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Foreningen hadde pr. 31/12-2004  200 medlemmer:
177 betalende i 2004
8 ikke betalt siden 2003
9 ikke betalt siden 2002
6 ikke betalt siden 2001

Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004

Lørdag 6 mars Vintertur for å se etter sjøfugler
Turleder Per Gylseth og ca. 12 turdeltagere. Startet fra bommen på Lilløya kl. 10.00. Fornebo: Storskarv 3,
Gråhegre, Knoppsvane 2 (2K), Kanadagås 16, Gravand 6, Ærfugl 35, Tjeld 45, Sildemåke ua. graellsii ad, Lomvi
10, Varsler. Bjørvika: Havelle, Hønseauk ad F og 1 ind 1K M, Polarmåke 2K. Havellen på Bjørvika ble sett av
JRG (ikke oss). Vi så en 1K M Hønsehauk slå en fiskemåke. Men en ad F hønsehauk overtok raskt byttet!

Tirsdag 16 mars Årsmøte
Avholdt på Lilløyplassen. Medlemstur rundt på Fornebo.

Lørdag 27 mars Spennende spettetur i vårskogen
Turleder Knut Arne Nygård og 15 turdeltagere. Oppmøte kl. 05.30 ved P-plassen vis-à-vis Øverland Gård.
Spennende gry-tidlig vårtur innover veien mot Muren for bl.a. å se og høre etter ulike spetter og om mulig ugler.
Hele 15 personer møtte frem ved Øverland klokka 05:30 i dag tidlig så fremmøtet må sies å ha vært overraskende
bra. 26 arter ble hørt / sett, men de store høydepunktene uteble. Blandt spettene var det Flaggspetten som trommet
ivrigst, men også Svartspett og Grønnspett ble hørt. Hele artslisten: Grønnfink, Grønnsisik 2-3, Blåmeis,
Gulspurv 2-3, Kjøttmeis, Svartmeis, Spettmeis 2, Svarttrost 6-7, Nøttekråke, Kråke 1-2, Dompap 4-5, Bokfink,
Nøtteskrike 2, Granmeis 4-5, Ringdue 4-5, Flaggspett 5-6, Svartspett 2-3, Grønnspett 2-3, Trekryper 1,
Gjerdesmett 1, Fuglekonge 2-3, Skjære 2-3, Toppmeis 1-2, Orrfugl 1, Vipe 1, Sanglerke 4-5. I tillegg fikk vi sett
en flott elkgu/fjorårskalv, samt høre en råbukk rope rett bak oss ved Brunkollen.

Mandag 12 april Tradisjonsrik Fornebu-tur 2. påskedag
Turleder Morten Bergan og 54 deltagere. Fellestur med NOF/OA og Juniorgruppa.
Den tradisjonsrike 2. påskedagsekskursjonen hvor vi forhåpentligvis får se ploger av kortnebbgjess, skarv, og
kanskje fjellvåk og fiskeørn. Påsketradisjonen med fugleekskursjon til Fornebu 2. påskedag dukket opp med
kaldt, men pent vær og bortimot fugletomt hva småfugl angår. Imidlertid, 54 deltagere dukket opp. Store og små



og mange ukjente, men interesserte, fjes og. Knoppsvane, toppand, gravand og kvinand i kilen samt flotte stillits i
syrinbuskene nær ved oss var da imidlertid noe og lærerikt for mange. Etter litt småpludring om Fornebu som
trekksted og NOFs arbeid med å bevare området borte ved Lilløyplassen tuslet vi alle sammen rundt kilen og bort
til fugletårnet på Storøya. Straks kom en storskarvsverm i det fjerne, men meget fjernt. Like etter kom en
VANDREFALK, også den langt borte. Men om litt dro falken seg innover Storøya, la så plutselig om til
høyhastighetsgir og gassen i bånn. Etter 4-500m sa det smækk rett i en stakkars hettemåke som ikke enset annet
enn godværet, de tumlet omkull i noen millisekunder hvorpå falken dro av sted med byttet i klørne. DEN
ULTIMATE ROVFUGLOPPLEVELSE!! Senere kom en praktfull fiskeørn inn kilen og alle fikk sett den svært
godt i medlys. Merkelig nok ble det lite rovfugl ellers, men gode observasjoner av tårnfalk og jordugle livet opp i
forsamlingen ved og i tårnet. Årets første to steinskvetter og dverglo, nok en fjern storskarvflokk og 2 nye
vandrefalker. Jo da, det er vår.

Søndag 25 april Ringmerkingstur til Fornebu
Turleder Terje Bøhler, Johnny R. Pedersen og 75-80 turdeltagere. Fellestur med NOF/OA og Juniorgruppa.
Omtrent halvparten av de fremmøtte var barn. Ringmerking med Johnny R. Pedersen. Mye fugl å se. Bl.a
hornugle, jordugle, tårnfalk, dvergfalk og skjeand. Flott 2-siders rapport i Asker og Bærums Budstikke. En svært
vellykket tur.

Lørdag 8 og søndag 9 mai Dugnad på Lilløyplassen Naturhus (Oksenøya - Fornebu)
Oppmøte på Lilløyplassen kl. 12.00. Søndagen startet med ekskursjon. Morten Bergan koordinerte.

Tirsdag 11 mai Fuglesangtur til Dælivann
Turleder var Geoffrey Acklam med 16 turdeltagere. Turen rundt Dælivann startet i kjølig vær, men vindstille. Det
var bra med fuglesang, særlig i første del av turen, med munk, løvsanger, 2-3 bøksangere, de vanlige trostene, og
en sivspurv. Ingenting på vannet bortsett fra 3 stokkender, men 2 makrellterner fløy omkring her. Det var vått og
gjørmete rundt nordøstlige del av vannet, og her sa to av deltagerne takk for seg, mens resten kom ut på veien, og
så en flokk på ca. 100 ringduer og 2 skogduer, og hørte ravn og sanglerke. Det var kanskje det kjølige været som
var grunnen til at en del arter ga lite lyd fra seg; vi hørte ikke grønnspett, dvergspett eller gransanger, og jeg tror
det bare var jeg som hørte noen få strofer fra en gulsanger. Merkelig nok ingen svaler sett. Det hadde vært bedre å
holde turen noen dager seinere. Grunnen til dårlig oppmøte på turen var nok at annonsen i Bæringen kom samme
dag, samt at den ikke ble annonsert i Budstikka

Lørdag 15 mai Nordre Øyeren
Turleder Per Stensland og 8 turdeltagere. Tur til naturreservatet i Nordre Øyeren – et naturreservat med
internasjonal vernestatus ("Ramsar-område"). Meget høy vannstand. Blant annet ble følgende arter observert: 4
knekkand, 10 gulerle, 2 sivsanger, 2 småspove, en fiskeørn, traner hørt, 10 gulerle, nattergal.

Onsdag 26 mai Fuglesangtur til Semsvann i Asker
Turleder Jostein Myre og ca 20 turdeltagere. Turen gikk i regnvær (første delen, senere ble det oppholdsvær). Så
ikke noe veldig spennende: Strandsnipe, vintererle, fossekall, hvitkinngås, grågås, canadagås, kjøttmeis, blåmeis,
fuglekonge, ravn, kråke, svarttrost, gråtrost, rødvingetrost, løvsanger, låvesvale, taksvale og sandsvale (1
eksemplar også i år), rødstrupe, linerle, stillits mm.

Lørdag 5 juni Nattergal- og sangertur til Tjøme
Turleder Rune Olsen og 8 turdeltagere . I Tjøme kommune er det totalt observert 275 forskjellige arter. Vi dro ut
til sydspissen av øya- til Moutmarka ved Verdens Ende (ca. 1 ½ til 2 timers kjøring). Fellestur med Oslo og
Akershus fylkesavdeling. Turen ble meget vellykket. Alle utenom 2 personer kunne bli med på trostesangeren,
men de som ble med angret definitivt ikke på det! Det var 9 personer inkl. meg som var med på Moutmarka
hvorpå 2 personer dro hjem etterpå (bodde på Tjøme). Ellers ble Ilene og Gjennestadvannet besøkt.

Tirsdag 8 juni Skogstur over Åmotkollene
Turleder Terje Bøhler og 4 turdeltagere dro for å se etter arter som duetrost og andre arter som trives i
”høyereliggende” områder i Bærum. Været og utsikten var av ypperste klasse, og følgende observasjoner er verdt
å nevne: Gjøken hørte vi flere ganger på turen. Duetrosten viste seg frem på en ypperlig måte, og både fuglen
(som satt i en tørrfuru nær ”Åmotkollenes vestligste topp”), varsellys og lokkelys kunne studeres i flere minutter.
Storlom, to stk, lå på Aurevann. Sammen med gjøk, på mange måter den største overraskelsen. Korsnebb sp.,
vanskelig å fastslå, men svake 'gypp' og rent furuterreng fører til at en tenker på Furukorsnebb... En orrhane ble
også observert.

Fredag 11 (-12) juni Nattsangertur i Oslofjord-området



Turleder Kunt Eie og 30 turdeltagere. Fellestur med NOF/OA.
Ni personer var med fra Høvik kirke kl 21:00, men på Fetsund dukket resten opp, og vi ble 30 personer (i 10
biler) som fartet rundt på Romerike denne lyse sommernatta. Utfordringen var å få med seg elvesangeren på
Sørumsneset, busksangeren ved Stilla, nattravn ved Tunnsjøen og åkerrikser ved Haneborg. Fra Fetsund dro vi ut
på Søndre Bjanes. På Rossholmen sang en sivsanger. Deretter dro vi ut til Tuentangen. Elvesangeren var
samarbeidsvillig og sang aktivt fra Sørumsneset på andre siden av Leira. Neste stopp var Ringstilla, med innlagt
marsj til Stilla. Vi hørte 4 myrsangere og 2 dvergloer i det området. En myrsanger ble hørt ved bensinstasjonen på
Fetsund. Vi stoppet ved Midtskog i Fet, og umiddelbart etter at alle var blitt stille kunne vi høre surringa fra en
nattravn i retning Engahøgda ved Holmetjern. For flere var dette noe man ikke hadde opplevd før, så dette var
absolutt en av turens høydepunkter. Vi ankom Hellesjøvann ved 2-tiden, og der sang det 1 sivsanger i sør, og 1 i
nord. Rørsangerne og sothønsene var også aktive. I området ved Stilla, når vi gikk fra Ringstilla, hadde vi 3
myrsangere, 1 skogdue, 1 grønnspett, 1 tornsanger, 1 skogsnipe og sothøns. Fra Ringstilla dro 4 av oss ut til
Årnestangen i Rælingen. Like nord for Heknersletta krysset en elegant lerkefalk veien. I dammen innerst ved
Snekkervika lå et skjeand-par. 4-5 sivsangere underholdt oss med vakker sang i området nord for sauegrinda ute
på tangen. Høydepunktene på turen var utvilsomt elvesanger og nattravn. Et poeng med turen i tillegg til å
oppleve fugl, var blant annet å vise turdeltagerne hvilke områder som kan besøkes, slik at flere kan legge ut på
slike nattsangerturer på egen hånd.

Lørdag 12 juni Grillaften på Lilløyplassen Naturhus (Oksenøya, Fornebu)
Det var oppmøte kl. 19.00 på Lilløyplassen Naturhus.

Tirsdag 15 juni Kjaglidalen
Turleder Geoff Acklam og 13 turdeltagere. Vi var 13 deltagere som startet fra Bjørum Sag kl. 18.05. I området
rundt det gamle sagbruket så vi en utfløyet fossekallunge og en hann vintererle, og på vei opp til Kjaglia
registrerte vi de vanlige 4 trosteartene, en flaggspett, syngende munk, løvsanger, gransanger, og en gulsanger ved
Kjaglienga. Oppe ved det hvite huset ble vi hilst velkommen av en dame som er en av dem som har overtatt huset
som feriested, og vi ble oppfordret til å ta stoler ut av uthuset og sette oss på plenen, noe som de fleste gjorde. Vår
sveitsisk deltager var den som fant de fleste fuglene, og her fant han en kjernebiter som hoppet langs stien som
går fra huset mot elven, deretter fløy den rett mot oss og forbi på noen få meters hold. Vi hørte ingen rosenfinker,
men damen ved huset hadde sett en 2 dager tidligere. Straks vi startet nedover kom det en kraftig regnbyge, men
flere fugler ble registrert: et kull med strandsniper (3 meget små unger), en gråfluesnapper, en hagesanger, en
kjernebiter hørt et stykke nedenfor brua,  og til slutt enda en kjernebiter som kom flyvende like ved bommen nær
hovedveien. Det ble en fin tur; synd at ikke flere var med.

Lørdag 11 september Grillaften på Lilløyplassen Naturhus (Fornebu)
Det var oppmøte kl 17.00 på Lilløyplassen.

11 – 19 september (uke 38) Dugnadsuke på Lilløyplassen Naturhus (Fornebu)
Ikke veldig godt oppmøte.

Søndag 12 september Fornebu (Bærum)
Turleder Morten Bergan og minst 16 turdeltagere. Fellestur med NOF OA. Godt med fugl, men "strøbarkparken"
på Storøya var (selvsagt) øde. Det er jernspurv, munk og ringdue det går i nå. Det var ringmerking ved Johnny R.
Pedersen.

Søndag 19 september Fornebu (Bærum)
Leder Jonny Pedersen og Per Stensland og 15 turdeltagere. Fellestur med Juniorgruppa.
Flott vær. Det var noe trekk av småfugl, hovedsaklig heipiplerker, men også sanglerker, jernpsurv, sivspurv og
endel grønnsisik. Ellers var det opp mot 10 makrellterner i området, noe som er ganske sent. Det ble foretatt
ringmerking fra morgenen av, og anslagsvis 15-20 fugl gikk i nettet. Jonny Pedersen tok ansvaret for denne
aktiviteten, og han forklarte på en fin og pedagogisk måte forskjellen på artene og ikke minst draktvariasjoner. Vi
avsluttet ekskursjonen med en tur ut til tårnet. Her var det nesten ikke fugl å se, noe som bla. all barken som er
lagt ut må ta hovedskylden for.

Søndag 3 oktober Bærum Birdwatch, Fornebu og Lommedalen
Geoff Acklam + 5 turdeltagere startet ekskursjon fra Bykrysset i Lommedalen kl. 10.00. Dette ble en våt
opplevelse. Regnet begynte akkurat da vi startet, og ble stadig verre, slik at kaffen ble inntatt stående under
grantrær på toppen av veien forbi Aurevann. Det regnet under hele turen (nær 3 timer), og det var ikke mye liv i
fuglene; til og med korsnebbene uteble. Eneste det var mye av var dompap. Artslisten i den rekkefølgen vi så



dem: Skjære, grønnfink, kjøttmeis, gulspurv, kråke, svarttrost, gråtrost, dompap, blåmeis, bokfink, granmeis,
nøtteskrike, flaggspett, fuglekonge. Tils. 14 arter. Også 2 ekorn.

Lørdag 9 oktober. Skogstur med utgangspunkt fra Øverland Gård
Turleder Knut Arne Nygård og 5 turdeltagere gikk innover mot Muren i flott høstvær. Startet fra Øverland 09:05,
gikk over Garlaushøgda, Fiskelaus, Skrivarberget, Brunkollen, Muren og veien tilbake. Tilsammen 4 timer og 20
min. Det ble tilsammen 30 arter, og det var stor aktivitet frem til ca 12:00 i skogen. Spesielt nevnes låvesvale,
sidensvans, jerpe, gråspett, hønsehauk og kattugle. Komplett liste: Hønsehauk 1, Jerpe 2, Kattugle 1, Gråspett 1,
Grønnspett 1, Flaggspett 2, Låvesvale 2, Sidensvans 9, Rødstrupe 2, Svarttrost 3, Gråtrost +, Rødvingetrost 3,
Fuglekonge +, Granmeis 4, Toppmeis 5, Svartmeis +, Blåmeis +, Kjøttmeis +, Spettmeis 4, Trekryper 1,
Nøtteskrike 5, Skjære 5, Nøttekråke 10, Ravn 1, Bokfink 2, Grønnsisik +, Gråsisik 8, Grankorsnebb +, Dompap
10, Gulspurv 1.

Søndag 17 oktober Vestfoldtur
Turleder Dag Erichsrud og 4 turdeltagere dro til Mølen (ved Larvik) i noe regnfult vær og relativt sterk vind. Vi
var også innom Ilene v/Tønsberg på veien tilbake. Forholdene tatt i betraktning ble resultatet ganske bra. Av
spesielle arter som ble observert nevnes 2 tundragjess (på jorde nederst på Mølen),1 gråstrupedykker, 1
toppdykker og 2 smålom (sannsynligvis smålom og ikke storlom). Ellers ble 2 bekkasiner sett (enten enkelt- eller
kvartbekkasiner, Geoffrey holdt mest på kvartbekkasiner), en korsnebbflokk, samt noen få myrsniper både på
Mølen og Ilene. Ellers de mer vanlige ender og sjøfugler. Vinden vanskeliggjorde observasjonsmulighetene en
del, slik at det ble et par timer på Mølen og 3/4 time på Ilene.

Lørdag 23 oktober Høstens vakreste Rigmor-tur!
Turleder Geoff Acklam og 45 turdeltagere dro fra Rigmorkaia i Sandvikselva/Kadettangen i pent vær og
vindstille. Som vanlig gikk turen først ut til Gåsungene, der noen småvadere ble observert, men på langt hold.
Noen mente at to av disse var fjæreplytt. Deretter gikk turen via Nesoddtangen og inn Bundefjorden, der dagens
høydepunkt var en nise, som skapte begeistring blant de mange unge deltagere. Her ble det også observert en
dvergmåke, en ny art for Rigmor-turene. Derimot ble ingen alkekonger sett, for første gang på mange år.
Artslisten var følgende: Horndykker 2 (Storeflu, Nesodden)); Storskarv 50; Gråhegre 50; Svartand 10-15; Sjøorre
15-20; Ærfugl 150; Våk ub. ptS; Fjæreplytt 2 (Gåsungane, Bærum); Småvader ub. 3 (Gåsungane, Bærum);
Dvergmåke ad (Hellvik, Nesodden); Lomvi 100; Alke 10; Sidensvans flere.

Lørdag 30 oktober Tyrifjorden
Turleder Terje Bøhler og 10 turdeltagere. Det var gråvær og surt, men oppholdsvær. Dro først rett nord for
Sundvollen og så litt utover Steinsfjorden. Deretter dro vi til Vik, så til Steinsvika. Videre til Juvern's øst og
vestside for så å avslutte på Røssholmstranda.
En god del andefugl å se, men ikke de helt store mengdene (litt for tidlig ?). Kan nevne massevis av toppender
(særlig i Steinsfjorden), 10 silender (Ulvøya), ca 10 laksender, noe stokkender, 4 svartender (Ulvøya), brunnakker
(store mengder ved Vik og i Juvern), knoppsvaner (en god del over hele området, spesielt mye i Juvern), ca 15
sangsvaner i Juvern. 4 havelle sett fra Vik. Dette var nok turens høydepunkt. Sothøner (mye ved Vik, noe i
Juvern), Toppdykkere (1 sett fra Vik, 4-5 sett fra Røssholmstranda), 1 storlom (Røssholmstranda).

Søndag 5 desember Lær deg vinterskogens lyder!
Turleder Per Stensland og ca 20 turdeltagere møtte opp ved Øverland, og var klare for en tur inn mot Sætern og
Nygård. Været var mildt og fint. På vei inn mot Sætern, fikk alle stifte bekjentskap med de vanligste artene som
kjøttmeis, blåmeis, dompap, fuglekonge og trekryper. Ved Sætern hadde vi også flere spettearter, herunder både
grønn- og svartspett. På et av fuglebrettene kompletterte vi meiselista med svart- og granmeis. Underveis hadde vi
også både nøtteskrike og nøttekråke. På Sætern nøt vi lunsj, og enkelte gikk også til det skritt å kjøpe inn stedets
berømte vaffler. Dessverre viste ikke spurveugla seg på turen, men slikt kan man aldri garantere, bare
markedsføre som en mulighet. De finnes dog her, det vet vi. Artslista blir selvsagt mager på denne tiden av året,
men hensikten med slike turer er jo ikke antallet. De som ikke kunne lydene fra før, lærte seg antagelig de
vanligste fuglelydene i vinterskogen. Vi tror derfor leksjonsmålet ble nådd og at de fleste hadde utbytte av
søndagsturen.



NOFs øvrige aktiviteter i 2004

Lilløyplassen Naturhus (LPN) - Fornebo
• Et styre for Lilløyplassen er formalisert. Alle brukerforeningene er representert. NOF/OA har (i kraft av å

være leietaker) 2 representanter i styret.
• Johnny R. Pedersen ledet Juniorgruppa på LPN i 2004. Juniorgruppa har vært svært aktive på LPN i 2004.
• Per Stensland har vært NOF/AB’s representant i styret i LPN i 2004.
• Lokallaget i Asker og Bærum fikk for 2004 tildelt kr. 35.000.- til videre restaurering av Lilløyplassen av

Bærum Kommune (LA21 midler).

Prosjekt ”Fuglelivet i Asker og Bærum”
• Møte med Bærum Kommune 27/1-2004 i forbindelse med presentasjon av prosjektet, samt ide-utveksling om

hvordan vi evt kunne utvikle et samarbeide rundt prosjektet.
• Torsten Källqvist har levert en flott rapport over fuglelivet ved Triungsvannet.
• Mye registreringsarbeid i kulturlandskapet også i år.
• Våre hjemmesider er oppdatert med utfyldende informasjoner, bl.a. om ovennevnte rapporter.
• Se rapportene på: www.naturnett.org/nofab/fuglelivet.html

Ellers
• Vi takker Jostein Myre for sin gode innsats i NOF/AB’s styre. Jostein har vært i styret siden 2000. Han har

vært spesielt aktiv i forhold til arbeid med barn og unge (Juniorgruppa). Jostein han også ledet mange
ekskursjoner.

• Utarbeidelse av folderen ”Fugler på Fjorden”. Knut Arne Nygård og hans datter Marte har utarbeidet folderen
”Fuglelivet i Fjorden”. Den ble lagt ut på rutebåten ”Rigmor” som går i rutetrafikk i Vestfjorden
(Bærumsfjorden) vår- og sommerstid.

• Vi har vært med på flere møter i LA21-forum (avholdt i kommunehuset i Bærum).
• Friluftslivets Dag 2004 den 5 september 2004. Vi hadde stand ved Tømmervika ved Semsvannet i Asker

under Friluftslivets dag den 5 september. Var med på to planleggingsmøter også (7/6 og 26/8).
På Friluftslivets Dag vil jeg anslå det var ca. 7-800 turgåere rundt Semsvannt – som passerte vår stand.

• Per Stensland arrangerte tur til Falsterbo i regi av Oslo og Akershus avdelingen. Rapport ligger her:
http://home.online.no/~pcste/falsterbonofoa.htm

• 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.
• Johnny R. Pedersen har også i år ledet ”Juniorgruppa – Lilløyplassen Naturhus”. Et svært aktivt/vellykket år:

13 arrangementer, opplegg for 4 skoleklasser, mye forespørsler fra skoler, kommuner. Mange WEB-treff.
• Knut Arne Nygård vedlikeholder Juniorgruppas tjeneste ”Uglemeldinga”(mailing-liste med ugle-meldinger).
• Vi har gjennomgått et 20-talls reguleringssaker uten kommentarer.
• Reguleringssak (forundersøkelser) ang Jarmyra:

Multiconsult (ved Vegar Meland) er engasjert av Øvrevoll Ballklubb for å undersøke eventuelle konsekvenser
for naturmiljøet av en kunstgressbane på Jarmyra. NOF har bistått Multiconsult med info i saken.

• Reguleringssak ang. nytt dobbeltspor langs Engervannet (Jernbaneverket):
- Vi har gitt innspill til Jernbaneverket på denne saken.
- Geoff var på befaring med Jernbaneverket (v/ Håvard Kjerkhol) den 01/11-2004.
- Dette resulterte i rapport fra Jernbaneverket til Norsk Ornitologisk Forening datert 01.11.2004:
  ”Befaring langs Envervannet 0.11.04 med Asker og Bærum Ornitologiske Forening”.
- Geoff var også på befaring med Naturvernforbundet og botanikkere ved Engervannet 22/12-04.

• Reguleringssak Langodden:
Vår klage på reg-saken for Langodden ble ikke hensyntatt (ref 2003/15421  FM-J datert 8/12-04).

Med vennlig hilsen
Styret – ved Terje Bøhler (leder)


