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Årets fuglebilde i Buskerud: Kongeørn på åteplass i Nes mars 2019. Foto: Jostein Myre
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1. Tillitsvalgte etter årsmøtet 08.04.2019
På valg
Leder:
Kasserer:
Styremedlem og naturvernkontakt:
Styremedlem og medlemsansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:

Steinar Stueflotten
Lars Dolmen
Marius von Glahn
Merete Wiken Dees
Rolf E. Andersen
Eirik Kristoffersen

2020
2021
2020
2021
2021
2021

Vararepresentant:
Vararepresentant:

Melvin Åsum
Jens Tøndel Fossum

2020
2020

Revisor:

Per Øystein Klunderud

2021

Styret ble utvidet fra 5 til 6 medlemmer, og det ble valgt inn to vararepresentanter.
Utnevnte grupper og ansvarspersoner:
LRSK: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode Nordang Bye og Anders Hals
Web-ansvarlig http://www.nofbuskerud.net/: Jens Erik Nygård
IBA-vokter Tyrifjorden våtmarkssystem: Marius von Glahn

2. Styremøter
Det har vært avholdt ett styremøte i 2019: 28.11.2019. Ut over dette har styret hatt kontakt per
epost.

3. Lokallag
NOF avd. Buskerud har to aktive lokallag:
NOF Drammen og omegn lokallag og NOF Øvre Eiker lokallag.

4. Medlemsstatus
Medlemmer i NOF avd. Buskerud per 31.12.2019:
469 medlemmer totalt, jf. 454 medlemmer per 31.12.2018. Vi har fått 51 nye medlemmer i løpet
av året, men har også mistet noen pga. avsluttede medlemskap, flyttinger m.m.
• 304 personer er kun medlem i NOF avd. Buskerud og ikke i noe lokallag
• 120 medlemmer i NOF Øvre Eiker lokallag
• 45 medlemmer i NOF Drammen og omegn lokallag

5. Årsmelding fra LRSK 2019
LRSK har i 2019 bestått av:
Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode N. Bye og Anders Hals.
Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no er LRSK sitt saksbehandlingsverktøy for
validering og godkjenning av funn av sjeldne fugler. Komiteen har i 2019 ferdigbehandlet 116
saker av sjeldne arter som krever beskrivelse og godkjenning av LRSK/NSKF. I tillegg var 17
saker fra 2019 fortsatt under behandling per februar 2020. Tre saker fra 2019 gjeldende
nasjonale sjeldenheter (dvergterne og asiasvartstrupe) er blitt oversendt og godkjent av NSKF.
I 2019 ble det registrert 984 funn av 109 sjeldne arter pluss to hybrider (grågås x kanadagås og
kvinand x lappfiskand). Dette er 7 færre arter og 2 % færre funn enn i 2018. Det ble påvist to nye
arter for Buskerud: alaskasnipe (Lier) og asiasvartstrupe (Hol og Hole), noe som økte antall
godkjente arter totalt i Buskerud til 307. I tillegg kommer 15 ikke spontane E-arter. Av sjeldne
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arter ellers i 2019, kan følgende nevnes: tundragås (Hole), gråstrupedykker (Hurum), toppskarv
(Hurum), egretthegre (Hole, Øvre Eiker), svartglente (Ringerike), glente (Øvre Eiker, Gol),
tundralo (Ringerike), svarthalespove (Øvre Eiker), lappspove (Øvre Eiker), polarsnipe (Hole,
Ringerike), tundrasnipe (Ringerike), storjo (Hurum), dvergmåke (Ringerike, Hurum), lappugle
(Hol, Ål, Modum, Lier, Hurum), isfugl (Lier, Hurum), bieter (Ringerike), hærfugl (Gol, Øvre
Eiker), trelerke (Lier), svartrødstjert (Hol, Flesberg), svartstrupe (Øvre Eiker, Hole), busksanger
(Øvre Eiker), hauksanger (Drammen) og gulbrynsanger (Hemsedal). Verdt å nevne er også at det
høsten 2019 var en stor invasjon av både båndkorsnebb og konglebit, begge sjeldne arter i fylket.
Totalt i 2019 registrerte 466 personer 58.350 observasjoner av 231 arter på Artsobservasjoner i
Buskerud. Dette er 30 flere personer, 18 % flere observasjoner, men 5 arter mindre enn i 2018.
LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2019» blir publisert i Buskskvetten 2020.

6. Lokaltidsskriftet Buskskvetten
Buskskvetten (http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html) årgang 35 kom ut med 159 sider i
2019. Dette er 66 flere sider enn i 2018-årgangen. Det ble publisert 7 artikler som er ganske
normalt, jf. bare 3 artikler i 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Larsen, B.H., Myrmo, K. og Ree, V. 2019. Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre del
av Drammensvassdraget i Buskerud 1990-2018. Buskskvetten 35, 40 s.
Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2019. Kartlegging av horndykker (Podiceps auritus) i
Buskerud 2017-18 og en vurdering av bestandsutviklingen. Buskskvetten 35, 12 s.
Stueflotten, S. og Hals, A. 2019. Fugler i Øvre Eiker 2018. Buskskvetten 35, 37 s.
Gunnarsen, T. 2019. Vandrefalk i Buskerud 2017-2018. Buskskvetten 35, 14 s.
Stueflotten, S. 2019. Sjeldne fugler i Buskerud 2018. Buskskvetten 35, 36 s.
Stueflotten, S. 2019. Spover i Buskerud. Buskskvetten 35, 6 s.
Nygård, J.E. 2019. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2018. Buskskvetten 35,
14 s.

Lokaltidsskriftet Buskskvetten har vært nettbasert siden 2004. Siste papirutgave var årgang 20
utgitt i 2003.

7. Bruk av hjemmesider og sosiale media
Fylkesavdelinga har to hjemmesider:
1) NOF Buskerud sin offisielle fylkeshjemmeside under NOFs Birdlife-hjemmesiden
(http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/). Denne administreres av
Steinar Stueflotten. 9 nyhetssaker ble publisert i 2019.
2) NOF Buskerud sin egen Web-hjemmeside (http://www.nofbuskerud.net/) som administreres
av Jens Erik Nygård. 14 nyhetssaker ble publisert i 2019.
NOF Birdlife hjemmesiden brukes primært til informasjon om organisasjonen til fylkesavdelinga
med tilhørende lokallag og utvalg, samt arrangementer, aktiviteter og prosjekter i regi av fylkesavdelinga. NOF Buskerud sin gamle hjemmeside som ble opprettet i 1999, er i ferd med å
utspille sin rolle som nyhetsformidler pga. Facebook, men siden inneholder et svært viktig arkiv
med publiserte artikler i tidsskriftet «Buskskvetten» fra 1977 til 2019 og et viktig arkiv over alle
vinnerbilder i fotokonkurransen «Månedens bilde» fra 2008 til 2019.
Facebook-siden til Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud ble opprettet i nov. 2015
(https://www.facebook.com/Norsk-Ornitologisk-Forening-avd-Buskerud-416942425171915/).
Siden brukes primært til informasjon om og lenker til nyheter, arrangementer og aktiviteter
generelt, samt kommunikasjon med medlemmer og andre fugleinteresserte. Siden administreres
av Merete Wiken Dees, Steinar Stueflotten og Marius von Glahn. Det er viktig at det jevnlig blir
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publisert nyheter og informasjon på siden for å opprettholde interessen og øke antall følgere. Det
har vært et mål å kunne publisere et innlegg per uke i gjennomsnitt. I 2019 hadde vi 43 innlegg
på 12 måneder, jamført 48 innlegg i 2018. Vi fikk en god innspurt på slutten av året etter at
Marius ble gitt administrator-rettigheter. De fire innleggene med størst respons (rekkevidde) var:
1. «Lappspurv (Calcarius lapponicus) – Årets fugl 2020», publisert 14.12.2019
(10.711 personer nådd / 703 klikk på innlegg / 688 likerklikk, kommentarer og delinger).
2. «Vil du vite mer om fuglelivet i Hallingskarvet?», publisert 29.12.2019 (1414 / 141 / 83).
3. «Grønne Lier – Kommunen fremmer risiko for naturreservat i skvis». Delt innlegg i
Lierposten ved Marius von Glahn, publisert 22.1.2019. (738 / 47 / 63).
4. «I helgen går EuroBirdwatch av stabelen og NOF Buskerud invitert til lokalitetskonkurranse
søndag 06. okt kl 0900-1200», publisert 4.10.2019 (731 / 176 / 34).
Antall følgere på FB-siden vår har økt fra 475 til 570 i løpet av 2019.
I tillegg er det på privat initiativ fra Vegard Bunes, opprettet en Facebook gruppe «Fugler i
Buskerud» i januar 2015 (https://www.facebook.com/groups/448032165325468/). Denne
gruppen er for personer med interesse for ville fugler i Buskerud. Her kan man poste spørsmål,
tips, bilder, nyheter, observasjoner med mer av fugler fra fylket. Siden har nå 939 medlemmer og
er et fint supplement til NOF avd. Buskeruds egen Facebook-side.
Andre nett-sider med tilknytning til NOF avd. Buskeruds virksomhet, er:
Hjemmesiden til NOF Drammen og omegn lokallag: http://nofdrammenomegn.blogspot.com/
Hjemmesiden til NOF Øvre Eiker lokallag: http://nofeiker.blogspot.com/
Facebook-siden til NOF Øvre Eiker lokallag: https://www.facebook.com/NofOvreEiker/
Hjemmesiden til Linnesstranda NR: http://linnesstranda.blogspot.com/
Hjemmesiden til Hallingfugl: https://halldalfugl.blogspot.com/
Hjemmesiden til Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: https://www.facebook.com/Tyrifjordenvåtmarkssystem-IBA-513613479160037/

8. Annen bruk av media
8.1. «Grønne Lier» – Kommunen fremmer risiko for naturreservat i skvis
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte et innlegg i Lierposten 20.1.2019 om behov for
skjerming av Linnesstranda NR mot framtidige forstyrrelser fra planlagte boligutbygginger på
hver side av naturreservatet, på Gullaug-halvøya i øst og Fjordbyen på Lierstranda i vest.
Innlegget var en kommentar til kommuneplanens samfunnsdel «Grønne Lier». Samme
problemstilling ble fulgt opp med en artikkel i Vår Fuglefauna nr.2/2019: «von Glahn, M. 2019.
Linnesstranda naturreservat er under press. Vår Fuglefauna 42: 65-67».

8.2. Hagefugltellingen 26. og 27. januar 2019
Den 23. januar kl.15:15 ble Steinar Stueflotten intervjuet av Kim Holtan om årets
Hagefugltelling på distriktssendinga til NRK P1 Buskerud. Dette innlegget ble også publisert
som nyhetssak på vår FB-side 23.1.2019.

8.3. Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site
Den 24. januar publiserte Marius von Glahn sammen med Martin Eggen fra NOF en
internasjonal oppfordring om å protestere mot norske myndigheters planer om vei- og
jernbaneutbygginger som kan ødelegge deler av Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem.

8.4. Storspove – si ifra om «Årets fugl»!
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte en oppfordring i Hallingdølen 23.4.2019 om å
rapportere observasjoner av storspove.
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8.5. Arten er på rødlista: Ta vare på vipa!
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte en oppfordring i Ringerikes Blad 4.3.2019 om å
melde inn vipe-observasjoner i distriktet og med informasjon om bevaringstiltak.

8.6. Vakre fjellheimen: Vann, fugl, himmel, skog- og økt trafikk
Debattinnlegg i Hallingdølen 16.4.2019 ved Marius von Glahn om konsekvensene av
utbyggingen av fjellområder på bakgrunn av høringssaken "Grøun HV19" på Gulsvikfjellet.

8.7. Vil ha strengere regler for hogst
Marius von Glahn publiserte sammen med Martin Lindal (NiB) en artikkel i Ringerikes Blad
24.7.2019 om konsekvenser av flatehogst på bakgrunn av et slikt tilfelle på Ringerike.

8.8. Ringeriksbanen er et effektivt tiltak for å redusere mulighetene til å oppleve svaner
på Ringerike
Naturvernkontakt Marius von Glahn publiserte et innlegg i Ringerikes Blad 17.12.2019 om
truslene som den planlagte Ringeriksbanen vil medføre for overvintrende sangsvaner i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem IBA.

9. Møter og arrangementer i 2019
9.1 Årsmøtet i NOF avd. Buskerud 8. april 2019
Årsmøtet ble avholdt i Friluftslivets Hus, Nedre Storgate 10 i Drammen, kl.18:30-21:00.
Det var 11 medlemmer til stede på møtet.
Saksliste
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsmelding for 2018.
4. Godkjenning av årsregnskap for 2018 og budsjett for 2019.
5. Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2019.
6. Arbeidsplan for 2019.
7. Valg av styre i NOF avd. Buskerud.
8. Organisering av NOF etter opprettelse av nytt storfylke Viken i 2020.
9. Kontingentandeler - ny fordelingsnøkkel mellom fylket og lokallag.
10. Innkomne forslag (ingen).
Referat fra årsmøtet er publisert på Birdlife-hjemmesiden til NOF avd. Buskerud. Det nye styret
som ble valgt på årsmøtet, er referert i pkt.1 i denne årsmeldingen.

9.2 Årsmøtet i NOF ved Saltstraumen i Bodø 26.-28. april 2019
Styret i NOF avd. Buskerud hadde besluttet å sende to delegater til årsmøtet: Steinar Stueflotten
og Marius von Glahn. I tillegg deltok våre medlemmer Merete W. Dees og Anne Sørensen som
delegater fra sentralstyret i NOF. Steinar Stueflotten ble forhindret fra å møte pga. flystreiken i
SAS. På årsmøtet ble bl.a. revidert strategiplan for NOF 2019-2024 vedtatt, og naturvernarbeidet
i NOF ble gjennomgått.

9.3 Verne- og Viken-møte på Tveita i Oslo 2.2.2019
Etter en innledende kontakt med styrene i NOF avd. Oslo og Akershus og NOF avd. Østfold, ble
vi enige om å møtes i Oslo 2.2.2019 for å diskutere vår felles framtid i det nye Viken fylke fra
2020. Fra NOF avd. Buskerud møtte leder Steinar Stueflotten og naturvernkontakt Marius von
Glahn. Møtet var enige om å fortsette som selvstendige avdelinger i NOF inntil videre. Det
samme gjelder for LRSKene. Det ble orientert om denne beslutningen på årsmøtet vårt 8.4.2019.
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9.4 Hagefugltellingen 26.-27. januar 2019
Hagefugltellingen ble gjennomført på tradisjonelt vis den siste helga i januar. Fylkesavdelingen
hadde ikke lagt opp til noen spesiell aktivitet rundt årets Hagefugltelling ut over den generelle
oppfordringen om å delta fra NOF sentralt og tilsvarende på vår FB- og hjemmeside. Vår leder ble
i den anledning intervjuet på lokalsendinga til NRK P1 Buskerud 23.1.2019 (ref. sak 8.2). 542
hager i Buskerud deltok i årets telling. Det er 117 hager flere enn i 2018. Det ble registrert 32.839
individer av 81 arter i fylket. Det er 38 % flere individer enn i 2018. Følgende arter ble registrert i
mer enn 50 % av hagene: kjøttmeis (95 %), blåmeis (85 %), skjære (72 %), spettmeis (59 %),
pilfink (53 %) og dompap (51 %). De mest tallrike artene var: kjøttmeis (4235), pilfink (3952),
grønnfink (3647), blåmeis (3177) og dompap (3153). Positiv utvikling for grønnfink i 2019.

9.5 Årets fugl 2019 - storspove
NOF valgte storspove til «Årets fugl» i 2019.
Fylkesavdelinga oppfordret til kartlegging av
arten med rapportering av observasjoner på
Artsobservasjoner, med spesielt fokus på
potensielle hekkeområder i øvre deler av
fylket, ref. innlegg i Hallingdølen (sak 8.2).
Første observasjon ble gjort på Verket i
Hurum 29.3. og siste i Steinsfjorden, Hole
3.10. De fleste observasjoner på vårtrekket
(april-medio mai) og høsttrekket (ultimo julimedio september) ble gjort i sørfylket, spesielt
i Tyrifjords-området, Fiskumvannet og
Linnestranda. Alle funn i hekketida i passende
hekkebiotop ble gjort på Golsfjellet i mai,
men det ble ikke påvist noen sikre hekkefunn i
2019. Status for artens forekomst i Buskerud
ble publisert i ny oppdatert artikkel om «Spover i Buskerud» i Buskskvetten, ref. sak 6.

9.6 Vårtur rundt Hurumlandet 24.3.2019
NOF avd. Buskerud arrangerte vårtur rundt Hurumlandet 24.3. 9 deltagere, deriblant 4 gjester fra
vårt nabofylke NOF Oslo og Akershus. Høydepunkter på turen var ei voksen havørn over Håøya
og ei skjærpiplerke på Tofte, totalt 38 arter.

9.7 Fuglenes Dag 26.5.2019
Fylkesavdelinga hadde invitert til lokalitetskonkurranse i anledning «Fuglenes Dag». Det endte
opp som en tårnkonkurranse mellom Fiskumvannet og Linnesstranda. Litt dårlig oppmøte pga.
surt og kaldt vær, men på Fiskumvannet ble det satt ny dagsrekord med hele 85 arter observert
fra tårnet. På Linnesstranda ble det bare 36 arter.

9.8 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 6.10.2019
Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård stod for den tradisjonelle lokalitetskonkurransen som
tidligere år. Årets konkurranse ble arrangert søndag 6.10. mellom kl. 09 og 12. Vinneren ble som
i 2018, Averøya på Ringerike med 51 arter foran Sætrepollen i Hurum med 46 arter. Fiskumvannet som normalt har vært på pallen i den årlige konkurransen, havnet på 5. plass i år.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Averøya
Sætrepollen
Hjarnes
Linnesstranda
Fiskumvannet
Grunnane
Eikredammen

51 arter
46 arter
42 arter
38 arter
35 arter
22 arter
19 arter

1652 ind.
777 ind.
992 ind.
893 ind.
838 ind.
169 ind.
255 ind.

4 deltagere
1 deltager
4 deltagere
3 deltagere
5 deltagere
2 deltagere
4 deltagere
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Totalt ble det registrert 79 arter og 5576 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte.
Dette sammen med vinnerresultatet på 51 arter er et ganske normalt resultat for denne
konkurransen. Totalt antall individer var derimot svært høyt, over dobbelt så høyt som i 2018.
Deltagelsen i EBW var god også i 2019. 23 deltagere er et bra resultat. De fire mest tallrike
artene var: gråtrost 1040 ind., ringdue 596 ind., grønnsisik 567 ind. og rødvingetrost 518 ind.
Ringdue toppet lista på landsbasis. Av mer sjeldne arter kan følgende nevnes: isfugl og varsler i
Sætrepollen, myrhauk og varsler på Hjarnes, vannrikse og isfugl på Linnesstranda og varsler på
Fiskumvannet. To smålommer på Grunnane i Svelvik bør også nevnes.

9.9. Månedens bilde og årets fuglebilde i Buskerud
Et utvalg av fuglebilder som er tatt i Buskerud og publisert på Artsobservasjoner, blir hver
måned lagt ut av Jens Erik Nygård for avstemning på Facebook-gruppen «Fugler i Buskerud».
De 12 vinnerne av månedens bilde gjennomgår til slutt en egen avstemning der årets bilde blir
kåret. Vinneren av årets bilde i 2019 ble Jostein Myre med et flott bilde av en kongeørn på
åteplass i Nes (se forsidebildet til årsmeldingen). Premien er et gavekort på 500 kr fra Natur
og Fritid.

10. Prosjekter
10.1 Vintertelling av vannfugl 2019
Den årlige overvåkningen av overvintrende vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget ble
gjennomført 11.-12.1.2019. Resultatene er publisert i en egen rapport til Fylkesmannen: «Larsen,
B. H., Myrmo, K. & Ree, V. 2019. Overvåking av vannfugl i nedre del av Drammensvassdraget i
Buskerud 11.-12. januar 2019. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag.
Rapport. 14 s.». Til sammen ble det registrert 3188 vannfugler fordelt på 18 arter i overvåkingsområdet. Dette er det høyeste antallet som er registrert på 2010-tallet, men noe færre enn i
perioden 2005-2009. Rapporten er publisert på FMs prosjektside:
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/Tyrifjorden/Dokument/Vannfuglrapporter/Vannfug
ltelling%20vinter%202019.pdf

10.2 Hekkende sjøfugl i Buskerud 2019
Tellingene av hekkende sjøfugl langs kysten av Buskerud, som utføres annethvert år, ble på
tradisjonelt vis gjennomført medio mai 2019. Tellingene utføres i følgende områder:
Drøbaksundet, Vestfjorden, Breiangen og ytre Drammensfjord og er finansiert av Fylkesmannen
i Oslo og Viken. Resultatene er publisert i to rapporter:
•
•

Bergan, M. og Andersen G.S. 2019. Hekkende sjøfugl i Buskerud 2019 – Drøbaksund og
Vestfjorden. Rapport NOF avd. Oslo og Akershus, 21 s.
Andersen, T. og Bergan, M. 2019. Hekkende sjøfugl i Buskerud 2019 - Breiangen og
Drammensfjorden. Rapport NOF avd. Buskerud, 21 s.

10.3 Sjøfugltellinger i Nordre Tyrifjorden
Det ble ikke gjennomført sjøfugltellinger i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem i 2019. I framtida
vil disse tellingene bli gjennomført annethvert år ifølge prosjektleder Bjørn Harald Larsen.

10.4 Åkerrikse-prosjektet
Åkerrikseprosjektet styres i Buskerud av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten. Åkerrikser ble
observert på kun tre lokaliteter i 2019 (svake år både i 2018 og 2019):
1. 1 ind. funnet død etter kollisjon med kjøretøy ved Rudstøa, Fiskumvannet i ØVRE
EIKER 29.5.2019. Fuglen ble levert inn til skinnsamlinga ved Naturhistorisk museum.
2. 1 ind. sang Svenskerud, Vikersund i MODUM 31.5.2019.
3. 1 ind. sang Sem, ØVRE EIKER 10.6.2019.
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10.5 TOV-E
I det nasjonale overvåkingsprosjektet for terrestriske hekkefugler TOV-E ble det i 2019 taksert
11 ruter i Buskerud, 5 færre enn i 2018. 10 personer deltok i årets takseringer i løpet av mai-juni.

11. Høringssaker 2019
Det er primært naturvernkontakt Marius von Glahn som med støtte fra leder Steinar Stueflotten
besvarer offentlige høringer som kan berøre viktige fugleområder eller generelt være negativt for
fuglene og deres leveområder. I løpet av høsten 2019 er også styremedlem Rolf E. Andersen blitt
involvert i dette arbeidet. Den 5.11. holdt Marius von Glahn et foredrag på møtet i NOF Øvre
Eiker lokallag om naturvernkontaktens arbeid i fylkeslaget. Mange ble da overrasket over å høre
hvor mye og viktig arbeid som legges ned på dette området i fylkesavdelinga.
Mange høringer fra kommunene sendes nå ut på Altinn, andre per epost til fylkesavdelingens
webmail, eller til lederens postadresse. I 2019 mottok vi til sammen 42 høringer fra offentlige
myndigheter og private utbyggere. Vi har besvart 11 av disse (26 %), se vedlagte tabell. Dette er
4 færre høringssaker enn besvart i 2018. Resterende ikke besvarte høringer ble ansett å ikke
berøre naturverdier av betydning for fuglelivet.

1

2

3

4
5

6

7

8

Besvarte høringer
Strategi for Grønne Lier –
Kommuneplanens samfunnsdel (20172028) Høringsutkast
Kommuneplan for nye Asker 2020 - 2032
– Varsel om igangsetting av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel. Høring av
forslag til planprogram
Detaljreguleringsplan for ny hovedveg,
skiløype og turstier til HV19 Grøun i
Gulsvikfjellet, gbnr: 27/1 i Flå kommune
Oppstart av verneprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo
Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram for nytt hensettingsanlegg i
Drammensområdet.
Høring av planprogram og hovedutfordringer for regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2022-2027
Klage på vedtak om «Dispensasjon fra
bestemmelser om båndtvang - Geilo jff –
Storisøyne» vedtatt 10.07.2019
Høring og offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan for dobbeltspor mellom
Gulskogen-Hokksund

9

Høring – NVEs forslag til en nasjonal
ramme for vindkraft på land

10

Varsel om oppstart av planarbeid Detaljregulering turveg Breie - Kleivi,
PlanID 2019001
Høring om navnsetting av Norsk
Ornitologisk Forening
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Fra
Lier kommune

Levert
29.01.2019

Ansvarlig
MVG

Røyken
kommune

18.03.2019

MVG

Flå kommune

08.04.2019

MVG

FM OV

10.04.2019

SST

Bane Nor

23.04.2019

MVG

Buskerud
28.06.2019
fylkeskommune

MVG

Hol kommune

15.07.2019

MVG

Drammen
kommune,
Nedre Eiker
kommune
Olje- og
Energidepartementet,
NVE

28.08.2019

MVG

01.08.19
Utsatt til:
01.10.19

Ål kommune

06.01.20

Besvart av
SST+MVG sammen
med FNF/felles
arbeidsgruppe for
BU, TE, VE.
MVG

NOF

06.01.20

Styret i NOF Bu
v/SST
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12. Diverse aktiviteter 2019
12.1 Vipeprosjekter i Lier og Øvre Eiker
Våren 2019 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune, grunneiere og
NOF Drammen og omegn lokallag for å prøve å hjelpe vipa til økt hekkesuksess i ytre deler av
Lier. Medlemmer av NOF merket 14 vipereir og fulgte opp utviklingen utover våren. De fleste
reirene berget seg gjennom våronna, men mange par mislyktes pga. predasjon og vått og kaldt
vær i mai. På Hegstad i Øvre Eiker ble 4 reir merket. Bare i ett av disse lyktes paret med å få
fram flygedyktige unger. De andre ble predatert. I ett ble rugende hunn drept av vandrefalk.

12.2 Fuglekasseprosjekt for bekjempelse av skadeinsekter på Buttedal gård i Lier
I mai fikk vi en henvendelse fra fruktdyrker Harald Buttedahl på Buttedal gård i Lier. Han søkte
råd og hjelp hos NOF for å komme i gang med et fuglekasseprosjekt i frukthagene sine som ledd
i å bekjempe insekter som gjør skade på frukt, knopper og blad. Anders Hals, som har gjennomført lignende prosjekter tidligere, ble koblet på saken. Produksjon og mopphenging av fuglekasser ble utsatt til 2020 da det var for seint i hekkesesongen til å gjøre dette i mai 2019.

12.3 «Oppdrag fuglekasse» støtte til fuglekassesnekring på en barnehage i Hole
Det utsatte fuglekasseverkstedet ved Svendsrud Natur- og idrettsbarnehage i Hole, ref. «Oppdrag
Fuglekasse», ble gjennomført som planlagt 12.3.2019. Det ble snekret 100 fuglekasser.
Ringerikes Blad lagde en fin reportasje med video fra arrangementet. Det ble i desember søkt om
midler til et nytt fuglekasseprosjekt i 2020 sammen med Hole og Ringerike hagelag.

12.4 Hærverk på kloppa til fugletårnet på Linnesstranda
Den 17.6. ble det oppdaget et uforståelig
hærverk på den nye kloppa stien ut til fugletårnet på Linnesstranda i Lier. Alle låsepålene
som er montert for å sikre kloppa under flom
og springflo, var knekt nede ved bakken og
kastet ut i elva. Trolig var det en gjeng med
14-15 år gamle gutter som hadde utført
hærverket. Vi meldte fra om skadeverket til
Kim Abel hos SNO, som hadde stått for
bygginga av kloppa, og anbefalte å bruke
tykkere og kortere låsepåler som ville være
mye vanskeligere å knekke med spark mot
toppen av pålene. Allerede i slutten av juni var
kloppa reparert som anbefalt!

12.5 Skilting ved fiskeørnreiret KO07 i Kongsberg
Fiskeørnreiret KO07 i Kongsberg har i flere år vært plaget av mye forstyrrelser i hekketida fra
turgåere og friluftsfolk. Steinar Stueflotten har i samarbeid med Per Nærbø gitt innspill til SNO
og FM om bedre vern av fiskeørnreiret med skilting ved reiret for å begrense forstyrrelsene. Det
avtalte skiltet ble satt opp våren 2019. Om skiltet har hatt effekt, er ikke kjent p.t.

12.6 Vandrefalk og klatreaktiviteter
NOF avd. Buskerud ved Steinar Stueflotten har informert Drammen klatreklubb om hekkende
vandrefalk i to populære klatrevegger ved Gullaug og Ask i Lier. Klatreklubben har lagt ut
informasjon til sine medlemmer om å unngå klatring i disse veggene i perioden 1.3.-1.8. Vi har
også besvart spørsmål om hekkende vandrefalk i klatrevegger fra noen enkeltpersoner.
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12.7 Bekymringsmelding til Luftfartstilsynet om lavtflyging over Linnesstranda NR
Den 21.5.2019 ble det observert en Douglas C-53D Skytrooper fra Dakota Norway som fløy
svært lavt over Linnesstranda naturreservat i Lier. Minste lovlige flyhøyde er 300 m, men dette
flyet fløy mye lavere enn det og skremte opp alt som var av fugl ved utløpet av Lierelva. Vi
meldte fra om hendelsen til SNO og Fylkesmannen og sendte inn en bekymringsmelding om
flygingen til Luftfartstilsynet. De lovte å følge opp saken mot operatøren. Vi får håpe at dette i
det minste vil hindre gjentakelse av slik ulovlig flyging i framtida.

12.8 Klage på dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang på Storisøyne, Geilo
Geilo JFF hadde fått innvilget dispensasjon fra Hol kommune på fritak fra båndtvang på
Storisøyne i Veslefjorden ved Geilo fra 1.7. til 31.10. i årene 2019-2023. NOF avd. Buskerud
klagde på vedtaket 15.7.2019 og fikk delvis medhold i klagen fra Hol formannskap som besluttet
at dispensasjonen skulle gjelde fra 1.8. ikke 1.7. Men i januar 2020 fikk vi melding om at
kommunestyret ikke imøtekommer klagen vår.

12.9 Faunistisk seminar i Trondheim 2.-3.11.2019
NOF arrangerte faunistisk seminar for LRSKene i Trondheim helga 2.-3. november 2019. Fra
LRSK i Buskerud møtte Steinar Stueflotten.

12.10 Naturvernseminar i Trondheim 23.-24.11.2019
NOF arrangerte naturvernseminar i Trondheim helga 23.-24. november 2019. Vår naturvernkontakt Marius von Glahn var forhindret fra å delta, så styremedlem Rolf E. Andersen møtte i
stedet fra NOF avd. Buskerud.

12.11 Konsekvenser av kommunereformen 2020
På slutten av året ble både NOF sekretariatet i Trondheim og våre naboforeninger i Oslo og
Akershus, Vestfold og Oppland kontaktet for å diskutere konsekvenser av kommunereformen.
Hvor i organisasjonen skal våre medlemmer høre hjemme etter kommunesammenslåinger og
endrede fylkesgrenser? For oss i Buskerud aktualiseres dette i forbindelse med at Røyken og
Hurum slås sammen med Asker, og at Svelvik i Vestfold slås sammen med Drammen. Og hva
med medlemmene i Jevnaker og Lunner i Opland når disse kommunene flyttes over til storfylket
Viken? I utgangspunktet står medlemmene fritt til selv å velge fylkes- og lokallagtilhørighet,
men en samordnet oppfordring til å flytte medlemskap bør kanskje gjennomføres da dette har
økonomiske konsekvenser for utbetaling av kontingentandeler. Problemstillingen er adressert.
Også framtidig LRSK-ansvar er blitt adressert. Vi er nå enige med LRSK i NOF OA om at de
overtar valideringsansvaret for sjeldne arter i nye Asker kommune fra 2020. Med NOF avd.
Vestfold er vi enige om at LRSK Buskerud overtar ansvaret for Svelvik i nye Drammen
kommune fra 2020. Hva som skjer med LRSK-ansvaret for Jevnaker og Lunner i Viken er ennå
ikke avklart.

13. Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker»
Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ble utgitt i 2009 av NOF Øvre Eiker lokallag i samarbeid med
NOF avd. Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud på Forlaget Tom & Tom med Steinar
Stueflotten som redaktør. Salget av boka har gitt organisasjonene et godt overskudd.
I 2019 ble det solgt to bøker á 400 kr. Det er lagt til 500 kr i rentemidler. Årets resultat ble en
netto økning av kapitalen på 1 300 kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet 31.12.19
er kr 221 450. Det er 4 bøker igjen for salg hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av
styringsgruppa 27.03.15.
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14. Regnskap og budsjett

Kommentarer til årsregnskap 2019:
• NOF avdeling Buskerud har innestående kr 73 816,67 fra salget av bokverket «Fuglelivet
i Øvre Eiker» (1/3-del av totalsummen på kr 221 450,-). 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 midler fra fondet. Se egne
vedtekter.
• Utbetalinger av kontingenter til lokallagene for 2019 gjenstår og disse utbetales i 2020.
Fylkeslaget (NOF Buskerud) mottar kontingentmidler i flere utbetalinger fra NOF
sentralt gjennom kontingentåret. Siste kontingentavregning med tilhørende utbetaling
for 2019 ble mottatt 6/2-2020.
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Budsjett for NOF Buskerud 2020
Alle beløp i kroner
Tekst
NOF kontingenter avregning
NOF kontingenter utbetalt fra NOF ila året
Renter, Skue Sparebank
Andel av kontingent, Øvre Eiker lokallag
(2019:40%, 2020: 35%)
Andel av kontingent Drammen og Omegn
lokallag (2019: 20%, 2020: 15%)
Møtelokaler, rekvisita, nettsted NOF Bu
Årets bilde, gavekort
Servering ifm årsmøtet og styremøter
Feil utbetaling, tilbakebetalt av mottaker
Gebyrer
Årsmøte NOF egenandel
Reiseutg., kjøregodtgj. iht skattefri sats
Støtte til prosjekter/miljøvern
Total:

Regnskap 2019
Inntekter
Utgifter
350,00
44 040,00
94,86
16 692,00

Budsjett 2020
Inntekter
Utgifter
kr 200,00
45 000,00
kr 100,00
15 414,00

8 346,00

6 606,00

2 188,00
500,00
1 224,50
525,00
17,00

2 500,00
500,00
1 300,00

525,00

45 009,86

29 492,50

45 300,00

20,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
38 340,00
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