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Foreningen hadde pr. 31/12-2002 202 medlemmer:
- 179 betalende i 2002
- 16 ikke betalt siden 2001
- 3 ikke betalt siden 2000
- 3 ikke betalt siden 1999
- 1 som ønsket å bli medlem i 2002, men som ikke betalte.

Ekskursjoner og årsmøte
Tirsdag 12 mars
ÅRSMØTE med lysbildeforedrag på Bekkestua Bibliotek.
I forbindelse med årsmøtet arrangerte vi lysbildeforedraget ”Fuglelivet i Oslo og Akershus” av Knut Eie. Omkring
70 fremmøtte hvorav ca. 2/3 ikke var medlemmer. Jeg informerte om lokallaget og våre turer. Glenn Murray
informerte om JUNIORGRUPPA og dets aktiviteter. Svært vellykket. Fikk nok noe nye medlemmer her.
Torsdag 21 mars
Ugletur
Turleder Geoffrey Acklam + 25 turdeltagere. Dro til Tobånn (Lommedalen). En spurveugle sang i det fjerne. Ved
hjelp av lokking (plystring) kom ugla stadig nærmere. Til slutt kom den så nære at turdeltagerne fikk se den.
Mandag 1 april
Fornebu (2. Påskedag)
Turleder Terje Bøhler + ca 50 turdeltagere (hvorav ca 25 juniorer). Fellestur med NOF Oslo og Akershus,
Juniorgruppa og Barnas Turlag (DNT). Ringmerking med Geir S. Andersen og Geoffrey Acklam. Skyet og litt surt.
Ikke mye fugl, men 44 arter i løpet av formiddagen: 1 bjørkefink, 2 bokfink, 10 grønnfink, 3 stillits, 2 gulspurv, 4
sivspurv, 4 heipiplerke, 20 sanglerke, 1 trelerke (Andreas Gullberg), x blåmeis, x kjøttmeis, ringuer 2 skogduer, 1
svarttrost, 1 måltrost, 2 fasan, svartbak, sildemåke, gråmåke, hettemåke, 2 gjerdesmett, 10 gravand, 9 toppand, 8
kvinand, 2 laksand, 6 siland, 15 stokkand, 6 ærfugl, 2 kanadagås, 10 grågås, 1 gråhegre, 1 spurvehauk, 1 tårnfalk,
kråker, skjærer, 1 rødstrupe, 30 sanglerke, 2 vannrikse, 5 storskarv, 4 stær, 15 tjeld, 1 spillende enkeltbekkasin (ca.
kl. 07.00), 1 vipe, 1 toppdykker.
Lørdag 13 april
Fornebu
Turleder Per Gylseth + ca 30 turdeltagere. Intet spesielt (45 arter totalt). Gluttsnipe, 2 skogdue, tårnfalk, ærfugl,
siland, kvinand, krikkender, tornirisker, 1 vipe, sanglerker, ca 50 heipiplerker. Asker og Bærums Budstikke var
tilstede.

Søndag 21 april
Fornebu
Turleder Terje Bøhler + ca 30 turdeltagere. Gråvær og lett tåke som klarnet etter hvert. Ca. 500 storskarv på trekk
(i 5 flokker). Ca. 150 kortnebbgjess (1 flokk), 20 grågjess, 8 kanadagjess, 6 gravand, 6 siland, 8 ærfugl, 1 kvinand,
4 krikkender, 60 heipiplerke, 30 sanglerke, 1 hønsehauk, 1 tårnfalk, 1 fiskeørn, 1 steinskvett, 20 bjørkefink, 4
tornirisk, 1 måltrost (mye ”småtrost”), 4 svarttrost, 4 stillits, 1 gråhegre, 5 skogdue, 30 ringdue, 1 skogsnipe, 5
fasaner, … Geir S. Andersen ringmerket (”uannonsert”).
Lørdag 4 mai
Nordre Øyeren.
Turleder Per Stensland + x turdeltagere.
Onsdag 22 mai
Fuglesangtur til Dælivann
Turleder Terje Bøhler og Atle H. Qvale + ca 40 turdeltagere. 41 arter: 1 grågehre, 20 stokkand, 2 makrellterne,
fiskemåke, hettemåke, ringdue, 2 skogdue, 1 rørsanger, 1 gulsanger, 1-2 tornsanger, (mye) munk, 2 hagesanger,
løvsanger, 1 gransanger, 3-4 bøksanger, fuglekonge, 1 grå fluesnapper, s.h. fluesnapper, rødstrupe, 1 gjerdesmett,
sanglerke, linerle, tårnseiler, låvesvale, flaggspett, grønnsisik, grønnfink, bokfink, svartrost, gråtrost, rødvingetrost,
måltrost, kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, gulspurv, (ca 5) sivspurv, pilfink, 4 ravn, kråke, skjære.
Torsdag 30 mai
Fuglesangtur ved Ramsåsen.
Turleder Per Stensland + ca. 20 turdeltagere. Eneste interessante obs. var kjernebiter. Det var regnbyger og i tillegg
skyting…
Lørdag 1 juni
Fiskumvannet (mellom Drammen og Kongsberg)
Turleder Dag Erichsrud + 10 turdeltagere.
Rosenfink (flere), knekkand (hann), toppdykkere, knoppsvaner, 1 mulig myrsanger,…
Lørdag 8 (-9) juni
Nattsangertur i Oslofjord-området
Turleder Jarl Nystrøm + ca. 15 turdeltagere.
Tirsdag 11 juni
Fuglesangtur til Semsvann i Asker.
Turleder Per Gylseth + ca. 10 turdeltagere. Dårlig vær – og ditto oppmøte.
Søndag 16 juni
Fuglesangtur til Øverland.
Turleder Terje Bøhler + 6 turdeltagere. Flott vær – 45 arter! Fra P-plassen ved Øverland. Gikk Murenveien til
Sætern (rastet). Sti videre langs seterbekken til Bakke Bru (over Ankerveien). Langs østsiden av Øverlandselva til
Gml. Ringeriksvei. Skjære, kråke , kaie (2), nøtteskrike(1), nøttekråke (ca. 7), grønnfink, stillits(2), grønnsisik(10),
rosenfink(2), grankorsnebb(1+), bokfink, gulspurv, pilfink, sanglerke, vintererle(par med mat i munn – Gml.
Ringeriksvei, under brua over Øverlandselva), spettmeis(1), kjøttmeis, blåmeis, grå fluesnapper, s.h. fluesnapper,
fuglekonge, gransanger(1), løvsanger, gulsanger(1), hagesanger, munk, tornsanger(2), gråtrost, rødvingetrost,
måltrost, svarttrost, rødstrupe, jernspurv(2), gjerdesmett (1), fossekall (1 juv – i Sæterbekken ved demningen),
låvesvale, taksvale, tårnseiler, grønnspett (1), ringdue, strandsnipe(2), dverglo (2 ved Øverlandselva rett vest for
Nordhaug Gård), Vipe (3), hettemåke, gråmåke.
Lørdag 31. august
Årnestangen/Nordre Øyeren
Turleder Per Stensland + 5 turdeltagere. Regn og vind samt høy vannstand gjorde at dette ikke ble årets
høydepunkt.
Likevel litt her og der å glede seg over: 5-10 storskarv, 4-5 gråhegre, 2 fiskeørn, 1 sivhauk, 3 trane, 2-3 sandlo, 1520 heilo, 20-30, myrsnipe, 1 tundrasnipe, 10 lappspove, 1 småspove, 3 brusfugl, løvmeis og 1 blåstrupe.
Lørdag 7. september Kurefjorden (Moss)
Turleder Geoffrey Acklam + 4 turdeltagere. Dårlig vær og værmelding. Men været var stort sett bra mens vi var
ved Rosnesbukta, bortsett fra kraftig vind som gjorde det vanskelig å bruke teleskop. Ved Rosnes så vi div.
vaderarter: flere gluttsniper, storspover, lappspover og sandloer, mange myrsniper, 1 dvergsnipe, 1 tundralo, 1
dvergsnipe og 1 rødstilk. Dessuten 2 juv. dvergmåker blant hettemåkene, der den nesten helt hvite hettemåken
igjen var på plass. Ingen rovfugler registrert. Etterpå dro 3 av oss på kort besøk til Åvenbukta, der det ble registrert
skjeand, mange enkeltbekkasiner, mysniper og sandlo samt en tundrasnipe. Fra 20 august til 1 oktober er det
forbudt å gå i reservatet, så egentlig er midten av august en bra tid å dra til Kurefjorden, selv om det å kunne gå i
reservatet ikke alltid har mye å si for hva som blir observert (Geoff Acklam).

Søndag 15. september Fornebu
Turledere Geir Andersen (ringmerking) og Morten Bergan + ca. 60 turdeltagere. Flott tur. Fellestur med lokallaget,
fylkesavdelingen og Juniorgruppa m/DNT’s turlag. Mange barn.
Kvartbekkasin, vannrikse, gluttsniper, gråhegrer, storskarv, skogdue, tornskate , steinskvett og mye av andre
”forventede” arter.
Lørdag 21. september Semsvann i Asker
Turleder Jostein Myre + 14 turdeltagere deriblant flere barn. En liten men meget hyggelig og entusiastisk gjeng.
Det var ingen sjeldne arter, men du verden hvor flotte noen av de vanlige artene er når en får de på nært hold i
teleskopet. Følgende arter ble sett eller hørt: Grågås (85-90), Storskarv (1), Stokkand, Flaggspett, Grønnspett,
Heipiplerke, Linerle, Stær, Kråke, Skjære, Nøtteskrike, Nøttekråke, Ravn (2), Ringdue, Gråtrost, Rødvingetrost,
Kjøttmeis, Blåmeis, Stillits, Rødstrupe, Fuglekonge, Gulspurv, Grønnsisik, Bokfink og Fossekall (Jostein Myre).
Lørdag 5. oktober
Europen BirdWatch på Fornebu
Turleder Terje Bøhler + 16 turdeltagere. Ringmerking med Geir S. Andersen og Tollef Helleren. Surt og kaldt!
Storskarv 70, Gråhegre 35, Knoppsvane 9, Grågås 32, Kanadagås 5, Brunnakke 3, Krikkand 4, Stokkand 60,
Ærfugl 75, Sjøorre 1, Kvinand 45, Siland 36, Hønsehauk 1, Fasan 2, Vannrikse 2, Tjeld 1, Vipe 10, Myrsnipe 1,
Enkeltbekkasin 1, Gluttsnipe 4, Hettemåke 30, Gråmåke 40, Svartbak 5, Lomvi 200, Ringdue 10, Flaggspett 1,
Sanglerke 2, Heipiplerke 6, Gjerdesmett 1, Jernspurv 10, Rødstrupe 5, Svarttrost 5, Gråtrost 30, Måltrost 5,
Rødvingetrost 2, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Svartmeis 2, Blåmeis 25, Kjøttmeis 10, Nøttekråke 1,
Nøtteskrike 2, Skjære 20, Kaie 2, Kråke 40, Pilfink 30, Bokfink 2, Bjørkefink 5, Grønnfink 300, Stillits 10,
Grønnsisik 60, ubest. grå-/brunsisik(25), brunsisik(2), Dompap 1, Gulspurv 10, Sivspurv 2.
Totalt 1303 fugler, 58 ulike arter. Obs-listen gjelder for/fra hele Fornebulandet i perioden kl. 07.00-12.30.
Observartører: Geir S. Andersen, Terje Bøhler, Per Gylseth, Tollef Helleren m. fl.
Søndag 13. oktober
Kjaglidalen
Turleder Goff Acklam + 8 turdeltagere.
Det ble nokså tynt med fugl: ingen spetter, ugler eller rovfugler. En jerpe sett i flukt; 8 korsnebb i en gran, hvorav
den ene helt sikkert var grankorsnebb. Ellers de mer vanlige: ravn, toppmeis, rødstrupe, nøttekråke. Vi bør kanskje
skrive litt mer om turen, og ikke minst presisere at vi går ca. 10 km og bruker nær 4 timer. Det var langt mindre
fugl enn for 3 uker siden, så jeg vil tro at midt i september er en bedre tid, både mht til vær og fugl (Geoff
Acklam).
Lørdag 26. oktober
Høstens vakreste Rigmor-tur!
Turleder Geoff Acklam + 44 turdeltagere. Gråstrupedykker (Husbergøya, Nesodden) 1, Storskarv 200, Gråhegre 8,
Knoppsvane 9, Grågås, Hvitkinngås, Stokkand 15, Ærfugl 180, Svartand 115, Sjøorre 4, Havelle 15, Kvinand 70,
Siland 60, Laksand 6, Tjeld 5, Vipe 8, Gluttsnipe (Bygdøy), Krykkje 1K (mellom Gåsungene og Rauskjær, Bærum
og Asker), Hettemåke 250, Fiskemåke 150, Sildemåke 2K, Svartbak 20+, Gråmåke 100+, Lomvi 150, Alke 2,
Alkekonge 1.
Søndag 10. november Tyrifjorden
Turledere Atle Qvale + 11 turdeltagere med stort & smått. Så 40 arter. Lite spennende, men ganske bra med
vannfugl.
Mye sangsvaner, laksender & brunnakker.... to "kalde" observasjoner av stjertand hunn og 1 taffeland (kun meg &
Håkan Billing), samt 1 hunn bergand. Ellers også i år noen noen nydelige sidensvanser. 1 hønsehauk og 1
svartspett.
Lørdag 30. november Adventstur til Fornebu
Turleder Per Gylseth + 8 turdeltagere.

NOF’s øvrige aktiviteter i 2002
Fornebu – Lilleplassen på Fornebu
NOF Asker og Bærum har sammen med NOF avd. Oslo og Akershus inngått en avtale med Statsbygg om å leie
den gamle husmannsplassen Lilleplassen, som ligger på Oksenøya helt inntil Storøykilen. I tillegg til NOF
samarbeider vi også med andre foreninger, som Entomologisk- og Zoologisk Forening, samt paraplyorganisasjonen
SABIMA. Vi har planer om å utvikle stedet til å bli et senter for folk som er interesserte i naturen i- og rundt
naturreservatene på Fornebu. Gjennom å knytte til oss ulike foreninger og miljøer i et forpliktende samarbeid ser vi
for oss at vi i løpet av 3-4 år har gjort Lilløyplassen til et funksjonelt sted hvor det foregår møter,
forskningsaktiviteter, ekskursjoner og informasjon til allmennheten om plante-, insekts- og fuglelivet på Fornebu.
Det skal være et naturlig sted å møtes og plassen skal bli et sted hvor nye ideer stimuleres og hvor
samarbeidsprosjekter innen naturvern kan startes. Det har vært en svært god dugnadsånd, og vi (hovedsakelig
NOF’ere) har lagt ned flere hundre dugnadstimer i plassen allerede. Lokallaget har fått kr. 45.000.- av Bærum
Kommune (LA21-midler) til/for Lilleplassen, penger som bl.a. er gått til maling, elektrikkerarbeid osv.

Fuglelivet i Asker og Bærum
I 1975 utgav lokallaget et hefte over fuglelivet i Asker og Bærum. Status for endel arter har forandret seg siden
dette, og vi har nå tenkt å utarbeide en ny, oppdatert utgave av et slikt hefte. Målsetningen er å ha heftet ferdig i
2004, så vi har fortsatt 2 spennende sesonger (primært vår/forsommer) foran oss.

Ellers …
· Vi har annonsert våre turer i Bæringen, Asker & Bærum Budstikke, Østlandssendingen, Aftenposten/Aften,
“Nøttekråka” (tidsskriftet til Naturvernforbundet i Bærum). Har også sendt turprogrammet til
Naturvernforbundet i Asker for annonsering.
· WEB sidene er utarbeidet/oppdatert av Steinar Eliassen og Per Gylseth (”Siste Nytt” og ”Nattsanger-sidene”)
· Juniorgruppa 2002 (Glenn og Jostein):
Juniorgruppen gjennomførte 8 annonserte ekskursjoner i løpet av året, de fleste i samarbeid med Barnas Turlag
(DNT). Antall deltakere har variert fra 26 til mer enn 200. I januar var Østlandssendingen med Juniorgruppen
på tur, og i april snakket vi om fuglekasser på P4s frokostshow. Vi har altså vært synlige i media, det kan
forklare noe av publikumstilstrømmingen, men tallene viser uansett hva fuglefolket kan samle av oppslutning.
Bare 2-3% av turdeltakerne våre har tilknytning til NOF, og det er et tankekors for de som bemanner denne
ensomme utposten.
· Gjennomgått et 20-talls reguleringssaker – uten kommentarer.
· Per Stensland har holdt lysbildeforedraget ”Fuglelivet i Bærum” for stiftelsen/foreningen St. Georgs Gildet den
9 august. Foredraget ble holdt for slagpasienter på Granly Dagsenter. Ca. 50-60 personer tilstede.
· Gjennomgått et 20-talls reguleringssaker – ikke sett behov for å kommentere noen av disse.
· Vi var invitert til Sætern Gård den 22/9 av Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i forbindelse med NiB’s 30 års
jubileum.
· Media (oppsummering):
- Juniorgruppa hadde med Østlandssendingen på tur i januar (med Barnas Turlag(DNT) til Sætern Gård).
- Per Stensland har vært med i TV-programmet ”Ut i Naturen” i forbindelse med et program om golfbaner.
- Juniorgruppa snakket om fuglekasser på P4s frokostshow i april.
- Flotte annonseringer for våre turer i Asker og Bærums Budstikke ved flere anledninger.
- ½-sides reportasje (med bilder) i Aftenpostens morgennummer søndag 14/4 fra Fornebu-tur 1-april.
- 2-siders reportasje i Budstikka fra vår Fornebu-tur 15/9.
- Fin artikkel i Budstikka i forbindelse med vår ”overtagelse” av Lilleplassen.
· Vi har hatt ’stand’ ved Semsvannet i Asker i forbindelse med ”Åpen Gård” arrangementet til NaKuHel (Natur,
Kultur, Helse) omkring den 10/8.
NOTE: Du får vel med deg alle ”fuglemeldingene” som kommer inn fra vår jungeltelegraf ”OAfugl” ?
Her får du (nesten) daglige oppdateringer (eMail til din datamaskin) over hva som skjer i våre nærområder (Oslo & Akershus).
Se internett-addresse: http://www.naturnett.org for info om påmelding til mailing-listen ”OAfugl” (som er gratis).
Se internett-addresse: http://www.naturnett.org/nofoa/html/ab.html Hjemmesidene til Asker og Bærum lokallag (under utarbeidelse).
Se internett-addresse: http://www.naturnett.org/nofoa/index.shtml Hjemmesidene til Fylkesavdelingen i Oslo og Akershus.
Mvh Styret v/Terje Bøhler

