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Årsrapport 2010 
 
Styret 2010: 
Leder   Terje Bøhler 
Kasserer  Dag Erichsrud - erstattet av Bård Kyrkjedelen fra 1/1-2011 
Styremedlem  Bård Kyrkjedelen 
Styremedlem  Johnny R. Pedersen 
Styremedlem  Simon Rye 
Styremedlem  Rune Zakariassen 
Vararepresentant-1 Knut Arne Nygård 
Vararepresentant-2 Ingen (etter Beate Tveteraas Guldbrandsen som gikk ut av styret i 2010). 
 
 
Pr. 31/12-2010 hadde lokallaget 205 medlemmer. 
 

 

NOF-AB’s aktiviteter i 2010 
 

 

Lilløyplassen Naturhus (LPN) - Fornebo 
• Audun Brekke Skrindo er nå ansatt gjennom SABIMA (50% stilling) som naturveileder på Lilløyplassen 

Naturhus. En LPN-styringsgruppe vil bli konstituert, bl.a. med representanter for SABIMA (arbeidsgiver), 
NOF/OA (formell leietager) og Naturvernforbundet i Bærum. Alle detaljer er p.t. ikke på plass.  

• Styret i NOF/AB ser med glede frem til profesjonell drift (i ordets rette betydning) på LPN og ønsker å bidra 
til at LPN blir en suksess.  

• For mer info om LPN, se:  www.lilloyplassen.net 
 

Sandsvaleprosjektet på Fornebu 
• Johnny Pedersen har vært i kontakt med Bærum kommune og Skanska (i NOF/AB’s regi) for å diskutere 

mulighetene for å etablere en sandsvalekoloni i buffersonene. Rettere sagt å sikre den eksisterende kolonien i 
området ved å flytte på haugene de har hekket i de siste årene. Prosjektet kjøres i regi av NOF/AB. 

 

Prosjekt ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010” 
• Terje Bøhler har ferdigstilt boken (”FiAB2010-Vol-1”). Den kan kjøpes gjennom NOF/OA.  

De to andre volumer av ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010” (FiAB2010): 
- FiAB2010-Vol-2: Dataunderlag 
- FiAB2010-Vol-3: Prosjekter og referanser 
finnes kun i elektronisk form og kan lastes ned fra NOF/AB’s hjemmesider. 
 

 

Stabekk og Jar Seniorsenters fuglegruppe 
Stabekk og Jar Seniorsenters fuglegruppe, drevet av Knut Stensrud og Geoffrey Acklam, har vært svært aktive i 
2010 og hatt 10 ekskursjoner og møter på våren og seks på høsten. Ved utgangen av 2010 har gruppen vokst 
til 24 personer, og det har vært ca. 9-16 deltagere på hvert møte og hver tur (aktivitetsprogram bak). 
 



 
Ellers . . . 

 
• Årsmøte avholdt 13-oktober 2010 på Lilløyplassen Naturhus. Kun formelle punkter (intet foredrag). 
• Vi har vært i dialog med Ingvild Tandberg (Rådgiver miljø i Bærum kommune) i forbindelse med vår 

tidligere uttalelse angående kommunedelplanen for kystsonen i Bærum. Noen konkrete spørsmål ble delegert 
til Morten Bergan for videre diskusjon (grave opp deler av Hundsund, og /eller gjenåpne til Snarøykilen). 

• Vi (v/Johnny Pedersen) har arrangert fugletur på Fornebu for en kulturforening sprunget ut fra Telenor. 
• Vi (v/Terje Bøhler) har utarbeidet to rapporter for Bærum kommune: 

- ”Viltkartlegging Bærum kommune 2010 – Utvalgte fuglearter” 

- ”Viltkartlegging Bærum kommune 2010 – Rovfugl (hønsehauk og vandrefalk)”. Unntatt offentlighet. 
• Vi (v/Terje Bøhler) har vært i dialog med ulike vel, NiB og andre, i forbindelse med den planlagte turveien 

langs Engervannets ”togside”. 
• Vi (v/Terje Bøhler) har vært i dialog med Caroline Drefvelin og utarbeidet tekst til skilter som skal plasseres i 

Dælivannet Landskapsvernområde (angående ulike fuglearter i området). 
• Vi (v/Terje Bøhler) har deltatt på seminar i regi av SABIMA 12-14 nov. 

Representanter fra Artsdatabanken, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statistisk sentralbyrå, Naturhistorisk 
Museum og Norsk institutt for naturforskning (NINA) var blant innlederne. 
http://sabima.no/sider/tekst.asp?side=814 

• Vi (v/Terje Bøhler) har deltatt på seminar ”Fra funn til vedtak” i regi av SABIMA (19-21 mars). 
• Vi (v/Terje Bøhler) har deltatt på seminar i Stjørdalen 9/11-2010 i regi av Artsdatabanken i forbindelse med 

offentliggjøring av den nye norske rødlisten for 2010.  
• Vi (v/Terje Bøhler) har holdt begynnerkurs i NOF/OA regi (”Fugler som hobby”).  
• Vi (v/Geoffrey Acklam) har levert en to siders rapport over fuglelivet ved Stovivannet til Skui Vel ved 

Morten Heldal Haugerud. 
• Møter og telefonisk kontakt med Torbjørn Endal i Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i forbindelse med 

Lilløyplassen Naturhus (LPN). 
• Johnny R. Pedersen ble invitert til Nordisk konferanse om ærfugldrift 3-5 september 2010 på Vega hvor han 

holdt foredrag om Full City ulykken samt Rehabilitering av oljeskadd fugl.  
• Vi (ved Johnny R. Pedersen) bisto Asker kommune og Statens Naturoppsyn med registrering, fangst og 

rehabilitering av oljeskadd fugl ved akutt utslipp av diesel i Vollen, Asker 05.03.2010. En taxibåt ved kai 
sprang lekk og gikk rundt. 

• Kulturmønstringen ”Semiaden” ved Semsvannet i Asker http://www.nakuhel.no/semiaden/ ble i år arrangert 
av NOF/OA med assistanse fra NOF/AB’s  Simon Rye. 

• Vi har gjennomgått et 20-talls mindre reguleringssaker uten kommentarer. 
• Vararepresentant Knut Arne Nygård er også styreformann for NOF-butikken Natur og Fritid AS (tidligere 

Norsk Naturbokhandel AS). Se: www.naturogfritid.no 
 

 
 

 
 
Link til turrapporter fra turer arrangert i NOF/AB’s regi er gjengitt på neste side. 
Turrapporter og øvrige aktiviteter i Stabekk og Jar Seniorsenters fuglegruppe følger etter denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NOF/Asker og Bærum lokallag 
Styret – ved Terje Bøhler (leder) 



 

Rapport fra ekskursjoner 2010 
(Klikk på linkene under for turreferat) 

 
 
 
Mandag 5. april 

Fornebu  

http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-04&category=1&id=396#396 
 
 
 
Lørdag 17. april 

I spettenes rike  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-04&category=1&id=406#406 
 
 
 
Torsdag 20. mai 

Fuglesangtur til Dælivann  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-05&category=1&id=402#402 
 
 
 
Onsdag 26. mai 

Semsvannet i Asker  

http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-05&category=1&id=408#408 
 
 
 
Søndag 19. september 

Mølen i Vestfold  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-09&category=1&id=413#413 
 
 
 
Søndag 17. oktober 

Høstens vakreste Rigmor-tur  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-10&category=1&id=416#416 
 
 
 
Søndag 7. november 

«Ramsarområdet» Tyrifjorden–Steinsfjorden  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-11&category=1&id=419#419 
 
 
 
Lørdag 27. november 

Skogens vinterfugler og -lyder  
http://nofoa.no/Sider/Ekskursjoner_moeter/Eks_moe.php?month=2010-11&category=1&id=420#420 
 
 



Stabekk og Jar Seniorsenter - Fuglegruppen år 2010 
 
Fuglegruppen som er drevet av Knut Stensrud og Geoffrey Acklam begynte vårens program med tre 
innendørsmøter, før turene tok til i mars. Ved utgangen av 2010 har gruppen nå vokst til 24 personer, og det har 
vært ca. 9-16 deltagere på hvert møte og hver tur. Aktivitetene i første halvår har vært følgende: 
 
28. januar: Møte på Seniorsenteret.  
Temaet for møtet var fuglesang og foring av fugler om vinteren. Møtelederne spilte opptak av sangen til diverse 
småfugler som man regner med å kunne høre senere på våren.  16 deltagere. 
 
11. februar: Tur til Zoologisk Museum på Tøyen 
Et par timers rundtur i deler av Zoologisk Museum, etterfulgt av lunsj i den hyggelige kafeen midt i Tøyenparken.  
12 deltagere. 
 
25. februar: Møte på Seniorsenteret.  
Spilling av fuglelåter og prat om fugleobservasjoner i nærmiljøet.  14 deltagere. 
 
11. mars: Snarøya  
Fint vær for fugleobservasjoner: overskyet og vindstille. Først til Fürstbrygga, der årets første tjeld ble sett, samt 
13 storskarv og 4 ærfugl. Så til Haldenbrygga, der det var 6 silender, en knoppsvane og noen kvinender. Der 
spiste vi lunsj, på svaberg og en benk.  12 deltagere. 
 
25. mars: Snarøya og Fornebu 
Igjen en tur til Haldenbrygga, og nå var våren kommet lenger, med flere gravender, 6 sjøorrer, en vipe, mange 
tjeld og de vanlige storskarv.  Deretter til tårnet på Fornebu, der det var lite fugl bortsett fra årets første syngende 
bokfink, en sanglerke på lang avstand, og noen stillitser. 
12 deltagere.  
 
15. april: Jordbru  
Vi ankom Jordbru kl. 11.00 akkurat da regnet begynte. Etter ca. en times venting under grantrær, klarnet været, 
og en rekke nyankomne trekkfugler sang, bl.a. måltrost, rødvingetrost, jernspurv og gransanger. Ravn ble både 
sett og hørt, men høydepunktet kom til slutt, da et par vandrefalker ble sett både i flukt og på en gren i skrenten 
under Ramsåsen.  12 deltagere. 
 
29. april: Aurskog-Høland mm. 
Årets langtur gikk først til nordenden av Hemnessjøen, og her var mange toppdykkere, en gråhegre, og et par av 
den nydelige og sjeldne horndykker. Så rett over grensen til Kallaksjøen i Østfold, der vi så 17 traner, både på 
bakken og noen også i flukt, dessuten et par sangsvaner, den ene på reir.  Deretter rundt sørenden av 
Hemnessjøen, og ved den lille Gyltesjøen kunne vi beundre en storlom på kort avstand. Ved Kragtorpvika så vi 
årets første låvesvaler, også krikkender og en fiskeørn. Og til slutt gjorde vi en kort stopp med Merkja nær 
Fetsund, der vi fant kvinender, en hegre og noen krikkender. En fin tur, til sammen 180 km, og mange spennende 
fuglearter.   11 deltagere. 
 
20. mai: Linnesstranda i Lier 
Årets ”nattergaltur” ble svært vellykket, i og med at to nattergaler sang for fullt, den ene rett ved stien. Fra 
fugletårnet kunne vi registrere 2 grønnstilker, en sandlo, en rødstilk og et par silender, og ute ved Gilhusodden, 
der lunsj ble inntatt, hørte vi 2 hagesangere og en rørsanger. 11 deltagere. 
 
27. mai: Sørkedalen 
Vi kjørte oppover Zinoberveien, på leting etter rosenfink, og ved Hadeland gård fant vi en rosenfink som sang for 
fullt. Vi spiste lunsj i fine omgivelser ved elven. Her fløy en fossekall forbi og så landet i elven, der den ble 
studert lenge. Både munk og hagesanger ble hørt, og på et jordet ved veien så vi et vipepar med 4 unger, en art 
som nå er sjelden som hekkefugl i Oslo.  10 deltagere.  
 
10. juni: Fornebu: Nansenparken og fugletårnet. 
Ved parkeringsplassen ved inngangen til Storøykilen naturreservat kunne vi lenge beundre en tårnfalk som holdt 
seg stille i luften på leting etter mus. Så gikk vi en runde ved sørenden av Nansenparken, før vi dro til fugletårnet, 
der vi bl.a. så gråhegre, ærfuglhunner med små unger, og en liten koloni med hekkende sandsvaler. En rekke 
sangere ble hørt: hagesanger, munk, tornsanger og løvsanger.  11 deltagere. 



26. august: Jordbru og Stovivann 
Turen måtte dessverre avlyses pga. kraftig regn.  Det ble derfor et innemøte på nær halvannen time med fugleprat 
mm. 
 
9. september: Spiradammen 
En tur til Spiradammen og Spirabukta på Konglungen, i overskyet vær i starten, senere litt sol. Ingen spennende 
fugler denne gangen, og til sammen kun ca. 14 arter, bl.a. en siland med 3 unger, 2 storskarv og en ærfugl. Et fint 
sted for en tur, men svært få småfugl i skogen. 
12 deltagere. 
 
23. september: Fornebu  
Først en kort tur i kald vind ut til fugletårnet på Storøya, deretter tilbake og rundt til enden av Lilleøya. Vi spiste 
lunsj foran sjøflybygningen, og kunne der følge med på et par knoppsvaner med en brun og en hvit unge. Det ble 
noe dramatikk da den hvite ungen ble angrepet av en annen svane og holdt under vannet, men den klarte seg 
likevel. Ingen sjeldne fugler ble sett, men ca. 18 arter, bl.a. ca. 12 storskarv, en flokk grågjess og 2 terner.   9 
deltagere.  
 
14. oktober: Linnesstranda og Gilhusodden 
En fin tur til Linnesstranda i solskinn og vindstille. Fra fugletårnet kunne en rekke vannfugler observeres: 20 
toppender, en laksand, 4 kvinender og 3 knoppsvaner, dessuten en brushane som fløy omkring. Noen småfugl i 
skogen, bl.a. rødstrupe og gjerdesmett.  10 deltagere.   
 
28. oktober: Semsvannet 
Vi parkerte nær vannet vest for Sem Hovedgård, og gikk vestover ca. halvannen kilometer. Denne turen ble 
antagelig den mest fugleløse av de vi hittil har hatt, og den første fugl ble sett etter bortimot en halv time, nemlig 
en storskarv på vannet. Ellers ble det sett nøtteskrike, og en nøttekråke i flukt. Regnet økte på etterhvert, og vi 
avsluttet allerede kl. 13.00.  Kun 9 fuglearter ble sett eller hørt.  12 deltagere. 
 
11. november: Snarøya og Lilløyplassen 
Først ut til Haldenbrygga, i kaldt vær men solskinn. Her var det bra med fugl, og 6 sjøorrer var hovedattraksjonen. 
Ellers ble det en del kvinender, silender og storskarv. På vei bort fra parkeringsplassen ble det oppdaget 7 
sidensvanser som satt i et tre. Deretter dro vi til Lilløyplassen naturhus. Vi hadde lånt nøkkelen til huset, og spiste 
lunsj her i hyggelige omgivelser.   9 deltagere.    
 
 
 

 
 


