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Årsrapport 2007
Styret 2007-2008:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant
Vararepresentant
Vararepresentant

Terje Bøhler
Dag Erichsrud
Geoffrey Acklam
Johnny R. Pedersen
Per Gylseth
Knut Arne Nygård
Beate Tveteraas Guldbrandsen

Pr. 31/12-2007 hadde foreningen 174 medlemmer. Av disse betalte 159 medlemskontingenten i 2007.
12 av medlemmene har ikke betalt kontingenten siden 2006
3 av medlemmene har ikke betalt kontingenten siden 2005

NOFs øvrige aktiviteter i 2007
Lilløyplassen Naturhus (LPN) - Fornebo
• For mer info, se:
http://www.lilloyplassen.net/index.html

Prosjekt ”Fuglelivet i Asker og Bærum”
•

Har ikke vært noe registreringsarbeid på prosjektet dette året.

Fugleskolen
Vi (ved Terje Bøhler) tok initiativ til etablering av ”Fugleskolen”. Dette kjøres som et fellesprosjekt mellom
NOF/AB og NOF/OA (fylkesavdelingen). Vi har med dette bl.a. gitt publikum (primært ikke-medlemmer) et
attraktivt opplegg for å lære seg ca 75 fuglearter i løpet av et år. Fugleskolen er annonsert for Naturverforbundet,
skoler, DnT, speideren etc. Konseptet vil bli videreutviklet i 2008. For mer info - se:

www.fugleskolen.no

Fugleturer for pensjonister
Et av våre medlemmer, Knut Stensrud, tok initiativet i mars 2007 til å starte en fuglegruppe for pensjonister som
er tilknyttet Stabekk og Jar Seniorsenter. Gruppen begynte med turer i april, med Knut Stensrud, Gerd Holter og
Geoffrey Acklam som ledere, og i løpet av året hadde 12 turer, 5 om våren og 7 om høsten. Turene har
hovedsakelig gått til diverse lokaliteter i Bærum, men også til Østensjøvann i Oslo og Linnesstranda i Lier.
Gruppen består nå av 15 medlemmer. Turene finner sted annenhver torsdag, vanligvis med 10-12 deltagere.
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NOF/AB har mottatt kr. 25.000.- fra Bærum Kommune i LA21-midler for 2007. Midlene er til Lilløyplassen
Naturhus, for til utstyr som utemøbler og nye nettstenger.
Vi (NOF-AB og NOF-OA) har bidratt med stand og ringmerking og ”fugleprat” på DNT’s aktivitetsdag på
Setern Gård den 4-mars. Johnny R. Pedersen, John Martin Mjelde (NOF/OA) og Geir S. Andersen bidro fra
NOF.
Vi (ved Johnny R. Pedersen) har i januar vært i møte med Bærum Kommune, politikere, kommunenes lokale
vel og andre foreninger i forbindelse med behovet for å etablere en felles friluftsorganisasjon i Bærum.
Vi har kommentert følgende reguleringssaker og høringsdokumenter:
- Bærum Kommunes høringsdokument for ”Kommunedelplanens samfunnsdel 2006-2012”.
- Bærum Kommunes høringsdokument for ” Varsel om offentlig ettersyn – Storøya Grendesenter område 9.5
reguleringsplan”.
- Bærum Kommunes høringsdokument ”Høringsuttalelse til reguleringsplan for Fornebu, område 14 og 15 på
Lilleøya, ref.nr. 06/297”. Utarbeidet sammen med Morten Bergan og NOF/Oslo & Akershus.
Vi har i mars i år, bl.a. med assistanse fra Morten Bergan, sent våre ”bekymringer” til Bærum Kommune og
Fylkesmannen om en mulig storstilt utbygging av tomten til Norste Skog.
Vi har gjennomgått et 20-talls reguleringssaker uten kommentarer.
Lokallaget har støttet Juniorgruppa (Lilløyplassen Naturhus) med økonomiske midler også i år.
Diskusjoner med NOF/OA om mulighet for å slå sammen noen fellesfunksjoner for å oppnå synergier
mellom lokallaget og fylkesavdelingen. Bl.a. sett på mulighet for felles kontingentregime s.a. alle betaler
samme kontingent (og alle får Toppdykkern).
Vi støttet Fornebo-aksjonen 27. september 2007. Aksjonen avstedkom bl.a. en reportasje om saken i
NRK/kveldsnytt samme dag. Aksjonen satt fokus på Statsbygg’s feiltrinn ved utplantingen av titusenvis av
fremmede planter på Storøya på Fornebu. Området som skulle bli Norges flotteste og mest påkostete
miljøprosjekt ble i stedet en økologisk katastrofe. Statsbygg er nå politianmeldt for forholdet !
Terje Bøhler har også i 2007 vedlikeholdt og oppdatert NOF/AB’s WEB-sider. WEB-hotellet (serveren) har
desverre ved flere anledninger vært hacket s.a. NOF/ABs hjemmesider i perioder har vært utilgjengelige.
Vi (ved Johnny R. Pedersen) har deltatt på Bærum Kommune’s LA21-møte den ????
Vi (ved Dag Erichsrud) arrangerte utflukt til Linnestranda i juni for ansatte i Statens strålevern, for å høre
bl.a. nattergal og rørsanger.

Trurrapporter fra våre mange turer er på de etterfølgende sider.

Med vennlig hilsen
Styret – ved Terje Bøhler (leder)

Rapport fra ekskursjoner 2007
I 2007 har vi hatt felles turprogram med fylkesavdelingen i Oslo og Akershus. Under følger et utdrag av
turrapportene som ligger på internettsidene til NOF/OA.
Fredag 9. Mars - Ugletur i Mangen- og Stangeskovene
Årets ugletur i Mangen- og Stangeskovene svarte ikke til forventningene om hukrende perleugler i hopetall.
Turdeltakelsen var det imidlertid ingen ting å si på; 15 deltakere, og vi var totalt 8 biler som kjørte på rekke og
rad innover skogen. Etter regn og sludd tidligere på dagen ble det klarvær til kvelds… Turleder Jonas Langbråten
Lørdag 10. Mars – Fornebu
48 arter. Vi startet fra Lilløyplassen. Turen videre: Storøykilen, Storøya, Koksa, Platået, Storøykilen,
Lilløyplassen (med demonstrasjon av ringmerking) og til slutt Oksenøya. Av Fugleskoleartene ble kun gråmåke
og svartbak (samt ett glimt av en gravand) sett av turdeltagerne… Turleder Per Gylseth
Søndag 25. Mars - Havnelangs i Oslo
34 arter. 9 fuglekikkere tok turen langs Oslos havnestrøk i nydelig vårvær i dag. Litt kjølig fra starten av, men så
snart sola fikk tak ble det riktig godt og varmt. Endel fugl ble det også på listen etterhvert, selv om de store
bombene uteble. Mest overraskende var kanskje en flokk på 18 sangsvaner… Turleder var Lars Erik Johannesen.
Mandag 9. April - Påsketur på Fornebu
60 arter. Tradisjonen tro - Andre påskedagstur på Fornebu. Takket være gårsdagens snøfall og de siste dagers
nordlige vinder uteble det helt store trekket. De oppmøtte ble delt i to grupper - Terje Bøhler tok med hoveddelen
på en rundtur rundt på Storøya, ringmerkingen …Ca 50 oppmøtte, hvorav 5-6 var juniorer. Turleder Terje Bøhler
Lørdag 14. April - Aurskog-Høland
66 arter. Ekskursjonen til Aurskog-Høland samlet 22 deltagere i ni biler. Strålende vær og sommerforhold ut på
dagen! Høydepunkter var ringtrost, lappfiskand, kortnebbgjess og sivhauk... Turleder Svein Dale
Søndag 22. April – Østensjøvannet
28 arter. Striregn og vind gjorde at dette ikke ble noen stor tur. Bare én person møtte opp i tillegg til turleder. Vi
gjennomgikk artene på Fugleskolen før vi trakk oss tilbake igjen. Turdeltagerens største ønske var en syngende
sivspurv, men det fant vi ikke på denne lille turen. Turleder Audun Brekke Skrindo
Søndag 29. April – Fornebu
69 arter. 17 deltakere på turen. 3 rådyr, 2 ekorn. Turleder Johnny R. Pedersen
Lørdag 5. Mai – Årnestangen
52 arter. Ekskursjon NOF Oslo og Akershus. Ca. 20 deltagere. Været denne dagen viste seg å være kjøligere enn
den siste uka. Det var grått og med litt vind. Derfor var det nok noen som følte at de burde ha hatt litt mer klær på
seg. Desverre var det veldig mye vann i Øyern... Turleder Per Stensland
Tirsdag 22. Mai - Fuglesangtur til Dælivann
36 arter. NOF-turen rundt Dælivann gikk i sterk vind i starten, men det stilnet noe etterhvert. 18 deltagere. Vi var
tre fra styret i NOFAB; de to andre, Dag Erichsrud og Beate T. Gulbrandsen, bidro sterkt til at artslisten ble
relativt bra. ... flere gulsangere og bøksangere, en hegre i et tre ved vannet… Turleder Geoff Acklam
Onsdag 30. Mai - Nattergaltur til Linnesstranda
38 arter. 5 deltakere på turen. 2 syngende nattergaler ble hørt, ellers bl.a. rørsanger og gulsanger. Alle svalearter
ble sett. Spesielt mange sandsvaler. Så flest arter fra fugletårnet. Gikk utover på begge sider av Lierelva. Ytterst
på østsiden av elva lå 7 døde store brasmer, muligens tatt av mink. Turleder Dag Erichsrud
Tirsdag 5. Juni - Nattsangertur i Ås
Årets nattsangertur i Follo i regi av NOF OA, fant sted natta mellom 5, og 6. juni. 24 personer møtte fram på Pplassen på Ås stasjon kl 22.30, og vi kjørte så samlet bort til Østensjøvannet på Holstad. I og med at turlederen
hadde drevet litt research på forhånd, bestemte vi oss for å… Turleder Hans Petter Kristoffersen

Onsdag 6. Juni - Semsvann i Asker
38 arter. Turleder og 7 (under normalen pga landskamp i fotball) andre deltagere koste seg på en fin NOF OA-tur
i sommervarmen rundt Semsvannet i Asker. Totalt ble det registrert 38 arter. Antallet av alle arter ble ikke talt
(disse er angitt med et min anslag og + i parentes bak). Turleder Jostein Myre
Lørdag 9. Juni - Åmotkollene i Bærum (Lommedalen)
33 arter. NOF OA tur i utrolig varmt sommervær. Kun tre deltakere, sjøen trekker nok på de fleste i slikt vær.
Generelt litt stille, trolig pga sol/varme, rett og slett ikke tidlig nok oppe/ute... Turleder Knut Arne Nygård
Lørdag 16. Juni - Nattsangertur i kano langs Leira
Kanoturen langs Leira ble en suksess som frister til gjentakelse! Foruten turlederne var det 20 påmeldte til denne
eksosfrie nattsangerturen langs Leiras meandersvinger…. Turleder Håkan Billing
Fredag 29. Juni - Nattravntur i marka
Utgangspunktet for NOF O&A nattravntur var Håpets dør i Fet. 7 håpefulle deltagere ruslet i rolig tempo 2-3 km
innover marka som etterhvert går gjennom "klassisk" nattravnterreng... men det varte ikke lenge før den første
nattravnen lot seg høre her oppe… Turleder Geir Sverre Andersen
Søndag 9. September – Fornebo, sannsynligvis med ringmerking.
62 arter. 30 ex observatører var innom høstens første NOF-tur på Fornebu. Johnny og John Martin sto for
ringmerkingen, og kunne fremvise et asortert utvalg av fugler på første runde (så ble det ganske stille i nettene)…
Turleder Per Gylseth og Johnny R. Pedersen.
Lørdag 22. September. Årnestangen
50 arter. 13 deltagere var med på høstens NOF-tur til Årnestangen. Været var fint med sol hele veien, men litt
mye vind gjorde nok at det ikke ble så mange småfugl på turlisten som vi håpet på. Dagens store overraskelse var
en alke som fisket utenfor fugletårnet… Turleder: Christine Sunding
Søndag 14. Oktober - Mølen (Vestfold)
49 arter. Vi var 9 deltakere på turen og ankom Mølen ca. kl. 10.00. Først dro vi ned til bukta nedenfor jordene
hvor vi så de eneste vadefuglene på turen, 5 tjeld. Av andefugler i bukta så vi en god del ærfugl, stokkender,
kvinand og sjøorre… Høydepunktet på Mølen-turen var en alkekonge på Ilene. Den fløy omkring foran tårnet,
men litt senere ble drept av en gråhegre, som visste tydeligvis ikke hva den skulle gjøre med byttet!
Turleder: Dag Erichsrud
Søndag 21. Oktober - Høstens vakreste Rigmor-tur.
30 arter. Årets båttur fra Sandvika var den 24. om høsten (første var i 1984). Denne gangen bare 31 deltagere,
selv om værforholdene var ideelle. Turen gikk som vanlig fra Sandvika ut til Gåsungene, deretter forbi
Nesoddtangen og inn i Bunnefjorden… Turleder Geoff Acklam
Søndag 28. Oktober. Østensjøvannet
23 arter. Vinden og hadde startet kvelden før og på formiddagen var det regn i tillegg. Men enhver turleder vet at
det kommer fuglefolk uansett.... Vi var 8 personer som tuslet i vei. En gjest var helt fra Australia, men vi klarte
ikke å gi ham noen hjemlengsel i form av noen rømte svartsvaner. Turleder: Audun Skrindo
Søndag 4. November - Ramsarområdet Tyrifjorden–Steinsfjorden
35 arter. Turleder og 9 turdeltagere møtte opp i flott høstvær. Første stopp var ved Ulvøya på Steinsfjordens
østside. Lite å se her nå. Kaldt og skyggefullt. Neste stopp var ved Statoil stasjonen på Vik. Her ligger vanligvis
mye brunnakkeender og sothøner… Kun 20 brunnakkeender her i dag… 122 sothøner! Turleder: Terje Bøhler
Søndag 18. November. Glomma–Vorma
5 arter. Tåken lå tykk ved Fetsund, og holdt seg minst like tett utover dagen. Men 12 turdeltagere fikk en fin tur
med flere morsomme opplevelser likevel. Turens høydepunkter var ikke-ornitologiske: et dyr som svømte ved
Bingsfossen, først utropt som bever, viste seg å være en oter med fisk i kjeften… Turleder: Svein Dale
Lørdag 24. November- Lær deg skogens ”vinterfugler” !
19 arter. NOF AB/OA tur, 11 deltagere, relativt fint vær, minimalt med snø/is, i det hele tatt en fin senhøsttur!
Turleder Knut Arne Nygård

