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2. Styremøter  
Det har vært avholdt ett styremøte i perioden (07.12.17). NOF avd. Buskerud hadde 
419 medlemmer pr.31.12.17. 
 
3. Bidrag fra LRSK til NOF avd. Buskeruds årsmelding for 2017 
LRSK har i 2017 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, 
Frode N. Bye og Anders Hals. Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no er LRSK 
sitt saksbehandlingsverktøy. Komiteen har ferdigbehandlet 94 saker av sjeldne arter 
som krever beskrivelse og godkjenning av LRSK. Dette er 21 % flere saker enn i 
2016. 3 ferdigbehandlede saker (dvergspurv, glente) ble underkjent av LRSK. 14 
saker fra 2017 er fortsatt under behandling per februar 2018. En sak fra 2017 
(gulirisk) er oversendt NSKF for godkjenning, mens 6 saker på rovterne, 
ørkensteinskvett og hvithodespurv fra 2016 fortsatt er under behandling og 
godkjenning av NSKF.  
Det ble i 2017 registrert 1209 funn av 119 sjeldne arter pluss to hybrider (kanadagås x 
grågås og gråmåke x polarmåke). Dette er samme antall arter, men 7 % flere funn enn 
i 2016. Det ble ikke påvist noen nye arter i Buskerud i 2017.  Av sjeldne arter 
observert i 2017, kan følgende nevnes: tundragås (Hole, Nedre Eiker, Ringerike, Øvre 
Eiker), ringgås (Hurum), mandarinand (Hol, Modum), gråstrupedykker (Hurum), 
egretthegre (Lier), glente (Flesberg), steppehauk (Hole), myrrikse (Hurum, Lier), 
tundralo (Ringerike), svarthalespove (Øvre Eiker), steinvender (Hole, Ringerike), 
polarsnipe (Lier, Ringerike), fjellmyrløper (Ringerike), sotsnipe (Hole), ub. 
polarjo/tyvjo (Hurum), storjo (Lier), dvergmåke (Lier, Ringerike), svartehavsmåke 
(Hole, Hurum), polarmåke (Nedre Eiker, Lier), svartterne (Hemsedal, Lier), hærfugl 
(Ål), hvitryggspett (Lier), trelerke (Hole), svartrødstjert (Hole, Kongsberg, Nore og 
Uvdal, Øvre Eiker), svartstrupe (Hemsedal, Hol, Øvre Eiker), gresshoppesanger 
(Hole, Modum), hauksanger (Lier), skjeggmeis (Øvre Eiker), svartkråke (Ringerike, 
Ål), båndkorsnebb (Drammen, Hemsedal) og dvergspurv (Hol).  
Den store haukugleinvasjonen høsten 2016 fortsatte inn i 2017, og det ble påvist hele 
sju hekkinger i fylket i 2017. Av andre invasjonsarter kan nevnes en mindre invasjon 
av konglebit i oktober-november. Isfugl hadde et rekordår i Buskerud med hele 13 
funn av 15 individer. Arten ble observert på flere lokaliteter i Drammen, Hole, 
Hurum, Lier, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken og Øvre Eiker. I 2017 registrerte 470 
personer 57 581 observasjoner av 236 arter i Buskerud på Artsobservasjoner. Dette er 
11 % flere personer, 7 % flere observasjoner, men 5 færre arter enn i 2016. 
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LRSK deltok med en person (Steinar Stueflotten) på NOFs faunistiske seminar i 
Trondheim 11-12. mars 2017.  
LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2016» er publisert i Buskskvetten 2017.  
 
Buskskvetten 2017 
Buskskvetten kom ut med 154 sider som er 39 sider flere enn i 2016. Følgende 
artikler om fuglelivet i Buskerud ble publisert i Buskskvetten årgang 33 
(http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html): 
• Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2017.Horndykker i Buskerud 2016. Buskskvetten 33, 10 s. 
• Gunnarsen, T. 2017. Vandrefalk i Buskerud 2016. Utbredelse og hekkestatus. 

Buskskvetten 33, 14 s. 
• Jelstad, T.E. 2017. Kongeørn i Buskerud. Rapport fra kartleggingsarbeidet i 2015 og 

2016. Buskskvetten 33, 14 s. 
• Nygård, J.E. 2017. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2016. Buskskvetten 

33, 15 s. 
• Stueflotten, S. 2017. Sjeldne fugler i Buskerud 2016. Buskskvetten 33, 37 s. 
• Stueflotten, S. 2017. Skarver og storkefugler i Buskerud. Buskskvetten 33, 11 s. 
• Stueflotten, S. 2017. Stormfugler i Buskerud. Buskskvetten 33, 5 s. 
• Stueflotten, S. og Hals, A. 2017.Fugler i Øvre Eiker 2015 og 2016. Buskskvetten 33, 48s. 

4. Lokallag tilhørende NOF avd. Buskerud 
NOF avd. Buskerud har to lokallag som er i aktivitet, NOF Drammen og omegn 
lokallag og Øvre Eiker lokallag.  
 
5. Aktiviteter 2017 
5.1. Årets fuglebilde i Buskerud - Bilder som registreres på Artsobersvasjoner som 
er tatt i Buskerud blir bedømt og premiert hver måned. Vinner	av	årets	bilde	på	NOF	
avd.	Buskeruds	hjemmeside	ble	Jostein	Myre	med	et	flott	bilde	av	to	spurveugler	
i	luftkamp	et	sted	i	Finnemarka	3.11.2017	(se	forsidebildet).	Premie på kr. 500,- i 
gavekort fra Natur og Fritid er sendt.	
 
5.2 Årets fugl 2017 - taksvale 
Ekstra fokus på arten i 2017,  men det ble ikke gjennomført noe spesielt 
kartleggingsporsjekt. Artens status i Buskerud ble oppsummert av Merete W. Dees og 
Simon Rye på medlemsmøtet til Øvre Eiker lokallag den 9. januar 2018. 
 
5.3 Naturvernsmøte Oslo, 24. januar 2017 
NOF OA avholdt et dialog- og vernemøte for naturvernkontakter og andre 
representanter for fylkesavdelingene i Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold. 
Møtet var en utvidelse av NOF OA sitt årlige vernemøte og hensikten med møtet var 
å hente inspirasjon og utveklse gode ideer med hverandre samt å bedre vårt arbeide 
med fuglevern. Anne Sørensen og Merete W. Dees var representert fra NOF avd. 
Buskerud.  
 
5.4 Hagefugltellingen 28-29 januar 2017 
Hagefugltellingen ble gjennomført uten at fylkeslaget hadde noen fysiske aktiviteter., 
men det ble oppfordret at folk deltok på fylkeslagets Facebookside.	 Innslag	 på	
morgensendingen	26.01.17	på	NRK	Buskerud	ang	hagefugltellingen	(MWD).	
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5.5 Faunistisk seminar, 11-12 mars 2017 
Steinar Stueflotten deltok på seminaret som ble avholdt på NOF sine kontorer i 
Trondhjem. Deltakelsen ble dekket av NOF sentralt.  
 
5.6 Årsmøtet NOF avd. Buskerud 26. april 2017 
Se eget vedlegg for regnskap og budsjett. 
 
5.7 Årsmøtet NOF sentralt Stabbursnes i Porsanger, Finnemark 19-21.mai 2017 
NOF avd. Buskerud sendte to delegater. Anne Sørensen og Merete W. Dees. 
Kostnadene ble egenandel kr. 2500,- for Merete W. Dees. Anne Sørensen er 
styremedlem sentralt og ble utgiftsført på NOF sentralt.  
 
 

 
 
 
5.8 Fuglenes dag 31.05.16 
Fylkeslaget hadde ikke kapasitet til egne arrangementer, men lokallagene hadde 
tårndager på Linnesstranda og Fiskumvannet. Fylkeslaget reklamerte for dette på 
Facebooksider og NOF's nettsider. 
 
5.9 EuroBirdwatch 2017 
Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård sto for lokalitetskonkurransen den 01.10.17 
fra kl. 09.00-12.00, mellom fugletårn og innmeldte observasjonsplasser i fylket. Dette 
var 12. året det har vært tårnkonkurranse. Plasseringene ble som følger: 
 

1. Fiskumvannet 53 arter 662 ind. 14 deltagere 
2. Sætrepollen 45 arter 1190 ind. 1 deltager 
2.  Averøya 45 arter 859 ind. 2 deltagere 
2.  Linnesstranda 45 arter 403 ind. 2 deltagere 
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Noe variabel deltagelse i år, der vinneren Fiskumvannet satte ny rekord for denne 
konkurransen med 14 deltagere. De tre mest tallrike artene var: grågås 699 individer, 
ringdue 479 individer og stokkand 294 individer. På landsbasis var grågås og 
bjørkefink på topp. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: stjertand, taffeland, 
vannrikse og varsler på Fiskumvannet, havørn i Sætrepollen og horndykker på 
Averøya. En vannrikse ble også hørt på Linnesstranda før kl.9. 

 

 

                                                        Deltagere på Fiskumvannet. Foto: Morten Jagdum. 

 

5.12 Natur og Kultur 2017 
I samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud,  
Naturvernforbundet i Eiker, NOF Øvre Eiker lokallag,  
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og Buskerud  
Botaniske Forening ble det arrangert Natur og Kultur  
på Fossesholm i Vestfossen den 12. november 2017.  
NOF avd. Buskerud hadde egen stand hvor Merete 
W. Dees og Anne Sørensen informerte om NOF.  
Merete W. Dees hadde lysbildeforedrag "Mot  
vinter". Det var nær 100 personer innenfor dørene  
denne dagen. 
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5.13 Diverse saker i 2017 
1. Steinar Stueflotten har på vegne av NOF avd. Buskerud samlet inn opplysninger og   
    utarbeidet forslag til utvidet vern av noen aktuelle fugleområder i Buskerud. Vi     
    anser at dette er viktig i vårt fuglevernsarbeide og gjengir rapporten derfor i sin   
    helhet her: 
 
"Siden utvidet vern av Ramsarområder og IBAer skal prioriteres, betyr dette at 
utvidet vern av IBA-området Nordre Tyrifjorden må ha høyeste prioritet i vårt fylke. 
Her er det flere delområder som mangler tilstrekkelig vern, bl.a. Steinsvika og 
Sælabonn. Behovet for utvidet vern i Nordre Tyrifjorden er allerede godt dokumentert 
og begrunnet av NOF, ref. bl.a. Norsk Ornitologisk Forening ‐ Rapport 5‐2015. Vi ser 
derfor ikke behov for å begrunne dette verneforslaget ytterligere her. 
Flere viktige fugleområder i fylket er allerede vernet som naturreservater: 
Hovsfjorden NR, Synneren NR, Lyseren NR, Metubba NR, Averøya NR, Juveren 
NR, Karlsrudtangen NR, Lamyra NR, Fiskumvannet NR, Kolbergtjernmyra NR, 
Linnesstranda NR, Dyna NR, Geitungholmen NR, Sundbyholmene NR, Storskjær 
NR, Ertviksskjær NR, Vealøs NR, Mølen NR og Saltskjær biotopvern. 
Vi har også noen andre områder som bør vurderes vernet. Disse er listet opp 
nedenfor. Det er her primært lagt vekt på artsmangfold og antall individer som 
periodevis bruker lokalitetene: 
Øvre deler av Strandafjorden med Tangeviki, Grandane og Sandøya, Ål: rødlistearter 
som stjertand, bergand, havelle, svartand, sjøorre, horndykker, vipe, hettemåke 
observeres regelmessig på trekket; hettemåke er påvist hekkende; skjeand, 
dvergdykker, sothøne og havørn og er observert flere ganger, samt sjeldne arter som 
amerikablesand, amerikakrikkand, snadderand, knekkand, taffeland, sivhøne, 
silkehegre, stork og skjærpiplerke. Sangsvane med opptil 150-200 ind., kvinand med 
opptil 200-250 ind., toppand med opptil 200 ind. (på vårtrekket), og laksand med 
opptil 40-50 ind. Det er per 2016 observert 148 fuglearter i området. 
Torgrim Breiehagen opplyser at det på 2000-tallet med Fylkesmannen i Buskerud ble 
forsøkt å få til en vernestatus for Strandafjorden, men de var ikke interessert i å 
prioritere vern av flere våtmarkslokaliteter i fylket. Da vernearbeidet ble gjennomført 
på slutten av 1970-tallet, var ikke Strandafjorden aktuell å ta med da den var regulert. 
Fisket i området er privat og forstyrrer lite. Et problem er imidlertid økende båttrafikk 
i vår- og sommerhalvåret, men også kanopadling om høst/vinteren forstyrrer 
vannfugler i flokker. Nedre delen av Strandafjorden (utenfor det området vi foreslår 
vernet) ligger mot Ferieparken ved Ål og her er det en økende trafikk med kano/båter 
(friluftsaktivitet). Begrensinger på friluftsaktiviteter uten vernestatus er svært 
vanskelig (Ål kommune). Et vernevedtak for det aktuelle området vil gjøre dette 
lettere. 
Miletjern, Nedre Eiker: rødlistearter som stjertand, skjeand, dvergdykker, sivhøne 
(hekker), hettemåke (har hekket) observeres nesten årlig. Bergand, taffeland, 
lappfiskand, sivhauk, fiskeørn, dverglo, vannrikse, myrsanger, nattergal og rosenfink 
er observert flere ganger, samt sjeldne arter som snadderand, knekkand, horndykker, 
myrrikse, kvartbekkasin, polarmåke, gresshoppesanger, sivsanger og hauksanger. 
Miletjern har stor verdi som hekkebiotop for en rekke fuglearter. 43 arter er påvist 
eller antatt hekkende. Dette er et meget høyt antall tatt i betraktning at lokaliteten er 
svært begrenset i utstrekning. Av arter som årlig hekker ved Miletjern kan nevnes 
knoppsvane (1-2 par), stokkand, sivhøne, sothøne, sivspurv og rørsanger. Nattergal og 
rosenfink er observert i hekketiden flere år. Miletjern har også stor betydning for 
trekkfugler som følger Drammensvassdraget under vår- og høsttrekket. Dominerende 
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arter om høsten er grågås (opptil 300-400 ind.), stokkand (opptil 100-150 ind.), 
toppand (opptil 20-25 ind.) og kvinand (opptil 20-30 ind.). Per desember 2016 er det 
registrert 156 fuglearter ved Miletjern. En nærmere beskrivelse av lokaliteten og 
fuglelivet der, fins her: http://www.drammen-ringmerkingsgruppe.no/miletjern 
Miletjern er registrert som et viktig LNF-område i Nedre Eiker kommune og som en 
svært viktig naturtype i Naturbase (Id BN00023276: rik kulturlandskapssjø med 
næringsrik utforming), ref. http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00023276 
Fjellheim våtmark i Vatsfjorden, Ål: observerte rødlistearter: skjeand, bergand, 
sjøorre, svartand, horndykker, myrhauk, vipe, brushane, storspove, dobbeltbekkasin, 
hettemåke, fiskemåke, taksvale, blåstrupe, gjøk, stær, rosenfink, gulspurv og sivspurv. 
Det er per 2016 observert ca. 100 arter på lokaliteten, blant disse sjeldne arter som 
skjeand, taffeland og rosenfink. Svømmesnipe opptrer trolig regelmessig på 
vårtrekket. Toppand med opptil 50-70 ind. i mai og krikkand med opptil 40-50 ind. i 
april/mai. Både sangsvane og horndykker har sannsynligvis hatt mislykket hekking 
her pga. ferdsel i området. Det ble for noen år siden gjort forsøk på å få vernet 
lokaliteten (pers. medd. Torgrim Breiehagen), men uten hell. Dette våtmarksområdet 
burde hatt et sterkere vern enn det kommunen kan gi etter dagens regler 
(friluftslivsaktiviteter). 
Fagersetvatnet, Flatsjøen og Murmyrane, Hemsedal: Stort våtmarksområde med bl.a. 
hekkende sangsvane og trane. Observerte rødlistearter: bergand, fiskemåke, 
horndykker, sivspurv, vipe, hettemåke (har hekket), sandsvale, stjertand. Det er per 
2016 observert 47 arter på lokaliteten, men ingen i store antall. Toppand med opptil 
15 ind." 
 
2. NOF avd. Buskerud har forespurt fylkesmannen i Buskerud om å sette opp skilt fra 
NOF på samme skilt som SNO har satt opp ved inngangen til tårnet på Fiskumvannet. 
Vi fikk avslag grunnet med at "..... all skilting fra forvaltningens side skal være 
enhetlig og i tråd med deres mal. Slike felles løsninger er ikke innenfor malen, og 
derfor er det nok ikke aktuelt å ha plakater fra frivillige organisasjoner på samme 
tavle som vår." - Elfrid Engen.  
 
3. Korrespondanse og kontakt med Glitre Energi Nett AS ved Trond Eriksen da vi 
fikk en bekymringsmelding fra nabo om fjerning av måkereir og egg på trafotak. 
NOF avd. Buskerud ved leder sendte infobrev om tiltak for å forhindre dette og 
opplyste at det ikke er lov å fjerne reir, unger og egg uten tillatelse. Flere saker ang. 
måker. 
 
4. Korrespondanse og kontakt med Kongsberg kommune vedr. skyting av ender og 
gjess ved lågen i Kongsberg.  
	
5.	Arbeide	med	oppfølging	av	alle	som	ikke	har	betalt	kontingent	for	2017	
(MWD).	
	
6.	Sendt	brev	til	NRK	Buskerud	ang.	innslaget	"For	mye	kråke	er	et	problem"	i		
programmet	"God	morgen	Buskerud"	mandag	13.	mars	2017	(MWD).	
	
7. Det har i 2017 kommet mange henvendelser fra klatrere ang vandrefalkhekking i 
Askfjell som fylkeslaget har besvart.  
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NOF	avd.	Buskerud	har	gitt	kommentarer	til	følgende	høringssaker	i	2017:	

1. Planprogram	for	Ringeriksbanen	E16,	høringssvar	utarbeidet	i	samarbeid	med	
NOF	sentralt	og	FNF.	

2. Brev	til	Buskerud	Fylkeskommune:	«Oppstart	av	fylkesvis	suppleringsvern	–	
forslag	til	aktuelle	områder	i	Buskerud»	v/Steinar	Stueflotten	og	Martin	Eggen.	

3. Områderegulering	for	Turufjellet	i	Flå,	høringssvar	gitt	i	samarbeid	med	FNF.	
4. Utfylling	av	Gilhusbukta,	høringssvar	gitt	i	samarbeid	med	FNF.	
5. Utfylling	av	masser	i	Tyrifjorden	–	Vikersund	sentrum.	Kommentar	gitt	til	FNF.	
6. Oppstart	av	verneprosess	som	følge	av	økologisk	kompensasjon	for	

Ringeriksbanen	/	E16.	
7. Brev	til	kommunene	vedr.	vannscooter	i	samarbeid	med	FNF	Buskerud.	
8. Høringsvar	-	Regionalplan	for	areal	og	transport	i	Buskerud	i	samarbeid	med	

FNF	Buskerud.		
	

Høringssaker	hvor	NOF	Buskerud	ikke	står	som	eneste	avsender:	
	

• Høringsuttalelse	til	Planprogram	for:	Ringeriksbanen	og	E16	Høgkastet-
Hønefoss	(FNF	Buskerud,	MWD)	

• Høringssvar	til	Miljødirektoratet:	«Utfylling	av	Gilhusbukta»	(SS,	FNF	Buskerud)	
• Brev	til	kommunene	vedr.	vannscooter.	(FNF	Buskerud)	
• Høringssvar:	Regionalplan	for	areal	og	transport	i	Buskerud	(FNF	Buskerud)	
	

	
Stokkender:	

• Brev til Miljødirektoratet: «Status vedr kunnskapsinnhenting i forbindelse 
med utsetting av stokkender fra oppdrett» (Avs NOF sentralt, MWD) 

• Oppfølging av svar på brevet i forrige kulepunkt: «Mer om status rundt 
kunnskapsinnhenting i forbindelse med utsetting av stokkender fra oppdrett» 
(MWD) 

• Klage	 på	 tillatelse	 til	 import	 av	 stokkand	 til	 Løvenskiold-Fossum	 Skog	 ANS	 i	
2017	(NOF	sentralt	og	NOF	Telemark	er	avsendere)	(MWD)	

• Oppfølging	av	«stokkand-saken»	i	Kongsberg	(MWD)	
	
	
6. Prosjekter i NOF avd. Buskerud 
 
6.1 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2017 
Det ble gjennomført sjøfugltelling ved ansvarlig Tonny Andersen, Morten Bergan og 
Geir S. Andersen i 2017. Rapportering er gjennomført og NOF avd. Buskerud har 
utbetalt alt utestående i forbindelse med prosjektet pr. 2017. 
 
6.2 Miletjern Mjøndalen 
NOF avd. Buskerud samarbeider med Nedre Eiker kommune om å få lagd en 
skjøtselsplan for å ta vare på Miletjern samt evnt. hindre gjengroing. N.E. kommune 
ved Tonje Rundbråten har bestilt vannprøver og rapport fra Cowi har kommet. NOF 
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avd. Buskerud avventer nå et møte med N.E. kommune for videre fremgang. 
Fylkesmannen har bidratt med kr. 40.000,- til Nedre Eiker kommune for prosjektet. 
Drammen ringmerkingsgruppe v/Morten Halmrast er også informert og vil være med 
å bidra. 
 
6.3 Åkerrikse-prosjektet  
Åkerrikseprosjektet styres av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten og syngnede 
åkerrikser ble observert på følgende lokaliteter i 2017: 
 

1. Selte, Steinsletta, HOLE; ingen tiltak igangsatt (sang i kornåker) 
2. Svenskerud, MODUM; tiltak ift. grunneier igangsatt av Modum kommune 
3. Bakken, Velstad, SIGDAL; tiltak ift. grunneier igangsatt av Sigdal kommune 
4. Øderud, MODUM: ingen tiltak igangsatt 
5. Flåmyri, HEMSEDAL; enga slått før tiltak kunne igangsettes 
6. Lysemyr, HURUM; kommunen informert, men ingen tiltak igangsatt. 

 
 7. 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 2017 ble det solgt 4 bøker á 400 kr. Det er lagt til 400 kr i rentemidler. Årets resultat 
ble en netto økning av kapitalen på 2 000 kr, og innestående bokført overskudd fra 
prosjektet 31.12.17 er 
kr 219 250. Det er 15 bøker igjen på lager hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble 
vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.	 
 
19. februar 2015 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 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. 
 
8. Regnskap  
	
Kommentarer	til	Årsregnskap	2017:	

- NOF	avd.	Buskerud	har	innestående	kr.	73	083,-	fra	bokprosjektet	
"Fuglelivet	i	Øvre	Eiker"	(1/3	av	totalsum	kr.	219	250,-).	Dette	er	oppført	
som	en	fordring	mot	Naturvernforbundet,	som	fungerer	som	et	
sekretariat	for	fondet	som	skal	dele	ut	pengene	etter	søknad.	Det	er	hittil	
ikke	delt	ut	noen	midler.	Se	egne	vedtekter.	

- NOF	avd.	Buskerud	har	også	en	gjeld	til	Tonny	Andersen	for	
sjøfuglprosjektet.	Dette	er	en	samlet	gjeld	på	kr.	10.000,-		og	kr.	5.000,-	
som	har	blitt	utbetalt	i	2018.	Rapport	fra	prosjektet	ligger	vedlagt.		
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- Egenkapitalen	vil	vise	for	høy	verdi,	da	utbetalinger	til	lokallagene	ikke	er	
gjort	i	2017,	men	vil	bli	utbetalt	i	2018.	Av	kr.	122	871,35	må	det	trekkes	
ut	kr.	15.000	til	Tonny	Andersen	som	gjelder	2017.	40%	av	
kontingentinntektene	skal	til	Øvre	Eiker	lokallag	og	vil	da	være	kr.	
15.776,-	og	20	%	til	Drammen	vil	være	kr.	7.888,-.		
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BUDSJETT	2018

Konto Budsjett	2018 Regn.2017 Regn.2016 Regn.2015 Regn.2014 Regn.2013

Inntekter:

Inntekter	kontingent -40	000,00 -39	440,00 -35	100,00 -33300 -33700 -34250

Kreditrente -10,00 -9,94 -14,00 -15 -26 -17

Momsekompensasjon -1	000,00 -928,00 -1	131,00 0 0 0

Tilskudd -5000

Sum	inntekter: -41	010,00 -40	377,94 -36	245,00 -33315 -33726 -39267

Utgifter:

Utbet.	Kont.	Drm.	20% 8	000,00 0,00 0,00 6	485,00 12	510,00 0,00

Utbet.	Kont.	Ø.E.	40% 16	000,00 0,00 14	020,00 12	970,00 26	520,00 0,00

Gavekort	årets	bilde 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Årsmøte	NOF	2	stk.	Deltaker 5	000,00 2	500,00 2	000,00 0,00 0,00 0,00

Kontormateriell 2	500,00 0,00 0,00 565,00 0,00 0,00

Dekning	Natur	og	Kultur	 3	000,00 0,00 1	100,00 0,00 0,00 0,00

Fuglemøte	Tyrifjorden	 2	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utlegg	møter/seminar/foredrag 2	000,00 0,00 450,00 509,00 4	304,00 0,00

Bankgebyr 150,00 63,00 139,50 134,50 155,00 123,50

Reiseutgifter 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum	utgifter: 40	150,00 3	063,00 18	209,50 21	163,50 43	989,00 623,50

Resultat -860,00 -37	314,94 -18	035,50 -12	151,50 10	263,00 -38	643,50

Plusstall	=	utgifter

Minustall	=	inntekter

Resultat -37314,94 -18035,5 -12151,5 10263 -38643,5

20%	Drammen 7888 7020 0 -6050 6460

40%	Øvre	Eiker 15776 0 0 -13600 12920

Teoretisk	resultat -13650,94 -11015,5 -12151,5 -9387 -19263,5
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