
 

Årsmelding 2022 
 

 

 

 

 
Årets fuglebilde i Buskerud 2022: Vandrefalk med fiskemåke i klørne, Linnesstranda 30.8.2022.  

Foto: Melvin Åsum 

 

 

BirdLife Norge avd. Buskerud 
 

  



2 
 

Innhold 
 

1. Årsmøtet i BirdLife Norge avd. Buskerud 28. mars 2022 ...................................................................... 3 

2. Tillitsvalgte etter årsmøtet 28.03.2022 .......................................................................................................... 3 

3. Styremøter ................................................................................................................................................................. 3 

4. Lokallag ..................................................................................................................................................................... 3 

5. Medlemsstatus ......................................................................................................................................................... 4 

6. BirdLife Norges årsmøte i Fevik, Grimstad 22.-24. april 2022............................................................ 4 

7. Årsmelding fra LRSK 2022 ............................................................................................................................... 4 

8. Lokaltidsskriftet Buskskvetten .......................................................................................................................... 4 

9. Bruk av hjemmesider og sosiale media ......................................................................................................... 5 

10. Annen bruk av media ......................................................................................................................................... 6 

10.1. Vindkraft i Holmestrand kommune: – Et svært naturfiendtlig prosjekt.......................................... 6 

10.2. Prisen for køfri motorvei og raskere tog kan bli høy.............................................................................. 6 

10.3. Ser ut som om noen har tatt rotta på en haug med fugler ..................................................................... 6 

11. Arrangementer i 2022 ........................................................................................................................................ 6 

11.1 Nyttårskryss i Oslo og Viken ............................................................................................................................ 6 

11.2 Hagefugltellingen 29.-30. januar 2022 ......................................................................................................... 6 

11.3 Fuglenes Dag 29. mai 2022 ............................................................................................................................... 6 

11.4 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 2. oktober 2022 .......................................................................... 6 

11.5 Årets fugl 2022 - rødstilk ................................................................................................................................... 7 

11.6. Månedens bilde og årets fuglebilde i Buskerud ....................................................................................... 7 

12. Prosjekter ................................................................................................................................................................ 7 

12.1 Vintertelling av vannfugl i nedre deler av Drammensvassdraget ....................................................... 7 

12.2 Januar-telling av sangsvaner i Hallingdal .................................................................................................... 7 

12.3 Vipeprosjekter ........................................................................................................................................................ 7 

12.4 Åkerrikse-prosjektet ............................................................................................................................................. 8 

12.5 Fiskeørnkartlegging i Buskerud, Sande og Svelvik 2022 ...................................................................... 8 

12.6 Kartlegging av hekkeforekomster til horndykker i Buskerud 2022 ................................................... 8 

12.7 TOV-E ....................................................................................................................................................................... 8 

13. Høringssaker 2022............................................................................................................................................... 8 

14. Diverse aktiviteter 2022 ................................................................................................................................. 10 

14.1 «Oppdrag fuglekasse» med støtte til fuglekassesnekring ................................................................... 10 

14.2 Medlemsmøte i BirdLife Oslo og Akershus om rovfugler i Oslo og Viken ................................ 10 

14.3 Strømledning gravd ned over et myrområde ved kjent reirplass for horndykker i Ål ............. 10 

14.4 BirdLife Oslo og Akershus med ekskursjon til Nordre Tyrifjorden 30. april ............................. 10 

14.5 Fugletitting på Fiskumvannet sammen med Naturvernforbundet i Drammen 22.05.22 ......... 10 

14.6 Måker i Åssiden næringspark, Drammen ................................................................................................. 10 

14.7 Revisjon av skogbrukets PEFC-standard .................................................................................................. 10 

14.8 Befaring på Mile sammen med Venstre-politikere og Naturvernforbundet i Drammen ........ 10 

14.9 Planer om ny bru og turstier på Hagaøya i Øvre Eiker ........................................................................ 10 

14.10 Ulovlig fjerning av kantvegetasjon langs turvei ved Veslefjorden på Geilo ............................ 11 

14.11 Rovfuglmøte i Oslo og Viken på Sundvollen hotell 9. november ................................................ 11 

14.12 Spørsmål om trekklinjer og trekkende arter ved Fiskumvannet .................................................... 11 

14.13 Planlagt hyttebygging på Søråsen i Gol .................................................................................................. 11 

14.14 IBA-aktiviteter i 2022 .................................................................................................................................... 11 

15. Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker» ........................................................................................................ 11 

16. Regnskap 2022 .................................................................................................................................................. 12 

17. Budsjett 2023...................................................................................................................................................... 13 
 



3 
 

1. Årsmøtet i BirdLife Norge avd. Buskerud 28. mars 2022 

Årsmøtet ble avholdt i Haug menighetssenter ved Hokksund 28. mars 2022 kl.18:30-21:00. Det var 

15 personer til stede. 

Saksliste  

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. 

2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.  

3. Godkjenning av årsmelding for 2021. 

4. Godkjenning av årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022. 

5. Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten for 2023. 

6. Arbeidsplan for 2022. 

7. Valg av styre og revisor i BirdLife Norge avd. Buskerud. 

8. Kontingentandeler - ny fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag. 

9. Godkjenning av reviderte vedtekter. 

10. Lokale BirdLife-kontakter i kommunene - status. 

11. Innkomne forslag (ingen). 

Steinar Stueflotten ble valgt som ordstyrer og Rolf E. Andersen som referent. Til tellekorps ble Per 

Øystein Klunderud og Aleksander Solberg valgt. Referat fra årsmøtet er publisert på hjemmesiden 

til BirdLife Norge avd. Buskerud.  

2. Tillitsvalgte etter årsmøtet 28.03.2022 

Styrets forslag til kandidater på valg i 2022 ble godkjent. Det nye styret består av følgende 

medlemmer og ansvarsområder etter at det nye styret hadde konstituert seg: 

         På valg 

Leder:     Steinar Stueflotten  2023 

Kasserer:    Lars Dolmen   2024 

Styremedlem og naturvernkontakt: Marius von Glahn  2024 

Styremedlem og medlemsansvarlig: Jens Tøndel Fossum  2023 

Styremedlem:    Rolf E. Andersen  2023 

Styremedlem:    Eirik Kristoffersen  2023 

Vararepresentant:   Melvin Åsum   2024 

Revisor:    Per Øystein Klunderud 2023 

I september 2022 valgte Marius von Glahn å fratre sitt verv som styremedlem og naturvernkontakt. 

Rollen som naturvernkontakt ble overtatt av Rolf E. Andersen.  

Årsmøtet ba styret om å oppnevne en valgkomite til neste årsmøte i 2023. 

Utnevnte grupper og ansvarspersoner i 2022: 

LRSK: Steinar Stueflotten, Torgrim Breiehagen, Vegard Bang Fjeldheim og Jon Ludvig Hals. 

Redaktør av Buskskvetten: Jens Erik Nygård 

IBA-voktere Tyrifjorden våtmarkssystem: Frode Munkhaugen, Marius von Glahn og Richard Hals 

Gylseth. 

3. Styremøter  

Det er avholdt to styremøter på Teams i 2022: 24.01. og 07.12. I tillegg har styret hatt jevnlig 

kontakt per epost.  

4. Lokallag 

BirdLife Norge avd. Buskerud hadde ved slutten av året tre lokallag:  
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• BirdLife Norge Drammen og omegn lokallag 

• BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag.  

• BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag (nytt lokallag stiftet 29.11.22). 

5. Medlemsstatus  

Medlemsantall i BirdLife Norge avd. Buskerud per 31.12.2022: 471 medlemmer, jf. 456 

medlemmer per 31.12.2021, dvs. en netto medlemsøkning på 15 personer (+3,2 %). 

Medlemsantallet fordeler seg som følger: 

• 130 personer er kun medlem i BirdLife Norge avd. Buskerud og ikke i noe lokallag  

• 146 medlemmer i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag 

• 99 medlemmer i BirdLife Norge Drammen og omegn lokallag 

• 96 medlemmer i BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag 

Medlemstallfordelingen ved årsslutt er i hovedsak styrt av nye regler fra BirdLife Norge sentralt 

med automatisk allokering av medlemmer til lokallag ut fra bostedsadresse. 

6. BirdLife Norges årsmøte i Fevik, Grimstad 22.-24. april 2022 

BirdLife Norge avholdt sitt årsmøte på Strand Hotell i Fevik, Grimstad fra fredag 22. til søndag 24. 

april. BirdLife Norge avd. Buskerud stilte med to delegater: Steinar Stueflotten og Marius von 

Glahn. I tillegg deltok våre medlemmer Merete Wiken Dees og Anne Sørensen som delegater fra 

sentralstyret i BirdLife Norge. På årsmøtet ble Anne Sørensen valgt til ny leder av sentralstyret som 

første kvinne i foreningen. Nytt revidert prinsipprogram ble vedtatt. 

7. Årsmelding fra LRSK 2022 

LRSK har i 2022 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Vegard Bang 

Fjeldheim og Jon Ludvig Hals.  

Komiteen har ferdigbehandlet 44 saker av sjeldne arter fra 2022 som krever beskrivelse og 

godkjenning. Dette er bare 41 % av antall saker behandlet i 2021 (108). To saker gjeldende 

nasjonale sjeldenheter (ringand og enghauk) ble oversendt til NSKF for godkjenning. Funnet av 

ringand ble godkjent, mens funnet av enghauk ikke ble godkjent. LRSK har selv underkjent ett funn 

av dvergfluesnapper fra 2022. 

I 2022 ble det registrert 1270 funn av 113 sjeldne arter pluss fire hybrider (kanadagås x grågås, 

stokkand x stjertand, kvinand x lappfiskand og låvesvale x taksvale). Dette er 16 færre arter og 6 % 

færre funn enn i 2021. Det ble funnet en ny art for Buskerud: ringand (Lier) noe som økte antall 

godkjente arter totalt i nye Buskerud (uten Røyken og Hurum) til 307. I tillegg kommer 16 ikke 

spontant forekommende D- og E-arter (rømte burfugler o.l.). Av sjeldne arter ellers i 2022, kan 
følgende nevnes: tundragås, mandarinand, taffeland, gråstrupedykker, tundralo, lappspove, 

svarthalespove, polarsnipe, sandløper, fjæreplytt, polarsvømmesnipe, sotsnipe, dvergmåke, 

svartehavsmåke, grønlandsmåke, rovterne, islom, egretthegre, glente, svartglente, hubro, lappugle, 

hærfugl, gulbrynsanger, svartrødstjert og svartstrupe. 

LRSKs årsrapport «Sjeldne fugler i Buskerud 2021» ble publisert i Buskskvetten 26.08.22. 

8. Lokaltidsskriftet Buskskvetten 

Lokaltidsskriftet Buskskvetten har vært nettbasert siden 2004. Etter et stort arbeid nedlagt av 

redaktør Jens Erik Nygård i løpet av 2022, ble alle utgitte årganger tilbake til 1978 flyttet over fra 

vår gamle hjemmeside http://www.nofbuskerud.net/ til tidsskriftfolderen på BirdLife Buskerud sin 

hjemmeside: https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/?id=1656  

Buskskvetten årgang 38 (2022) kom ut med 117 sider. Dette er 1 side mer enn i 2021. Det ble 

publisert 5 artikler: 

http://www.nofbuskerud.net/
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/?id=1656
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• Stueflotten, S. og Hals, A. 2022. Fugler i Øvre Eiker 2021. Buskskvetten 38, 42 s. 

• Stueflotten, S. 2022. Sjeldne fugler i Buskerud 2021. Buskskvetten 38, 44 s. 

• Breiehagen, T. og Furuseth, P. 2022. Hekkebestanden av horndykker (Podiceps auritus) i 

Buskerud 2021-22. Buskskvetten 38, 14 s. 

• Nygård, J.E. 2022. Fuglelivet i Linnesstranda naturreservat. Rapport 2021. Buskskvetten 38, 16 s.  

• Nygård, J.E. 2022. Redaktørens betraktninger. Buskskvetten 38, 1 s. 

9. Bruk av hjemmesider og sosiale media 

Fylkesavdelingen har hatt tre hjemmesider:  

1) BirdLife Buskerud sin offisielle fylkeshjemmeside under Birdlife Norge sin hjemmeside: 

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/. Denne administreres av Steinar 

Stueflotten og Jens Erik Nygård (tidsskrift). 13 nyhetssaker ble publisert i 2022.  

2) BirdLife Buskerud sin gamle Web-hjemmeside (http://www.nofbuskerud.net/) som ble 

administrert av Jens Erik Nygård. Denne siden er nå nedlagt. 

3) Facebook-siden til BirdLife Norge avd. Buskerud som ble opprettet i nov. 2015: 

https://www.facebook.com/BirdLife-Norge-avdeling-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, Lars Dolmen og Marius von Glahn (fram til september 2022). I 2022 hadde vi 105 

innlegg, jamført 38 innlegg i 2021. Målet har vært å komme opp i minst 50 innlegg i løpet av 12 

måneder. Den store økningen i 2022 skyldes primært mange delinger av andres innlegg i 1. halvår.  

De fire innleggene med størst rekkevidde i 2022 var:  

1. «Statusoppdatering: Kartlegging av vipe i Ringerike og Hole kommuner», publisert 12.06.22 

(11635 personer nådd / 271 likerklikk / 7 delinger). 

2. «BirdLife Vestfold og BirdLife Buskerud går samlet ut mot vindkraftutbygging i Holmestrand 

kommune», publisert 12.01.22 (9428 personer nådd / 153 likerklikk / 7 delinger). 

3. «Hekkebestanden av horndykker i Buskerud 2021-2022», publisert 24.11.22 (7977 personer 

nådd / 210 likerklikk / 5 delinger). 

4. «Resultater fra kartleggingen av årets fugl rødstilk i Buskerud i 2022», publisert 31.10.22 (6346 

personer nådd / 128 likerklikk / 2 delinger). 

Antall sidebesøk økte til 1434, opp 48,5 % fra 2021, og vi fikk 158 nye likerklikk i 2022. Antall 

personer som følger FB-siden vår økte i løpet av 2022 med netto 144 til 1281 (+13 %). 59 % av 

dem som følger siden vår er menn. Den største aldersgruppen er de fra 55-64 år. 

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 bl.a. 

Vegard Bunes, har nå 1484 medlemmer og er et fint supplement til BirdLife Buskeruds egen 

Facebook-side.  

Andre nett-sider med tilknytning til BirdLife Buskeruds virksomhetsområde, er: 

Hjemmesiden til BirdLife Drammen og omegn lokallag: http://nofdrammenomegn.blogspot.com/ 

Hjemmesiden til BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag: http://nofeiker.blogspot.com/ 

FB-siden til BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag: https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEikerogomegn  

FB-siden til BirdLife Tyrifjorden lokallag: https://www.facebook.com/groups/519394356808018  

Hjemmesiden til Linnesstranda NR: http://linnesstranda.blogspot.com/  

Hjemmesiden til Hallingfugl: https://halldalfugl.blogspot.com/  

Appen «Fuglevarsel - Buskerud» på BAND som varsler om sjeldne og interessante fugleobservasjoner. 

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/
http://www.nofbuskerud.net/
https://www.facebook.com/BirdLife-Norge-avdeling-Buskerud-416942425171915/
https://www.facebook.com/groups/448032165325468/
http://nofdrammenomegn.blogspot.com/
http://nofeiker.blogspot.com/
https://www.facebook.com/BirdLifeOvreEikerogomegn
https://www.facebook.com/groups/519394356808018
http://linnesstranda.blogspot.com/
https://halldalfugl.blogspot.com/
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10. Annen bruk av media 

10.1. Vindkraft i Holmestrand kommune: – Et svært naturfiendtlig prosjekt 

I et debattinnlegg i lokalavisa Jarlsberg 12.01.22 oppfordret Marius von Glahn prosjektansvarlig på 

det sterkeste til å forkaste planene for et vindkraftanlegg i Holmestrand kommune som vil berøre 

både gamle Buskerud, Telemark og Vestfold fylker. 

10.2. Prisen for køfri motorvei og raskere tog kan bli høy 

Aftenposten hadde den 07.05.22 et større innlegg om store naturinngrep og negative konsekvenser 

av planlagt ny Ringeriksbane og motorvei gjennom nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Marius von 

Glahn fra BirdLife Buskerud ble intervjuet sammen med representanter fra Naturvernforbundet. 

10.3. Ser ut som om noen har tatt rotta på en haug med fugler 

Drammens Tidende hadde den 02.10.22 et oppslag om funn av flere døde duer i Drammen by. Hans 

Petter Rømme fra BirdLife Drammen og omegn lokallag kommenterte disse hendelsene. I de på-

følgende dagene ble flere av de døde duene funnet uten hode. Steinar Stueflotten ble kontaktet av 

avisa for en mulig forklaring. 

11. Arrangementer i 2022 

11.1 Nyttårskryss i Oslo og Viken 

I samarbeid med BirdLife Oslo og Akershus og BirdLife Østfold arrangerte BirdLife Buskerud et 

nyttårsrally 1.-2. januar 2022. Vinneren i Buskerud ble Steinar Stueflotten med 40 arter, mens i hele 

Viken var det Morten Nilsen fra Østfold som vant med 66 arter. 

11.2 Hagefugltellingen 29.-30. januar 2022 

Hagefugltellingen ble gjennomført på tradisjonelt vis den siste helga i januar. Det var ikke lagt opp 

til noen spesiell aktivitet i Buskerud ut over en generell oppfordring om å delta fra BirdLife Norge 

sentralt som ble delt på vår egen FB-side. 520 hager i Buskerud (minus Røyken og Hurum, pluss 

Svelvik) deltok i årets telling. Det er 91 flere hager enn i 2021 (+21 %). Det ble registrert 27 940 

individer som er 18 % flere enn i 2021. I hele Viken var kjøttmeis (94 %), blåmeis (87 %), skjære 

(75 %), spettmeis (56 %) og pilfink (55 %) de 5 vanligste artene, det samme som i 2021. 

11.3 Fuglenes Dag 29. mai 2022 

BirdLife Buskerud inviterte til ny lokalitetskonkurranse i anledning «Fuglenes Dag» 29. mai. Som i 

de to foregående årene endte også årets lokalitetskonkurranse som en ren tårnkonkurranse mellom 

Fiskumvannet og Linnesstranda. Det ble en klar seier til Fiskumvannet med 72 observert arter fra 

tårnet. Linnesstranda hadde dårlige forhold denne dagen og endte på bare 44 arter.  

11.4 EuroBirdwatch lokalitetskonkurranse 2. oktober 2022 

Steinar Stueflotten og Jens Erik Nygård stod for den tradisjonelle lokalitetskonkurransen under 

EuroBirdwatch som tidligere år. Årets konkurranse ble arrangert søndag 2. oktober mellom kl. 09 

og 12. Vinneren ble Fiskumvannet med 54 arter som er det nest beste vinnerresultatet i løpet av de 

17 årene denne konkurransen har blitt arrangert. Best er 56 arter i 2007. 

1. Fiskumvannet  54 arter  996 ind. 5 deltagere 

2. Averøya 41 arter            1366 ind.  2 deltagere 

3. Linnesstranda 41 arter  560 ind. 2 deltagere 

4. Sætrepollen 33 arter  374 ind. 1 deltager 

5. Eikredammen 32 arter    96 ind. 5 deltagere 

6. Grunnane     24 arter  132 ind. 1 deltager 

Totalt ble det registrert 89 arter og 3524 individer som er et bra resultat tatt i betraktning av at det 

var lite trost og finkefugl på trekk. De tre mest tallrike artene var: grågås 1369 ind., ringdue 477 ind. 

og stokkand 264 ind.  
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11.5 Årets fugl 2022 - rødstilk 

BirdLife Norge valgte rødstilk til «Årets fugl» for 

2022. Vi la ut et opprop der vi oppfordret med-

lemmene til å kartlegge forekomsten til rødstilk i 

2022 og rapportere alle funn på Artsobservasjoner. 

Det ble registrert totalt 174 observasjoner av 

rødstilk i nye Buskerud, se kartet til høyre. Dette er 

klart mindre enn i de to foregående årene 2020 

(285) og 2021 (230), så oppropet stimulerte 

tydeligvis ikke til noen ekstra innsats for årets fugl. 

Dette til tross for at det ble utlovet en premie på 

500 kr til den som registrerte flest hekkefunn i 

Buskerud i 2022. Av totalt 32 observasjoner 

registrert med hekkekode, var det bare ett funn med 

sikker reproduksjon: 1 par m/1 unge på Grunnane 

ved Svelvik 15.06.22. Det var 16 observasjoner 

med sannsynlig reproduksjon og 15 med mulig 

reproduksjon primært i øvre deler av Buskerud. 

11.6. 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 

vinnerbildene av månedens bilde gjennomgår til slutt en egen avstemning der årets bilde blir kåret. 

Vinneren av årets bilde i 2022 ble Melvin Åsum med et dramatisk bilde fra Linnesstranda i Lier av 

en vandrefalk med en fiskemåke i klørne, se forsidebildet på denne årsmeldingen. Premien for årets 

bilde er et gavekort på 600 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 07.-09.01.22. Resultatene fra tellingene er ikke publisert ennå, men prosjektleder Bjørn 

Harald Larsen har gitt et kort sammendrag: Sangsvane hadde et år med noe høyere bestand enn de 

siste årene, med Begna (ca. 160 ind.) og Tyrifjorden (120 ind.) som de klart viktigste områdene. 

Knoppsvane og kvinand opptrådte i gjennomsnittlige antall for det siste tiåret, mens stokkand og 

dels også toppand hadde et godt år. Forekomsten av sothøne og toppdykker var betydelig mindre 

enn i 2021, mens dvergdykker hadde et meget godt år. Av mer uvanlige vintergjester kan følgende 

nevnes: horndykker i Tyrifjorden, 1 krikkand i Drammen by og 2 svartender i Tyrifjorden. 

12.2 Januar-telling av sangsvaner i Hallingdal 

Årets sangsvanetelling i Hallingdal ble gjennomført 15.01.22 (halldalfugl.blogspot.com). Det ble 

registrert totalt 195 ind. som er et meget godt resultat med 44 flere individer enn i januar 2021. 

Ungfuglandelen var på bare 12,8 % jamført 17,4 % i gjennomsnitt for perioden 2014-2021. 

12.3 Vipeprosjekter  

Vipeprosjektet i nedre del av Lier, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune, 
grunneiere og BirdLife Drammen og omegn lokallag, ble ikke videreført i 2022. Dette fordi det 

etter tre år har vist seg vanskelig å oppnå resultater som øker overlevelsen til vipa i et så intensivt 

drevet jordbrukslandskap. Det anbefales en alternativ strategi for å hjelpe vipa ved å sette av arealer 

som unntas for dyrking i hekkesesongen, såkalte «vipestriper» eller annet areal som brakklegges 

enkelte år. Dette vil også kunne komme andre arter til gode som hekker i kulturmark, som sang-

lerke, gulspurv, tjeld og sandlo. Flere vipepar hekket i området også i 2022, og i alle fall noen av 

disse fikk fram flygedyktige unger. 
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På Hegstad i Øvre Eiker ble det heller ikke i 2022 merket noen vipereir da vipene la seg på reir først 

i månedsskiftet april/mai etter at en tidlig våronn var gjennomført. Det ble et meget godt år for vipa 

i området med en dobling av antall hekkende par fra 2021. Totalt gjorde 8-10 par hekkeforsøk, 

derav 4 par på Hegstad beitemark, og i alle fall noen av parene fikk fram flygedyktige unger.  

I 2021 ble det tatt et initiativ til å komme i gang med et vipeprosjekt også i Hole og Ringerike. Det 

ble gjennomført en større kartlegging av vipeforekomster i de to kommunene i samarbeid med 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, og med støtte fra Statsforvalteren. Det ble gjort 159 funn 

av vipe på 45 ulike vipelokaliteter, derav 34 lokaliteter med hekkeatferd. Landbrukskontoret har 

kontaktet grunneierne med oppfordring om å iverksette bevaringstiltak, og de har på hjemmesida til 

Ringerike kommune lagt ut et nyttig infoskriv «Ta vare på vipa!». 

12.4 Åkerrikse-prosjektet  

Åkerrikseprosjektet styres i Buskerud av fylkeskoordinator Steinar Stueflotten. Det ble ikke 

registrert en eneste observasjon av åkerrikse i Buskerud verken sommeren 2022 eller 2021.  

12.5 Fiskeørnkartlegging i Buskerud, Sande og Svelvik 2022 

Det ble ikke gjennomført noe organisert fiskeørn-prosjekt i 2022. Men basert på observa-
sjoner innsamlet av Thor Erik Jelstad og LRSK ved Steinar Stueflotten, ble det laget en oversikt 
over fiskeørnhekkinger i 2022 i det tidligere prosjektområdet gamle Buskerud fylke og 
tidligere Sande og Svelvik kommuner. Det ble funnet totalt 30 fiskeørnreir i bruk, derav 25 i 
Buskerud, henholdsvis 25 og 22 av disse med vellykket hekking. 30 reir i bruk er det samme 
som ble påvist i prosjektområdet i 2021. Andelen reir med vellykket hekking var meget høy i 
2022 (88 %) mot et tidligere gjennomsnitt på 70 %. Resultatene ble presentert på rovfugl-
møtet til Statsforvalteren på Sundvollen 09.11.22. 

12.6 Kartlegging av hekkeforekomster til horndykker i Buskerud 2022 

Torgrim Breiehagen og Per Furuseth gjennomførte nok et år med kartlegging av hekkefore-
komster til horndykkeren i Buskerud med økonomisk støtte fra Statsforvalteren. Det ble 
påvist 9 par med til sammen 23 unger i 2022 i kommunene Gol, Hol og Ål, pluss en mislykket 
hekking i Gol. Det har vært en positiv utvikling av hekkebestanden de siste par årene. Rapport 
er publisert i Buskskvetten årgang 38.  

12.7 TOV-E  

I det nasjonale overvåkingsprosjektet for terrestriske hekkefugler TOV-E ble 20 ruter taksert/ 

forsøkt taksert i Buskerud i 2022, 5 mer enn i 2021. 8 personer deltok dette året. 

13. Høringssaker 2022 

I 2022 mottok vi til sammen 52 høringer fra offentlige myndigheter og private utbyggere, direkte 

eller via FNF. Vi har besvart 18 av disse. Dette er 1 mindre enn i 2021. De resterende ikke besvarte 

høringene ble ansett å ikke berøre naturverdier av betydning for fuglelivet. Det var primært Marius 

von Glahn som besvarte høringssakene fram til han fratrådte vervet som naturvernkontakt i 

september. Deretter overtok Rolf E. Andersen oppgaven med støtte fra Steinar Stueflotten.  

 

 Besvarte høringer Fra Levert Ansvarlig 
1 Kommunedelplan for masse-

forvaltning Ringerike kommune 
Ringerike 
kommune 

07.01.22 Vi har gitt vår støtte til FNF 
Buskeruds høringssvar. 

2 Reguleringsplan for nytt hyttefelt i 
Hallingdal (Brynhildstjern) 

Nesbyen 
kommune 

10.02.22 Vi har besvart høringen i 
samarbeid med FNF Bu. 

3 Detaljregulering med konsekvens-
utredning for Drammen maritime 
senter - Varsel om oppstart og for-
handlinger om utbyggingsavtale 

Drammen 
kommune 

03.03.22 Utbygging av småbåthavn 
nord for Bokerøya. Vi har 
gitt kommentarer til og 
støttet FNF sitt innspill. 
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4 Spørsmål om vannscooter og 
fuglelivet på Drammenselva 

Miljørådgiver  
E. E. Enhuus i 
Drammen 
kommune 

08.03.22 Vi påpekte bl.a. nødvendig-
het av streng kontroll og 
bøteleggelse ved over-
tredelse av maks. 5 knop. 

5 2021/ 23886 Høringsuttalelse til 
program for felles sti- og 
løypeplan Hardangervidda 

Viken 
fylkeskommune 

01.04.22 Felles sti- og løypeplan for 
bl.a. å bedre levekårene for 
villreinen. Vi støttet 
høringssvaret til FNF. 

6 Områdeplan og utbyggingsavtale 
for Nerkollen – Ryggkollen – Mile - 
Varsel om oppstart, forhandlinger 
om utbyggingsavtale og offentlig 
ettersyn av planprogram 

Drammen 
kommune 

06.04.22 BirdLife Bu deltok på 
befaring, og har gitt innspill 
til og støttet uttalelsen til 
Naturvernforbundet i 
Buskerud. 

7 Forslag til program for felles sti- 
og løypeplan for Nordfjella med 
Raudafjell - referanseforum 

Viken 
fylkeskommune 

29.04.22 Felles sti- og løypeplan for 
å bedre levekårene for 
villreinen og ivareta natur-
mangfoldet. Vi støttet 
høringssvaret til FNF Bu. 

8 Planprogram for 
kommuneplanens arealdel 

Ringerike 
kommune 

09.05.22 Vi har gitt innspill til og 
støttet høringssvaret til 
FNF Bu. 

9 375 Områderegulering for 
Eggemoen vest 

Ringerike 
kommune 

09.05.22 Nytt strategisk plassert 
industriområde på 
Østlandet. Vi har støttet 
høringssvaret til FNF Bu. 

10 Kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2035 for Sigdal kommune på 
høring og offentlig ettersyn 

Sigdal 
kommune 

24.05.22 Rullering av samfunnsdelen.  
Vi har støttet høringssvaret 
til FNF Buskerud. 

11 Høring av revidert forskrift om 
regionale miljøkrav i jordbruket i 
Oslo og Viken 

SFOV 01.06.22 Hensikt: å begrense 
avrenning og erosjon fra 
jordbruksarealer. Vi støttet 
høringssvaret til FNF Bu. 

12 Sigdal kommunes vedtak av 
2.6.2022, der søknad om bygging 
av Langetjern skogsbilvei på gbnr 
83/2 i Sigdal godkjennes. 

Sigdal 
kommune 

23.06.22 Klage på vedtak om god-
kjent bygging av skogsbil-
vei. Klagen ble ikke godtatt 
av kommunen, SFOV og MD 

13 Varsel om oppstart av regulerings-
planarbeid del av gbnr 356/1 og 
del av 353/13, Asker kommune 

Asplan Viak 06.09.22 Servicestasjon ved utløpet 
av Oslofjordtunnelen. Vi har 
gitt kommentar til og støttet 
FNF sitt høringssvar.  

14 Høring av planforslaget til 
Kommunedelplan for klima og 
miljø 2022 - 2030 

Hole kommune 12.09.22 Vi sendte inn høringssvar på 
planprogrammet i april 21 
og på nytt til planforslaget. 

15 Gulsvik renseanlegg, Flå kommune 
Varsel om oppstart av planarbeid 

Asplan Viak 27.10.22 Nytt renseanlegg med 
utvidet kapasitet pga. økt 
hytteutbygging. Vi støttet 
FNF sin uttalelse. 

16 Søknad om tillatelse til utslipp av 
avløpsvann fra Høgevarde 
renseanlegg. 

SFOV 27.10.22 Det må stilles krav til 
prøvetaking. Vi har støttet 
uttalelsen til FNF. 

17 Varsel om oppstart av arbeid med 
områdereguleringsplan for Djup-
sjøen–Leppejuv i Sigdal kommune 

Rambøll 04.11.22 Vi har sent flere kommen-
tarer til planforslaget til 
saksbehandleren. 

18 Kommuneplanens arealdel 2023-
2035, frist 9.1.2023 

Nore og Uvdal 
kommune 

05.01.23 Vi har støttet FNF sitt 
høringssvar. 



10 
 

14. Diverse aktiviteter 2022 

14.1 «Oppdrag fuglekasse» med støtte til fuglekassesnekring 

Det ble søkt om midler til to nye fuglekasseverksteder i 2022 sammen med Hole og Ringerike 

hagelag. Det første arrangementet ble gjennomført av Marius von Glahn på Haugvang grendehus i 

Haugsbygd 02.04.22 og det andre i fengselshagen i Hønefoss sentrum 21.05.22.  

14.2 Medlemsmøte i BirdLife Oslo og Akershus om rovfugler i Oslo og Viken 

BirdLife Oslo og Akershus arrangerte 19.04.22 et medlemsmøte med tema «Rovfugler i Oslo og 

Viken». Steinar Stueflotten presenterte bidraget fra Buskerud, Håkan Billing tilsvarende fra Oslo og 

Akershus og Rune Aae fra Østfold. Vellykket møte med mange deltagere. 

14.3 Strømledning gravd ned over et myrområde ved kjent reirplass for horndykker i Ål 

Våren 2022 ble det gravd ned en strømkabel over et myrområde ikke langt fra en kjent reirplass for 

horndykker i Ål. Klekkedato var svært seint her dette året, noe som tyder på et omlagt kull, kanskje 

etter forstyrrelser denne våren. Dette ble innrapportert til Ål kommune av lokal naturvernkontakt 

Torgrim Breiehagen. Kommunen beklaget at dette hadde skjedd. 

14.4 BirdLife Oslo og Akershus med ekskursjon til Nordre Tyrifjorden 30. april  

Vår naboforening BirdLife Oslo og Akershus arrangerte tur til Ramsarområdene ved Nordre 

Tyrifjorden lørdag 30. april. Vår guide og kjentmann på turen var IBA-vokter Marius von Glahn. 

Det var mange glade deltakere som blant annet fikk oppleve jaktende fiskeørn på nært holdt. 

14.5 Fugletitting på Fiskumvannet sammen med Naturvernforbundet i Drammen 22.05.22 

Naturvernforbundet i Drammen inviterte til fugletitting i fugletårnet på Fiskumvannet søndag 22. 

mai. Steinar Stueflotten var lokal guide og kjentmann på turen. 

14.6 Måker i Åssiden næringspark, Drammen 

Marius von Glahn sendte 01.06.22 en melding til Åssiden næringspark fordi det var rapportert om 

hekkende fiskemåker på eiendommen. Vedlagt meldingen var en veileder som informerte om 

rettslige forhold og mulige forebyggende tiltak mot måker før de etablerer seg på flattak. Dette for å 

unngå at måkereir ble fjernet ulovlig. 

14.7 Revisjon av skogbrukets PEFC-standard 

Hvordan norsk skogbruk skal gjennomføres, bestemmes i stor grad av bransjens egen PEFC-

standard. Denne har store mangler og blir nå revidert. Vi har sammen med Thor Erik Jelstad gitt 

innspill til høringssvaret som BirdLife Norge sendte inn 09.06.22. 

14.8 Befaring på Mile sammen med Venstre-politikere og Naturvernforbundet i Drammen 

Den 8. september deltok Steinar Stueflotten på en befaring på Mile i Mjøndalen sammen med Anne 

Foss fra Naturvernforbundet i Drammen og Venstre-politikerne Herman Ekle Lund og Rune Fortun. 

De to politikerne ønsket vårt syn på områdereguleringa av Mile-Ryggkollen området, ref. hørings-

sak nr. 6. Det resulterte i at vi noen dager seinere nådde fram med flere av argumentene våre i et 

formannskapsmøte i Drammen, bl.a. et alternativ til en foreslått sykkeltrasé forbi Miletjern. 

14.9 Planer om ny bru og turstier på Hagaøya i Øvre Eiker 

Øvre Eiker kommune mottok i september en testamentarisk gave for tilrettelegging av friluftsliv på 

Hagaøya i Drammenselva. Planene innebærer bygging av bru og etablering av turstier ute på den nå 

nokså urørte øya. Både Naturvernforbundet og BirdLife Øvre Eiker og omegn lokallag har levert 

inn innsigelser mot disse planene. Vi har også informert Statsforvalteren om utfordringene som en 

slik forstyrrende tilrettelegging for friluftsliv på øya vil medføre. 
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14.10 Ulovlig fjerning av kantvegetasjon langs turvei ved Veslefjorden på Geilo 

Den 18. oktober oppdaget vår lokale naturvernkontakt i Hol Trond Bølstad at det pågikk ulovlig 

hogst av kantvegetasjon langs en turvei ved Veslefjorden på Geilo. Trond snakket med både 

entreprenøren som utførte hogsten og grunneieren. Ingen av disse kjente til vassdragslovens 

bestemmelser. De takket for at de ble orientert om loven og stoppet arbeidene. 

14.11 Rovfuglmøte i Oslo og Viken på Sundvollen hotell 9. november  

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerte et nytt rovfuglmøte på Sundvollen hotell 09.11.22. Fra 

BirdLife Buskerud deltok Steinar Stueflotten, der han orienterte om resultatene av årets kartlegging 

av fiskeørnhekkinger i Buskerud. I tillegg møtte to personer til fra rovfuglgruppa i Buskerud. 

14.12 Spørsmål om trekklinjer og trekkende arter ved Fiskumvannet  

Den 06.12.22 fikk vi en forespørsel fra miljørådgiver Torun Lynnebakken i Multiconsult om trekk-

linjer og trekkende arter ved Fiskumvannet. De jobbet med en miljøutredning til Statnetts planer om 

bygging av ny transformatorstasjon på Skjelbredplassen som erstatning for den på Flesaker. De 

trengte mer informasjon om trekklinjer og fuglearter som kunne tenkes å bli påvirket av nye kraft-

ledninger i området. Vi sendte henne etterspurt informasjon og opplysninger om brukte trekkveier 

og fuglekollisjoner med kraftlinjer i Flesaker-området. 

14.13 Planlagt hyttebygging på Søråsen i Gol  

FNF Buskerud skrev brev til Gol kommune 22.12.22 om en planlagt hytteutbygging på Søråsen 

etter gamle reguleringsplaner fra 2005. Med ny kunnskap om verdien av natur, bør det stilles krav 

til en grundig konsekvensutredning før utbyggingen starter. Vi har sammen med lokal naturvern-

kontakt Stian Sannes gitt innspill til og støttet FNFs brev til Gol kommune. 

14.14 IBA-aktiviteter i 2022 

Våre IBA-voltere nevnt under pkt. 2, overvåker årlig statusen for Tyrifjorden IBA-område og 

rapporterer trusler og andre endringer i naturverdiene til SNO og Statsforvalteren. I 2022 ble det 

registrert flere brudd/mulige brudd på vernebestemmelsene. De viktigste var: Garnfiske innenfor 

50 m radius fra hekkeholmene i Steinsfjorden biotopvernområde i Hole (Småøyene). Motorisert 

ferdsel på mudderbankene i Nordfjorden. Ferdsel med traktor i Storelva og ny "brygge" ovenfor 

Busund bru. Kutting av siv, nye båtfester og andre inngrep i Bjørsrudvika i Steinsfjorden i hekke-

tida. Ulovlig teltslaging og bålbrenning ved Juveren i mai og august. Motorbåt i Juveren 24.06.22. 

Hogst i hekkesesongen ved Steinsfjorden biotopvernområde i Vik 21.06.22. Ulovlig vannscooter-

kjøring i Storøysundet-Sælabonn naturreservat i august 2022. Festival på Herøya i Steinsfjorden 

biotopvernområde med mye støy og bråk to helger i august.  

15. Bokverket «Fuglelivet i Øvre Eiker»  

Boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ble utgitt i 2009 av den gang 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 2022 ble det ikke solgt noen bøker fra fondet. Det er få bøker igjen for salg. 

Sum tilgjengelige midler for bokfondet per 31.12.22 var kr 199 953. 

Innestående midler ble i 2022 overført fra Naturvernforbundet i Buskerud, til lokallaget 

Naturvernforbundet i Øvre Eiker. Lokallaget vil være kontofører for midlene og vil også erstatte 

Naturvernforbundet i Buskerud som én av tre parter. Med bakgrunn i dette er vedtektene oppdatert 
fra 01.01.23. Her er også navneendringer for Birdlife-partene oppdatert. Vedtekter for bruk av 

midlene ble vedtatt av styringsgruppa 27.03.15.  
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16. Regnskap 2022 
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17. Budsjett 2023 

 

 
 

 

Budsjett for BirdLife Norge Buskerud Fylkeslag 2023

Linje Tekst Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

1 Kontingent utbetalt fra BL Norge, 

BL Buskerud FL: 45% av kr 38000,- 

(2022: 45% av 37000,-)

17 100,00 17 172,00 18 500,00

2 Andel av kontingent, avsettes for utbet. 2024,

Øvre Eiker og omegn LL: 25% av kr 38000,-

(2022: 35% av kr 37000,-)

9 500,00 9 500,00 13 356,00 13 356,00 12 950,00 12 950,00

3 Andel av  kontingent, avsettes for utbet. 2024, 

Drammen og Omegn LL: 15% av kr 38000,-

(2022: 20% av kr 37000,-)

5 700,00 5 700,00 7 632,00 7 632,00 5 550,00 5 550,00

4 Andel av kontingent, avsettes for utbet. 2024,

Tyrifjorden LL: 15% av kr 38000,-

(2022: 0 % av kr 37000,-)

5 700,00 5 700,00

5 Momskompensasjon + Norsk Tipping 1 000,00 889,55 1 500,00

6 Renter, Skue Sparebank 0,00 0,00 0,00

7 Møtelokaler, rekvisita, årsrapport 1 750,00 1 700,00 2 500,00

8 Årets bilde gavekort + Påskjønnelse ifm 

redaktørjobb

(2022: +Årets fugl premie 500,-)

1 100,00 1 100,00 600,00

9 Servering ifm årsmøtet og styremøter 1 000,00 0,00 1 500,00

10 Gebyrer 20,00 9,00 20,00

11 Årsmøte BirdLife Norge, Granavollen, 

Hadeland, 2 deltakere

9 000,00 8 662,00 5 000,00

12 Reiseutg., kjøregodtgj. iht skattefri sats 1 000,00 0,00 2 000,00

13 Støtte til prosjekter/miljøvern 5 000,00 0,00 5 000,00

14 NOFBuskerud.net årsavgift 850,00 0,00 700,00

15 Tilskudd ved oppstart Tyrifjorden lokallag 5 000,00

16 Busjettert underskudd 6 620,00

Total: 45 620,00 45 620,00 39 049,55 32 459,00 38 500,00 35 820,00

Budsjett 2022 (kr)Realisert 2022 (kr)Budsjett 2023 (kr)

Tilsvarende poster 2022


