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Årsrapport 2003
Styret har i 2003 bestått av:
Leder
Terje Bøhler
Kasserer
Dag Erichsrud
Styremedlem
Geoffrey Acklam
Styremedlem
Jostein Myre
Styremedlem
Per Stensland
Vararepresentant
Per Gylseth
Vararepresentant
Glenn Murray (går ut av styret etter årsmøtet 2003)
Vararepresentant
Jarl Nystrøm (går ut av styret etter årsmøtet 2003)
Vararepresentant
Knut-Arne Nygård (inn i styret fra årsmøtet 2003)
Vararepresentant
Johnny R. Pedersen (inn i styret fra årsmøtet 2003)
Foreningen hadde pr. 31/12-2003 200 medlemmer, hvorav:
- 172 betalende i 2003
- 18 ikke betalt siden 2002
- 8 ikke betalt siden 2001
- 2 ikke betalt siden 2000

Ekskursjoner og årsmøte
Søndag 2 mars
Vintertur til Fornebu (Rolfstangen)
Turleder Per Gylseth + 13 turdeltagere. Startet Rolfstangen, deretter Fürst, til slutt Lilløyplassen (med
ringmerking).
30 arter + 1 hybrid sett. Sidensvans i teleskop på kort hold (Rolfstangen), brunsisik, ærfugl (bare vanlige arter).
Tirsdag 11 mars
Ugletur
Turleder Geoffrey Acklam + 16 turdeltagere (hvorav ca 8 ikke-medlemmer). Ingen ugler å høre.
Gikk fra Bykrysset oppover nesten til bekken som kommer ned fra Småvann, og stoppet mange ganger. Spilte av
opptak, men ikke en lyd å høre. I høyden var det flott månelys, en del tåke lenger nede.
Onsdag 12 mars
Lysbildeforedrag om TREKKFUGLER på Bekkestua Bibliotek.
Fremmøte: 53 tilhørere. Et glimrende foredrag holdt av Geir S. Andersen. Annonsert i: Medlemmenes skriv,
Toppdykker’n, Nøttekråka, Naturvernforbundet i Asker’s hjemmeside, A-posten/Aften (”OsloPuls”), Budstikka
(”Hva Skjer”), Østlandssendingen og OA-fugl. Må nok få ”spesial-omtale” i Budstikka for å få større oppmøte
neste år !
Lørdag 5 april
Fornebu
Turleder Per Gylseth + 13 turdeltagere. Sol, men kald og kraftig nordavind. Fortsatt is i vikene. Ugunstig
vindretning for trekk. Ukomplett liste: 5 skogdue, ringduer, 1 fasan(hann), 1 spurvehauk, 1 tårnfalk, 2 knoppsvane,
2 gravand, 2 laksand, 2 krikkender, kvinender, stokkender, 30 grågås, 1 hybrid gråmåke X polarmåke, hettemåker,
svartbak, 2 vipe, 10 tjeld, 2 stillits, 1 fuglekonge…

Mandag 21 april
Fornebu (2. Påskedag)
Turleder Per Stensland + 20-30 turdeltagere. Blant annet musvåk, fjellvåk, 2 fiskeørn, tårnfalk, dvergfalk og
dvergspett.
Søndag 4 mai

Dugnadssøndag på Fornebu.

Torsdag 8 mai
Fuglesangtur til Dælivann
Turleder Geoffrey Acklam + 25 stk. som startet fra Valler kl. 18.05. Været var kjølig og med en del vind og litt
regn, og elendig med fugl: Ingen bøksanger, munk, fluesnapper eller spetter. Mest bare de vanlige artene (meiser,
troster, løvsanger, sanglerker), men 2 sivspurver ved nordsiden av vannet, der det også var et par buskskvetter.
Merkelig nok bare 4 stokkender på vannet; ingen andre vannfugler sett. Vi burde hatt turen noe senere på våren,
men det gjelder nesten alle fuglesangturer!
Lørdag 10 mai
Nordre Øyeren
Turleder Jarl Nystrøm og Geoff Acklam + 10 turdeltagere. Vi begynte med en kort tur langs Leca-veien, der vi, på
nokså lang avstand, kunne se en myrsnipe, en gluttsnipe og en grønnstilk på mudderkanten, og et toppdykkerpar på
vannet. To stripegjess sto på Fautøya. En fin opplevelse, virkelig flotte fugler, selv om de ikke er regnet som ville
fugler. Da begynte regnet, og det blåste mer og mer. Været så trøstesløst ut, så vi ga opp, men på vei tilbake til
bilen så vi en fiskeørn som stupte ned i vannet på Fautøya, men ingen orket å stoppe for å studere den. Ved
Mærkja på vei tilbake kunne vi se 20-30 grønnstilker på meget nært hold, samt en god del krikkender.
Onsdag 21 mai
Fuglesangtur til Semsvann i Asker.
Turleder Jostein Myre + 22 turdeltagere. Hadde det ikke vært for regnet som stoppet bare 5 minutter før turen
startet, hadde vi nok hatt atskillig flere deltagere. Følgende arter ble observert (totalt 33 arter): Grågås, hettemåke,
fiskemåke, sildemåke, makrellterne, laksand, stokkand, strandsnipe, skjære, kråke, ringdue, kjøttmeis, blåmeis,
spettmeis, vintererle, linerle, stær, stilits, bøksanger, løvsanger, munk, låvesvale, taksvale, sandsvale (i følge en av
turdeltagerene skulle det visstnok være en liten koloni nord for Tveiter gård (må sjekkes nærmere)), sivspurv,
gulspurv, svarttrost, rødvingetrost, gråtrost, rødstrupe, bokfink, grønnfink og gråfluesnapper.
Onsdag 28 mai
Nattergaltur til Linnesstranda (ved Drammen)
Turleder Dag Erichsrud + 10 deltakere. Vi hørte i alle fall 3 nattergaler, hvorav 1 hadde vi på 5 - 10 m hold
spillende i mange minutter. Deltakerne syntes det var en fantastisk opplevelse. Ellers så vi Rørsanger, hørte så vidt
Rosenfink, Sivspurv, Gravand, Stokkand, Siland, Knoppsvane (rugende), Løvsanger, Bokfink, Linerle, Låvesvale,
Taksvale, Munk, Gråtrost, Rødvingetrast, Fiskemåke, Gråmåke. Været var strålende.
Fredag 13-14 juni
Nattsangertur i Oslofjord-området
Turleder Jarl Nystrøm + 12 turdeltagere. Fornebu gav 2 myrsangere, Stilla gav ett kull med hornugler, 4 nattergal
og 4 myrsangere. Var i Snekkervika og fikk åkerrikse, nattergal, myrsanger og gresshoppesanger og dro til
Tuentangen og hadde ett kull med hornugle. Da var det så lyst at vi dro hjem igjen!! Alle var ikke med hele tiden
Lørdag 14 juni

Grillaften på Lilløyplassen (Fornebu)

Søndag 15 juni
Fuglesangtur til Øverland.
Turleder Terje Bøhler + 16 turdeltagere. En tur noe sent på året. Fuglesangen litt på hell, men totalt 50 arter
likevel. Blandt annet 2 skogdue, 3 kjernebitere (ved Setern Gård), 4 rosenfink, 8 vipe, 1 myrsanger (ved Gamle
Øverland bru), 2 buskskvett (par med mat i munn), 2 gransangere, 2 gulsangere og en grønnspett.
Onsdag 27. august
Årnestangen/Nordre Øyeren
Turleder Jarl Nystrøm + 7 turdeltagere. Oppmøte på P-plassen ved Høvik kirke kl. 18.00. Ankom Snekkervika
18.45. På Årnestangen først kl 19.45. Kun 1 time på tangen før mørket kom. Mye vind, men endel mudder. Blandt
annet: 40 brusfugl, 1 tundrasnipe, 2 myrsnipe, 1 tjeld, 1 strandsnipe, 15-20 storspove, mye enkeltbekkasin, 1
(hunnfarget) sivhauk, 2 fiskeørn, endel låvesvale, 100 hvitkinngjess, mye gulerler.
Søndag 7. september Semsvann i Asker
Turleder Jostein Myre. Rekordliten deltagelse på turen rundt Semsvannet i dag; kun 1 person. Kanskje pga. dårlig
værmelding (og konfirmasjons-søndag ?); vi snudde ved Hajem pga. regn. Brukbart med fugler: Kråke, skjære,
kaie, nøtteskrike, nøttekråke, gråtrost, ringdue, grågås, gråhegre, stokkand, kjøttmeis, spettmeis, granmeis,
låvesvale, stillits, linerle, rødstrupe, heipiplerke, grønnspett, pilfink, grønnfink bokfink, bjørkefink og spurvehauk
(jaktet på de store småfugl-flokkene som var der).

8. – 13. september
Dugnadsuke på Lilløyplassen Naturhus, Fornebu
Organisering ved Johnny R. Pedersen.
Lørdag 13. september Grillaften på Lilløyplassen Naturhus, Fornebu
Ca 15 personer møtt (felles NOF/AB of NOF/OA).
Lørdag 20. september Fornebu
Turleder var Johnny Roger Pedersen.
Tirsdag 23. september Årsmøte – Lilløyplassen Naturhus, Fornebu
Søndag 28 september Østensjøvannet
Turleder Dag Erichsrud og 5 deltakere. Kalt, pent vær. Ca. 2,5 time. Observerte arter: Snadderand, Toppand,
Kvinand, Krikkand, Stokkand, Toppdykker, Sothøne, Sivhøne, Grågås, Canadagås, Hvitkinngås, Stripegås,
Gråmåke, Vintererle, Pilfink, Grønnsisik og Skjære.
Søndag 5. oktober
Fornebu – Lilløyplassen Naturhus: European Birdwatch 2003
Turledere Per Stensland og Johnny R. Pedersen (ringmerking) og 10-11 turdeltagere med stort og smått (fellestur
med Juniorgruppa). Stålende vær, nordlig drag, men lite fugl å se. Blandt annet 2 spurvehauk, en varsler, en
svartspett, nøtteskrike, nøttekråke, noen siland, lomvi og kvinand også. Også ringmerking av flere trekrypere.
Søndag 12. oktober
Skogstur til Kjaglidalen
Turleder Geoff Acklam og 4 turdeltagere. En fin tur oppover Kjaglidalen, selv om relativt få fuglearter ble
registrert, merkelig nok ingen spetter eller nøttekråker. Før vi kom til brua over Isielva, fant vi en flokk med
stjertmeiser, og et stykke forbi brua en tillitsfull fossekall. Oppe i høyere trakter var det veldig lite å se, men da vi
kom ned til veien igjen gikk en hann jerpe langs veien foran oss, og ved hjelp av Geoffs jerpe-pipe fikk vi en annen
jerpe til å svare fra krattet på oppsiden av veien. Nede ved demningen var det også en fossekall, og ved P-plassen
kretsen en ravn over oss. Som vanlig, ingen sjeldenheter, men en flott tur i strålende høstvær.
Lørdag 25 oktober
Høstens vakreste Rigmor-tur!
Turleder Geoff Acklam pluss 48 turdeltagere. Denne turen, som var den 20’ende i rekken av høstturer (første tur
var 24 november 1984) gikk av stabelen i pent høstvær. Vi kjørte (som vanlig de siste årene) ruten Sandvika Gåsungene - Storeflu i Bunnefjorden - Hovedøya - Snarøysund - Sandvika. 1 smålom, 40-50 storskarver, 60+
gråhegrer, 6 knoppsvaner, 20 kanadagjess, 6 hvitkinngjess, 1 grågås, stokkender, kvinender, 50 ærfugl, 15 sjøorrer,
15 svartender, silender, div. Måker, 50+ lomvi, 2 alkekonger, 1 fjæreplytt, 1 steinvender, 2 hønsehauker.
Lørdag 1. november Tyrifjorden
Turleder Terje Bøhler og 10 turdeltagere. Regn og noe tåke (ganske surt). Ved Ulvøya: 12 sangsvaner, 20
knoppsvaner, 10 kanadagjess, endel toppender, kvinender og brunnakke. Vik: mye sothøner og brunnakker, endel
kvinender, stokkender og toppender, 1 grønnspett. Steinsvika var delvis islagt – lite fugl utover. Lengst nord i
Steinsfjorden: en del svaner, mye brunnakker og sothøner. Juvern (islagt): 1 spurveugle sett på 10 meters hold.
Røssholmstranda: 10 sangsvaner, endel knoppsvaner, 50 kanadagjess, 2 toppdykkere og noe brunnakker, kvinender
og toppender. Oppsummering: lite fugl i forhold til tidligere turer i disse områdene.

NOF’s øvrige aktiviteter i 2003
Fornebu – Lilløyplassen på Fornebu

• Den 5 mai ble fugletårnet satt opp på Storøya. Tårnet er finansiert av Norske Skog og Bærum Kommune.
• Den 13 mai var det offesiell åpning av Lilløyplassen (arrangert av SABIMA i forbindelse med markering av
den internasjonale biomangfold-dagen). Både miljøvernminister Børge Brende og ordfører Odd Reinsfeldt var
til stede. Et svært vellykket arrangement. God pressedekning:
- Fint innslag på Østlandssendingen (TV) samme dag.
- Flott helsides reportasje i Budstikka 14 mai. Notis i Aftenpostens aftennummer 20 mai.
- Bred omtale i Bæringen nummer 7 (30 mai) 2003. NOF fikk rosende omtale av ordføreren for sitt engagement.
- Toppdykkern’n nummer 3/2003.
- Vår Fuglefauna nummer 2/2003.
- Se bilder fra åpningen: http://home.online.no/~pcste/biodiver.htm
- Se også:
http://www.baerum.kommune.no/article.php/article/Børge%20Brende%20åpnet%20fugletårn/?articleID=7990
• Lokallaget har, for 2003, fått innvilget kr. 40.000.- fra Bærum Kommune (LA21-midler) til oppussing av
Lilløyplassen.
• Det har vært god dugnadsinnsats fra noen av våre medlemmer. 8 til 13 september var det dugnadsuke.
• Johnny R. Pedersen (NOF/AB’s styre) har lagt ned spesielt mange dugnadstimer på Lilløyplassen. Han har
nærmest fungert som vaktmester og prosjektleder for mange av aktivitetene her.

Nytt hefte ”Fuglelivet i Asker og Bærum”

• I våres har det vært stor innsats på registreringsfronten. Kulturlandskapene i Asker og Bærum har blitt kartlagt
av: Torsten Kallqvist, Terje Bøhler, Ole-Magnus Hagen, Johnny Pedersen, Knut Eie, Per Stensland, Fredrik
Gade, Tomas Sydberger, Geoffrey Acklam, Per Gylseth, Dag Erichsrud og Øyvind Syvertsen. Knut-Arne
Nygård har gjort registreringer i Bærumsmarka, og Christine Sunding har kartlagt Kolsås-området.
Kulturlandskapene er også sjekket for nattsangere.
• Terje har også foretatt undersøkelser av fasanbestandene i Asker og Bærum. ”Fasanetterlysning” er annonsert i
Budstikka med flott helsides reportasje og stort fargebilde. Annonser (”etterlysninger”) også i Toppdykkern,
Nyingen (Bærum Jeger og Fiskerforrening), Vestmarkingen (Asker Jeger og Fiskerforrening) og Nøttekråka
(Naturvernforbundet i Bærum).

Ellers …

• Vi har annonsert våre turer i Bæringen, Asker & Bærum Budstikke, Østlandssendingen, Aftenposten/Aften,
“Nøttekråka” (tidsskriftet til Naturvernforbundet i Bærum.
• Per Gylseth har også i år gjort en glimrende jobb med WEB-sidene ”Siste Nytt” og ”Nattsangersidene”.
”Siste Nytt” sidene er de desidert mest besøkte sidene under NOF/OA.
• Vi takker Jarl Nystrøm for lang og tro tjeneste i styret. Jarl har sittet i styret siden 1992, og har blandt annet
vært turleder for årlige nattsangerturer de seneste år, mange turer til Mølen, Kurefjorden og Nordre Øyeren,
samt vært med og arrangert tur til Utsira. Jarl stiller seg fortsatt til disposisjon som turleder, hvilket vi setter
stor pris på.
• Juniorgruppa – underlagt NOF/Oslo og Akershus:
Lokallaget takker Glenn for den flotte innsatsen for Juniorgruppa. Glenn har ledet gruppa i et par års tid, og
mang en junior har nok fått etablert en spirende fugleinteresse.
• Juniorgruppa – Lilløyplassen Naturhus
Etter at NOFs Juniorgruppe ble oppløst tidligere i år tok vi (Terje) initiativ til et møte den 26 juni 2003 hvis
formål var å opprette en bredt sammensatt gruppe som kan organisere ulike naturfaglige aktiviteter (primært)
rettet mot barn og unge – gjerne med familie. Aktivitetene skal være gratis, ikke ”medlemsorientert”, og åpne
for alle. Gruppen er tenkt å skulle ha med representanter fra de ulike foreningene som deltar under
Lilløyplassen Naturhus og disse vil da stille med ressurser på de forskjellige arrangementene som juniorgruppa
setter i gang. I øyeblikket er følgende med i juniorgruppa’s styre:
- Thorbjørn Endal – NiB
- Kari Rigstad – Norsk Zoologisk Forening (Flaggermusgruppa)
- Terje Bøhler – Leder av Norsk Ornitologisk Forening, Asker og Bærum lokallag
- Johnny R. Pedersen – NOF/AB
Gruppa er frittstående - uten styring fra noen av moderforeningene. Johnny R. Pedersen er leder det første året.
Gruppa vil ha Lilløyplassen Naturhus som utgangspunkt for sine turer. I år ble det arrangert to turer i
Juniorgruppas regi: En flaggermustur ved Kari Rigstad (NZF) den 20/9 med ca 75 fremmøtte, og en fugletur
ved Johnny Pedersen den 5/10.
• Per Stensland var i møte med Statsbygg 24/4 for å diskutere status/fremdrift Lilløyplassen.
• Gjennomgått et 20-talls reguleringssaker uten kommentarer.
• Vi har lagt inn klage på regulerings-plan og reguleringsbestemmelser for Langodden. Ser ikke ut til bli hørt.
• Media og annonsering (utover vår turannonsering – beskrevet annet sted):
- Per Stensland var i Nitimen ca. 20 mars. Dette var et innslag om skjære.
- Per Stensland hadde en flott 4 siders reportasje i Budstikka den 26/4-2003.
- Flotte annonseringer for våre turer i Asker og Bærums Budstikke ved flere anledninger.
- Per Stensland med innslag på Ni-timen 1/11 om delvise trekkfugler, deres fødevalg samt noe om fugleforing.
• LA-21 Forum
Terje Bøhler har deltatt på LA21-møte (initiativ fra Bærum Kommune) den 24/4. Han har påtatt seg oppgaven
med å finne folk fra ulike naturfaglige miljøer som kan tenke seg å være med i en LA21-temagruppe
”Områdevern og Biologisk mangfold”. Terje deltok også på halvårsmøtet i LA21-Forum (Bærum Kommune)
torsdag 27/11.
• Nye hjemmesider: www.naturnett.org/nofab/
Vi (Terje) har lagd nye hjemmesider (august 2003). Dette blandt annet for å synliggjøre oss bedre samt å øke og
bedre informasjonen om vårt arbeide til våre medlemmer (og andre).
• Skoleklasse på Lilløyplassen.
Fredag 29/8 hadde Morten Bergan (NOF/OA) invitert en 3'
dje klasse fra Grav skole på Lilløyplassen. Alle
ringmerkingsnett var oppe og Morten Bergan og Johnny Pedersen delte opp klassen i to og tok en gruppe hver.
Gruppene ble tatt med på nett-runde, fortalt om ringmerking, kikket på fugl og de fikk også se og høre om
sommerfuglene og insektene Johnny har samlet der ute i sommer. Alle fikk holde fugl i hånden og sett fugler i
teleskop. Alt i alt en suksess og helt klart noe vi MÅ få gjort mer av.
• ’NNB-filial’ på Lilløyplasssen Lørdag 1. November.
Styremedlem Per Stensland, som også er styreleder av Norsk Naturbokhandel (NNB), inviterte alle interesserte
til Lilløyplasssen. Her kunne man prøve kikkerter, teleskop og bla litt i ny og spennende fuglelitteratur. Det ble
satt fokus på det relativt nye fenomenet digiscoping, og det ble vist hvordan man kan kombinere et digitalt
kamera og et teleskop. Det var ca 40 personer innom Lilløyplassen under utstillingen til NNB
• NINA minirapport 021: Storøykilen og Koksa på Fornebu - Forslag til overvåkingsprogram.
Bærum kommune er forvaltningsmyndighet for Storøykilen og Koksa naturreservater etter naturvernloven.
Kommunen har spurt NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) om å utarbeide et overvåkingsprogram for
disse to reservatene. Vi har på forespørsel kommentert NINA’s foreløpige versjon av denne.
Mvh Styret - ved Terje Bøhler

