfiskere og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) den 01.08.15. Ønsket var å 
invitere ulike organisasjoner til en felles dag på torget hvor vi prøver å være litt 
synlige med fokus på livet i fjorden og hvordan fjorden kan brukes til friluftsliv. 
Noen ideer:  å ha flere akvarier som viser livet i fjorden, stands med de ulike 
organisasjonene, og langbord med et måltid med mat fra fjorden. 
 «Kystens dag» i juni 2015 ble dessverre avlyst i samråd med Fylkesmannen i 
Buskerud grunnet for kort frist til å søke om midler og for arrangering. Dette blir 
muligens videreført i 2016. 
  
4.8 Kom deg ut dagen 2015  
 

 
 
NOF avd. Buskeruds naturvernkontakt, Merete Wiken Dees m/Anne Sørensen holdt 
en stand med fuglequiz for barn på Kom-deg-ut dagen den 06.09.15, i regi av 
Friluftslivets år 2015. (Forum for natur og Fritid.) Merete og Anne overnattet også ute 
i forbindelse med Natt i Naturen som Friluftslivets år 2015 arrangerte. Dette var et 
samarbeid bl.a. med Den norske Turistforeningen. Mange politikere var invitert og 
NOF kom med innspill hvor viktig det er å ta vare på natur og artsmangfold.   
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4.9 EuroBirdwatch 2015 
Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård sto for lokalitetskonkurransen den 04.10.15 
fra kl. 09.00-12.00, mellom fugletårn og innmeldte observasjonsplasser i fylket. Dette 
var 10. året det har vært tårnkonkurranse. Plasseringene ble som følger: 
 

1. Averøya 43 arter 534 ind. 
2. Fiskumvannet 40 arter 231 ind. 
3. Linnesstranda 38 arter 563 ind. 

Totalt 64 arter og 1328 ind. på de tre lokalitetene til sammen jamført 73 arter og 1647 
ind. i 2014. Dette er 12 % færre arter og 19 % færre individer enn i fjor. Minst 
tilbakegang hadde Averøya. På Fiskumvannet ble antall individer mer enn halvert i 
forhold til 2014. Når det gjelder antall deltagere derimot, satte Fiskumvannet ny 
rekord med 10 personer, mens det bare var 2 på Linnesstranda og en som i fjor på 
Averøya. Totalt 13 deltagere mot 11 i fjor. 
  
Fem arter hadde mer enn 100 ind med ringdue (120), gråtrost (117) og grønnsisik 
(107) på topp. I 2014 var et seks arter som hadde over 100 ind. på de tre lokalitetene 
samlet, da med grågås, brunnakke og ringdue på topp. Av godbiter denne gangen kan 
følgende nevnes: hvitkinngås (Linnesstranda), dvergdykker, sivhøne, jordugle, varsler 
(Fiskumvannet), dvergfalk og vintererle (Averøya). 
 
4.10 Temakveld - Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud 
Martin Lindal stilte opp som representant for NOF avd. Buskerud den 18.11.15 og 
temaet for kvelden var sykling og friluftsliv. Det vil komme en oppfølging av dette i 
2016 da det ofte er konflikter mellom sykling og friluftsliv.  
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4.11 NOF avd. Buskerud på Facebook 
Naturvernkontakt Merete W.Dees opprettet en facebookside som heter Norsk 
Ornitologisk Forening avd. Buskerud den 01.12.15. Den har 222 medlemmer pr. dd. 
og vil hovedsaklig legge ut informasjon om det som skjer i fylket og fra lokallag. 
Det er også reklamert for siden.  
 
5. Prosjekter i NOF avd. Buskerud 
Det ble gjennomført sjøfugltelling ved Tonny Andersen i 2015. Rapporten vil bli 
ferdigstillt i løpet av vinter 2015/2016 i samråd med Fylkesmannen i Buskerud. Det er 
overført midler fra Fylkesmannen i Buskerud til NOF avd. Buskerud som blir overført 
Andersen ved innlevering av rapport og regnskap.  
 
 

2001 124 301 110 237 452 1224
2003 109 598 39 265 268 1279
2005 130 703 39 201 377 1450
2007 79 466 27 232 324 1128
2009 57 576 29 193 287 1142
2011 72 406 25 159 309 971
2013 121 63 421 26 72 270 852
2015 127 76 436 22 68 198 800

Gjennomsnitt 
Hekkinger pr. 
lokalitet 89 488 40 178 311

Totalt antall hekkinger i Breiangen 8846

Saltskjær

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud, Total lokalitets oversikt 2001-2015
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6. Bokverket "Fuglelivet i Øvre Eiker"  
Arbeidet med boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet opp i september 2007, og den ble 
presentert 15. november 2009. Steinar Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF 
Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær i NiB var prosjektansvarlig. Boka ble 
utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag, i samarbeid med NOF 
avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom. 
I 2015 ble det solgt 3 bøker á 400 kr. Det er lagt til 1 500 kr i rentemidler. Av utgifter 
ble det brukt 1 800 kr til å kjøpe tilbake 9 bøker fra Natur og Fritid. Det ble også 
brukt 778 kr til gjennomføring av møte om bruk av midlene. Årets resultat ble en 
netto økning av kapitalen på 122 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 
31.12.15 er kr 216 650. Det er 20 bøker igjen på lager hos NiB. 
19. februar ble det avholdt et møte med 2 representanter fra hver av de deltakende 
organisasjonene. Temaet var framtidig bruk og forvaltning av midlene fra prosjektet. 
Det ble utarbeidet et forslag til vedtekter, som etter videre innspill og behandling, ble 
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vedtatt av styringsgruppa 27.03.15. Det sentrale punktet i vedtektene er enigheten om 
at overskuddet fra prosjektet (midlene) forvaltes som én pott, med deltakelse av 3 
likeverdige parter. 
 
7. Regnskap  
Se eget vedlegg. 
 
Kommentarer)til)Årsregnskap)2015:)

- NOF!avd.!Buskerud!har!innestående!kr.!72.176,?!fra!bokprosjektet!
"Fuglelivet!i!Øvre!Eiker".!Se!egne!vedtekter.!

- Det!er!også!innbetalt!kr.!5000,?!fra!Fylkesmannen!i!Buskerud!til!
sjøuglovervåking!i!2013!som!ennå!ikke!er!utbetalt!til!Tonny!Andersen.!
Det!vil!antagelig!bli!gjort!i!løpet!av!2016.!

!
BUDSJETT(2016(

! !NOF(avd.(Buskerud(
! !

Konto(
Regnskap(
2015(

Budsjett(
2016(

Inntekter:( !! !!
Inntekter!kontingent! +33300! +33300!
Kreditrente! +15! +15!
Utgifter:( !! !!
Utbet.!Kont.!Drm.!20%! 6485! 6485!
Utbet.!Kont.!Ø.E.!40%! 12970! 12970!
Gavekort!årets!bilde! 500! 500!
Årsmøte!NOF!1!stk.!
Deltaker! 0! 2500!
Kontormateriell! 565! 150!
Deltaker!kurs! !! 5000!
Fuglemøte!Tyrifjorden!
2015! 0! 5000!
Div.!Utgifter! 509! 560!
Bankgebyr! 134,5! 150!
!! !! !!
SUM( G12151,5( 0(
!
!
!
!
!
!
!

 







Referat fra årsmøte i NOF avd. Buskerud, torsdag19.mars 2015 
 
Sted: Nedre Eiker Bibliotek, Mjøndalen 
Tid: kl.19-21 
 
Deltakere: Anne Sørensen, Audun Jahren, Anders Hals, Jens Erik Nygård, Torger Ugstad, Per 
Øystein Klunderud, Merete Wiken Dees 
 
 
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden 
Årsmøteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger. 
 
Sak 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer 

• Dirigent: Anne Sørensen  
• Referent: Merete Wiken Dees 
• Underskrift av protokoll: Per Øystein Klunderud og Jens Erik Nygård 

 
Sak 3. Årsberetning for NOF avd. Buskerud. 
 
Anne gikk gjennom årsberetningen til NOF avd. Buskerud (se vedlagt årsberetning for 
detaljer). Detaljer om LRSK ble ikke gjennom gått på årsmøtet. Anne orienterte om 
aktivitetene som ble utført i regi av NOF avd. Buskerud i 2014. I tillegg informerte hun om 
prosjekter som har fått støtte av NOF avd. Buskerud. 
 
Per Øystein orienterte om ”Fuglelivet i ØE”. Da boken var under utarbeidelse ble det ikke 
laget noen avtale om hvordan et eventuelt overskudd skulle forvaltes da man ikke forventet 
overskudd. Per Øystein har laget et forslag om dette: midlene skal brukes i NOF Øvre Eiker 
lokallag sitt nedslagsfelt. Både privatpersoner og de tre involverte foreningene (NOF Øvre 
Eiker lokallag, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd Buskerud) kan søke om tilskudd til 
rekruttering og faglig arbeid fra midlene. Per Øystein har kjøpt inn en eske med 10 bøker som 
skal bevares for fremtiden. 
 
Jens Erik orienterte om sitt arbeid med Buskskvetten.  
 
Sak 4. Regnskap og budsjett 
 
Regnskapet for 2014 viser et underskudd da NOF avd. Buskerud har betalt ut 
medlemskontingenter til lokallagene (Drammen og Omegn lokallag og Øvre Eiker)for to år på 
etterskudd.  
 
Regnskapet ble godkjent.  
 
Sak 5. Budsjett 
Budsjettet ble godkjent. 
  
Sak 6. Endring av fylkets vedtekter 
NOF av Buskerud sine vedtekter ble vedtatt endret på årsmøtet 19. Mars 2015 da man ikke 
lenger er medlem i lokallagene i fylket, men i fylkesavdelingen, NOF avd. Buskerud. Man 
kan allikevel velge å tilhøre et lokallag dersom man ønsker det.  
Suspendering tas hånd om av NOF sentralt 



 
Sak 7. Fastsettelse av kontingent for 2016 
Ingen endring vedtatt. Kontingenten for medlemskap i NOF avd. Buskerud vil fortsatt være 
100 kr. 
 
Sak 8. Fordeling av medlemskontingenter fra NOF avd. Buskerud til lokallagene. 
Medlemskontingenten betales ut til Drammen og Øvre Eiker etter samme fordeling som i fjor.  
 
Sak 9. Valg 
Fordelingen av de ulike vervene ble valgt som følger: 
 
Leder: Anne Sørensen 
Kasserer: Anne Sørensen  
Styremedlem fra Øvre Eiker lokallag: Audun Jahren 
Styremedlem fra Drammen og Omegn lokallag: Torger Ugstad fratrådte sitt verv og 
Drammen og Omegn lokallag må finne en ny representant. 
Styremedlem: Merete Wiken Dees 
 
Sak10. Innkomne forslag 
Ingen skriftlige innkomne forslag.  
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ÅRSBERETNING FOR 2015 
                                                             
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2015:     På valg 
Leder:   Audun Jahren     2016 
Nestleder:  Rita Rustan     2016 
Kasserer:  Terje Bakken    2016 
Sekretær:  Bent Ellingsen     2017 
Styremedlem:  Svein Tangen    2017 
Vararepresentant: Bjørn Tore Bollerud   2016 
Vararepresentant: Eva Løken    2016 
 
Revisorer:  Arne Bjørnvolden, Anne Sørensen  2016 
Valgkomite:  Hans Jørgen Nilsen   2016 
 
Utnevnte grupper og ansvarspersoner:  
 
Tårngruppa: Anders Hals (leder), Magne Sjøblom, Inger T. Steen, Anne 

Sørensen. 
Kasse- og ringmerkingsgruppa:  Anders Hals . 
Feltutvalg:    Steinar Stueflotten, Anders Hals 
Nettside:    Bent Ellingsen 
Foreningshistoriker og arkivar:  Terje Bakken 
 
Medlemstall: Ca. 100.  
 
Møter: Foreningen avviklet 9 medlemsmøter i Haug menighetssenter, Hokksund. Årsmøtet ble 
avviklet under marsmøtet. Styret hadde 3 styremøter.  
 
Aktivitetsoversikt 2015  
Antall deltakere i parentes 
 
13. januar: Møte m. Ingar Øien om dverggåsprosjektet (30). 
10. februar: Møte m. Jan Erik Røer om fugletrekk (50). 
10. mars: Årsmøte og foredrag m. Arnhild Øien og Bjørn Foyn om fuglelivet i Trysilskogene 
(40). 
22. mars: Fuglekikking i Bergsvingen med Magne Sjøblom og Jan Trygve Bollerud  
14. april: Møte m. Jostein B. Engdal: "Natur og kultur i Pamir" (35) 
18. april: Ringmerking på Halshaugen med Anders Hals (ca. 10) 
18. april: Tårndag ettermiddag Fiskum m. Bjørn Tore Bollerud (18). 
12. mai: Møte m. Torfinn Jahren om storfugl (ca. 45). 
16. mai: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore Bollerud (12). 
31. mai: Fuglenes Dag 2015 kl.10: A) Rusletur fra Darbu langs Fiskumelva til Fiskumvannet 
med kafferast ved kirken m. Bjørn Tore Bollerud. B) Tur med start fra Darbu i bil til p-plassen 
ved Fiskumvannet Naturreservat og videre til tårnet m. Steinar Stueflotten. (Totalt 25). 
5. juni: Tårnkveld med nattsangerlytting m. Bjørn Tore Bollerud og  
nattsangertur Fiskum / Eikeren m. Steinar Stueflotten og Audun Jahren (15). 
 
 



4. september: Tårndag ettermiddag  Fiskumvannet  m. Audun 
8. september: Møte m. Tore Slagsvold: "Familieliv hos meiser" (38). 
9. september: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (2). 
20. september: Rusletur ved Fiskumvannet  m. Bjørn Tore (5). 
4. oktober: Lokalitetskonkurranse (10). 
13. oktober: Møte m. Tom Schandy om regnskogen (52). 
18. oktober: Tårndag Fiskumvannet m. Bjørn Tore (11). 
10. november: Møte med film fra Trillemarka m.m. av Øystein Engen (ca. 35). 
22. november: Samarbeidsprosjektet «Natur og Kultur» på Fossesholm (100). 
8. desember: Møte. Årsavslutning med presentasjon og visning av filmen «Skoggangsmann» 
av Arne Nævra, Torgeir Beck Lande, med Arnt Berget i hovedrollen. (45).  
 
Økonomi: Foreningen har solid økonomi, med 81.623 kroner i egenkapital. Regnskap for 2015 og 
budsjettforslag for 2016 framlegges på årsmøtet. 
 
Materiell: Foreningen eier en lysbildefremviser, en projektor, en PC og et lite varelager med gevinster, 
bøker og annet. Anslått total verdi kr.5000. 
 
Foreningens nettsider: Gratis nettside http://nofeiker.blogspot.no/ med informasjon om foreningens 
møter, aktiviteter, foreningshistorie m.m. 
  
Fiskumvannet Naturreservat: 
Statens Naturoppsyn har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud og grunneiere videreført tiltak 
med beiting av sau og kveg for å skape et åpnere landskap. 
 
Kasse- og ringmerkingsgruppa 
Gruppa har 180 fuglekasser fra Hals og innover skogene mot vest over Kolbergåsen til Grasåsen på 
grensa mot Flesberg. Totalt ble det i 2015 ringmerket 1 699 fugler - hvorav 377 unger, fordelt på 55 
arter. Dette er veldig lavt, og hovedårsaken er en svært kald vår. 2015 er relativt sett med meget god 
margin det dårligste året siden oppstarten i 1983. 45 meisekull ble funnet døde/forlatte med til dels 
store, døde unger i reiret. Andelen voksne fugler ble samlet sett ned mot det halve av årsgjennomsnittet 
siden oppstarten i 1983, men ett lyspunkt var sangerne og fluesnapperne som hadde et godt år. Pga. 
ankomst langt uti mai og med unger i reiret først fram mot midten av juni – og seinere,  
klarte de seg tilsynelatende bra 
 
Feltutvalget 
Utvalget arrangerte flere turer nevnt under aktiviteter. Anders Hals holdt sin 13. vårsamling med 
ringmerking på Halshaugen ved Vestfossen. Lokalitetskonkurransen under EuroBirdWatch i oktober 
var en spesiell feltaktivitet, med delt seier til Linnstranda og Fiskum. Deretter fulgte Averøya, 
Bergsvingen, Grunnane og Hjarnesdeltaet. 
 
Tårngruppa 
Gruppa med leder Anders Hals har som vanlig holdt orden på fugletårnet ved Fiskumvannet. 
 
Bokverket Fuglelivet i Øvre Eiker 
Boka ”Fuglelivet i Øvre Eiker" startet i september 2007, og ble utgitt 15. november 2009. Steinar 
Stueflotten fra NOF Øvre Eiker lokallag / NOF Buskerud var redaktør, mens fylkessekretær Per 
Øistein Klunderud i Naturvernforbundet i Buskerud var prosjektansvarlig. 
I 2015 ble det solgt 3 bøker á 400 kr. Det er lagt til 1 500 kr i rentemidler. Av utgifter ble det brukt 
1 800 kr til å kjøpe tilbake 9 bøker fra Natur og Fritid. Det ble også brukt 778 kr til gjennomføring av 
møte om bruk av midlene. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 122 kr, og innestående 
bokført overskudd fra prosjektet 31.12.15 er kr 216 650. Det er 20 bøker igjen på lager hos NiB. 
19. februar ble det avholdt møte med 2 representanter fra hver av de deltakende organisasjonene. 
Temaet var framtidig bruk og forvaltning av midlene fra prosjektet. Det ble utarbeidet et forslag til 
vedtekter, som etter videre innspill og behandling, ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15. Det sentrale 
punktet i vedtektene er enigheten om at overskuddet fra prosjektet (midlene) forvaltes som én pott, med 
deltakelse av 3 likeverdige parter. 
!



Arsregnskap for NoF 6vre Eiker tokatlag z01s

Resultatregnskap 201

Medlemskontingent

Moteinntekter

Renteinntekter

Diverse inntekter

Kontorutgifter

Moteutgifter

Foredragsholdere

Husleie

Diverse utgifter

SUM inntekter

SUM utgifter

Overskudd

BATANSE
Eiendeler
Kasse pr. 31.12.ZAL5
Saldo bank pr. 31.1-2.2015

SUM eiendeler pr 3L.1?,.20Ls

Egenkapital
Egenkapital pr. 01,01 .2A15
Arets resultat 2015

SUM egenkapital pr 31.12.2O15

Diverse utgifter er bl.a. Gave til Regnskogfondet, bistandskonto NoF og
bankomkostningen
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