
Norsk Ornitologisk Forening

Asker og Bærum Lokallag
Postboks 111

1321 Stabekk

Haslum  03/01-2001

Årsrapport 2001

Styret har i 2001 bestått av:
Leder Terje Bøhler
Kasserer Dag Erichsrud
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Vararepresentant Ingrid Isaksen
Vararepresentant Jarl Nystrøm
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Foreningen hadde pr. 31/12-2001   177 betalende medlemmer (191 inkl. de som ikke hadde betalt de siste 3 år) !

Ekskursjoner og årsmøte

Lørdag 17 februar        Vintertur til Fornebu
Turleder Per Gylseth + 19 deltakere. –5C lettskyet og 15 cm snø. Tårnfalk, musvåk, 2 fjellerker på ”de nye
toppene” ved Storøykilens østside, 30 bergirisk, (liten) flokk skjeggmeis (Koksa) på 6-7 meters hold, fasan, 2
grønnfink, 1 ringdue, blåmeis og kråker. Vellykket.

Onsdag 14 mars            ÅRSMØTE med lysbildeforedrag ”Fuglelivet i Bærum”  på Bekkestua Bibliotek
Årsmøtet startet kl. 18.30 (15 fremmøtte). Lysbildeforedraget starter kl. 19.30 (110 fremmøtte). Svært vellykket
konsept. Må planlegges og forfines til neste år. Følgende annonsetekst i A&B budstikke: ”Norsk Ornitologisk
Forening arrangerer lysbildeforedrag onsdag 14 mars kl. 19.30 på Bekkestua bibliotek. Foredraget vil ta
utgangspunkt i fuglelivet under de ulike årstidene, og hvordan fuglelivet forandrer seg i forskjellige naturtyper i
Bærum. Du trenger ingen forkunnskaper om fugl for å ha glede av dette foredraget. Vel møtt - fri entre.”
Annonsert i A&B budstikke (spalten ”fri”+ egen rubrikkannonse + omtalt annet sted i avisen, A-posten/aften:
spalten ”oslopuls”, Østlandssendingen (eMail) – 5 min. innslag av Per Stensland, Nøttekråka.).

Søndag 1 april                Fornebu
Turleder Per Gylseth + ca. 35 deltakere. Flott vær. Ca. 60 arter. 2 fjellerker, 100+ snøspurv, 100 bergirisk, 200+
sanglerker, 3 tornirisk, 1 sangsvane (fløy lavt over), 10+ storskarv, ca. 10 grågjess, 1 nøtteskrike, sandlo (hørt), 2
vipe, hønsehauk, spurvehauk, hornugle, etc.

Tirsdag 3 april               Ugletur
Turleder er Geoffrey Acklam + 30 turdeltagere. Startet for tidlig på kvelden (sommertid). Ingen ugler, men fin tur.
Bl.a. fossekall, mye svarttrost, rødstruper, ringduer og hønsehauk.

Mandag 16 april (2. Påskedag)    Påsketur til Fornebu
Turleder er Terje Bøhler (Morten Bergan ringmerker) + ca. 60 turdeltagere (hvorav ca. 15 ”unge”). Fellestur med
Oslo & Akershus samt ”Juniorgruppa”. Meget vellykket. 1 fjellerke, 400+ bergirisk, 115 storskarv, 3 spurvehauk,
1 fiskeørn, 1 dvergfalk, 2 tårnfalk, 4 ringtrost, etc. (58 arter ble observert på Fornebu denne dagen). Reportasjer
med bilder i ungdomstidsskriftet ”Zoom” (?) og ”Norsk Skuletidsskrift” (?) (skoletidsskrift på nynorsk).



Søndag 29 april             Morgenfugltur til Fornebu
Turleder er Per Gylseth – 1 (!) turdeltager. Surt og kaldt, noe regn. Vind fra sør (se under).

Søndag 29 april             Fornebu
Turleder Terje Bøhler + 15 turdeltagere – overtok der forrige tur sluttet. Oppholdsvær, men ”regntungt” og sur
sønnavind. Mye fugl på trekk. Bl.a. ca 250 storskarv og ca. 200 kortnebbgjess (mange mindre flokker), myrhauk,
sivhauk (hun), fiskeørn, tårnfalk, musvåk, spurvehauk, 4 skjeender, 2 traner. 85 arter ble sett på Fornebu i dag!

Søndag 6 mai                 Fuglesangtur ved Ramsåsen.
Turleder Per Stensland + 22 turdeltagere. Pent vær, nordavind, litt kjølig (våren var ikke kommet langt). Lite fugl.
Blant annet:
Hekkende ravn, stjertmeis, grønnsisik, troster, flaggspett, heipip, bokfink, løvsangere, 1 mulig kjernebiter
(kjernebitere ble observert dagen  før).

Tirsdag 15 mai               Fuglesangtur til Dælivann
Turleder Geoffrey Acklam + 43 turdeltagere. Hønsehauk (ca. ved Dalbo Gård), ravn (Kolsås), bøksanger,
gulsanger, grå fluesnapper, skogdue, …

Tirsdag 22 mai               Semsvann i Asker
Turleder Jostein Myre + 53 turdeltagere. Pent vær, men for mye vind. Intet spesielt å se. Vintererle ved
”utløpselva”, ellers makrellterne, gravand, kvinand, stokkand, strandsnipe, løvsanger etc.

Tirsdag 29 mai              Nattergaltur til Linnesstranda (Drammen)
Turleder Dag Erichsrud + 10 turdeltagere. Skyet, kjølig, fuktig luft og litt vind. 29 arter: nattergal, rørsanger, …
Intet usedvanlig.

Fredag 1 juni                 Nattsangertur i Oslofjord-området (fellestur med Oslo og Akershus)
Turleder Jarl Nystrøm + 13 turdeltagere. 20.30 – 03.30 (ikke alle var med til Fornebu). Vellykket – fornøyde
turdeltagere.
Blant annet følgende ble hørt/sett: Hemnessjøen: en mulig islom (en sikker observasjon ble gjort 2 dager tidligere),
hornugle. Hellesjøvann: sivsangere og rørsangere. Stilla bak Åråsen: Åkerrikse. Åråsen (”oversiden”): nattergal.
Fornebu: 2 myrsangere (Holtekilen).

Lørdag 9 juni                 Kurefjorden (Østfold)
Turleder Jarl Nystrøm + 7 turdeltagere. Lite fugl, men mer enn fryktet (grunnet dårlig vær i forkant). 2 sotsnipe, 1
svømmesnipe, 2 tundrasnipe (lite vadere, men de som ble sett var spennende). Vendehals, 1 vepsevåk, 2 musvåk, 2
skjeender, 2 flotte (hann) bergand, 2 stjertender.

Lørdag 25 august          Kurefjorden (Moss)
Turleder Jarl Nystrøm + 6 turdeltagere. Mye fugl, men lite spennende. 8-10 sotsniper, 7 horndykkere, 5
polarsniper, mye sandlo, 7 myrsniper. 1 gulsanger, 1 vendehals, noe trepiplerke, noe/få gulerler. 

Søndag 2 september     Storøykilen/Fornebu
Turleder Per Stensland + ca. 30 turdeltagere (hvorav 8 ”juniorer”). Lettskyet/regn. Ringmerking med Per Gylseth.
Veldig mye fugl i nettene. 2 musvåk, 1 myrsnipe, 1 gluttsnipe, 1 heilo, 1 lappspurv, 20-talls hegrer, noe gulerler,
trepip, skogduer, låvesvaler på trekk etc, etc …2 revunger som lekte.

Lørdag 8 september     Årnestangen, Nordre Øyern (“Lillestrøm”)
Turleder Per Stensland + 8 turdeltagere. Høy vannstand. Ingen mudderflater og (altså) svært dårlig med (”vann-”)
fugl.

Lørdag 22 september   Mølen (Vestfold)
Turleder Geoffrey Acklam + 6 turdeltagere.  Lite fugl (kanskje bedre senere?) og ingen ringmerkingsaktivitet
(nedlagt ?). 
MØLEN: 1 Vandrefalk, 1 spurvehauk, 1 bergand, noe sjøorre og svartand. 3 lappspove, 1 tundralo, 0 tjeld ! Lite
småfugl, 1 steinskvett, noe heipip, lite trost (for tidlig). ILENE: (også dårlig) 1 vandrefalk, 2 musvåk, 3-4
dvergsniper, 1 sandlo, 1-2 myrsniper, 1 gluttsnipe, 2 toppdykkere, noe kvinender. SANDEBUKTA (også dårlig):
flere hundre grågjess, 3 kanadagjess, noe brunnakke, 10 gråhegre, 0 vadefugl!



Søndag 7 oktober (World Birdwatch Day – World Bird Festival) - Storøykilen/Fornebu
Turleder Terje Bøhler + 2 turdeltagere. Striregn!!! 3 enkeltbekkasin, 10 storskarv, 5 gråhegrer, noe stokkand og
kvinender, 1 siland, 3 enkeltbekkasin, 2 sivspurv, 1 fasan, 1 stillits, 10 gråsisik (brunsisik ?), 10 heipip, 10
sanglerke, 30 gråtrost, 10 ringduer.
(Dagen før, bl.a. 150 grågjess på Oksenøya (1 merket: ”B-US”: Grå ring med hvit skrift: ”B” stående, ”US”
liggende), 1 varsler på Storøya, 55 gråhegre, 50 vipe)

Søndag 14 oktober        Tur langs Isielva
Turleder Geoffrey Acklam + 14 turdeltagere. Fantastisk høstvær. Mye vann i elven – håpløst å høre noe før man
var kommet helt opp til Kjaglia. Nøttekråker, gråsisik, fuglekonge, grønnspett (hørt) og toppmeis. Tittet på et
gammelt reirhull av tretåspett. 1 rugde. Geoffrey: ”Ved en evt. skogstur neste år tror jeg vi må finne på noe annet
enn Isielva; støyen fra elven var svært irriterende. Kanskje andre stier i Lommedalen, eller innover fra Kattås ?”.

Søndag 21 oktober        Nordre Tyrifjorden (fellestur med Oslo og Akershus fylkesavdeling)
Turleder Terje Bøhler + 15 turdeltagere. Tåke på morgenen. Antar bedre noe (14 dager ?) senere (vært for mildt?).
Bl.a følgende ble sett: Vik: 70 sidensvans, silender, brunnakker, knoppsvaner, toppender, kvinender, hettemåke,
sothøner (bl.a. en juv – stor ”dununge”!). Steinsvika: 1 stjertand (hunn), knoppsvaner (20), krikkand (5), storskarv
(1), enkeltbakkasin (2), stillits (1), sivspurv (2), siland (7), sothøner. Juvern: brunnakke (300), knoppsvaner (150),
sangsvaner (2), sothøner, 1 syngende rødstrupe, gjerdesmett. Synnern: knoppsvaner (20). Røssholmstranda: sjøorre
(1), smålom (1), gråhegre (1), storskarv (1), vipe (1). Sælabonn: svartand (1). Takk til Glenn Murray for servering
av utsøkte sveler.

Lørdag 3 november      Båttur med Rigmor
Turleder Geoffrey Acklam + 61 turdeltagere. Nydelig høstvær. Rute: Sandvika – Gåsungene – Nesoddtangen –
Storeflu – Bjørvika – Bygdøy – Lysaker – Vassholmflu - Torvøya – Sandvika. Tall fra Per Gylseth: Storskarv
100+, gråhegre 75+ (hvorav 50+ ytterst i Koksa/Storøya), knoppsvane 5, grågås 2, kanadagås 5, hvitkinngås 20,
stokkand 20, ærfugl 120, svartand 85, sjøorre 1, kvinand 85, siland 15, laksand 3, tjeld 2, hettemåke 20, fiskemåke
50, gråmåke 100++, svartbak 50, lomvi 75, alke 2, alkekonge 8, bydue, skjærepiplerke 1, gjerdesmett 2, blåmeis,
nøtteskrike 7, skjære, nøttekråke 1, kråke, gråspurv, pilfink, grønnfink, gråsisik ub.

Lørdag 8 desember      Vintertur til Storøykilen/Fornebu
Turleder Per Gylseth + 16 turdeltagere. Skyet, oppholdsvær + 2 C.
Vannrikse (Sumpa bak ”Hawk”), hønsehauk (juv.) , spurvehauk, musvåk, 10+ skjeggmeis (Koksa), 150 gråsisik, 1
brunsisik, 5 polarsisik, 3 sivspurv (Koksa), 5 gjerdesmett (2 Storøykilen + 2 Koksa), 2 rødstruper, 1 stillits, 2
bjørkefink, 1 gråhegre (noen skjør i fjorden), 5 storskarv, 15 kvinender, 5 stokkand, 2 siland, 2 toppand, 1 lomvi, x
blåmeis, x kjøttmeis.



NOF’s aktiviteter i 2001
� Foreningen hadde pr. 31/12-2001   177 betalende medlemmer i 2001 (191 inkl. de som ikke hadde betalt de siste 3 år).

Lokallaget har aldri hatt så mange medlemmer! Vi mener dette i hovedsak tilskrives bedre synliggjøring samt fokus lokalt preg.
� Per Stensland har vært i media flere ganger:

- En av hovedaktørene i Tv-serien VINGESLAG (NRK), en serie på 5 programmer.
- Filmopptak for ”Ut i Naturen” angående golfbaner. Opptaket var 1/10 – programmet sendes i 2002.
- NRK/radio

� ”LA21-Forum” (et forum initiert av Bærums politikere og startet opp av kommuneadministrasjonen).
Vi (Per S. og Terje) har vært med på innledende møter i Bærum Kommunehus 3 april 2001 samt flere møter utover våren og høsten.

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

� Vi har innledet fruktbart samarbeide med Barnas Turlag (Den Norske Turistforening (DNT) på Sætern Gård (Murnveien):
- Jostein har bidratt med flere fellesarrangementer mellom NOF’s ”Juniorgruppe” og Barnas Turlag.
- Diverse ideutvekslinger (bl.a. på DNT-møtet 11/3 på Sætern Gård)
- 18/5 var Terje guide på en fugletur på Sætern Gård for 4’de klassinger fra Borgen Skole i Asker – i regi av Barnas Turlag.

� ”Juniorgruppa” – underlagt fylkesavdelingen i Oslo og Akershus.
- Vi (Ingrid, Jostein og Terje) har generelt bidratt med å utvikle Juniorgruppa.
- Jostein koordinerer all aktivitet mot Barnas Turlag. Mange aktiviteter utført: fuglekassesnekring,
  uglekassesnekring, ugletur, ringmerking etc. Mange fine turer/arrangementer!
- Lokallaget har fått tak i en ny person (Glenn Murray) til å lede Juniorgruppa videre. Tidligere leder Ingrid Isaksen
   ønsket å fritas fra videre engasjement. Vi takker Ingrid for sin flotte innsats for foreningen! Glenn vil knyttes til lokallaget.
- Lokallaget ønsker å støtte arbeidet i Juniorgruppa både finansielt og med ressurser/kompetanse forøvrig.
- Innvilget kr. 2.000.- til driftsmidler til Juniorgruppa i 2001.

� 18/4 guidet Geoffrey Acklam lærer og elver ved naturbrukslinjen på Stabekk Videregående skole på Fornebo.
� 23/4 holdt Per Stensland lysbildeforedrag for skoleklasser på Lesterud Skole (Bærums Verk).
� 26/4 holdt Per Stensland lysbildeforedrag om fuglelivet i Asker for Asker Skiklubb. 43 fremmøtte.
� 17/5-21/5 arrangerte Per Stensland sammen med Atle H. Qvale (NOF/OA) fugletur til Skagen.
� 27/5 var Terje Bøhler guide på en fuglesangtur med ”barne- og familiegruppa” i Haslum Menighetsråd til Dælivannet. Ca. 15

turdeltagere.
� 26/9 Terje deltatt på ”Seminar om Golf og Konsekvensutredninger(KU)”. Arrangert av Miljøverndepartementet og KU-Forum.
� Fokus Fornebu: Brev 4/9 til Fylkesmannen, Bærums ordfører og arbeids- og adm.-minister Jørgen Kosmo med sterk anmodning om ikke

å tillate å bygge ny USA-ambassade i buffersonen på Storøya. Vi har profilert Fornebu-saken i LA21-Forum samt bidratt med økonomisk
støtte til ringmerkingsvirksomheten på Fornebu. Vi har også kommentert reguleringssaken for Langodden (berører Naturreservatet i
Koksabukta): Vi krever KU + helhetsvurderinger.

� Gjennomgått et 20-talls reguleringssaker – uten kommentarer.
� Kommentert (til utbygger/Bærum Kommune) følgende reguleringssaker:

Videregående Skole på Øverland Vestre (igangsettelse av planarbeid - berører Øverlandselva). Presteveien 6 (igangsettelse av
planarbeid – berører Øverlandselva). Langodden – berører Naturreservatet i Koksabukta (Fornebu). Lommedalsveien 289 (berører
Lommedalselva).

� Opprettet kontakt med Asker Kommune – står nå på distribusjonslista
s.a. vi får tilsendt saksopplysninger ved større reguleringssaker.

”Guide til Fuglelivet i Oslo og Akershus”
En bok over fuglelivet i Oslo og Akershus er nettopp gitt ut. Svein Dale,
Geir S. Andersen, Knut Eie, Morten Bergan og Per Stensland har lagt ned
et fantastisk arbeid med denne boka. Dette er en bok som vil bli stående
som et referanseverk i mange tiår fremover. Boka inneholder bl.a:
� Beskrivelse av de beste 145 stedene for å se etter fugler.
� Detaljerte kart som bl.a. viser adkomst.
� Info om forekomsten til alle 317 fuglearter som er sett her.
� Mengder av annen info.

Boka anbefales på det varmeste. Den har bl.a. fått glitrende kritikker i Vår
Fuglefauna, og er et ”must” for alle fugleinteresserte i Oslo og Akershus.
Boka koster kr. 320/350 og kan kjøpes av/fra:
Morten Bergan  67149858 (p)  (kr. 320.- ved personlig oppmøte)
Knut Eie           22508091        (kr. 320.- ved personlig oppmøte)
Eller fra Norsk Naturbokhandel’s (kr. 350.- sendes i posten) flotte
internettbutikk: www.norsk-naturbokhandel.no
Eller ring og få tilsendt en katalog - tlf: 38 39 35 75
E-post: naturbok@online.no

Forøvrig: 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.shtlm      Hjemmesidene til Fylkesavdelingen i Oslo og Akershus.

Mvh Styret
v/Terje Bøhler


