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Årsrapport 2000 
 
 
Styret har i 2000 bestått av: 
Leder    Terje Bøhler 
Kasserer   Dag Erichsrud 
Styremedlem  Geoffrey Acklam 
Styremedlem  Magnus Irgens (kun våren. Flyttet til Tromsø/studier) 
Styremedlem   Anja Nietz 
Vararepresentant  Per Gylseth 
Vararepresentant  Ingrid Isaksen (fra våren 2000) 
Vararepresentant  Jostein Myre 
Vararepresentant  Jarl Nystrøm 
Vararepresentant  Per Stensland 
Vararepresentant  Fredrik Bøhler (kun våren. Flyttet til Mandal/skole) 
 
Foreningen hadde pr. 31/12-2000   149 betalende medlemmer (167 inkl. de som ikke hadde betalt de siste 2 år) 
 

Møter: 
Årsmøtet 29/2-2000 på Stabekk videregående skole. Kl. 19.00, rom 409. Atle H. Qvale holdt lysbildeforedraget 
“LISTA - et fugle-eldorado”. Atle har tråkket sine barnesko i disse områdene. Styret ble gitt mandat av årsmøtet 
til å øke medlemskontingenten til max. kr. 70.-/år - med mulighet for en felleskontingent for alle medlemmer. 
Totalt 14 fremmøtte. Dette dårlige oppmøtet tilskrives delvis at det ble lagt i vinterferien, delvis at det var 
Champions Leage fotballkamp på TV (Rosenborg - Dynamo Kiev). 
 

Ekskursjoner: 
Torsdag 16 mars Ugletur langs Isielva (Bærum) 
Turleder er Geoffrey Acklam. 22 deltagere. Dessverre ingen ugler sett eller hørt. Derimot en fossekall både sett 
og hørt. 
 
Søndag 2 april Fornebu 
Turleder er Jarl Nystrøm. 17 deltagere. Både i Storøykilem, Oksenøya og noen på Furst. 30 arter. Surt og snø i 
lufta (og noe på bakken). Varsler (platået), viper(2), sanglerker(20), tjeld, laksender, silender, stokkender, 
gravender, storskarv(2), grønnfink, bokfink, kråker, skjærer, ringduer(2), 1 storspove (etter avsluttet tur) etc … 
 
Mandag 24 april (2. påskedag) Fornebu 
Turleder er Terje Bøhler . Ca 60 deltagere! Gråvær, men god temperatur. Geir S. Andersen hadde satt opp 
ringmerkingsnett. Kun 3 fugler ble ringmerket, men ”påsketur” var vellykket – svært godt oppmøte. 
 
Søndag 30 april Nordre Tyrifjorden 
Turleder Terje Bøhler & Atle H. Qvale + 23 oppmøtte. 63 arter. Var også oppom Viggo Ree. Han holdt et 45 
minutters foredrag om kultur- og naturverdiene i områdene. 
 
Lørdag 6 mai Hellesjøvann og Hemnessjøen (Aurskog/Høland) 
Turleder Dag Erichsrud + 9 deltagere. Penvær. 41 arter. 
Sothøne, toppdykker, gråhegre, kråke, sivspurv, vipe, fiskemåke, toppand, kvinand, stokkand, gluttsnipe, 
fiskeørn, sivhauk, linerle, rødstilk, grønnstilk, sivsanger, rørsanger, skjære, kråke, bokfink, løvsanger, ringdue, 



skogdue, spurvehauk, gulerle, storlom, makrellterne, knoppsvane, gråmåke, svartbak, grågås, kanadagås, trane, 
småspove, svart-hvit fluesnapper, kjøttmeis, kaie. 
 
Torsdag 18 mai Fuglesangtur til Dælivannet (Bærum) 
Turleder Geoffrey Acklam + 40(+) turdeltagere (Bl.a. Atle Q + undertegnede). Annonsert i Østlandssendingen 
(ikke Bæringen eller Budstikka!). Bl.a. bøksanger, rørsanger, løvsanger, munk, hagesanger, laksand, stokkand, 
kvinand, buskskvett, ravn (hekking i “østveggen”), skogdue, jernspurv, fuglekonge, rødstrupe, grønnfink, 
gjerdesmett, rødvingetrost, svarttrost, gråhegre, makrellterne. 
 
Søndag 21 mai Kurefjorden (Østfold) 
Turleder Jarl Nystrøm + 15 turdeltagere. Ca. 70 arter. Nordre Oven bukt (v/Fuglevik Camping) var fenomenal: 
avosett(2), svartehalespove, temmincksnipe(4-5), dvergsnipe(3), dverglo, myrsniper, sandlo, viper, storspover, 
ringgås(1), horndykker, vepsevåk, trane(4), lappspove(1), rørsanger, tårnseilere, møller, tornsanger, munk. 
Kurefjorden(innerst): tornskate, musvåk ++. Denne tiden (23-27 mai) er flott her! 
 
Onsdag 31 mai Linnesstranda (Drammen) 
Turleder Dag Erichsrud + 16 turdeltagere. Kjørlig + en god del vind! Kun 21 arter: sandsvaler, taksvale, 
låvesvale, tårnseiler, gråmåke, kråke, rørsanger, nattergal, laksand, knoppsvane, gråtrost, rødvingetrost, svarttrost, 
makrellterne, sivspurv, linerle, stokkand, munk, rødstrupe, bokfink, stær. 
 
Søndag 4 juni Fuglesangtur langs Øverlandselva. 
Turleder Terje Bøhler + 20 turdeltagere. Ingen komplett artsliste. Gråtrost, rødvingetrost, svarttrost, gulspurv, 
pilfink, stillits(6-7) , rosenfink (6-7), s.h. fluesnapper, gråfluesnapper, vintererle, fossekall, spurvehauk, vepsevåk 
(over Muren), fjellvåk ??? over Brunkollen ? (”hvit” overgump! Så senere spurvehauk m/lys overgump…) 
gulsanger(1), ringdue, skogduer(2), taksvale, låvesvale, tårnseiler, hagesanger, løvsanger, tornsanger, munk, 
sanglerke, grønnfink, grønnsisik, 
 
Torsdag 8 juni Fuglesangtur langs Isi-elva (Bærum) 
Turleder Geoffrey Acklam + 12 turdeltagere. Sol. 32 arter. 
Gråtrost, svarttrost, måltrost, rødvingetrost, fossekall, linerle, løvsanger, munk, hagesanger, gransanger, 
gulsanger, strandsnipe, bokfink, svarthvit fluesnapper, grå fluesnapper, gjerdesmett, rødstrupe, grønnsisik, 
rosenfink (3 syngende), kjernebiter (mulig hekking øverst ved gården), ravn, flaggspett, jernspurv, ringdue, 
gråmåke, hettemåke, kjøttmeis, låvesvale (5), taksvale (2 - mulig hekking øverst ved gården), tårnseiler(3), 
vintererle og vepsevåk (observert av Atle H. Qvale - “nederst ved demningen”). 
 
Fredag 16 til lørdag 17 juni - Nattsangertur (sen kveld og noen timer utover natten). 
Avlyst ! 
 
Lørdag 19 august Kurefjorden (Moss) 
Turleder Jarl Nystrøm + 2 fremmøtte. Fint vær og flott tidspunkt. Dette var også siste dag før ferdselsforbud i 
reservatet (“stengt” mellom 20/8 og til midten av september (oktober?). 21 vaderarter sett! 2 fjellmyrløpere, 
sandlo, tundralo, polarsnipe, sotsniper, etc… Vepsevåk, sivhauk, tornskater, blåstrupe ++ (turen var ikke 
annonsert i Budstikka/A-posten). 
 
Lørdag 26 august Årnestangen, Nordre Øyern (“Lillestrøm”) 
Turleder Per Stensland + 9 fremmøtte. (turen var ikke annonsert i Budstikka/A-posten). 
 
Lørdag 2 september Storøykilen/Fornebu 
Turleder Terje Bøhler + 9 turdeltagere. Ringmerking med Tollef Hellerern. Ringmerket ca. 70 fugl mellom kl. 
07.00 og kl. 12.00. Ellers 10-talls storskarv (rundt Torvøya), gråhegrer, svartspett, dvergspett og flaggspett, 2 
gluttsniper, storspove, stillits, trepiplerker etc. Lite action bortsett fra ringmerkingen. Ringmerket jernspurver, 
blåstrupe, hagesanger, løvsanger, tornsanger, pilfink, grønnsisik, sivspurv. 
 
Lørdag 16 september Semsvann (Asker) 
Turleder Terje Bøhler + 12 turdeltagere. Lettskyet. 8 grågjess, 1 laksand, 3 stokkand, 1 storskarv i vannet! Heipip, 
steinskvett, flaggspett (hørt), 2 svartspett (sett), grønnspett (hørt), stillits, grønsisik, gråsisik, linerle, spettmeis, 
kjøtt- og blåmeis. Fornøyde turdeltagere. 
 
Lørdag 30 september (Europeean Birdwatch Day) - Storøykilen/Fornebu 
Turleder: Terje/Morten Bergan (fellestur m/OA og OA’s “Juniorgruppe”) + 30 oppmøte. Ikke mye spesielt å se, 



men spennende og engasjerende med ringmerking med Morten Bergan, Geir S. Andersen og Tollef Helleren. 
Mange og fornøyde turdeltagere! 
 
Lørdag 21 oktober Nordre Tyrifjorden (fellestur med Oslo og Akershus fylkesavdeling) 
Turledere: Terje Bøhler og Atle H. Qvale + 20 turdeltagere. 39 arter sett: svartspett, skjære, kråke, knoppsvane, 
stokkand, toppand, kvinand, spettmeis, gjerdesmett, laksand, gulspurv, svartmeis, blåmeis, svarttrost, grønnfink, 
stillits, kjøttmeis, kanadagås, fiskemåke, sothøne, brunnakke (100-drevis), rødvingetrost, grønnsisik, gråmåke, 
gråspurv, gråtrost, pilfink, grønnspett, heipiplerke, kaie, rødstrupe, trekryper, krikkand, granmeis, stjertmeis, 
hønsehauk, flaggspett, siland, gråsisik. Veldig mye vann, dårlig vær og dårlig med fugl. Normalt skulle det ligge 
et hundretalls sangsvaner her på denne årstiden. Nå var det 0! Det sies at dette var den varmeste oktober siden 
målinger var startet (200 år siden). Dette forklarer fraværet av sangsvaner. 
 
Lørdag 28 oktober Båttur med Rigmor 
Turleder Geoffrey Acklam + 35 turdeltagere. Kl 10.00-14.00. Noe dårlig vær fra morgenen. 1 gråstrupedykker (!), 
1 splitterne (!), 100 lomvi, 10 alke, 1 alkekonge, 10 svartand, 5 sjøorre, 30 siland, 30 kvinand, 30 stokkand, 6 
knoppsvaner, 0 gjess!, 50+ ærfugl, 30 gråhegre, 50-100 storskarv, sidensvans. 



 

Annet 2000 
• Møte i Bærum Rådhus 9-feb-2000 med bl.a. Hans Kristian Lingsom (Bærum Kommune), Terje 

Johannesen (Bærum Kommune), Fylkesmannens miljøvernavdeling (Arne Nesfeldt), NOF (Terje 
Bøhler), 5 representanter fra “Kilen sjøflyklubb” i forbindelse med: 
- Klargjøre de ulike instansers syn på eventuell konsesjon (?) for fremtidig sjøflyvirksomhet ved  
  Storøykilen (rett inntil naturreservatet i Storøykilen). 
- Rydde opp i “vindpølse-saken”. NOF insisterte på at “sjøflyklubben” fjernet denne da den var ulovlig 
  satt opp og faktisk i strid med vernebestemmelsene for naturreservatene. 
Møtet resulterte i et referat: “Notat HLI/09.02.00 - Interessekonflikter mellom sjøflyvirksomhet og 
naturvern/friluftsliv i Storøykilen”. 

• NOF/AB’s leder Terje Bøhler ble tildelt “Naturvernprisen 1999” av Naturvernforbundet i Bærum. 
Prisen bestod av et flott grafisk arbeide. I tildelingsteksten står det: 
”Som leder av Norsk Ornitologisk Forening - avd. Asker og Bærum har han gjort en særlig fortjenestefull 
innsats ved å delta i registreringen av fuglebiotopene i forbindelse med planene for utviklingen av 
Fornebu og etableringen av Haga golfbane. Videre har han drevet opplysningsvirksomhet for bevaring av 
fuglelivet og biologisk mangfold.” Fint innslag i Budstikka 10 mars. 
http://naturvernforbundet.no/noa/om-nib/nibs-miljoevernpris-article23699-2211.html 

• Per Stensland har vært i media flere ganger: 
- NRK Radio “Nitimen” den 26/3 på Fornebu/Storøykilen i forbindelse med årets fugl (linerle) 
- NRK/TV “Ettermiddags-TV” 13/4 i forbindelse med årets fugl. 
- NRK Radio “Nitimen” den 1/6 ved Godthåb. Fuglereportasje om fugleunger, biler, katter etc. 
- NRK Radio 7/11 ang. Lomvi-invasjonen. 

• Vi har aktivt støttet etableringen av fylkesavdelingens (NOF/OA) “Juniorgruppe”: 
- Terje startet opp arbeidet med å etablere denne. 
- Juniorgruppa ledes av Ingrid Isaksen. 
- Avdelingen er underlagt Oslo & Akershus fylkesavdeling av NOF. 
- Lokallaget har bidratt med ressurser, etableringsmidler (kr. 1.000.-) og annen driftsstøtte (utstyr etc.). 

• Vi har annonsert våre turer i Bæringen, Asker & Bærum Budstikke, Østlandssendingen, 
Aftenposten/Aften og i “Nøttekråka” - Tidsskriftet til Naturvernforbundet i Bærum. 

• Årest fugl = Linerla. Aktiviteter: 
- Lang artikkel i Budstikka den 20 mars - av Ingrid Isaksen (”Juniorgruppa”). 
- Et tosidig A4 skriv sent ut til alle skoler i Asker & Bærum m/info + henvisning til NOFs “linerlesider”. 
- Per Stensland ble intervjuet av “Ti-timen” på Fornebu 26/3 i forbindelse med årets fugl. 

• Gjennomgått bl.a. følgende reguleringssaker: 
- “Tanum kirkeveger” 
- “Ny E68-trase over Sollihøgda …” 
- ”Barnehage i Caroline Øverlandsvei/Ekebergveien” 
- ”Igangsettelse av planarbeid for Øverland Miljøgrend (Øverland Vestre)”. Sent inn kommentarer. 

• Møte med Barnas Turlag (Den Norske Turistforening) på Sæthern Gård (22/8). Vi har kommet med 
mange innspill/forslag som kan bidra til at Sæthern Gård kan utvikles til det ”DNT friluftsenter” man ser 
for seg. 

• Levert klage på “Reguleringssaken for Øverland/Haga golfbane i Bærum”. Datert 29/8-2000. 
• Politianmeldt Haga Golf til økokrim for brudd på reguleringsbestemmelsene. 

Anmeldelsen er gjort sammen med Naturvernforbundet i Bærum og Oslo og Omland Friluftsråd. 
Tiltakshaver har gått utover reguleringsbestemmelsene og rasert kantsoner langs elven der inngrep ikke er 
tillatt. 

• Utarbeidet “Fugler - et ide- og aktivitetshefte” (Terje Bøhler) med støtte fra Akershus Fylkeskommune 
(Kontaktrådet for Agenda 21) og Bærum Kommune (Ungdomstjenesten). Heftet er først og fremst ment 
til bruk for lærere, speiderledere og ungdomsklubber etc som har et ønske om å bruke fugleprosjekter i 
sine aktiviteter rette mot barn og ungdom. Heftet kan man få ved å henvende seg til undertegnede. 

 
 
 
Mvh Styret 
Ved Terje Bøhler 


