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Styret 2005-2006:
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Kasserer
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Styremedlem
Vararepresentant
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Vararepresentant

Terje Bøhler
Dag Erichsrud
Geoffrey Acklam
Johnny R. Pedersen
Per Stensland
Per Gylseth
Knut Arne Nygård
Beate Tveteraas Guldbrandsen (inn i styret fra årsmøtet 2005)

Foreningen hadde pr. 31/12-2005 195 medlemmer. Av disse betalte 174 medlemskontingenten i 2005.
9 av medlemmene har ikke betalt kontingenten siden 2004
5 av medlemmene har ikke betalt kontingenten siden 2003
7 av medlemmene har ikke betalt kontingenten siden 2002
Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2005
Lørdag 5 februar
Fornebu og Koksa
Turleder Per Gylseth pluss 26 turdeltagere. Vårlig og fint, 4-5 varmegrader og snefritt. De 34 skjeggmeisene som
var annonsert på ”Siste Nytt” web-sidene i går var ikke særlig synlige i dag. Et ukjent antall skjeggmeiser ble hørt
i Koksa, men kun ett individ ble sett. Ellers lite fugl. En spurvehauk, 1 gråtrost, ca 40 sidensvans, 4 gjerdesmett,
et par gråsisik, noen kråker, gråmåker og noen grønnfink var alt.
Mandag 28 februar Ugletur i Sørkedalen, Oslo
Fellestur med NOF/OA. Turen ble arrangert i samband med Zoologisk Museums utstilling ”Uglesett”
(1/12 til 23/3 - 2005). Turleder Knut Arne Nygård og hele 26 fremmøte la i vei innover fra Skansebakken innerst i
Sørkedalen kl. 21:05, i tett snøvær og frisk østlig bris. Ikke ideelle forhold, men mulighet for en fin skogstur. Rett
og slett uflaks med været, første ordentlige snøværet i 2005 ! De fulgte i fotsporene til Asbjørnsens tur beskrevet i
”En sommernett på Krokskogen”, forbi Lyse og Ospeskog og videre mot Heggelielva. Snøværet lettet nesten litt
ca 23.00, men vinden holdt det gående, og til tross for intens lytting av mange ører ble det ingen Perleugle på
deltagerene.
Tirsdag 15 mars
Årsmøte
På Lilløyplassen kl. 1900, med en kveldsekskursjon kl. 1800 i forkant av møtet. Etter årsmøtet ble det avholdt
møte i prosjektet ”Fuglelivet i Asker og Bærum”.
Mandag 28 mars
Påsketradisjon på Fornebu, Bærum
Turleder Terje Bøhler og ca. 60 turdeltagere stilte opp på denne etterhvert tradisjonsrike 2. påskedag-turen til
Fornebu. Været var strålende. Til tross for rekordtidlig påske opplevde vi både trekkende skarv, våk og
kortnebbgjess (rekordtidlig). Lederen for Juniorgruppa, Johnny R. Pedersen, tok seg av de yngste og arrangerte
ringmerking mens de fleste av oss gikk bort til fugletårnet. En rastløs flokk på ca. 30 skjeggmeis ble sett flyvende
over Storøya. I Koksa kunne vi hverken se eller høre noen skjeggmeis (kan godt ha vært noen her likevel). Totalt
ble 47 arter sett. Generelt var det lite fugl (grunnet den rekordtidlige påsken). Dette var en fellestur med NOF
Oslo og Akershus.

Lørdag 9 april
Spennende spettetur i vårskogen
Turleder Per Stensland og 9 turdeltagere møtte kl 0700 i kaldt og klart vårvær ved P-plassen for den nye
gravlunden vis-a-vis Godthåp. På turen hørte vi en rekke trommende og vokale spetter; hovedsaklig flaggspett,
men også 3-4 grønnspett og en gråspett. Vi hadde også minst en jerpe, men kun et fåtall av deltagerne hørte og så
denne. Vi hadde ellers de meise- og trostearter en kan forvente på denne tiden. Vi hadde også flere kjernebitere og
langs Murenveien hadde vi en jaktende tårnfalk. Turen ble avsluttet ca. 10.30.
Søndag 17 april
Fornebu
Turledere Per Gylseth og Johnny R. Pedersen og 20 turdeltagere. Dette var en fellestur med Juniorgruppa. En grå
dag gav ikke det helt store trekket, men en del fugl ble da sett, blant annet en trelerke. Rovfuglene og gjessene
kom desverre ikke før de fleste turdeltagerene hadde dratt hjem. Hele 200 bergirsik var også i området. To store
vånd (Jordrotter) ble sett nedenfor huset. Hestekastanjen hadde sprunget ut og signaliserte vår.
Lørdag 30 april
Dugnad Lilløyplassen Naturhus, Fornebu, Bærum
12 personer møtte opp på Lilløyplassen denne dagen for dugnad. Mye arbeid ble gjort. Her var personer både fra
Naturvernforbundet i Bærum, Norsk Entomologisk Forening (insekter) og NOF. Det blir stadig finere på
”plassen”! Etter dugnaden var det grilling.
Søndag 8 mai
Kolsåstoppen
Turleder Terje Bøhler og 15 turdeltagere i godt vær. Oppmøte på P-plassen for Kolsåsbakken slalom-/alpinløype.
Vi gikk opp slalombakken, ned til Sætertjern og litt videre inn på noen myrer før vi snudde og gikk tilbake opp på
”Nordre Topp”. Vi så desverre ingen av de annonserte mulige artene (rødstjert, duetrost og jerpe). I det hele tatt
var det svært lite syngende fugl å høre og se denne dagen. Bl.a. følgende ble observert: svartspett, trepiplerker,
heipiplerker, grankorsnebb (antar gran), grønnsisik, gjerdesmett (mye). Turen ble også for strabasiøs (mye opp og
ned).
Torsdag 19 mai
Fuglesangtur til Dælivann
Turledere Geoffrey Acklam, Johnny R. Pedersen og Terje Bøhler of 17 turdeltagere. Startet kl. 18.00 der
Dæliveien starter. Gikk østsiden av vannet, gjennom Dalbo Gård og opp på ”platået” i østhellinga på Kolsås. De
fleste av de forventede artene ble observert. Bl.a. : rør-, bøk-, gran- og løvsanger, munk, tårnseiler, grå
fluesnapper, gråhegre, makrellterne, gjerdesmetter (godt med gjerdesmett i år), mål-, rødvinge-, svart- og gråtrost,
jernspurv, fuglekonge, svartmeis, flaggspett, grønnspett.
Torsdag 2 juni
Kjaglidalen
Turleder Geoffrey Acklam og 18 deltagere. Det var uvanlig mye vann i elven, noe som av og til gjorde det
vanskelig å høre fuglesang, dessuten var det relativt kaldt (ca. 10 grader). På vei oppover mot Kjaglia hørte vi
gransanger, bøksanger og flere munk, og nedenfor det hvite huset ved Kjaglienga hørte vi en rosenfink like ved
veien. Denne beveget seg raskt oppover til nærheten av huset og deretter opp i skråningen, slik at den ble sett bare
i flukt. Vi tok en rast ved Kjaglienga med håp om bl.a. kjernebiter, men den så vi ikke, derimot så vi her
gråfluesnapper og hørte trepiplerke. På vei nedover hørte vi noen strofer fra en gulsanger, og fossekall og
strandsnipe ble sett av enkelte. Det kalde været hadde nok dempet fuglesangen, men deltagerne virket fornøyd
med turen, og Bærums kommuneblomst (gulveis) fikk oppmerksomhet som vanlig.
Søndag 12 juni
Tur til Vardåsen i Asker
Samarbeidstur med Naturvernforbundet i Asker (NiA). Turleder Terje Bøhler og ca 13 fremmøtte turdeltagere - i
regnvær. NiA stilte ikke med turleder, men et NiA-medlem stilte som kjentmann og forklarte både om
lokalhistorie og kultur-/ fornminner underveis. Veldig dårlig vær for fuglesang, men likevel fikk vi følgende arter:
stokkand, skogsnipe (omtrent ved Abortjern), hettemåke, gråmåke, makrellterne, ringdue, flaggspett, sanglerke,
trepiplerke, gjerdesmett, rødstrupe, rødvingetrost, måltrost, gråtrost, svarttrost, hagesanger, munk, møller,
løvsanger, bøksanger, fuglekonge, kjøttmeis, blåmeis, skjære, bokfink, grønnfink, grønnsisik, dompap, korsnebb,
gulspurv.
Nattsangertur
Fredag kveld 17 juni og natten til lørdag 18 juni
Turleder Knut Eie og 31 turdeltagere dukket opp kl. 21.00 på Fetsund, og vi ble en lang konvoi gjennom
Romeriksnatten.
Oppsummering av obsene: Tuentangen, Fet: Myrsanger. Komposthaugene ved Ringstilla, Skedsmo: Myrsanger 3;
Nattergal; Dverglo 2; Steinskvett 2. Ved Ringstilla, sør for Vianor, Skedsmo: Myrsanger; Rørsanger; Rødstrupe.
Ringstilla, Skedsmo: Myrsanger 2; Tornsanger; Skogsnipe 2. Stilla, Fet: Åkerrikse; Vannrikse; Sivsanger; Rugde
3; Skogsnipe; Gjøk. Jørgensbråten, Fet: Nattravn. Hellesjøvann, Aurskog-Høland: Vannrikse; Krikkand 2;

Taffeland 7 hanner; Sivhauk 2; Gråfluesnapper 2; Kragtorpvika på østsiden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland:
Storfugl hann. Nordenden av Hemnessjøen, Aurskog-Høland: Toppdykker 20; Gråhegre 20; Knoppsvane 2;
Sildemåke; Gjøk; Tornirisk 4; Mellom Moe og Holsjaren, Aurskog-Høland: Trane. Breimosan, Fet: Smålom;
Grønnstilk 8; Vipe 8; Hønsehauk; Storfugl-møkk og ferske spor, Orrfugl-fjær; Grønnspett; Flaggspett;
Heipiplerke 2; Trepiplerke 10, Gjerdesmett; Gråfluesnapper; Toppmeis; Grønnsisik.
Søndag 11. september – Fornebu, Bærum
Turleder Terje Bøhler og 10 turdeltagere. Ringmerking ved Johnny R.Pedersen. Ikke veldig mye fugl i lufta, men
bl.a. følgende ble observert: 20 storskarv, 3-gråhegre, 10+ grågås, 3 kanadagås, 10 stokkand, 15 kvinand 2 ærfugl,
15 kvinand, 1 siland, 1 spurvehauk, 1 ubest våk, 3 vannrikser i sumpa nord for ”Hawk Mountain” (svært
snakkesalige), 1 tjeld, 15 vipe, 2 gluttsnipe, 2 storspove, 1 gråmåke, 1 skogdue, 60 ringdue, 1 svartspett, 2
flaggspett, 4 sanglerke, 1 låvesvale, 25 heipiplerke, 5 linerle, 1 blåstrupe, 8 steinskvett, 1 buskskvett, 60 gråtrost,
2 skjære, 2 nøtteskrike, 5 kaier, 20 kråke, 20 pilfink, 4 tornirisk, 25 stillits, 100+ grønnfink, 1 grønnsisik, 1
sivspurv.
Søndag 18. september – Fornebu, Bærum
Turledere Morten Bergan.(67149858) og Jonny Roger Pedersen og 6 turdeltagere (2 barn). Fellestur med
NOF/OA. Det var en veldig hyggelig tur. Først i lendet omkring Lilløyplassen Naturhus og, etter lunsj, utover
Storøya. Nettopp fordi det var overskyet ble det en del fugl i nettene. Av disse nevnes 22 jernspurv. Mest
ornitologisk morsomt var vel: 1 sivsanger, 2-3 vannrikse, 1 dvergspett. Morten Bergan.
Søndag 25. september - Sjøfuglskåding langs Oslofjorden
Turleder Per Stensland og Ca. 15 deltok. Lite- å se. 30-40 lomvi var vel alt.
Lørdag 1. oktober - Nordre Øyeren
Turleder Knut Eie og 9 personer møtte opp ved Årnestangen i høljende regnvær, tåke og stiv kuling. Etter å ha
vært en stund langs Lecaveien ble det bestemt å dra til Rolfstangen på Fornebu for å se etter sjøfugl. Noen av
lomviene ved Sollerudstranda forsvant innover land i Oslo, og noen kom også nedover Lysakerelva. Noe av det
som ble sett: Lecaveien, Rælingen: Storskarv 320; Gransanger sy.; Trekyper. Rolfstangen, Bærum: Lunde 2;
Lomvi 100+. Sollerudstranda, Oslo: Havhest; Alke 3; Lomvi 100+. Fellestur med NOF/OA.
Lørdag 15. oktober - Høstens vakreste Rigmor-tur!
Turleder Geoff Acklam og 40 turdeltagere. Lite fugl å se, og det synes klart at midten av oktober er altfor tidlig.
Turen fulgte den vanlige ruten: Gåsungene, så rundt Nesoddtangen, inn i Bunnefjord, mellom Skjærholmene,
innenfor Gressholmen, og tilbake via Lysakerfjorden. For de yngre deltagerne var det antagelig en steinkobbe på
et skjær i Bunnefjorden som var dagens høydepunkt. Artslisten var flg.: storskarv 200, gråhegre 35, knoppsvane
15, ærfugl 70, sjøorre 4, svartand 5, havelle 1, siland 100+, tjeld 3, fjæreplytt 2, krykkje 1, lomvi 70, alke 3.
Lørdag 22. oktober - Asker og Bærum "birdrace"
Avlyst grunnet dårlig oppmøte (etter påmelding).
Lørdag 10. desember - lær deg vinterskogens lyder!
Turleder Knut Arne Nygård og 9 turdeltakere møtte på Øverland Gård i snødrevet lørdag morgen. Gikk en tur opp
på Garlaushøgda, videre ned til Mellom og tilbake, ca 2,5 timers tur. Det var VELDIG stille i skogen, snøen
gjorde likevel turen stemningsfull. Under ti arter, morsomst var nok en liten flokk med Trekrypere, en
Spurvehauk M i jakt og Kattugle, svært godt eksponert i treet sitt ved Murenveien. Andre arter: Fuglekonge,
Svartmeis, Granmeis, Kjøttmeis, Skjære og Kråke! Dompap og Sidensvans dukket først opp på Bærums Verk på
hjemveien....

NOFs øvrige aktiviteter i 2005
Lilløyplassen Naturhus (LPN) - Fornebo
• Lilløyplassen Naturhus har kommet godt i gang. Johnny R. Pedersen har jobbet svært mye med å få på plass et
innhold og en god driftsform for stedet. Det jobbes fortsatt på flere fronter med å få utnyttet stedets potensiale.
For mer info, se LPN’s Årsmelding for 2005 (ligger på nettet).
• Beate Tveteraas Guldbrandsen har vært NOF/AB’s representant i LPNs styre i 2005.
• NOF/AB fikk innvilget et LA21-tilskudd på kr. 25 000 som bidrag til å bli ferdig med utbedringen av
Lilløyplassen. Midlene benyttes bl.a. til maling etc for å øke den tekniske standard på bygget.

Prosjekt ”Fuglelivet i Asker og Bærum”
•

Vi har foretatt detaljerte registreringer av sanglerke (i noen områder) i kulturlandskapene i Bærum kommune.
Sanglerken er kåret til årets fugl av NOF Sentralt i 2005.

•

Styremedlem Knut Arne Nygård har overtatt som styreformann i Natur og Fritid AS (tidligere Norsk
Naturbokhandel AS) etter vårt styremedlem Per Stensland.
Per Gylseth har også i år oppdatert NOF/OA’s WEB sider ”Siste Nytt” og ”Nattsangersidene”.
Terje Bøhler har også i år vedlikeholdt og oppdatert NOF/AB’s og Juniorgruppas WEB-sider.
NOF (OA+AB) har både i 2004 og 2005 gjort revir-/hekkeundersøkelser for Bærum Kommune i forbindelse
med kommunens pålagte miljøoppfølgingsprogram for etterbruken av Fornebu.
Friluftslivets År 2005. Vi har annosnsert våre turer på ulike WEB-sites og portaler.
Etterbruk av Dikemark.
Vi har gitt OPAK AS ved (Øystein Dieseth) informasjoner om fuglelivet ved Dikemark i forbindelse med
utbygging/etterbruk av området.
Drenering rundt Dælivann – Informert kommunen om ”ødeleggelse” av våtmark-/ hekkområde for løvmeis,
skogsnipe, gulsanger. Også syngende skogdue …
Reguleringssaker ang ”Plan for nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika”.
Vi (ved Per Gylseth) har gitt våre kommentarer til dette planarbeidet i form av brev datert 18/3-2005.
Vi mener at det nye planforslaget ang tverrslag bør avvises i sin helhet. Det gamle forslaget er
naturvernmessig bedre på alle punkter.
Planer om turvei langs jernbanesiden av Engervannet:
Vi (ved Geoff Acklam) var på befaring 25-mai-2005 med folk fra Jernbaneverket, Asplan, Bærum Kommune,
Naturvernforbundet (Jan Schwencke) og Siste Sjanse (Terje Blindheim). Det ser ut til at kommunen er fast
bestemt på at det skal komme en sti langs vannet, og det blir antagelig slik at vi må prøve å påvirke planen
slik at forstyrrelse for fuglene blir minst mulig. Planen ble sterkt kritisert av oss tre som representerte
fugl/natur.
Juniorgruppa – Lilløyplassen Naturhus:
Lokallagets styremedlem Johnny R. Pedersen har også i år gjort en kjempejobb som leder for Juniorgruppa.
Lokallaget har støttet Juniorgruppa med økonomiske midler også i år.
Per Stensland har vært i media ved mange anledninger:
- Nitimen: 31. januar, 24. april, 31 mai, 13 sept : Om trekkfugler, duer, etc ...
- Radio P4: 1 time om fugler generelt, sendt 1. oktober
- Østlandssendingen: 31. August : Om trekkfugler
- Budstikka: 27. Oktober : Om fugleinfluensaen
- VG: 2 eller 3. Oktober : Om fugleinfluensaen
- Budstikka-TV: 6. desember fra Fornebu (i TV-serien ”Naturligvis” med både Per S og Johnny R. Pedersen).
Vi (ved Johnny R. Pedersen) har deltatt på seminaret ”Bærekraftig Utvikling i Bærum” 17/10-2005 avholdt
på Øverland Gård.
Vi (ved Johnny R. Pedersen) har deltatt på Bærum Kommune’s åpne LA21-møte.
Vi har startet en prosess som skal se på mulige synergier ved å slå sammen felles funksjoner i NOF/AB og
NOF/OA.
Dag Erichsrud har overtatt som kasserer i NOF Oslo og Akershus, i tillegg til kassererjobben i lokallaget.
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Med vennlig hilsen
Styret – ved Terje Bøhler (leder)

