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Årets fuglebilde i Buskerud: Adult rosenstær på Geilo 6. juni 2020. Foto: Jostein Myre
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1. Årsmøtet i NOF avd. Buskerud 9. november 2020
Det planlagte årsmøtet i slutten av mars ble avlyst pga. koronasituasjonen. Det utsatte årsmøtet
ble avholdt i Haug menighetssenter ved Hokksund 9. november 2020 kl.18:30-21:00, dagen før
Øvre Eiker kommune stengte ned all møtevirksomhet pga. koronapandemien. Det var 9 personer
til stede derav 3 digitalt via Teams.
Saksliste
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsmelding for 2019.
4. Godkjenning av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020.
5. Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2020.
6. Arbeidsplan for 2020.
7. Valg av styre i NOF avd. Buskerud.
8. Konsekvenser av regions- og kommunereformen for NOF avd. Buskerud.
9. Kontingentandeler - ny fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag.
10. Høring om navnesaken i Norsk Ornitologisk Forening.
11. Innføring av kjøregodtgjørelse.
12. Innkomne forslag (ingen).
Referat fra årsmøtet er publisert på Birdlife-hjemmesiden til NOF avd. Buskerud og på
nofbuskerud.net hjemmesiden.
På årsmøtet ble det besluttet å sette ned det lokale tillegget i kontingenten fra 100 kr til 50 kr.
Dette begrunnes med at vi har små utgifter til lokalt tidsskrift som er nettbasert og at foreningen
ellers går med et overskudd tilnærmet årlig. Det lokale tillegget skal dekke utgifter til medlemstilbud som ekskursjoner, møter og andre aktiviteter fra lokallagene og NOF avd. Buskerud.

2. Tillitsvalgte etter årsmøtet 09.11.2020
Pga. koronapandemien ble det planlagte årsmøtet 31.03.20 avlyst og først gjennomført 09.11.20
da som et kombinert fysisk og digitalt møte på Teams.
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

2021
2022
2022
2021
2021
2021

Vararepresentant:
Vararepresentant:

Melvin Åsum
Jens Tøndel Fossum

2022
2021

Revisor:

Per Øystein Klunderud

2021

Det ble foretatt justering av valgperiode for ett styremedlem og en vararepresentant for å unngå
at nesten hele styret er på valg samme år.
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-voktere Tyrifjorden våtmarkssystem: Marius von Glahn (hovedkontakt), Frode
Munkhaugen og Richard Hals Gylseth.
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3. Styremøter
Det har ikke vært avholdt noe styremøte i 2020. Styret har opprettholdt kontakt per epost.

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

5. Medlemsstatus
Medlemmer i NOF avd. Buskerud per 31.12.2020: 436 medlemmer, jf. 468 medlemmer per
31.12.19. Vi har fått 43 nye medlemmer i løpet av året, men har også mistet en del medlemmer
pga. avsluttede medlemskap, flyttinger m.m. bl.a. som følge av kommunereformen.
• 266 personer er kun medlem i NOF avd. Buskerud og ikke i noe lokallag
• 121 medlemmer i NOF Øvre Eiker lokallag
• 49 medlemmer i NOF Drammen og omegn lokallag

6. NOFs årsmøte på Gardermoen 5. september 2020
NOFs årsmøte, som skulle ha vært arrangert i Selbu, Trøndelag i slutten av april, ble avlyst pga.
koronarestriksjoner. Et redusert årsmøte i form av et dagsmøte, ble avholdt på Thon Hotel Oslo
Airport lørdag 5. september. NOF avd. Buskerud stilte med en delegat: Steinar Stueflotten. I
tillegg deltok våre medlemmer Merete Wiken Dees og Anne Sørensen som delegater fra sentralstyret i NOF. Viktigste sak var valg av nytt styre, der bla. Merete Wiken Dees ble gjenvalgt.

7. Årsmelding fra LRSK 2020
LRSK har i 2020 bestått av:
Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Frode N. Bye og Anders Hals.
Frode N. Bye har bedt seg fritatt fra vervet fra 31.12.20 og blir erstattet av Jon Ludvig Hals.
Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no er LRSK sitt saksbehandlingsverktøy for
validering og godkjenning av funn av sjeldne fugler. Komiteen har ferdigbehandlet 137 saker av
sjeldne arter fra 2020 som krever beskrivelse og godkjenning av LRSK/NSKF. Dette er 21 flere
saker enn i 2019. Antall saker inkluderer flere saker fra tidligere Røyken og Hurum kommuner
som nå er en del av nye Asker kommune, men ingen fra tidligere Svelvik kommune som nå er en
del av nye Drammen kommune. Årsaken er at LRSK-ansvaret for disse kommunene på AO ennå
ikke er overført til nytt LRSK. Fire saker gjeldende nasjonale sjeldenheter (polargås fra 2017,
enghauk, gråseiler og trostesanger fra 2020) er blitt oversendt til NSKF for godkjenning. Per
februar 2021 er enghauk og trostesanger godkjent.
I 2020 ble det registrert 1155 funn av 122 sjeldne arter pluss tre hybrider (grågås x kanadagås,
stjertand x stokkand og toppand x bergand). Dette er 9 flere arter og 9 % flere funn enn i 2019.
Det ble påvist to nye arter for Buskerud: sitronerle (Øvre Eiker) og gråseiler (Hole), noe som
økte antall godkjente arter totalt i gamle Buskerud til 310. I tillegg kommer 14 ikke spontane Eog D-arter. Av sjeldne arter ellers i 2020, kan følgende nevnes: tundragås (Øvre Eiker), amerikakrikkand (Ringerike), rapphøne (Øvre Eiker), islom (Hurum), gulnebblom (Drammen, Øvre
Eiker), gråstrupedykker (Røyken, Øvre Eiker), egretthegre (Flesberg, Lier, Modum, Øvre Eiker),
glente (Kongsberg, Lier), enghauk (Øvre Eiker), tundralo (Lier), lappspove (Hole, Øvre Eiker),
polarsnipe (Hole, Ringerike), fjellmyrløper (Hole), sandløper (Hole, Ringerike), polarsvømmesnipe (Hurum), kvartbekkasin (Hurum, Gol, Ringerike, Øvre Eiker), dvergmåke (Ringerike,
Øvre Eiker), svartehavsmåke (Røyken), rovterne (Hole, Ringerike), hubro (Drammen), lappugle
(Ringerike), hærfugl (Ringerike, Øvre Eiker), lappiplerke (Øvre Eiker), sørlig gulerle (Øvre
Eiker), svartrødstjert (Hol, Hole), svartstrupe (Drammen, Hol, Ringerike, Øvre Eiker, Ål),
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busksanger (Ringerike, Øvre Eiker), trostesanger (Øvre Eiker), gulbrynsanger (Hemsedal), pirol
(Drammen), rosenstær (Hol, Lier, Øvre Eiker) og dvergspurv (Ål). Verdt å nevne er også at det i
2020 ble gjort mange observasjoner av isfugl i Buskerud.
Totalt i 2020 registrerte 531 personer 67.968 observasjoner av 234 arter på Artsobservasjoner i
Buskerud. Dette er 52 flere personer, 16 % flere observasjoner, og 5 flere arter enn i 2019.
LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2020» publiseres i Buskskvetten i løpet av 2021.

8. Lokaltidsskriftet Buskskvetten
Buskskvetten (http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html) årgang 36 kom ut med 130 sider i
2020. Dette er 29 færre sider enn i 2019-årgangen. Det ble publisert 6 artikler, noe som er ganske
normalt, jf. 7 artikler i 2019:
•
•
•
•
•
•

Stueflotten, S. 2020. Fugler i Buskerud. Oppdatert artsliste per 2019 for fylke og kommuner.
Buskskvetten 36, 13 s.
Stueflotten, S. og Hals, A. 2020. Fugler i Øvre Eiker 2019. Buskskvetten 36, 37 s.
Stueflotten, S. 2020. Sjeldne fugler i Buskerud 2019. Buskskvetten 36, 38 s.
Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2020. Hekkebestanden av horndykker (Podiceps auritus) i
Buskerud 2019-20. Buskskvetten 36, 12 s.
Gunnarsen, T. 2020. Vandrefalk i Buskerud 2019-20. Utbredelse og hekkestatus.
Buskskvetten 36, 16 s.
Nygård, J.E. 2020. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2019. Buskskvetten 36,
14 s.

Lokaltidsskriftet Buskskvetten har vært nettbasert siden 2004.

9. Bruk av hjemmesider og sosiale media
Fylkesavdelinga har to hjemmesider:
1) NOF Buskerud sin offisielle fylkeshjemmeside under NOFs Birdlife-hjemmeside
(http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/). Denne administreres av
Steinar Stueflotten. 8 nyhetssaker ble publisert i 2020.
2) NOF Buskerud sin egen Web-hjemmeside (http://www.nofbuskerud.net/) som administreres
av Jens Erik Nygård. 11 nyhetssaker ble publisert i 2020. Siden inneholder et viktig arkiv med
publiserte artikler i tidsskriftet «Buskskvetten» fra 1977 til 2020 og et viktig arkiv over alle
vinnerbilder i fotokonkurransen «Månedens bilde» fra 2008 til 2020.
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 Steinar Stueflotten, Marius von Glahn og Merete Wiken Dees. I 2020 hadde vi 40 innlegg,
jamført 43 innlegg i 2019. Målet er å komme opp i minst 50 innlegg på 12 måneder. De fire
innleggene med størst respons (rekkevidde) i 2020 var:
1. «Øvre Eiker kommune har innført totalforbud mot bruk av vannskuter», publisert 21.05.20
(16.885 personer nådd / 1028 likerklikk / 42 delinger).
2. «Våtmark under press ved Grunnane», publisert 15.02.20 (8944 / 109 / 10).
3. «Vellykket (midlertidig) vern av Mosmyra i Hole», publisert 15.01.20. (8696 / 311 / 14).
4. «Vi må verne om måker i byen», publisert 05.01.20 (7555 / 177 / 8).
Vi nådde totalt langt flere med våre innlegg i 2020 enn i 2019, og antall følgere på FB-siden vår
økte fra 570 til 663 i løpet av året (+16 %).
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I tillegg har vi Facebook gruppen «Fugler i Buskerud» som fokuserer på fugleobservasjoner i
Buskerud (https://www.facebook.com/groups/448032165325468/). Siden som administreres av
Vegard Bunes, har nå 1130 medlemmer og er et fint supplement til NOF avd. Buskeruds egen
Facebook-side.
Andre nett-sider med tilknytning til NOF avd. Buskeruds virksomhetsområde, 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/
Appen «Fuglealarm Buskerud» på BAND som varsler om sjeldne og interessante observasjoner.

10. Annen bruk av media
10.1. Et unikt landskap er truet
Den 1. januar hadde vår naturvernkontakt Marius von Glahn et innlegg i Ringerikes Blad om
trusler mot verneområdene i Nordre Tyrifjorden som følge av utbyggingsplanene for Ringeriksbanen og nye E16, samt fra omlegginger av driftsformer i jordbruket.

10.2. Fjerning av måkereir på Grønland i Drammen
Den 12. mai ble vi kontaktet av et av våre medlemmer som hadde observert personer som fjernet
fiskemåkereir fra taket hos Glitre Energi i Drammen. Det var ikke søkt Fylkesmannen om
tillatelse til å fjerne reirene. I samråd med Martin Eggen i NOF ble vi enige om å anmelde saken.
Dette resulterte i et oppslag i Drammens Tidende 24. mai: «Her fjerner de måkereiret: Soleklart
at det handler om kriminalitet». Politiet valgte imidlertid å henlegge saken fordi de ikke kunne
identifisere gjerningsmannen. Vi håper likevel at dette har hatt en preventiv virkning.

10.3. Åkerrikse på Kroksrud i Modum sommeren 2020
Oppslag i Bygdeposten 9. september om åkerrikse hos Gudmund Saastad på Kroksrud i Modum
sommeren 2020: «Sjelden gjest hos Gudmund: Fikk spesialbehandling». Bonden valgte på eget
initiativ å utsette slåtten av grasenga i sangområdet til medio august. Med hjelp fra vår prosjektkoordinator i åkerrikseprosjektet, S. Stueflotten, ble det ordnet med økonomisk kompensasjon på
25.500 kr for dette positive tiltaket. Steinar Stueflotten ble intervjuet om saken i Bygdeposten.

11. Arrangementer i 2020
Pga. koronapandemien ble møter og arrangementer nokså begrenset i 2020.

11.1 Hagefugltellingen 25.-26. januar 2020
Hagefugltellingen ble gjennomført på tradisjonelt vis den siste helga i januar. Det var ikke lagt
opp til noen spesiell aktivitet rundt årets Hagefugltelling ut over en generell oppfordring om å
delta fra NOF sentralt og tilsvarende på vår egen FB-side. 398 hager i Buskerud (minus Røyken
og Hurum, pluss Svelvik) deltok i årets telling. Det er 144 hager færre enn i 2019. Det ble registrert
20.626 individer som 37 % færre enn i 2019. Kjøttmeis, blåmeis, skjære, pilfink og spettmeis var
de vanligste artene på foringsplassene i Viken i 2020 som i 2019.

11.2 Fuglenes Dag 31. mai 2020
Fylkesavdelinga inviterte til ny lokalitetskonkurranse i anledning «Fuglenes Dag» 31. mai. Det
ble også i år en ren tårnkonkurranse mellom Fiskumvannet og Linnesstranda, der Fiskumvannet
med 4 deltagere endte på 67 arter mot Linnesstranda med 3 deltagere på 57 arter.
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11.4 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 4. oktober 2020
Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård stod for den tradisjonelle lokalitetskonkurransen som
tidligere år. Årets konkurranse ble arrangert søndag 4. oktober mellom kl. 09 og 12. Vinneren
ble Sætrepollen i Hurum med 47 arter foran fjorårets vinner Averøya, Ringerike med 42 arter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sætrepollen
Averøya
Linnesstranda
Hjarnes
Fiskumvannet
Grunnane
Eikredammen

47 arter
42 arter
39 arter
35 arter
30 arter
27 arter
25 arter

515 ind.
942 ind.
398 ind.
368 ind.
245 ind.
289 ind.
113 ind.

1 deltager
4 deltagere
5 deltagere
4 deltagere
4 deltagere
2 deltagere
4 deltagere

Deltagelsen i EBW20 var god med 7 lokaliteter og 24 deltagere. Det var færre arter per lokalitet
og færre individer totalt under årets konkurranse enn året før. Totalt ble det registrert 82 arter og
2870 individer i løpet av de tre timene konkurransen varte. De fire mest tallrike artene var:
grågås 442 ind., stokkand 263 ind., ringdue 223 ind. og kråke 196 ind. Av mer sjeldne arter kan
følgende nevnes: stjertand og vannrikse i Sætrepollen, varsler på Averøya, gravand og vannrikse
på Linnesstranda, stjertand, svartand, dvergdykker og horndykker på Fiskumvannet, smålom og
horndykker på Grunnane, og vintererle og lavskrike på Eikredammen.

11.6 Årets fugl 2020 - lappspurv
NOF valgte lappspurv til «Årets fugl» i 2020.
Fylkesavdelinga oppfordret medlemmene til kartlegging av arten i fjellområdene med rapportering
på Artsobservasjoner. Resultatet ble litt magert
med kun 9 registrerte observasjoner på AO, derav
ett fra vårtrekket på Karlsrudtangen i Ringerike,
resten fra nordfylket. Oppdatert status for artens
forekomst i Norge ble publisert i en artikkel i Vår
fuglefauna nr.4/2020. Der ble en forventet stor
bestandsnedgang i Sør-Norge bekreftet.

11.7. 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 for avstemning på Facebook-gruppen «Fugler i Buskerud» av Jens Erik Nygård.
De 12 vinnerne av månedens bilde gjennomgår til slutt en egen avstemning der årets bilde blir
kåret. Vinneren av årets bilde i 2020 ble Jostein Myre med et flott bilde av en voksen rosenstær
på Geilo i juni (se forsidebildet til denne årsmeldingen). Premien er et gavekort på 500 kr fra
Natur og Fritid.

12. Prosjekter
12.1 Vintertelling av vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget
Den årlige overvåkningen av overvintrende vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget ble
gjennomført 10.-11.01.2020. Det ble registrert 3537 individer som er det høyeste antallet siden
2009. Totalt 23 toppdykkere viser for alvor at arten nå er blitt en fast overvintringsgjest i
Tyrifjorden. Også fire overvintrende horndykkere i Tyrifjorden var spesielt.

12.2 Vintertelling av sangsvaner i Hallingdal
Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 11. januar (ref. halldalfugl.blogspot.com/).
Det ble totalt registrert 160 sangsvaner som er helt likt med gjennomsnittet for de sju siste årene.
Ungfuglandelen var på 19,4 % jamført 16,6 % i gjennomsnitt for de sju siste årene.
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12.3 Overvåking av hekkende vannfugl i Tyrifjorden 2020
Overvåkingen av hekkende vannfugl i Tyrifjorden våtmarkssystem, som nå gjøres annet hvert år,
ble gjennomført sommeren 2020. Flere titalls hettemåkeunger og fiskemåkeunger ble registrert
og 5 makrellterneunger ble ringmerket i Steinsfjorden. Et par hvitkinngås ble påvist hekkende
for første gang i Steinsfjorden. Prosjektleder er Bjørn Harald Larsen.

12.4 Åkerrikse-prosjektet
Åkerrikseprosjektet styres i Buskerud av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten. Åkerrikser ble
observert på kun to lokaliteter i 2020 (svake år for arten de tre siste årene):
1. 1 ind. sang Øf Vollgata på grensa mellom HOLE og RINGERIKE 11.6.2020.
2. 1 ind. sang Kroksrud, MODUM 23.6.2020.
Åkerriksa på Kroksrud ble hørt av grunneier Gudmund Saastad med familie på lokaliteten fra
medio juni til medio juli, muligens var det et par og hekking. Bonden valgte selv å utsette slåtten
av grasenga i sangområdet til medio august. Med hjelp fra NOF avd. Buskerud, ble det ordnet
med økonomisk kompensasjon på 25.500 kr for dette tiltaket. Det ble publisert en artikkel om
denne saken i Bygdeposten 09.09.20, ref. punkt 10.3.

12.5 Vipeprosjekter i Lier og Øvre Eiker
Vipeprosjektet i nedre del av Lier, som er et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune,
grunneiere og NOF Drammen og omegn lokallag, ble videreført i 2020. J.E. Nygård og H.P.
Rømme fra lokallaget merket kun 3 reir av 6 påviste reir/hekkinger denne våren. I 2019 ble det
til sammenligning merket 14 vipereir. 7-9 unger kom trolig på vingene. Resultatene i 2020 ble
negativt påvirket av endrede driftsforhold i jordbruket pga. koronapandemien. På Hegstad i Øvre
Eiker ble det ikke merket noen reir i 2020 da vipene gikk til hekking først medio april etter at en
tidlig våronn var gjennomført. 4-5 par hekket i området, men trolig lyktes bare 3 par å få fram
unger. 9 flygedyktige unger ble observert på Hegstad beitemark 11. juli.

12.6 TOV-E
I det nasjonale overvåkingsprosjektet for terrestriske hekkefugler TOV-E ble 12 av 20 ruter
taksert i Buskerud i 2020, 1 mer enn i 2019.

13. Høringssaker 2020
I 2020 mottok vi til sammen 39 høringer fra offentlige myndigheter og private utbyggere. Vi har
besvart 5 av disse pluss 3 som vi mottok før årsskiftet (blå skrift i vedlagte tabell). Dette er 3
færre høringssaker enn vi besvarte i 2019. Resterende ikke besvarte høringer ble ansett å ikke
berøre naturverdier av betydning for fuglelivet. Det er primært naturvernkontakt Marius von
Glahn som besvarer slike høringssaker med støtte fra Steinar Stueflotten og Rolf E. Andersen.
Når det gjelder høringen om navnesaken i NOF, så sluttet styret i NOF avd. Buskerud seg til
sentralstyrets forslag om å bytte navn på foreningen til BirdLife Norge, men ba om at fossekallen
ble videreført i ny logo. Videre ble flere utfordringer med profilering og logoutforminger for
avdelinger og lokallag påpekt som følge av en slik navneendring. Saken skulle ha vært oppe til
avstemning på årsmøtet til NOF i 2020, men pga. koronasituasjonen ble saken utsatt til 2021.

1
2

Besvarte høringer
Høring om navnsetting av Norsk
Ornitologisk Forening
Varsel om oppstart av planarbeid Detaljregulering turveg Breie Kleivi, PlanID 2019001

Fra
NOF

Levert
06.01.20

Ål kommune

06.01.20

Ansvarlig
Styret i NOF Bu
v/SST
MVG
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3
4
5

6
7
8

Besvarte høringer
Høring - Kommuneplan for nye
Asker - samfunnsdelen
Høring av søknad om utslippstillatelse – E16 Bjørum-Skaret
Planprogram for E134 Dagslett –
E18 / Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av
planlegging
Høring - Forskrift om motorferdsel i
utmark og vassdrag i Hol kommune
Høring – kommunal forskrift,
motorferdselloven
Via ferrata på Andersnatten, Sigdal
kommune

Fra
Asker
kommune
FMOV

Levert
31.01.20

Ansvarlig
MVG

15.02.20

MVG

Statens
vegvesen

07.03.20

MVG og
Naturvernforbundet
i Lier

Hol kommune

20.03.20

MVG

Øvre Eiker
kommune
Sigdal Aktiv
(via Sigdal
kommune)

11.04.20

MVG

17.12.20

NOF avd.
Buskerud sluttet
seg til felles uttalelse fra FNF Bu.

14. Diverse aktiviteter 2020
14.1 Fuglekasseprosjekt for bekjempelse av skadeinsekter på Buttedal gård i Lier
Avtalen vi gjorde med fruktdyrker Harald Buttedahl på Buttedal gård i Lier i 2019 om å henge
opp fuglekasser i frukthagene hans, ble utsatt til 2020. Anders Hals hengte i januar opp 20
fuglekasser for blåmeis og kjøttmeis, og i mai meldte Harald Buttedahl tilbake at det var hekking
i flere av kassene.

14.2 «Oppdrag fuglekasse» støtte til fuglekassesnekring i Hole og Ringerike
Det ble søkt om midler til et nytt fuglekasseprosjekt i 2020 sammen med Hole og Ringerike
hagelag. Pga. koronasituasjonen måtte fuglekassesnekringen utsettes til 29. mai 2021.

14.3 Vellykket (midlertidig) vern av Mosmyra i Hole
Den 8. januar ble vi varslet om at gravearbeider var igangsatt ved Mosmyra i Hole. Deler av
dette området var avsatt som økologisk kompensasjon ifm. fellesprosjektet Ringeriksbanen og
E16. Fylkesmannen hadde tidligere avtalt med grunneieren at slike inngrep skulle avventes i
påvente av vernevedtaket. Derfor ble både Fylkesmannen og SNO kontaktet. Det resulterte i at
Miljødirektoratet en uke seinere vedtok midlertidig vern av Mosmyra!

14.4 Våtmark under press ved Grunnane i Svelvik
I januar ble vi varslet om et inngrep i et naturområde ved Knemstranda ved Svelvik (grøfting og
fjerning av takrør og kantvegetasjon). Fylkesmannen ble orientert om inngrepet 31. januar. NOF
avd. Buskerud mente at inngrepene er i strid med kommunens planprogram for området, noe
Drammen kommune var uenige i. Vår naturvernkontakt Marius von Glahn var på en befaring i
området sammen med to lokalpolitikere 14. februar. Oppslag om saken i Drammens Tidende 13.
februar.

14.5 Vandrefalk og klatreaktiviteter
NOF avd. Buskerud ved Steinar Stueflotten har også i 2020 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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14.6 Totalforbud mot bruk av vannskuter i Øvre Eiker
NOF avd. Buskerud hadde allerede i 2018 klaget på uvettig kjøring med vannskuter på
Fiskumvannet. Våren 2020 sendte Øvre Eiker kommune ut en høring på en ny kommunal
forskrift der det ble åpnet opp for et forbud mot vannskuterkjøring i kommunen. I vårt
høringssvar ga vi vår fulle tilslutning til denne forskriften. I et møte den 13. mai vedtok det nye
kommunestyret med 26 mot 10 stemmer et totalforbud mot bruk av vannskuter!

14.7 Klage på rydding av kantkratt langs jernbanelinja ved Fiskumvannet i juni 2020
Den 17. juni ble det oppdaget at mannskaper fra entreprenørene LinjeProff AS og Lerøy
vedlikehold AS var i ferd med å rydde kantkratt langs jernbanelinja nord for Fiskumvannet NR
på oppdrag for Bane NOR. Vi sendte inn en formell klage til Bane NOR på at dette arbeidet ble
utført midt i hekketida for fugler, og påpekte at flere rødlistede arter hekker i dette kantkrattet,
bl.a. rosenfink (VU), gulspurv (NT) og sivspurv (NT). Også SNO reagerte på denne krattryddingen selv om den ligger på jernbanens område på utsiden av naturreservatet. Ryddearbeidet
ble stoppet, og Bane NOR meldte tilbake at de i fremtiden ville tilstrebe å begrense eller utsette
arbeid i hekketiden langs naturreservat der våtmarksområder og fugleliv er et spesielt omtalt
tema. De ville også ha fokus på å vurdere søknad til Fylkesmannen i slike saker.

14.8 Klipping av siv i Kroksbukta i Svelvik
Den 8. juli mottok vi en henvendelse fra miljørådgiver Emma Elisabeth Enhuus i Drammen
kommune om en bekymringsmelding som de hadde fått i april om klipping av siv (takrør) i
Kroksbukta i Svelvik. Vi hadde manglende kunnskap om fuglelivet på denne lokaliteten, men
meldte tilbake at det å klippe bort fjorårsgammelt takrør/siv i april, ikke burde ha store negative
konsekvenser for fuglelivet i området.

14.9 Forslag om båtmarina i Bergerbukta
Den 9.juli mottok vi en bekymringsmelding fra en beboer på Berger i nye Drammen kommune
vedrørende et forslag om å anlegge en båtmarina i Bergerbukta. Bergerbukta er et yndet friluftsområde for beboerne i området, og hun som sendte inn meldingen til NOF, var også bekymret
for hvilke konsekvenser en slik utbygging ville få for fuglelivet. Vi fant ut at det i 2019 var
fremmet et forslag til et planprogram fra Svelvik kommune med forslag til tre alternative
plasseringer av en småbåthavn i området. Både Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet hadde sendt
inn høringssvar i saken der de påpekte at etablering av en småbåthavn i Bergerbukta (to av
alternativene) kommer i konflikt med ålegrasområder og viktige områder for marint naturmangfold. De fraråder å mudre og fylle ut masser i disse to områdene. Siden høringsfristen i saken for
lengst var utgått, anbefalte vi beboerne om å påvirke videre behandling av saken via politisk vei.

14.10 Friluftspark på Blefjell i Flesberg
Private initiativtakere la i september fram planer for en stor friluftspark på sørsida av Hoppestadvatnet på Blefjell i Flesberg. Planene kommer i direkte konflikt med et fiskeørnreir i området. I
en kommunal høring fra 2018 ifm. et nytt hyttefelt sør for den foreslåtte friluftsparken, frarådet
vi framtidige utbygginger i dette området i vårt høringssvar. Både FNF og Naturvernforbundet
refererte til vårt høringssvar i sine innsigelser til Flesberg kommune mot friluftsparkplanen.

14.11 Hærverk på fugletårnene på Grunnane og Linnesstranda
Den 7. november ble det oppdaget hærverk på den øverste etasjen i fugletårnet på Grunnane ved
Svelvik. Flere sideplater var sparket ut i øverste etasje, og rekkverket ramponert slik at det var
farlig å oppholde seg der i alle fall for små barn. Allerede neste uke hadde Lars Tore Ruud fra
SNO reparert skadene på tårnet. Samme helg ble det også gjort hærverk på fugletårnet på
Linnesstranda. Også her var flere sidebord i rekkverket sparket ut, men uten at dette medførte
fare for folk i tårnet. Skadeverket ble også her meldt til SNO som lovte å reparere skadene.
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14.12 Konsekvenser av kommunereformen 2020
Som følge av at Røyken og Hurum ble slått sammen med Asker fra 1. januar 2020, er medlemmer i disse to tidligere kommunene blitt invitert til å flytte medlemskapet sitt over til NOF
avd. Oslo og Akershus. Tilsvarende invitasjon er ikke sendt ut til medlemmer i tidligere Svelvik
kommune som nå er en del av nye Drammen kommune. Slike flyttinger er frivillige.
Et mer omfattende problem er knyttet til endring av LRSK-ansvaret på Artsobservasjoner for de
gamle kommunene. På tross av gjentatte purringer til NOF sentralt og Artsdatabanken, er ikke
valideringsansvaret for sjeldne arter i Røyken og Hurum ennå blitt overført til LRSK Oslo og
Akershus eller i Svelvik til LRSK Buskerud. LRSK-ansvaret for Jevnaker og Lunner i Viken er
heller ikke avklart. Dette ligger fortsatt hos LRSK Opland selv om de to kommunene nå er en del
av Viken. Forholdet skaper problemer for LRSKs arbeid.

15. 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 økonomisk overskudd.
I 2020 ble det solgt fire bøker á 400 kr. Årets resultat ble en netto økning av kapitalen på 1600
kr, og innestående bokført overskudd fra prosjektet per 31.12.20 er kr 223 050. Det er nå få
bøker igjen for salg hos NiB. Vedtekter for bruk av midlene ble vedtatt av styringsgruppa
27.03.15.
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16. Regnskap 2020
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16. Budsjett 2021
Forslag til budsjett for NOF avd. Buskerud 2021

13

