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Forord 

 
 
Fuglelivet i Asker og Bærum 2010 (”FiAB2010”) er en dokumentasjon over Asker og Bærums fugleliv 
fra 1975 (da en tilsvarende rapport ble lagd) frem til 2010. ”Fuglelivet i Asker og Bærum 2010” består av 
3 volumer (hefter), hvorav kun det første (”Artsgjennomgang”) også vil foreligge i bokform. De øvrige to 
volumer vil kun foreligge på elektronisk form på internett (p.t. på PDF-format).  
 
Volum-navn (med link) Inneholder 
  
FiAB2010-Vol-1 Artsgjennomgang 
FiAB2010-Vol-2 Dataunderlag 
FiAB2010-Vol-3 Prosjekter og referanser 
 
 
 
Dette heftet (FiAB2010-Vol-3) inneholder i hovedsak en beskrivelse av alle prosjekter, kilder og 
referanser som har bidratt til den samlede kunnskap vi har om dagens fugleliv i Asker og Bærum:   
• Prosjekter som er utført av NOF i Asker og Bærum. 
• Referanser til andre prosjekter over kartlegging av fuglelivet i ulike lokaliteter i Asker og Bærum. 
• Intervjuer (telefonsamtaler) med fuglekyndige enkeltpersoner som besitter verdifull kompetanse over 

fuglelivet i Asker og Bærum. 
 
 
 
 
 
 
 

Preface 
 
This document ”Birdlife of Asker and Bærum of Norway 2010. Vol-3: Projects and references” contains 
mainly a summary of all procjets, references and other data sources that has lead to our current knowledge 
of the birdlife of Asker and Bærum.  
 
The contents of this document will not be translated to English. 
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PROSJEKTER, RAPPORTER OG ARTIKLER 
 
Dette heftet inneholder prosjektbeskrivelser, referanser til rapporter, artikler og intervjuer. Alt dette er å 
betrakte som kildemateriale for hekkebestandsestimeringen som er beskrevet i FiAB2010-Vol-1 
(artsgjennomgangen). 
 
Den samlede kunnskap vi har om dagens fugleliv i Asker og Bærum er tilegnet blant annet ved en enorm 
mengde av dokumenterte enkeltobservasjoner, personlige turobservasjoner, foreningens 
ekskursjonsobservasjoner, NOF-prosjekter, NOF-rapporter og artikler, samtaler med enkeltpersoner og 
diverse telefonintervjuer med fuglekyndige personer.   
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[ArtsObs] 
 
[ArtsObs] eller ”Artsobservasjoner” som er det korrekte navnet på denne tjenesten, er den interaktive 
tjenesten for rapportering og visning av brukerinnlagte artsobservasjoner. Tjenesten ble offisielt åpnet den 
5. mai 2008. I Oslo og Akershus bruker de fleste av NOF’s medlemmer fylkesavdelingens egen WEB-
tjeneste for innrapportering av data. NOF/OA’s web-tjeneste var godt etablert før [ArtsObs] ble lansert. 
Det er dessverre pt ennå ikke utviklet programvare/prosedyrer som kan synkronisere opp NOF/OA’s 
registreringsdatabase med Artsdatabankens. I dag er det noen som kun rapporterer sine observasjoner på 
[ArtsObs] og ikke [nofoa.no] og vice versa. Observasjonene i [ArtsObs] er hensyntatt i boka ”Fuglelivet i 
Asker og Bærum 2010” [FiAB2010-Vol-1]. 
 
Link til artsobservasjoner under artsdatabanken: 
http://www.artsobservasjoner.no/ 
 
 
 

[Asker5Lokaliteter] 
 
“En vurdering av 5 lokaliteter med hovedvekt på fuglelivet”. 
Dette er en delrapport til “Revisjon viltkart for Asker 1999-2000” utarbeidet av Norsk Ornitologisk 
Forening avd. Oslo og Akershus ved Paul Berger Hansen. Rapporten inneholder også følgende vedlegg: 
• Bjørn Bjørnsrud 1974: Notat om fuglelivet i Skaugumsåsen 
• NOF avd. Oslo og Akershus 1996: Registreringer av fuglelivet ved noen lokaliteter i Asker. 
• NOF avd. Oslo og Akershus 1997: Syverstaddammen – en verneverdig biotop. 
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[ElveReg2006] 
 
Våren 2006 startet NOF/AB dette elveregistreringsprosjektet. Hensikten var å kartlegge fuglelivet langs 
Bærums elver og vassdrag. Områdene som skulle registreres var i all hovedsak ikke-overlappende med de 
områder som tidligere var undersøkt gjennom [KultLandReg2004] i Bærum. Med dette var da alle 
vassdrag i Bærum dekket, med unntak av de mindre bekker i marka og enkeltlokaliteter.  
 
Prosjektets registrering av arter som vintererle og fossekall er komplett, og resultatene for disse artene er 
gjengitt under. 
 
  
En oppsummering av estimert antall hekkende par vintererler og fossekall i Asker og Bærum: 

Vintererle Bærum 75-100 par 
Vintererle Asker 30-50 par 
Fossekall Bærum 20-40 par 
Fossekall Asker 10-20 par 

 
 
I de følgende underkapitler vises en beskrivelse av hvordan hekkeestimatene er fremkommet. 
De 2 NOF-prosjektene [ElveReg2006] og [KultLandReg2004] samt ”ØvrigeOmråder”, oppsummerer 
hekkebestandene i de respektive områdene. Likevel vil det kanskje være en og annen hekkeforekomst og 
lokalitet som vi ikke har fått med. Årvisse variasjoner forekommer, så alle lokaliteter er ikke besatt hvert 
år.  
 
 

Vintererle i Bærum 
 
Estimater for bestandene av Vintererle i Bærum lar seg beregne ved summen av: 
[ElveReg2006] + [KultLandReg2004] + ØvrigeOmråder 
Hver av disse er vist under. 
 
 
[ElveReg2006] – Estimater fra elveregistreringsprosjektet (Bærum) 
 
Observatør Elvestrekk Ant. par 
T.  Källqvist Lysakerelva fra Bogstadvann til Lysaker   5-7 
J. R. Pedersen Øverlandselva fra Engervann til Åsterudveien (Haslum)  5-7 
O. M. Hagen Dælibekken 0 
O. M. Hagen Bekken fra Steinstjernet og ned mot Dælivannet  1 
K. A. Nygård Lomma fra der Lommedalsvn. går over Lomma litt nord for Maxbo på 

Sleiverud, medstrøms og inkludert Glitteruddammen, ned mot Løken til dit 
der Brynsveien krysser Lomma. 

2 

F.G. Gade Sandvikselva (fra der Lomma møter Isi-elva) og ut til sjøen 3-6 
J. Lønner Isielva fra Bjørum Sag nordover Kjaglidalen til kommunegrensen (Hole)  2 
P. Gylseth Rustadelva fra Bjørum Sag og til og med Tjernslitjern og Huldretjern 10 
K. Eie Urselva med sidebekker (fra Isielva og innover mot Skosliteren etc) 2 
T. Bøhler Stokkerelva (grenseelva Asker-Bærum) opp til Vestmarksetra P-plass 5 
SUM [ElveReg2006] 35-42 
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[KultLandReg2004] – Estimater fra kulturlandskapsregistrerings-prosjektet (Bærum) 
 
Område-nr Område Registrert av Antall par 
1 Ila-Grini-Fossum TKÄ  2 
2 Øverland-Haga-Nordli-Ila TEB 3 
3 Dælivann OMH 0 
4 Lommedalen Nord JRP, TEB 1 
5 Lommedalen Øst KEI 2 
6 Lommedalen Vest KEI 0 
7 Lommedalen Sør / Bærums Verk PST 0 
8A Berger-Nordby (Rykkinn Vest) DER 0 
8B Frogner – Tandberg – Grinda JLØ 1 
8C Isielva-Bjørum-Isi-Engebråtan TEB 2 
9 Isielva-Økern-Vøyen-Bryn FGG 1-2 
10 Persbråtan v/Skui DER 1 
11 Sand – Kveise – Horni – Stovi TSY 0 
12N Butterud - Tanum Nord – Ringi ALA 0 
12S Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke KER, GHA 0 
13 Holo – Furuset  GHA 1 
SUM [KultLandReg2004]  14-15 
 
Se gjerne også [KultLandReg2004]: http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html 
 
 
 
ØvrigeOmråder (Bærum) 
 
Område Observatør Antall par 
Østernbekken fra Listua til Østernvann TEB 1-2 
Lund-Ilabekken TEB, PGY 0-1 
Sæterbekken fra broa vest for Haga til Sætern Gård og videre TEB 1 
Østernvann-området TEB 1 
Åbborbekken fra Bogstadvann-Triungsvann, Hvitstensvannene TEB, PGY, TKÄ 2 
Burudvann-omr ådet TEB 2 
Nord i Bærumsmarka:Aurevann-Småvann-Byvan, Sætervann TEB, PST, KAN, PGY 4-5 
Lomma nordvest for Guribysaga TEB 0-1 
Bærumsmarka (forøvrig) PGY 4 
Eiksmarka PGY 1-2 
SUM ØvrigeOmråder (Bærum)  16-21 
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Vintererle i Asker 
 
Tallene under er fra Per Gylseth og beskriver kjente lokaliteter i Asker.  
 
Lokalitet    Antall hekkende par 
Kistefossdammen    1 
Sjøstrand    1 
Stordammen    1 
Skitthegga    1 
Verkenselva    5 
Bergsmarka    1 
Kvernhusdalen    3 
Hukenbekken    3 
Drengsrudbekken   2 
Hajem     1 
Semsvik    1 
Askerelva    4 
Blakstadelva    5 
Syverstad    1 
Hvalstad    1 
Neselva/Stokkerelva   5 
Sandungen    1 
Leangbukta    1 
SUM      38 par 
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Fossekall i Bærum 
 
Estimater for bestandene av Fossekall i Bærum lar seg beregne ved summen av: 
[ElveReg2006] + [KultLandReg2004] + ØvrigeOmråder 
Hver av disse er vist under. 
 
 
[ElveReg2006] – Estimater fra elveregistrerings-prosjektet (Bærum) 
 
Observatør Elvestrekning Ant. par 
T.  Källqvist Lysakerelva fra Bogstadvann til Lysaker  (PGY supplert)  2-6 
J. R. Pedersen Øverlandselva fra Engervann til Åsterudveien (Haslum)  1 
K. A. Nygård Lomma fra der Lommedalsvn. går over Lomma litt nord for Maxbo på 

Sleiverud, medstrøms og inkludert Glitteruddammen, ned mot Løken til dit 
der Brynsveien krysser Lomma. 

1-2 

O. M. Hagen Dælibekken 0 
O. M. Hagen Bekken fra Steinstjernet og ned mot Dælivannet  0 
F.G. Gade Sandvikselva (fra der Lomma møter Isi-elva) og ut til sjøen 2-4 
J. Lønner Isielva fra Bjørum Sag nordover Kjaglidalen til kommunegrensen (Hole)  1-3 
K. Eie Urselva med sidebekker (fra Isielva og innover mot Skosliteren etc) 4-6 
P. Gylseth Rustadelva fra Bjørum Sag og til og med Tjernslitjern og Huldretjern 3 
T. Bøhler Stokkerelva (grenseelva Asker-Bærum) opp til Vestmarksetra P-plass 1 
SUM [ElveReg2006] 15-26 
 
 
 
[KultLandReg2004] – Estimater fra kulturlandskapsregistrerings-prosjektet (Bærum) 
 
Område-nr Område Registrert av Antall par 
1 Ila-Grini-Fossum TKÄ  1 
2 Øverland-Haga-Nordli-Ila TEB 0 
3 Dælivann OMH 0 
4 Lommedalen Nord JRP, TEB 0-1 
5 Lommedalen Øst KEI 1 
6 Lommedalen Vest KEI 0 
7 Lommedalen Sør / Bærums Verk PST 0 
8A Berger-Nordby (Rykkinn Vest) DER 0 
8B Frogner – Tandberg – Grinda JLØ 0 
8C Isielva-Bjørum-Isi-Engebråtan TEB 0-1 
9 Isielva-Økern-Vøyen-Bryn FGG 1-2 
10 Persbråtan v/Skui DER 0 
11 Sand – Kveise – Horni – Stovi TSY 0 
12N Butterud - Tanum Nord – Ringi ALA 0 
12S Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke KER, GHA 0 
13 Holo – Furuset  GHA 0 
SUM [KultLandReg2004]  3-6 
 
Se gjerne også [KultLandReg2004]: http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html 
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ØvrigeOmråder (Bærum) 
 
Område Observatør Antall par 
Østernbekken fra Listua til Østernvann TEB 0-1 
Lund-Ila bekken TEB, PGY 0-1 
Sæterbekken fra broa vest for Haga til Sætern Gård og videre TEB 1 
Østernvann-området TEB 0 
Åbborbekken fra Bogstadvann-Triungsvann, Hvitstensvannene TEB, PGY, TKÄ 0-1 
Burud PGY 1 
Burudvann-omr ådet TEB 0 
Nord i Bærumsmarka:Aurevann-Småvann-Byvan, Sætervann TEB, KAN 1-2 
Lomma nordvest for Guribysaga TEB 0-1 
Bærumsmarka (forøvrig) PGY 1 
SUM ØvrigeOmråder (Bærum)  4-9 
 
 

Fossekall i Asker 
 
Tallene under er fra Per Gylseth og beskriver kjente lokaliteter i Asker.  
 
Lokalitet    Antall hekkende par 
Kistefossdammen    1 
Sjøstrand    0 
Stordammen    0 
Skitthegga    0 
Verkenselva    4 
Bergsmarka    0 
Kvernhusdalen    1 
Hukenbekken    1 
Drengsrudbekken   0 
Hajem     1 
Semsvik    0 
Askerelva    2 
Blakstadelva    3 
Syverstad    0 
Hvalstad    0 
Neselva/Stokkerelva   2 
Sandungen    0 
Leangbukta    0 
SUM     15 par 
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[FasanReg2003] 
 
 

Fasanbestander i Asker og Bærum 2003 
 

Av Terje Bøhler 
NOF/Asker og Bærum Lokallag 

 
 
Vi i Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag har i de senere år ofte fått spørsmålet “hvor 
er det blitt av fasanene?”. Publikum setter stor pris på å ha denne vakre fuglen i nærområdene. Dessverre 
sees den stadig sjeldnere. Men, var den virkelig så mye vanligere tidligere? Høsten 2002 - vinteren 2003 
startet jeg et prosjekt for å kartlegge forekomsten av fasaner i Asker og Bærum. Fra tidligere finnes gode 
tall på disse bestandene. Vinteren 1961-1962 gjorde Hjalmar Munthe-Kaas Lund en tilsvarende 
undersøkelse. Et opprop ble den gang annonsert i lokalavisen “Asker og Bærum Budstikke”. Bl.a. basert 
på tilbakemeldinger fra publikum, ble hans resultater publisert i artikkelen “TELLING AV FASANER 
VINTEREN 1961-1962 i ASKER OG BÆRUM” i tidsskriftet “Vilt og Viltstell (Nr. 4 – 1964)” utgitt av 
Statens Viltundersøkelser.  
 
I likhet med Hjalmar Munthe Kaas Lunds prosjekt, baserte jeg min ”metodikk” bl.a. også på 
vinterobservasjoner med tilbakemeldinger fra publikum. Jeg utformet et opprop der jeg etterlyste 
fasanobservasjoner, primært observasjoner vinteren 2002-2003. Oppropet ble annonsert følgende steder: 
 
• Asker og Bærum Budstikke (lokalavisen) den 1-mars-2003. 

Et veldig godt synlig opprop/artikkel på side 3. En helsides annonse med fargebilde av fasan. 
• Nøttekråka nr. 1 – 2003. Medlemstidsskriftet til Naturvernforbundet i Bærum. 

Sent ut til ca. 800 medlemmer. 
• Nyingen nr. 1 – 2003. Medlemstidsskriftet til Bærum Jeger og Fiskerforening. 
• Vestmarkingen nr. 2 – 2003. Medlemstidsskriftet til Asker Jeger og Fiskerforening.  

Foreningen har ca 900 medlemmer. 
• Sendt ut på [OAfugl] den 1/3-2003. En mailing-liste (ePost-liste) bestående av ca. 300 fugle- og 

naturinteresserte abonnenter i Oslo og Akershus. 
 
 
I tillegg til tilbakemeldinger og intervjuer med publikum i forbindelse med disse opprop, har vi i 
NOF/Asker og Bærum lokallag også gjort registreringer i kulturlandskapene i Bærum (sommerstid).  Data 
herifra har bidratt til å stadfeste bestandstallene som fremkommer i denne rapporten. For mer info om de 
nevnte registreringer i kulturlandskapene i Bærum, se [KultLandReg2004] annet sted i dette hefte. 
 
For enkelhets skyld regner jeg i denne rapport fasanene i antall “par”, selv om det nok er en kjønnsmessig  
skjevfordeling (noe flere høner enn haner antas – som for tidligere tellinger). 
 
 
Noen forkortelser benyttet i denne rapporten: 
M Male (fasanhann - hane) 
F Female (fasanhunn - høne) 
2F+3M 2 haner + 3 høner 
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Asker 
 

Konklusjon 
 
 
I Asker er situasjonen annerledes enn i Bærum. I Asker rapporteres det om fasaner over større deler av 
kommunen. I hht. de innkomne rapporter samt vår generelle kunnskap om Askers natur og 
kulturlandskap,  vil jeg anslå bestanden i Asker (vinteren 2002-2003) til å være max ca 80 overvintrende 
individer (eller max 40 “par”). I Hjalmar Munthe-Kaas Lunds rapport gjøres estimater av daværende 
bestand (1961-1962)  etter ulike modeller. Rapporten sier: “Et gjennomsnitt på minst 2 overvintrende 
fasaner per 100 da dyrket mark”. Med 20 km2 dyrket mark i Asker på det tidspunktet (ref rapporten) gir 
dette 400 overvintrende fasaner. Legger man disse betraktninger til grunn, får vi følgende regnestykke:  
 
Modell-1)  Antall_nå/Antall_før = 80/400 = 20 % Dvs. en bestandsreduksjon på 80 % 
 
En alternativ beregningsmodell som kun tar hensyn til antall opptalte individer gir:  
Modell-2)  Antall_nå/Antall_før = 80/177 = 45 %  Dvs. en bestandsreduksjon på 55 % 
 
Modell-2 gir et for høyt tall fordi tallet “Antall_før” er for lavt (m.a.o. er reduksjonen større enn 55 %). 
(Hjalmar Munthe-Kaas Lund sier i sin rapport at et antall på 177 nok er for lavt). 
 
 
 
I hovedtrekk er Asker-forekomstene som følger (basert på innkomne rapporter fra publikum): 
• Vollen      Relativ stabil bestand, svak tilbakegang. 
• Nesøya     Relativ stabil bestand, tilbakegang  
• Heggedal-Gjellumvannet   Relativ stabil bestand, tilbakegang 
• Kulturmark nær kystområdene  Spredt bestand (tilbakegang) 
• Jordene fra Semsvann til Asker S.  Kraftig tilbakegang  
• Ellers fåtallig og spredt i kulturlandskapet. Dels kraftig tilbakegang 
 
 
Totalt i Asker (pr 2003): Max 80 individer (40 “par”), og bestanden er minkende. 
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Innmeldte rapporter i Asker 
 
 

Id Rapport 
dato 

Observasjon-sted Observert 
antall/ 
kjønn 

Observatør og kommentarer 

A1 2003-03-01 Gjellumlia  1 M 
2 F 

Eide: 
Fasanen har vært her “bestandig” 
(dvs over 20 år). De sitter i 
grantrærne rundt i nabo-tomtene. 

A2 2003-03-01 Vollenveien (mellom Gjellumvannet 
og Vollen) og SørØstre del av 
Gjellumvannet. 

4+ Dehli: 
Var mye mer fasan før. Da stod de i 
buskene å skrek etter mat. Det gjør 
de ikke lenger. Ca 8-10 år siden vi 
hadde de så nære (og så mange). 
Har nok vært en markert 
tilbakegang.  De er merkbart mer 
sky nå enn tidligere. 

A3 2003-03-01 Hestehagen 45,  
Hvalstrand og jordene sør mot 
Slemmestadveien. 

1 M  
(av og til) 

Oliver: 
Ikke nødvendigvis samme ind. Så 
ofte 2-3 for 2-3 år siden. 

A4 2003-03-01 Undelstadveien (i hagen). 2 M 
3 F (samtidig) 

Greve: 
Tidligere år kunne vi ha opp til 15-
20 ind samtidig. Har loggført en 
del. F. eks: 
- 1991: 6 ind (3F+3M) 
- 1997: 4 F + 2 M 
- 1998: 3 M 
Ganske sikker på at det var mye 
mer før. Andre steder med fasan: 
I omr. fra Leangen Gård til (og 
med) Haga Gård er det ganske fast 
bestand. En del krattskog og 
rennende vann her. Også ved 
Syverstad sees de. 

A5 2003-03-01 Øvre Ellnes vei 27 4  Bergh: 
Ser fasaner daglig. Må være minst 
4-5. Både F og M. Har vært her i 
alle år (bodd her i 35 år). Sees jevnt 
over hele året (ikke sommer). 
Naboen påstår de hekker ved 
nedlagt gartneri i Elnesveien. 
Fasaner er daglig syn hos alle 
naboene. 

A6 2003-03-01 Gjellum Terrasse 35. 
Gjellumvannet 

1F + 1M Hunderud: 
Fasaner går på tomten deres - som 
går ned til Gjellumvannet. 

A7 2003-03-01 Reistadjordet 32. 
Nesbru 

2M+3F 
på det meste i 
vinter 

Jacobsen: 
I fjor: 8-10 på det meste. De 
kommer sent om høsten. Er her over 
vinteren. Forsvinner på våren. Vi 
flyttet hit i 1965. Så ingen fasaner 
da. Har nok kommet senere. De 
kommer daglig på foringen 
(solsikkefrø). De er veldig sky. 
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A8 2003-03-01 Halåsen. 
Nodre Nesøya. 
Villabebyggelse med ca 10-12 mål 
sammenhengende skog + noe gress-
eng og hassel-busker. 

1M på tomta. 
1F også 

Lilleås: 
Da hun var 5 år (1958) klagde 
naboen på fasan-hanen som gol på 
tomta. 
Det var mer fasan for 35 år siden. 

A9 2003-03-02 Ødegårdsveien 14. 
Vollen i Asker 

2M + 1F i 
sommer. 
2M i vinter 
 
 

Gudem: 
Så de tidligere i Nilsemarka også. 
Spiser fuglefrø på foringen. De er 
veldig sky. 

A10 2003-03-02 Vettre Skole 1F i vinter Starbo 
A11 2003-03-02 Reistadjordet. x Starbo: 

Har de flyvende over her hvert år. 
A12 2003-03-02 G. M. Brydesvei 25 

Vollen. 
3M+5F 
samtidig. 

Åsen: 
Flyttet hit i 1993. Har vært fasaner 
her hele tiden. Vi forer de om 
vinteren (solsikke + brød). 
De er utrolig sky! 

A13 2003-03-02 “Åbyjordenene” 
(ved Dikemark) 

1F var her i hele 
vinter. 

Devold: 
Har hatt frittgående fasanhøner hver 
vinter. Om våren kommer hanene 
også. Vi har bodd her i 20 år, og det 
var mye mer for 10-15 år siden. Da 
var det familiegrupper på tomta. Da 
satt de rundt omkring i trærne – 
også med kyllinger. M.a.o. 
merkbart mindre de siste 10-15 åra. 

A14 2003-03-02 Hestehagen + tilgrensende jorder 1 i dag. 
5 for noen 
måneder siden. 

Andersen: 
Har vært fasaner her “hele tiden”.  

A15 2003-03-02 Gjellumlia 25. 
Heggedal 

1F+1M nå. 
 

Andersen: 
Har hatt fasaner her i minst 10 år (vi 
flyttet hit da). De bor i noen 
grantrær på vår tomt. Max 2 av 
gangen. Tror det er de samme som 
går igjen. De er ikke spesielt sky. 

A16 2003-03-02 Området mellom: 
Vollen-Gjellumvannet 

x  Bergh: 
Har vært fasaner i dette området i 
“alle år”. 
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 2003-03-02 Øgårdsveien 23 
Ved Østen Gartneri. 

4M+6F i fjor Øgården: 
Mye fasan i gjennomsnitt. Problem 
med løsbikkjer og trening av 
jakthund på jordene.  
I fjor: 
Talte 2-3 jakthunder på jordene 
hver dag! Hadde da også rede ved 
husene. Kullet overlevde alt av 
bikkjer. Det går nok med en del i 
forhøsteren (silofor). Har opplevd at 
rugende høne har gått med i 
forhøsteren, og at eggene ble igjen 
på marken.  
KATTER er den desidert største 
trusselen for fasanen. Rev er også et 
problem. Fasankull ved Gisle Skole 
hvert år. 

A17 2003-03-02 Sætre Terrasse. 
Gjellumvannet 

 Olaf Florentz: 
Hadde mer fasan for ca 10 år siden 
(antar 2 familiegrupper). Har vært 
fasaner her “hele tiden”. Mer før – 
grunnet utbyggingen. 
Katten vår tok en høne (voksen eller 
mulig ungfugl) tidligere. 

A18 2003-03-02 Fiolveien (på jordet) 1M 
tidligere 

Gute: 
Så den på våren for ca. 1 år siden 
(ikke i år). Har vært fasaner her i en 
årrekke. Bodde tidligere i 
Grønnsundveien (nær Nesøya). Her 
har de nok blitt borte etter 1990-
årene. Men, hørte de mye på 1970- 
og 80-tallet. 

A19 2003-03-03 Vollenveien 
Ved Heggedal Skole 

1M Eek: 
I dag. 

A20 2003-03-03 Jørnstadveien 36 
Nesbru. 

 Strømberg: 
Så fasan her for senest 3 måneder 
siden (da flyttet vi). I fjor vinter så 
vi stort sett en og en, men noen 
ganger 2 samtidig. Har vært fasaner 
her helt siden vi kjøpte huset i 1999. 

A21 2003-03-03 Øgårdsvn. 55B 
Vollen 

1F (sept-2002) Strømberg. 
 

A22 2003-03-04 Vøyen Terrasse 33 
Sør for Semsvannet 

2F nå. Johnsen: 
2M+3F i fjor. Har bodd her i 35 år 
(siden 1967). Før var det massevis 
av fasaner på tomta. Hadde opptil 
15 fasaner ved huset (ca. 20 år 
siden). 

A23 2003-03-04 Sagbruket nedenfor Semsvannet  Johnsen: 
Området ved sagbruket nedenfor 
Semsvannet) er det fortsatt fasaner 
også. Også i området mellom 
Askerelva og Semsveien og skogen 
innenfor. 
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A24 2003-03-04 Konglungvn. 173 
Vettre 

1M+1F Lorentzen: 
Holdt til et par i et skogholt ved 
Konglungveien i vinter. Har bodd 
her i 5 år. Omtrent like mye fasaner 
hele tiden. 

A25 2003-03-04 Jordet ved Gui Gård. 1F+1M i fjor Anne Sofie Huer: 
Så et par fasaner her i fjor. 

A26 2003-03-04 Gjellum Terrasse 1 
Heggedal 

1M+3F 
i vinter 

Huer: 
Regelmessig. Hadde 4M+1F på 
foringsbrettet 25/3-2003. Har hatt 
fasaner her side vi flyttet hit (1993). 
Ser de ikke på sommeren. 

A27 2003-03-05 Øgårdsveien. 
Vollen 

 Gurholt: 
- 1F i år 
- 1M+2F 
- 2M+3F for 3-4 år siden. 

A28 2003-03-05 Bleikeråsen 89  Hundstad: 
1F på tomten i nov/des 2002.  

A29 2003-03-01 Gjellum Terrasse 7a 
Gjellumvannet, Heggedal 

1 Arstad 

A30 2003-03-05 Åslivn. 16B 
Vettre 

1M sist helg Opstad: 
Holder seg i området. Har også hatt 
en hunn her tidligere. 

A31 2003-03-05 Myrveien 2c 
Nesøya 

2M+4F i vinter Bevre: 
1M+3F tidligere (3-5 år). Når våren 
kommer så holder de til ved 
jordene. Om høsten kommer de opp 
til bebyggelsen. Tror ikke det var 
mer fasaner før (ikke rundt husene). 

A32 2003-03-08 Grenadervn. 16 
Billingstad 

1F Staven: 
1F gikk fra Hvalstrand bad til 
Slemmestadveien. 

A33 2003-03-12 Otto Blehrsvei 31 
Nesøya 

 Åeng: 
Har sett fasaner ofte i vinter. Har 
også observert en del fasaner rundt 
Nesøytjern sommer/ vinter. De 
holder til ved jordene Nord og Øst 
for Nesøytjernet. Har bodd her 
siden 1946. Har vært fasaner her 
hele tiden. Tror det var mer 
tidligere. 

A34 2003-03-20 Østenstad Gård 3 Østenstad: 
Så 3 ind (trolig M) for 2 uker siden. 
Har vært par med kyllinger på 
gården både i 2001 og 2002. Synes 
det er mer nå enn tidligere, dog er 
nok kun 1 par her på gården. 

A35 2003-03-xx Øverbergveien 39 
Nesøya 

 Lundsrud: 
1M for 3-4 dager siden. 1F+1M for 
2-3 uker siden. Ser de på et område 
rett vest/sørvest for huset. Jeg flyttet 
hit i 1971. Var mange flere da. 
Begynte å bli færre fra 1975-1980.  



FiAB2010-Vol-3 

~ 18 ~ 

 

A36 2003-03-31 Åbyfaret 
Vettre 

1M daglig Rudlang: 
Var vesentlig flere fasaner i dette 
område tidligere. Begynte å bli 
færre da skogen ble bygget ut for 
ca. 20 år siden. 

A36 2003-03-31 Arnestad Skole 
Vollen 

 Rudlang: 
2M+2F på jordet rett ovenfor 
Arnestad skole i Vollen 
(regelmessige observasjoner hele 
sommer+høst 2002) 

A37 2003-04-01 Jørnstadvn. 39 
Vakås 

1M daglig 
 

Engen: 
1M+1F i mars 2003. 

A38 2003-04-02 Østliveien 9 
Heggedal 

1 Andersen: 
Vanskelig å si om det var flere 
tidligere. Min svigerfar (84 år) 
fortalte at det alltid hadde vært 
fasaner her. 

A39 2003-03-31 Tømtebakken 11 
Billingstad 

1 de siste 
dagene 

Asdøl: 
Hadde et par her for 2-3 år siden. 

A40 2003-03-31 Åstadveien 17 
Åstad, Billingstad 

1 daglig Hansen-Tangen: 
Har bodd her i 10 år og har alltid 
hatt fasaner i hagen. 

 
 
NOTE: 
Det er ikke utført registreringer i kulturlandskapet i Asker tilsvarende det som er gjort i Bærum gjennom  
[KultLandReg2004]. 
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Øvrige personlige intervjuer (pr telefon) – ang. Asker 
 
Navn: Pål Gresslien Dato: 4/1-2007 
Obs-Sted: Semsjordene fra Semsvannet mot Asker sentrum 
Kommentar: - Var fasan her fram til 10 år tilbake 

- Har sett lite de siste årene, tror kanskje de er borte nå (de siste 5 år). 
- For 10-12 år siden var bestanden bra. 

 
 
Navn: Bjørn Ransve Dato: 13/3-2003 
Obs-Sted: Nesøya Hovedgård 
Kommentar: Ser de ikke hvert år, men tror det er en fast bestand her. 
 
 
Navn: Knut Korsmo Dato: 13/3-2003 
Obs-Sted: Asker Vest 
Kommentar: Fasanenes “vestgrense” i Asker går ved krysset Jøssongveien/Solliveien. Noe særlig lenger 

vest går den sjeldent (her slutter jordbrukslandskapet). Bestanden har nok gått noe tilbake 
de siste 25 årene. Hører den hver vår fra Hanevold. 

 
 
Navn: Arnt Smith Dato: 2003 
Obs-Sted: Brønnøya 
Kommentar: Arnt Smith har hytte her. Fasaner ble sett her frem til 1999. 
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Bærum 
 

Konklusjon 
 
 
Bestanden i Bærum har gått kraftig tilbake de siste 40 år. Etter de innkomne rapporter, og vår generelle 
kunnskap om Bærums natur og kulturlandskap å dømme, vil jeg anslå bestanden i Bærum til å være ca. 
80 overvintrende individer (eller ca. 40 “par”). I Hjalmar Munthe-Kaas Lunds rapport gjøres estimeringer 
av daværende bestand etter ulike modeller. Rapporten sier: “Et gjennomsnitt på minst 2 overvintrende 
fasaner per 100 da dyrket mark”. Med 32 km2 dyrket mark i Bærum på det tidspunktet (ref rapporten) gir 
dette minst 640 overvintrende fasaner. Legger man disse betraktninger til grunn, får vi følgende 
regnestykke:  
 
Modell-1)  Antall_nå/Antall_før = 80/640 = 12 % Dvs en bestandsreduksjon på 88 % 
 
En alternativ beregningsmodell som kun tar hensyn til antall opptalte individer gir:  
Modell-2)  Antall_nå/Antall_før = 80/550 = 15 %  Dvs en bestandsreduksjon på 85 % 
 
Modell-2 gir nok et noe for høyt tall fordi tallet “Antall_før” nok er for lavt (m.a.o. er reduksjonen større 
enn 85 %). 
 
 
I Bærum finner vi de største forekomster på disse lokalitetene: 
• Holtekilen-Fornebo-Snarøya      a) 10-15 par 
• Isi-Rykkin-Vøyenenga (inklusive Jaren-Tanum-Holo-Bjerke)  b) 10-20 par 
• Kalvøya (stabile forekomster)       d) 3-4 par 
 
 
Bortsett fra i disse to områder, finnes det kun spredte forekomster/leveområder: 
• Ballerudjordene (regelmessig, men sparsomt)    c) 2-3 par 
• Nadderudhallen og området nord-øst for Bekkestua skole (svært sparsomt) e) 1-2 par 
• Øverlandsjordene mellom Øverland og Fossum (svært sparsomt)  f) 1-2 par 
• Lommedalen – Bærums Verk      g) 2-3 par 
• Andre          h) ??? 
 
 
Totalt i Bærum pr. 2003: Max 30-50 “par”, og bestanden er minkende. 
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Innmeldte rapporter i Bærum 

 
 

Id Rapport 
dato 

Observasjon-sted Observert 
antall/ 
kjønn 

Observatør og kommentarer 

B1 2003-03-01 Ballerudjordene, Lorangjordene og 
Skogveien  

3 ind i år Grøndahl: 
Var veldig mye mer på 1960, -70, 
og 1980 tallet, men noen holder 
fortsatt til her. 

B2 2003-03-01 Hubroveien 4 
Rett nord for Bekkestua Skole. 

1M Aasheim: 
1M i hagen nå og tidligere. Holder 
til på engmark rett nord for 
Bekkestua Skole.  

B3 2003-03-01  0 Aasheim: 
Ved Gjønnesskogen stod det før om 
årene en plakat der folk ble 
oppfordret til å ha hundene sine i 
bånd p.g.a. fasanene i området. 

B4 2003-03-01 Ståviveien 11 4-6 i vinter Fredriksen: 
3 kommer fast. Max 3 høner 
samtidig. 

B5 2003-03-01 Trosteveien 3 
Bekkestua 

1M Dybing: 
1F i vinter. 1M for et par år siden. 
Forer med solsikkefrø. 

B6 2003-03-01 Rindsvei 6 
Rykkinn 

 Jensen: 
Ser fasan årlig i tettbebyggelsen 
her. I år i hagen, ellers rundt i 
nærområdet (nord/øst for 
Økriveien). Holder til i områdene: 
Bjørnebærstien, Rykkinnhallen og i 
friområdene. Har sett 4-6 samtidig i 
området. 

B7 2003-03-02 Søndre Berger Gård 
Rykkinn 

 Brover: 
Så 1 fasan her for 1 eller 2 år siden. 

B8 2003-03-02 Nordby Gård 
Fossum 

 Fredrik Michlet: 
Ser kun 1 av gangen. Kanskje 3-4 
ganger om året. 

B9 2003-03-03 Nedre Kirkeby Gård 
Lommedalen 

 Kirkeby: 
Et par (1M+1F) hvert år i de siste 3-
4 år. I år kun en hane. Her vært her 
regelmessig gjennom hele vinteren. 
Den spiser solsikkefrø fra foringen. 
Det var opplagt mer her før. 
Tidligere holdt mange til ved en 
liten bekk på gården. Nå er det 
golfbane her (kom i 1991).  

B10 2003-03-03 Rykkinveien 14 
(småbruk på Rykkinn) 

 E. Ullbraaten: 
Var hanekamp for 3 dager siden. 
3M + 1F kom samtidig. 2M sloss.  
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B11 2003-03-03 Gamle Drammensvei 68 
Stabekk 

 Kunze: 
1M på daglig besøk for inntil 3 uker 
siden. Har inntrykk av at dette er 
den siste. Han kommer alltid alene. 
Var mer fasaner tidligere. For 6-8 år 
siden hadde de 1 par. For 12-15 år 
siden var det ofte 1M + flere høner 
samtidig. 

B12 2003-03-03 Blinken 21 
Rykkinn 

1-2 Kleven: 
1M i dag. 1F forleden dag. Har vært 
her i hele vinter. Max 2M samtidig. 

B13 2003-03-03 Øygardveien 29 
Bekkestua 

 Stokke: 
1M observert flere år på rad. I dag 
satt den utenfor terrassen. Den 
spiser av fugleforingen (solsikkefrø 
og havrenek). Den kommer om 
høsten, blir over vinteren og våren. 
Er borte om sommeren. 

B14 2003-03-04 Sundbakken 1 
Snarøya 

3M+2F i år. Riibe: 
Har hatt 3M+2F i år. Har kun hatt 
1F tidligere. Sees kun om vinteren.  

B15 2003-03-05 Terrasseveien 
Stabekk v/Lorang-jordet. 

 Ekevik: 
Ingen i år. Holdt til her før.  

B16 2003-03-05 Stoviveien 7d 
Vøyenenga 

1M+2F nå Breiland: 
1M+2F går rundt i haven nå. Har 
hatt de regelmessig her og i 
ytterkant av tomta og de 
tilgrensende jordene. Har de her om 
sommeren også. 

B17 2003-03-01 Stoviveien 7b 
Vøyenenga 

2F i februar. Sagbråten: 

B18 2003-03-05 Østbrenne 10 
Vøyenenga 

1-2 Eilertsen: 
På Brennefeltet er det jevnlig 
fasaner å se. Riktignok kun 1 eller 2 
om gangen (hann og hunn) og 
kanskje sjeldnere nå enn tidligere. 
Ser ut til at de tar for seg av 
solsikkefrøene. 

B19 2003-03-03 Leirdueveien 29 
Rykkinn 

1F Bjerkhagen: 
Her har vi stadig vekk fasanbesøk. i 
fjor vinter hadde vi to høner som 
beitet på tomten (under 
foringsautomatene). Denne vinteren 
har vi kun observert en høne. 

B20 2003-03-05 Berghoffveien 57a  Jakobsen: 
Har hatt en hann på tomten tidligere 
år (ikke i år). Holder til langs 
jordene mot Bjørum Gård og 
Tandberg Gård.  
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B21 2003-03-03 Skuldsvei 21 
Rykkinn 

1M Brandzæg: 
Mener at det fra 1970-årene til 
1990-årene var en oppgang. 
Kanskje pga utstrakt vinterforing 
(en nabo matet de mye). Men fra 
midten av 1990-tallet var det en 
sterk tilbakegang i bestanden. Max 
antall fasaner i hagen har vært ca. 
15 samtidig (tidlig på 1990 tallet). 
De satt av og til oppe i et grantre. 

B22 2003-03-03 Brenneveien 32 
Rykkinn 

1M denne uka. Wiik: 
 

B23 2003-03-05 Brekketunet 
Rykkinn 

 Lundby: 
Ser de regelmessig om våren/ 
sommeren på jordene ved Frogner-
Tandberg Gård.  

B24 2003-03-05 Sundbakken 7 
Snarøya 

1M+4F Håkonsen: 
Fasaner holder til i friarealet rett 
nord-øst for Sundbakken. 1M+4F 
har vært her siden før jul. Så de 
også noe i fjor. 

B25 2003-03-07 Brenneveien 62 
Vøyenenga 

1M i vinter Thorvaldsen: 
Tidligere var det mye, mye mer! 
Mellom 1972 og 1977 var det 
masse. Foreldrene mine kjøpte 
Brenneveien 62 i 1961, og hele 
tiden har det vært fasan her (i 
Brenneveien). Har ikke sett mye 
fasaner her de siste 5 år, men på 
1970 tallet var det bestemt mye. 
Hadde flokker av fasaner i 
fuglenekene da. 

B26 2003-03-08 Brekketunet 11 
Rykkinn 

 Sandbekk: 
Har sett 4 haner samtidig på 
foringsplassen i vinter. Har ikke sett 
noen høner i vinter, men så høner i 
fjor (og tidligere år). 
Forskjellig “typer” fasaner her. Den 
ene er desidert mørkere enn den 
andre (gjelder kun haner): Mørkere 
brun over det hele, og også mørkere 
på halsen. Tror de mørke dukket 
opp for 10 år eller mer siden for 
første gang. De flyr og setter seg 
opp i en svært tett edelgran. 
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B27 2003-03-09 Frogner Gård 2M+3F i dag. Frogner: 
Har hatt de vinterstid. Det er en 
stamme her. Tror at en av de store 
stammene finnes igjen her. Har på 
det meste observert en flokk på 25 
individer. Det var for 6 år siden. 
Tror stammen har vært relativt 
stabil de siste 25 år. Varierer noe fra 
år til år. Har sett at det er klare 
fargenyanser på hannene. Så bl.a. 
en hann uten blåskjær – mer svart. 
- Rev tar fasan 
- Hønsehauk også 

B28 2003-03-10 Frogner-Tandbergvei 52 1M i dag Tandberg: 
Bor midt i “fasanland”. I dag så vi 
fasan for første gang i år.  Vi har 
mye fasan rundt oss. 
Min mann mener det er blitt mer 
fasan de siste årene. Har 2 ulike 
typer: Hanner med hvit ring (flest 
av disse) og hanner uten hvit ring 
(disse er også noe mindre). 

B29 2003-03-10 Brekketunet 25 
Rykkinn 

 Karlstad: 
På jordene til Frogner/Tandberg og 
i randsonen mot bebyggelsen her på 
Brekke er det stadig aktivitet av 
fasaner. Hvor mange det er vet jeg 
ikke. Har bare observert 1 og 2 i 
hagene og nedover på jordet. 
Visstnok ble fasanene matet her 
regelmessig før i tiden (60-70 
tallet), og da var det betydelig flere 
av dem. 

B30 2003-03-22 Ståviveien 1-2 par Erik Dahl-Hansen: 
På jordet ca. 200 meter fra 
Ringeriksveien 

B31 2003-03-24 Horniveien 110 
Vøyenenga 

1M Flo: 
Så 1 i dag. 

B32 2003-03-26 Vestbrenne 18 
Vøyenenga 

1M i dag. Wilhelmsen: 
2 høner 25/3-03 i Angersveien. Har 
stadig vekk fasaner i hagen. 

B33 2003-03-02 Micheletsvei 19 
Lysaker 

 Nevland: 
Så 3M+3F nov/des 2002.  
Ser ellers fasaner i området. 

 
NOTE-1: 
Noen av vinterobservasjonene er nok samme individer (“dobbeltellinger”). Særlig i områdene der det bor 
mange mennesker. 
 
NOTE-2: 
Det er også utført supplerende registreringer i kulturlandskapet i Bærum. 
Se [KultLandReg2004] annet sted i dette hefte (FiAB2010-Vol-3). 
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Øvrige personlige intervjuer (pr telefon) – ang. Bærum 

 
Navn: Kjell Egeberg Dato: 4/3-2003 
Obs-Sted: Oksenøyveien 59 (nær de gamle portnerboligene til gamle Osenøen Gård) 
Kommentar: Hadde 7-8 stk (3M+4F) gående daglig tidligere i vinter.  

1960-1970 tallet var det ca 20 stk som gikk her til vanlig. 21-22 stk samtidig på 1960 tallet. 
1970-tallet var det 7-8 stk vanligvis hver vinter. 
Nå er de nærmest blitt borte. 

 
 
Navn: Hans Jørgen Gunnestad Dato: 2/3-2003 
Obs-Sted: Ang Oksenøya 
Kommentar: Har vært på Oksenøya 3-4 ganger i uka siden 1953. Er blitt mye mindre fasan der etter at 

flyplassen ble lagt ned  (1998-1999). Synd at så mange slipper hundene sine her. 
 
 
Navn: Inger Hattestad Hendriksen Dato: 8/3-2003 
Obs-Sted: Micheletsvei 11A – Lysaker 
Kommentar: Så 1M + 4F her sist søndag. Så 2F her i dag. 

Var veldig mye fasaner rundt Holtekilen på slutten av 1960-tallet. Flyttet bort 1972 og 
tilbake i 1983. Merkbar forskjell mellom 1983 og slutten av 1960 tallet. 

 
 
Navn: Halvorsrud Dato: 5/3-2003 
Obs-Sted: Oddenveien 21 – Høvik 
Kommentar: Bygde hus her i 1958 og har bodd her siden. 

Rundt 1950-1960 årene krydde det av fasaner på Høvik i områdene: Veritas – Hennie 
Onstad Senteret – Odden Skogen – Sarbuvollen.  
Det er ikke lenger fasan å se i dette området nå: 
1950-1960 årene: Glansperioden 
1970-1980 årene: Reduksjon i antall 
1990 årene: Kunne nok observere en og annen fasan 
2000 årene: Er nok blitt helt borte nå. 
Min svigermor var forøvrig ivrig fasan-mater. Ga de “brudd-kjeks”  (ødelagt kjeks) fra 
Sætre Kjeksfabrikk. Det var nok 20-40, kanskje til og med flere, fasaner hun matet. 

 
 
Navn: Svein Holo Dato: 10/8-2003 
Obs-Sted: Holo Gård 
Kommentar: Hadde alltid fasaner, både sommer og vinter, i sin oppvekst. Hadde det for inntil 5 år siden. 

De siste 3-4 årene har det nesten ikke vært noen her. Var tidligere en del fasaner i området 
Staver-Bjerke. Det er mye villkatter i området. Mulig gjør disse gode innhogg i bestandene. 

 
 
Navn: Jan Østensen Dato: 10/3-2003 
Obs-Sted: Butterud Gård 
Kommentar: Ikke hatt noen i vinter. 3-5 år siden han hadde noen sommerstid. På vinteren trekker de ned 

til bebyggelsen. Sist han så fasan var det en hønsehauk som hadde tatt den. 
1970 åra var det godt med fasan i området. 
1980 åra holdt dette seg. 
Nå er det veldig lite. Mulig på grunn av mye “villhunder” i området. 
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Navn: Andreas Wessel Dato: 11/3-2003 
Obs-Sted: Tanum Gård 
Kommentar: Har vært borte fra gården mellom 1948-1981. Kan ikke huske å ha sett fasaner etter 1981, 

men det kan godt hende at de har unngått oppmerksomheten. Tidligere var det alltid fasaner 
her. "Gamle Cappelen” (Bjerke Gård) satte ut ‘koreanske fasaner’ tidligere. 

 
 
Navn: Ivar Sandlund Dato: 11/3-2003 
Obs-Sted: Staver Gård 
Kommentar: Ivar har vært på Staver Gård siden 1949. Har vært fasaner her hele tiden tidligere. Men fra 

ca. 1970-tallet ble det færre og færre helt til det for 5-6 år siden ble “tomt”. På en plass nede 
i skogen her vi bor (Billingstadveien) hadde vi opptil 20 fasaner for 10-12 år siden. 

 
 
Navn: Fredrikke Eger Dato: 18/3-2003 
Obs-Sted: Skallum Gård 
Kommentar: Tror det kun ble sett 1 fasan i 2002. Tidligere var det alltid fasan i området, men nå ser de ut 

til å ha forsvunnet. Tror det begynte å bli færre for 6-7 år siden. 
 
 
Navn: Egersvei 9 

Stabekk 
Dato: 20/3-2003 

Obs-Sted: Egersvei 9 – Stabekk og Store Stabekk Gård. 
Kommentar: På jordene tilhørende Store Stabekk Gård holder det til fasaner sommerstid. Så totalt 4-5 stk 

samtidig i fjor (2002). Både høner og haner. Tidligere var det mye mer – også der hvor 
golfbanen (Ballerud) er og også mer på Skallum. Omtrent samtidig med at de bygde 
golfbanen på Ballerud ble det merkbart mindre (ca 10-12 år siden ?). 

 
 
Navn: Erik Sæther Dato: 30/12-2003 
Obs-Sted: Engebråtan (innenfor Isi – nær Kjaglidalen) 
Kommentar: Lenge siden det var fasan her oppe. M.a.o. ingen “stamme” her oppe. Hadde de nok årlig 

før om årene, men aldri noen flokker. 
 
 
Navn: Even H. Johnsrud Dato: 31/12-2003 
Obs-Sted: Øvre Johnsrud Gård – Lommedalen 
Kommentar: Så en her i 2002- Tegner seg et klart bilde; svært få, eller kanskje helt forsvunnet nå. 

Det er anlagt golfbane, samt at det er det er mye mindre kornproduksjon i Lommedalen nå. 
Det er hovedsakelig gressproduksjon i hele dalen (til hest og kuer). Dette kan kanskje 
forklare tilbakegangen. 

 
 
Navn: Pierre Johanson Dato: 31/12-2003 
Obs-Sted: Vensås (Søndre) - Lommedalen 
Kommentar: Hørte de i sommer – tror det var flere. 
 
 
Navn: Øyvind Nilssen Dato: 3/5-2004 
Obs-Sted: Øvre Vensås Gård - Lommedalen 
Kommentar: Har hatt 4 individer som er blitt matet hele vinteren. 2 “fargesprakende” og 2 “gråspettede” 

(mindre). I fjor var det 2 små kyllinger.  
 
 
Navn: Erik Østby (Dalbo Gård) Dato: 31/12-2003 
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Obs-Sted: Dælivann-området 
Kommentar: Så fasan sist for mange år siden nå. Før var det mye av dette også på gårdsplassen her. Det 

var fasaner i hele området (Terje Bøhler/forfatter: antar det menes hele Dælivannsområdet). 
Det var Andreas Nes på Søndre Haga Gård som drev oppdrett og satte ut. Dette holdt han på 
med i 1960-1970 åra. 

 
 
Navn: Jørgen Capplen (d.y.) Dato: 28/4-2004 
Obs-Sted: Bjerke Gård 
Kommentar: Min bestefar, J. Capplen (den eldre) satte ut en del fasaner. Drev med dette til rundt 1970. 
 
 
Navn: Einar Helsing Dato: 4/1-2007 
Obs-Sted: Oustøya (Ostøya) 
Kommentar: Einar Helsing har bodd på Oustøya siden 1959. Han bor/er der 7-8 måneder av året, og er 

meget dyre-/fuglekyndig. Han forteller følgende om fasanbestanden her: 
- Var tidligere godt med fasaner her. 
- Har ikke sett fasaner her på mange år. 
- Antar at han så de sist på slutten av 1980 tallet. 
- Han har selv fuglehund (setter), så denne ville tatt stand på fasanene. 

 
 
Navn: Ingolf Kristiansen Dato: 3/1-2004 
Obs-Sted: Kalvøya 
Kommentar: - Mater fasanene regelmessig 

- Max på vinteren 2003-2004 var 17 stk samtidig (7M+10F) hvorav det er en stor hane 
som dominerer. 

- I sommer: 1 høne med 7 kyllinger på Kalvøya 
- På slutten av 1950-tallet hadde hans mor på den meste 47 stk samtidig. I 1962 kom 

brua over til Kalvøya. Etter dette gikk det jevnt nedover med bestanden/ antallet. 
- I 1998 var det kun 4 fasaner på øya. Da var det svært mye villkatter der også (20-25 

stykker) 
- Ble så kvitt kattene, og antall fasaner vokste gradvis til det det er nå. 
- Ser at fasaner av og til kommer trekkende over isen fra Nesøya vinterstid. 
- Noen trekker også over til/fra Hennie Onstad senteret. 
 
Ser ut til å være 2 typer hunn-fasaner: 
1) Noen mørkere. Disse er også noe kortere i bena. Har litt mindre “lår” og kortere vinger. 

Disse har mye raskere vingeslag. De får ofte så stor fart at de går “på hue” når de 
lander. Disse liker ikke å fly – de går helst på bakken. 

2) Disse lyse hunnene er litt lenger i beina, og de har litt lengre vinger. 
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Bakgrunn for bestandsreduksjon 

 
Flere forhold bidrar til at fasanbestandene reduseres: 
 
1) Helt slutt på oppdrett og utsetting (de siste utsettinger i Asker og Bærum skjedde på 1980-tallet). 
2) Utstrakt bygging i og nær kulturmark og jordbruksområder.  

Dette har gitt stadig færre hekke- og leveområder for fasan. 
3) Boligfortetting i etablerte, men tidligere tynt bebygde boligområder. 

Slutt på de store eplehagene. Mer bruk av gjerder rundt (de stadig mindre) eiendommene. 
Forflytningsmulighetene til fasanene er redusert kraftig. 

4) Generelt mindre eng, åker- og brakkmarksarealer. Det gir økt trafikk på de resterende arealer. 
Disse stadig mindre arealer, som er hekke- og leveområder for fasan, blir benyttet av en stadig økende 
befolkning til frilufts- og rekreasjonsområder. 

5) Flere katter på nevnte arealer. Kattene er nok den klart største predator. I “Vilt og Viltstell  Nr. 4 – 
1964:  Fasanen” står følgende: “Om kyllingtiden kan nevnes at i Østre Bærum tok katter 10 av 15 
fasankyllinger”. Løshunder representerer også en fare for fasanbestanden. 

6) Mer høstpløying og såing av høsthvete (ødelegger tilgang på spillkorn). 
7) Fjerning av steingjerder o.l. i jordbruksområdene (ble gitt økonomisk støtte for slikt arbeid tidligere). 

Et fragmentert jordbruksområde er mye mer “fasanvennlig” (skjul, leveområde). 
8) Bekkelukking. De tidligere mange små bekkene i kulturlandskapet ga gode leveområder for fasan. 
9) Omlegging av (de stadig mindre) jordbruksarealer. 

Tidligere var det nok adskillig mer kornproduksjon. I de senere år har det vært en del omlegging. 
Bl.a. til golfbaner og gressplenproduksjon.  
 

 
Raser og opprinnelse 

 
Følgende står å lese i  “Vilt og Viltstell  Nr. 4 – 1964 :  Fasanen” av Statens Viltundersøkelser: 
“… alle de fasan-navn som svirrer om ørene på oss, som f. eks. edelfasan, ringfasan, mongolsk fasan, 
korea-fasan, koreamongol-fasan og enda flere, ikke er forskjellige arter, men bare betegner forskjellige 
raser, varianter eller krysningsprodukter av en og samme art, nemlig jaktfasanen (Phasianus colchicus) 
…”. 
 
Ovennevnte hefte beskriver de ulike raser og krysninger i detalj. Her er også bilder av de ulike raser. Det 
offisielle navn på den refererte “jaktfasan” er i dag “fasan (Phasianus colchicus)”. 
 

Utsettinger 
 
Det har tidligere vært regelmessig fasanoppdrett og utsettinger i Asker og Bærum. Dessverre mangler vi 
gode tall for omfanget. I dette kapittel har jeg oppsummert en del uttalelser fra litteraturen samt 
informasjon jeg har samlet gjennom samtaler med folk. Det er en del år siden de siste utsettingene i Asker 
og Bærum, så jeg har nok kun identifisert noen av de gårder eller personer som drev med oppdrett og 
utsettinger. I dag er det ingen utsettinger verken i Asker eller Bærum. Noen steder i landet drives nok  
småskala-utsettinger av fasan for å trene jakthunder (antas hovedsakelig i privat regi).  
 
 
Følgende står å lese i “Håndbok over Norges Fugler” av Herman L. Løvenskiold (1947): 
“…Det er også gjort en rekke forsøk (oppdrett/utsettinger) med fasanen (Phasinanus colchicus L.) Disse 
kan i gunstige år formere seg ganske bra, men stammen går før eller senere til grunne. Dette kommer av 
at hønen gjerne ruger i eng og blir drept av slåmaskinen. Dessuten etterstrebes fasanene ivrig av alle slags 
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rovdyr, både på 2 og 4 ben. Hvor den holdes i fasanparker på øyer som ligger så langt fra kysten at den 
nødig flyr over, lykkes oppdrett bra.” 
 
 
Følgende står å lese i “Ornithologiske optegnelser gjennem 59 år” av Thomas Jensen. 
Utdrag av artikkel fra “Norsk Ornithologisk Tidsskrift – Bind 10 – år 1929” 
“Fasan, Phasianus colchicus colchicus L. I året 1901 begynte eieren av Brøndøen (i Asker) å opdrette 
fasaner, og senere har en jegerklubb over på Nesøen satt en lignende opdrett i gang. På begge steder med 
det formål å søke fasanene utbredt på disse øer ved forplantning i det fri. Det siste har lykkes ganske godt, 
idet fuglene både forplanter seg og utholder vinteren, mens de slett ikke har hatt den forønskede 
tilbøielighet til å forbli på øene. Tvert i mot søker de over til fastlandet, hvor de synes å skulle få fastere 
fot. Således har man nu sett hvorledes en liten flokk i løpet av bare 3 somre har formådd å forplante og 
utbre sig så raskt, at de har forårsaget skade på flere steder. Her i nærheten er det ikke vanskelig å få se 
dem i flokk og følge. En jeger talte i oktober 1906  31 stk på havrestubben ved Høen Gård. 
Skjønnsmessig anslår man fasanens antall till flere hundre herute…” 
 
 
Følgende står å lese i “Norges Fugler” av Svein Haftorn (1971). 
“Fasan, Phasianus colchicus subspp. FOREKOMST i NORGE: Innført. De første utsettinger ble foretatt i 
Bærum i 1875-76. Senere er gjort en mengde utsettinger, særlig i den sørøstlige delen av landet, men 
ellers spredt i mange landsdeler. Utsettingene på S-Østlandet har gitt positive resultater, for så vidt som 
fasanen der finnes over et ganske stort område. Ellers har utsettingene stort sett vært mislykkete her i 
landet…“. 
 
 
Følgende står å lese i boken “Goddag, regnbue ! Av en isfiskers dagbok” (1991) av Peder W. 
Cappelen (ISBN 82-03-16678-4). Teksten er hentet fra et kapittel (s. 42) om Bjerke Gård i Bærum: 
“…Hvert år kjøpte han fasaner og rapphøns og satte ut. Bare et fåtall av fuglene ble i nabolaget, de fleste 
fløy syd- og østover, var opphavet til den fasanstammen som i dag finnes i deler av Bærum“. 
 
 
Øvrige kjente utsettinger i Asker og Bærum (personlig meddelelser - telefonintervjuer) 
• “Større utsettinger på Fornebo i 1940-åra.” Ref [FornebuRapporten]. 
• “… og på nærliggende Ostøya (Bærum) i 1988/1989” [FornebuRapporten]. 

Denne utsettingen var et resultat av at “Nesodden Fasanvenner” måtte sett ut alle/mesteparten av sine 
fasaner grunnet en oversvømmelse i anlegget sitt. Ca. 2000 fasaner ble da satt ut på Ostøya. Disse 
fasanene spredte seg etter hvert både til fastlandet og til de nærliggende øyene.  
Personlig meddelelse fra Robert Knight som startet “Nesodden Fasanvenner” i 1976. De drev både 
med produksjon og utsettinger. Ovennevnte utseting var den eneste de hadde i Asker og Bærum.  

• Edvard Aspaas (Asker) hadde ca 50 kyllinger. Det var stort frafall grunnet “mobbing” (måtte file 
nebbet da de mobbet hverandre til blods). Han slapp ut ca. 15 stk på øya i nordenden av Semsvannet 
ca.  1988. Kyllingene var kjøpt på Nesodden. Formålet med utsettingen var å trene jakthunder. 
Personlig meddelelse fra Edvard Aspaas den 31/12-2003. 

• Oppdrett og utsetting på Søndre Haga Gård (Nord for Øverland) av Andreas Nes på 1960-1970 tallet. 
Personlig meddelelse fra Erik Østby, Dalbo Gård (Dælivannet) den 31/12-2003. 

• Oppdrett og utsetting på Bjerke Gård av Jørgen Capplen (d.e.) fram til rundt 1970. 
Personlig meddelelse fra Jørgen Capplen (d.y.) den 28/4-2004. 

• Oppdrett og utsetting på Bærums Verk av Løvenskiold (fram til ?) 1960-tallet. 
Personlig meddelelse fra Carl Otto Løvenskiold den 11/1-2004. 
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• Oppdrett og utsetting på Oksenøen Gård på Fornebo (usikkert når). 
Personlig meddelelse fra Carl Otto Løvenskiold den 11/1-2004. 

• Ved Øvre Gjettum Gård hadde rederfamilien Olsen landsted. De drev med oppdrett og utsetting her. I 
alle fall i/rundt 1955. Personlig meddelelse fra Arvid Rønningen den 16/5-2003. 

• Oppdrett for sannsynlige utsettinger av Emil Jessen ved “Hvalstad Stasjon” på 1950-1960 tallet. I 
Norges Jeger og Fiskerforenings tidsskriftet “Jeger og Fisker” fra 1959 annonserer Emil Jessen med 
“Fasaner til salgs”. Dette var småskalaoppdrett og salg av fasaner som han hadde i bur. Personlig 
medd. fra Per Sølien (NJFF/AJFF) den 14/1-2007 og Gunnar Juvet (AJFF) den 22/1-2007. 
 

 
 

Intervjuer – takksigelser 
 
I tillegg til de rundt 100 personer jeg har snakket med i forbindelse med tilbakemeldinger på mine 
fasanopprop, vil jeg takke personer som har gitt viktig informasjon bl.a. om spørsmål som angår oppdrett 
og utsettinger: 
 
• Amundsen, Knut (Vestby) – om oppdrett og utsettinger. 
• Cappelen, Jørgen d.y. Bjerke Gård – om utsettinger. 
• Fossnes, Jan Erik. Asker Jeger og Fiskerforening (AJFF) – om utsettinger og hundehold/jakt. 
• Helsing, Einar. Bor på Oustøya mesteparten av året (siden 1959) – om forekomster på 

Oustøya. 
• Juvet, Gunnar. Tidligere formann i AJFF - om utsettinger i Asker. 
• Kjeksrud, Arne.  
• Knight, Robert. Han drev “Nesodden Fasanvenner” som drev produksjon og utsettinger. 
• Kristiansen, Ingolf. Kalvøya (om forekomster på Kalvøya, Borøya, Grimsøya) 
• Løvenskiold, Carl Otto. Bærums Verk – om utsettinger. 
• Smith, Arnt. Hyttebeboer på Brønnøya – om forekomster på Brønnøya. 
• Sølien, Per. Tidligere gen. sekretær i NJFF - om utsettinger i Asker. 
 
 
 

Øvrig relevant dokumentasjon 
 
Nøttekråka nr.1 - År 1976  Artikkel “Fasantellingen”. Av Hjamlar Munthe-Kaas Lund. 

Tidsskrift for NOF/Asker og Bærum Lokallag. 
Tidsskriftet utkom kun med 2 nummer før det ble innstilt. 

Toppdykker’n Januar 1980 Artikkel “Om fasanbestanden i Asker og Bærum”. 
Av Hjamlar Munthe-Kaas Lund. 

 
 
 
 
 
 
Terje Bøhler 
NOF – Asker og Bærum Lokallag (leder) 
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[FiAB1975] 
 
”Fuglelivet i Asker og Bærum” (1975). Dette er et hefte som daværende ”Asker og Bærum 
Feltornitologiske Forening”, senere NOF/Asker og Bærum lokallag, gav ut. Som det står i forordet: 
”Heftet kom i stand etter initiativ fra Asker og Bærum Feltornitologiske Forening og arbeidet ble startet i 
1974. Meningen med heftet har vært å få klargjort fuglearters status i distriktet...”. 
En oppdatert (korrigert) versjon av heftet er å finne i elektronisk for (PDF-format) på våre web-sider: 
http://nofoa.no/~lag-ab/fuglelivet_i_ab_1975.pdf 
eventuelt via: 
http://nofoa.no/~lag-ab/ 
 
 

[FiAB2010-Vol-1] 
 
Volum-1 (”Artsgjennomgang”) av trilogien over “Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”.  
Foreligger både i bokform og i elekronisk versjon på internett. 
 
 

[FiAB2010-Vol-2] 
 
Volum-2 (”Dataunderlag”) av trilogien over “Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”. 
Foreligger kun i elekronisk versjon på internett.  
 
 

[FiAB2010-Vol-3] 
Volum-3 (”Prosjekter og referanser”) av trilogien over “Fuglelivet i Asker og Bærum 2010”.  
Volum-3 er identisk med dette dokumentet. Den foreligger kun i elekronisk versjon på internett. 
 
 

[FiOA] 
 

“Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus” av Svein Dale, Andersen, Eie, Bergan, Stensland. Boken er et 
referanseverk over fuglelivet i Oslo og Akershus. Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og 
Akershus 2001. 
 
 

[FmSjøfugl2009] 
 
Etter oppdrag fra Fylkesmannen utfører Norsk Ornitologisk Forening regelmessige tellinger av sjøfugl i 
indre Oslofjord. Hensikten med tellingene er å følge bestandsutviklingen av sjøfugl blant annet som følge 
av etablering av sjøfuglreservater i fjorden på slutten av 70-tallet. Resultatet fra tellingene i 2009 
foreligger på elektronisk form (pdf-filer) både på Fylkesmannens (Oslo og Akershus) hjemmesider og på 
NOF/OA’s hjemmesider: 
http://nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_5371_2.pdf 
 
Rapporten heter “Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2009” og er utarbeidet av NOF 
ved Morten Bergan og Geir Sverre Andersen. Den inneholder:  
• Sammendrag, metodikk og hekkebestand/-status de siste 30 år 
• En detaljert lokalitets- og artsgjennomgang for 2009. 
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[Forneboka] 
 
Innerst i Storøykilen på Fornebu hadde det lokale fuglemiljøet sitt samlingssted i en årrekke. I 1980 fikk 
de tillatelse til å sette opp ei bu ved naturreservatet innerst i Storøykilen. Bua, som ble kalt ”Fornebua”, 
fungerte som en fuglestasjon der ringmerking foregikk, feltarbeid utført og fugleobservasjoner notert. 
Notater og observasjoner ble nedskrevet i en stor A4-bok som ble kalt ”Forneboka”. Etter hvert ble det 
mange slike bøker (10 stykker pr 2010). Fugleobservasjonene ble etter hvert overført til rene 
observasjonsskjemaer [FornebuLoggene] som bl.a. danner datagrunnlaget for [FornebuRapporten]. 
Fornebu’a ble fjernet høsten 2002. 
 
Forneboka Nr.  Fra  Til 
I   14/03-1980 21/08-1980 
II   22/08-1980 02/06-1982 
III   02/06-1982 18/12-1983 
IV   22/12-1983 06/07-1985 
V   04/08-1985 29/07-1987 
VI   31/07-1987 07/05-1989 
IV   07/05-1989 26/03-1991 (Note: denne perioden står i bok nr. 4) 
VII   27/03-1991 10/09-1993 
VIII   11/09-1993 20/07-1997 
IX   27/07-1997 31/12-2004 
X   02/01-2006 … 

 
 
 
 
 

[FornebuLoggene] 
 
Når folk i fuglemiljøet hadde tatt en observasjonsrunde på Fornebo (Oksenøya, Storøykilen, Koksa, 
Rolfstangen, Furst, Halden Brugge etc) noterte de sine observasjoner i [Forneboka] eller direkte på egne, 
”standardiserte” registreringsskjemaer (A4-format). Disse skjemaene ble så samlet i egne ringpermer. Det 
er samlingen av alle disse registreringsskjemaene som her kalles ”[FornebuLoggene]” og som danner 
grunnlaget for [FornebuRapporten].  
 
 
 

 
 

 
 
 

”Fornebua” innerst i Storøykilen på Fornebo 
var lenge et samlingssted for de 
fugleinteresserte i Bærum. Periodevis var det 
mye aktivitet her. Både [Forneboka] og 
[FornebuLoggene] ble oppbevart og fylt ut 
her. Det ble også drevet ringmerking herfra  - 
med base i bua. 
 
Foto: Per Stensland 
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[FornebuRapporten] 

 
Dette er en omfattende rapport som beskriver fuglelivet på Fornebu fram til og med 1989. Rapportens 
eksakte tittel er: 
 
“Fuglelivet på Fornebo frem til og med 1989”. 
Toppdykker’n supplement 1991. ISSN 0333-1687. 
Av Geir S. Andersen, Morten Bergan og Per Gylseth 
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[FornebuRingmerking] 

 
Under følger en ringmerkingsoversikt over all ringmerking foretatt på Fornebo fram til og med 2006. 
Oversikten er mottatt fra leder av Oslo og Akershus Ringmerkingsgruppe (Johnny R. Pedersen). 
 

Art Før 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gråsisik 26 . . . 5 12 8 172 0 1292 115 0 0 60 70 
Sivspurv 2232 . . . 45 64 38 16 16 21 84 50 15 8 182 
Grønnfink 360 . . . 33 41 5 105 4 76 543 39 18 136 41 
Løvsanger 1681 . . . 16 25 10 53 7 467 94 127 27 35 74 
Blåmeis 814 . . . 92 63 80 59 20 42 89 86 81 64 149 
Kjøttmeis 632 . . . 72 29 77 62 48 27 85 87 70 61 85 
Ub. Gråsisik 4 . . . 5 17 3 2 0 43 0 5 4 0 33 
Pilfink 736 . . . 2 3 12 13 21 0 19 15 6 1 25 
Rørsanger 572 . . . 16 13 8 12 5 48 65 30 12 0 41 
Jernspurv 298 . . . 26 7 6 25 76 10 73 16 35 52 123 
Tornsanger 463 . . . 5 6 2 10 7 73 54 97 11 0 38 
Munk 310 . . . 12 17 23 48 15 80 72 69 31 7 116 
Rødstrupe 183 . . . 18 12 28 22 7 27 31 33 25 16 52 
Blåstrupe 523 . . . 17 6 1 6 1 11 4 8 0 1 3 
Heipiplerke 495 . . . 7 0 1 0 0 2 15 6 6 12 2 
Buskskvett 490 . . . 2 2 4 0 0 1 1 25 3 0 5 
Brunsisik 7 . . . 0 5 12 25 2 172 36 2 18 34 53 
Gråmåke 99 . . . 0 0 0 43 54 0 58 0 0 0 93 
Stillits 141 . . . 0 0 4 45 4 22 57 59 0 4 34 
Grønnsisik 35 . . . 2 1 6 197 19 21 2 22 1 1 8 
Bjørkefink 125 . . . 1 0 1 10 0 3 65 0 1 1 1 
Hagesanger 202 . . . 6 7 1 6 7 32 41 28 1 0 30 
Låvesvale 394 . . . 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 5 
Gråtrost 207 . . . 0 0 3 2 0 1 3 33 4 4 9 
Hettemåke 197 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 
Stær 76 . . . 5 9 0 3 6 0 0 8 0 0 0 
Steinskvett 207 . . . 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Tornirisk 191 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Linerle 173 . . . 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Trepiplerke 128 . . . 1 0 0 3 0 16 1 3 0 1 8 
Bokfink 48 . . . 0 0 2 9 5 6 26 24 2 5 6 
Gransanger 45 . . . 0 0 12 4 3 2 10 11 9 0 27 
Tornskate 102 . . . 0 2 0 1 1 1 0 11 3 0 5 
Gulerle 143 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rødvingtrost 78 . . . 0 0 0 0 0 1 7 2 6 1 2 
Møller 72 . . . 2 0 1 0 0 11 8 8 2 0 5 
Svarttrost 5 . . . 1 0 1 1 1 1 6 14 1 6 6 
Gråspurv 74 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gulspurv 8 . . . 0 0 1 0 0 1 13 21 2 1 3 
Polarsisik 0 . . . 0 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 
Sildemåke 32 . . . 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 16 
Dompap 3 . . . 0 0 0 14 0 3 8 1 1 18 3 
Enkeltbekkasin 73 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gjerdesmett 1 . . . 2 2 0 4 11 8 0 0 1 2 5 
Taksvale 67 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rødstjert 41 . . . 0 0 0 2 0 3 2 8 0 1 0 
Makrellterne 48 . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Granmeis 20 . . . 0 3 0 2 3 1 0 5 1 0 0 
Bergirisk 46 . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Måltrost 19 . . . 0 0 1 1 0 0 4 0 2 2 3 
Spettmeis 2 . . . 7 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 
Skjeggmeis 0 . . . 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0 
Skjære 9 . . . 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Tårnseiler 31 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svartbak 2 . . . 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 8 
Myrsanger 9 . . . 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 2 
Trekryper 1 . . . 0 1 0 0 0 1 1 7 0 0 2 
Kvartbekkasin 20 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sivsanger 12 . . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Hauksanger 16 . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Myrsnipe 18 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gråfluesnapper 5 . . . 0 0 1 0 0 0 1 8 1 0 1 
Spurvehauk 2 . . . 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 
Fuglekonge 2 . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Temmincksnipe 16 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flaggspett 1 . . . 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 
Knoppsvane 0 . . . 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 
Dverglo 9 . . . 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
Strandsnipe 13 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sidensvans 7 . . . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Sanglerke 6 . . . 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 
Fasan 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Svarthvit fluesnapper 6 . . . 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Vendehals 9 . . . 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Kråke 10 . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Vipe 10 . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Fiskemåke 6 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svartmeis 3 . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
Tårnfalk 8 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gulsanger 4 . . . 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
Hornugle 4 . . . 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Tjeld 4 . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Grågås 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Varsler 5 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nøtteskrike 0 . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Ringdue 0 . . . 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 
Alkekonge 0 . . . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gluttsnipe 5 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sandlo 5 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vannrikse 5 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gresshoppesanger 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Brushane 4 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grønnstilk 4 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lappspurv 4 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sandsvale 4 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lomvi 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Rosenfink 0 . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Dvergspett 1 . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Stokkand 2 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dobbeltbekkasin 3 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krikkand 3 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grønnspett 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GråspxPilfink 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Skogdue 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Nattergal 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hvitkinngås 0 . . . 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Skogsnipe 1 . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kanadagås 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gravand 2 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jordugle 2 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sivhøne 2 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bøksanger 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gråseiler 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Stjertmeis 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Spurveugle 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nattravn 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alaskasnipe 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dvergsnipe 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gransanger (tristis) 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Isfugl 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lappiplerke 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Myrrikse 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rødstilk 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Svartstrupesteinskvett 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Toppmeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum 13237 

 
408 349 358 988 349 2563 1723 1010 417 572 1388 
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[FornebuTaksering2004] 
 
Rapportens tittel er “Hekkefugltaksering 2004 Koksabukta og Storøykilen”. Og kan lastes ned fra: 
http://www.lilloyplassen.net/_pdf/Revirkartering2004.pdf 
 
Rapporten er utført av NOF ved Geir Sverre Andersen, Per Gylseth og Johnny Roger Pedersen. 
 
 
Utdrag fra innledningen følger: 
“Våren 2004 tok Bærum kommune ved Natur- og idrettsforvaltningen kontakt med Norsk ornitologisk 
forening og Lilløyplassen naturhus for utarbeidelse av konkrete forslag til overvåkingsprogram. Vår 
anbefaling var bl.a. at man snarest mulig skulle sette i verk et program for revirkartlegging. 
Revirkartleggingen ville gjøre en i stand til raskt å oppdage eventuelle negative endringer i 
hekkefuglfaunaen, slik at man kunne sette inn avbøtende tiltak. Etter avtale med kommunen har 
forfatterne våren og forsommeren 2004 gjennomført revirkartlegging av hekkende fugler på Fornebo. 
Resultatet presenteres i denne rapporten”. 
 
Utdrag fra sammendrag følger: 
“Norsk ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus gjennomførte vår/sommer 2004 en kartlegging 
av hekkende fugler i og omkring naturreservatene Storøykilen og Koksabukta på Fornebohalvøya. 
Undersøkelsen var et ledd i programmet for overvåking av miljøkvalitet i området. Det ble registrert 300 
territorier av 41 arter, med tornsanger (28 ½ ), kjøttmeis (27 ½ ) og grønnfink (22) som de vanligste 
artene. Området holdt de eneste hekkende parene av sandlo i Oslo og Akershus, den sterkest konsentrerte 
hekkeforekomsten av dverglo i samme fylker (og trolig i Norge) og ett av få hekkende par av tårnfalk og 
vannrikse i Oslo og Akershus.” 
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[FornebuTaksering2005] 

 
Rapportens tittel er  “Hekkefugltaksering på Fornebo 2005” og kan lastes ned fra: 
http://www.lilloyplassen.net/_pdf/hekkefugltaksering_2005A.pdf 
 
Rapporten er utført av NOF ved Geir Sverre Andersen, Per Gylseth og Johnny Roger Pedersen. 
 
Utdrag fra innledningen følger: 
“Våren 2004 tok Bærum kommune, ved Natur- og idrettsforvaltningen, kontakt med Norsk ornitologisk 
forening (NOF) og Lilløyplassen naturhus for utarbeidelse av konkrete forslag til overvåkingsprogram for 
fugler i Storøykilen og Koksabukta naturreservater med tilliggende områder. Vi foreslo blant annet at det 
snarest mulig skulle settes i verk en årlig hekkefugltaksering i det aktuelle området. På den måten ville 
man raskt kunne oppdage uønskede endringer i hekkefuglfaunaen, slik at man eventuelt kunne sette inn 
avbøtende tiltak Bærum kommune bevilget midler til et pilotprosjekt for hekkefugltaksering i 2004. 
Pilotprosjektet konkluderte med at hekkefugltakseringen, med mindre endringer, burde gjennomføres 
årlig fra 2005. Bærum kommune fulgte opp med bevilgninger for 2005. Her rapporterer vi resultatene fra 
2005 års taksering. 
 
Utdrag fra sammendrag følger: 
“Vår/sommer 2004 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus, et 
pilotprosjekt for overvåking av hekkende fugler i Storøykilen og Koksabukta naturreservater og 
tilliggende områder på Fornebo. På grunnlag av pilotprosjektet ble et overvåkingsprosjekt startet 
vår/sommer 2005. Resultatene av hekkefugltakseringen i 2005 er presentert i denne rapporten. Totalt ble 
det registrert 412 ½ territorium av 51 arter, hvorav 121 territorier av 35 arter i reservatene. 
Undersøkelsesområdet er eneste sted i Oslo og Akershus som har hatt hekkeindikasjoner for skjeggmeis, 
og en av få steder i Norge. Det er også eneste kjente hekkeplass i O&A for sandlo, en av de viktigste 
hekkeplassene for dverglo og en av få kjente hekkeplasser for vannrikse. I årene som kommer vil 
videreføring av prosjektet kunne vise hvordan utbygging og endret arealbruk på Fornebo vil påvirke den 
natur- og opplevelsesverdien som hekkefuglene utgjør.” 
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[Fossum2001] 

 
Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist i årene 
2000-2001. Rapporten har tittelen ”Fugler i Fossum-området, Bærum 2000-2001”. Rapporten foreligger 
kun elektronisk. Den inneholder blant annet områdebeskrivelser, fotografier og artsgjennomgang. Link til 
rapporten: 
http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2001.pdf 
 
 
 

[Fossum2003] 
 
Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist i 2003. 
Rapporten har tittelen ”Fugler i Asker og Bærum 2003. Omtåde-1: Fossum-Ila”. Rapporten er skrevet i 
forbindelse med prosjektet [KultLandReg2004] og foreligger kun elektronisk (bl.a. på NOF/AB’s web-
sider). Den inneholder blant annet områdebeskrivelser, fotografier og artsgjennomgang. Link til 
rapporten: 
http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2003.pdf 
 
 
 

[Fossum2005] 
 
Dette er en rapport fra registreringer fra Fossum-området i Bærum utført av Torsten Källqvist. Rapporten 
har tittelen ”Fugler i Fossum-området 2005” og er fra 2006. Rapporten er tilsvarende [Fossum2003], men 
inneholder ny og oppdatert informasjon, samt flotte fotografier og årstidsforekomster 
(frekvensdiagrammer). Link til rapporten: 
http://nofoa.no/~lag-ab/FiAB_fossum_2005.pdf 
 
 
 

[FossumBogstad1997] 
 
Dette er en rapport med tittel “Fugler ved Fossum og Bogstadvannet” av Per Kristian Slagsvold publisert 
i [TD-2/1997]. Rapporten er basert på fugleregistreringer hver måned fra og med høsten 1994 til og 
medsommeren 1996. Rapporten inneholder også øvrige LRSK-rapporter fra området samt observasjoner 
gjort av andre fuglekyndige. 
 
 
 

[HagaGolf] 
 
Undertegnede (Terje Bøhler) foretok ca 230 logførte turer i området over en 4-års periode (1996, 1997, 
1998 og 1999). Det gjaldt først og fremst området kalt “sumpskogen” som ble avgrenset av Ankerveien 
ved  broen over Sæterbekken i nordvest, Haga gård i nordøst, Nordhaug gård i sørøst og jordene på 
vestsiden av Øverlandselva vest for Nordhaug gård i vest. Mer info om dette prosjektet er beskrevet i 
artikkelen “Golfbaneutbygging på fuglerike områder ved Grinijordene i Bærum” som er publisert i [TD-
1/1998]. Per Stensland var medobservatør på en del av turene. 
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[KultLandReg2004] 

 
I 2003 og 2004 utførte NOF/AB registreringer av fuglelivet i kulturlandskapene i Bærum. Bærums  
jordbruks- og kulturlandskaper ble delt opp i følgende (del)områder: 
 
Område-nr Område    Registreringer utført av 
1  Ila-Grini-Fossum    Torsten Källqvist 
2  Øverland-Haga-Nordli-Ila  Terje Bøhler 
3  Dælivann     Ole Magnus Hagen 
4  Lommedalen Nord    Johnny R. Pedersen og Terje Bøhler 
5  Lommedalen Øst   Knut Eie 
6  Lommedalen Vest   Knut Eie 
7  Lommedalen Sør / Bærums Verk Per Stensland 
8A  Berger-Nordby (Rykkinn Vest)  Dag Erichsrud  
8B  Frogner – Tandberg – Grinda  Jørn Lønner 
8C  Isielva-Bjørum-Isi-Engebråtan  Terje Bøhler 
9  Isielva-Økern-Vøyen-Bryn  Fredrik Georg Gade 
10  Persbråtan v/Skui    Dag Erichsrud 
11  Sand – Kveise – Horni – Stovi  Tomas Sydberger 
12N   Butterud - Tanum Nord – Ringi  Arne Labråten 
12S  Tanum (S) – Bjerketun – Bjerke  Geoffrey Acklam og Kjersti Ericsson 
13  Holo – Furuset    Geoffrey Acklam 
 
 
Prosjektet er beskrevet og dokumentert på NOF/AB’s web-sider. Her ligger også alle delrapportene fra de 
ulike områdene (1-13) tilgjengelig elektronisk: 
http://nofoa.no/~lag-ab/kultur_baerum.html 
 
 
 

[LRSK] 
 
For å kvalitetssikre observasjoner av sjeldne arter har Norsk Ornitologisk Forening opprettet fylkesvise 
komiteer som sikrer dette. Komiteene består av personer med høyeste kompetanse og mye artserfaring.  
Disse fylkesvise komiteer kalles Lokale Rapport og SjeldenhetsKomiteer (LRSK), eller gjerne kun 
”sjeldenhetskomiteer”. LRSK for NOF Oslo og Akershus fylkesavdeling godkjenner og logfører 
rapporterte funn av sjeldne arter. Der disse funn er referert i FiAB2010, er referansen ”[LRSK]” benyttet. 
Link til NOF Oslo og Akershus’ LRSK sider: 
http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php 
 
LRSK ble dannet i 1975. Oslo og Akershus fikk trolig sin egen LRSK samme år. Den første LRSK 
rapporten sto i Vår Fuglefauna 1981 (samlerapport tiden frem t.o.m. 1977). 
 
 

[LRSK-xxxx] 
 
Henviser til LRSK rapporten for år ”xxxx”. Mange av disse LRSK rapportene ligger på nettet: 
http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/LRSK.php 
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[MarkslagAsker] 
 
Tallene er mottatt fra Skogbrukssjefen i Asker og Bærum (Terje Johannessen) den 10/4-2007, og er i en 
viss grad brukt i forbindelse med hekkebestandsestimeringer. I Asker finnes ca 38 km2 produktiv 
(gran/furu) skog av totalt 52 km2 (inkl også uproduktiv skog i verneområder, i byggesone, langs 
bekkedrag o.l.). 

 
MARKSLAGSFORDELING 
Gårdsskoger inkl. LV og Oslo kom 
Bonitet Areal % areal 

Bon 26 188 0 
Bon 23 3558 9 
Bon 20 10156 27 
Bon 17 12371 32 
Bon 14 8119 21 
Bon 11 2383 6 
Bon 08 1247 3 
Bon 06 113 0 
Sum 38135 100 

 
MARKSLAGSFORDELING – Asker 
Kun gårdsskoger 

 TRESLAGSFORDELING – Asker 
Kun gårdsskoger 

Myr 447 12  Treslag m3 % m3 

Skrapskog 92 2  Gran 202994 67,5 
Impediment 2922 75  Furu 28510 9,5 
Tekn. Imp 237 6  Hassel 215 0,1 
Vann 36 1  Alm 247 0,1 
Annet 148 4  Ask 5099 1,7 
    Bjørk 24296 8,1 
Sum 3882 100  Gråor 5522 1,8 

    Svartor 722 0,2 
    Lønn 979 0,3 
    Osp 5317 1,8 
    Selje 1818 0,6 
    Eik 625 0,2 
    Annet 24173 8,0 
    Sum 300517 100 
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[MarkslagBærum] 
 
Tallene er mottatt fra Skogbrukssjefen i Asker og Bærum den 10/4-2007, og er i en viss grad brukt i 
forbindelse med hekkebestandsestimeringer. I Bærum finnes ca 97 km2 produktiv (gran/furu) skog av 
totalt 107 km2 (inkl også uproduktiv skog i verneområder, i byggesone, langs bekkedrag o.l.). 

 
MARKSLAGSFORDELING 
Gårdsskoger inkl. LV og Oslo kom 
Bonitet Areal % areal 

Bon 26 217 0 
Bon 23 5494 6 
Bon 20 13925 14 
Bon 17 32201 33 
Bon 14 30050 31 
Bon 11 11751 12 
Bon 08 2848 3 
Bon 06 855 1 
Sum 97341 100 

 
MARKSLAGSFORDELING – Bærum 
Kun gårdsskoger 

 TRESLAGSFORDELING – Bærum 
Kun gårdsskoger 

Myr 795 9  Treslag m3 % m3 

Skrapskog 178 2  Gran 516837 75,9 
Impediment 4885 55  Furu 37246 5,5 
Tekn. Imp 1191 13  Hassel  0,0 
Vann 1587 18  Alm 1668 0,2 
Annet 229 3  Ask 8793 1,3 

    Bjørk 51503 7,6 
Sum 8865 100  Gråor 8053 1,2 

    Svartor 2158 0,3 
    Lønn 121 0,0 
    Osp 15158 2,2 
    Selje 4067 0,6 
    Eik  0,0 
    Annet 34776 5,1 
    Lind 657 0,1 
    Sum 681037 100 
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[NattSanger] 
 
[NattSanger] ble etablert i 2001 og drevet av Per Gylseth. I likhet med [SisteNytt] var dette en statisk, 
ikke-interaktiv WEB-side (HTML-format) som manuelt ble oppdatert etterhvert som observasjoner av 
nattsangere ble meddelt Per Gylseth via ePost, telefon eller på annet vis. [NattSanger]-siden ble lagt ned i 
2006. Nattsangerobservasjoner ble da etter hvert overført til NOF/OA’s nye WEB-tjenester, der en ny 
rapporteringsside for nattsangere ble etablert. 
 
Under vises et par eksempler fra en [NattSanger] HTML side (nettleseren er dog av nyere dato). 
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[NofAbÅrs] 
 
Dette er NOF/AB’s årsrapporter i perioden 1999-2009 som ligger under lokallagets internettsider. Se: 
http://nofoa.no/~lag-ab/aarsrapporter.html 
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[nofoa.no] 
 
Sommeren 2006 etablerte Håkan Billing og Håkå Furuset NOF/OA’s flotte WEB-sider. Disse WEB-
sidene representerte et kvantesprang i forhold til hvilke WEB-tjenester foreningen var vant til fra 
tidligere. WEB-sidene inneholder svært mange verdifulle tjenester, som for eksempel: 

• Observasjonsrapportering og statistikk med gode søkefunksjoner. 
• Kurs- og aktivitetsoversikt med kalenderfunksjoner. 
• Medlemsregister med søkefunksjoner. 
• Meldingstjeneste for massedistribusjon av e-poster til alle medlemmer (som har enable’t for 

denne tjenesten). Denne meldingstjeneste kalles også ”OAfugl”, men må ikke forveksles med den 
tidligere ”OAfugl” som er beskrevet under [OAfugl] og etablert/vedlikeholt av Steinar Eliassen.. 

• Diskusjonsforumet ”Fugleforum”. 
• Internettbutikk med elektroniske betalingstjenester. 
• Nettstedet ”Fugleskolen”. 
• … og mange andre verdifulle tjenester … 

 
[nofoa.no] er blitt et virtuelt samlingspunkt for foreningens medlemmer og skal ha mye av æren for at 
medlemsmassen i NOF/OA har hatt en kraftig økning de siste årene. 
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[OAfugl] 
 
[OAfugl] mailing-liste tjeneste ble etablert av Steinar Eliassen i 2001 (oafugl@naturnett.org). Den 
fungerte som et formidlings- og diskusjonsforum for alle fugleinteresserte, uansett medlemskap i NOF 
eller ikke. Listen fungerte som følger: Det man ønsket å formidle sendte man i en ePost til ePost-adressen: 
oafugl@naturnett.org. Her var det en internett server applikasjon som mottokk denne ePost som så 
videresendte denne ePost til alle de personer (ePost/eMail-adresser) som abonnerte på tjenesten (alle som 
var oppført på en abonnementsliste). Tjenesten ble lagt ned i 2006. 
 
 
Under vises et eksempel på en ePost mottatt fra (Efugl og) OAfugl under naturnett: 
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[SisteNytt] 
 
[SisteNytt] ble etablert i år 2000 og var en statisk, ikke-interaktiv WEB-side (HTML format) som manuelt 
ble oppdatert etter hvert som fugleobservasjonene ble sendt i ePost til den personen som hadde 
vedlikeholdsansvaret for sidene. Det var Øyvind Hagen som startet tjenesten. Ansvaret ble etter hvert 
overtatt av Per Gylseth og senere Steinar Eliassen (www.naturnett.org). [SisteNytt]-tjenesten ble lagt ned 
i 2006 da NOF/OA etablerte egne interaktive WEB-tjenester ([nofoa.no]) som hadde et svært forbedret 
tjenestereportoar. 
 
Under vises en typisk [SisteNytt] HTML side fra år 2000 (nettleseren er dog av nyere dato). 
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[SkogsnipeReg2004] 

  
 

Hekkeforekomster av skogsnipe (Tringa Ochropus) 
i Asker og Bærum 

 
Av Terje Bøhler 

 
 

Forord 
Denne artikkel ble opprinnelig publisert i [TD-2/2005]. Den presenteres her i FiAB2010-Vol-3 stort sett slik 
den ble publisert i [TD-2/2005]. Dog har denne versjonen bl.a. et nytt kapittel til slutt som lister noen nye 
lokaliteter der jeg etter mine systematiske registreringer i 2002-2004 også har observert skogsniper. 
Også lokaliteter registrert av andre personer (uavhengig av registreringstidspunkt) er tatt med. Felles for 
disse lokaliteter er at de ikke ble sjekket i perioden 2002-2004 
 

Innledning 
Som et selvpålagt prosjekt bestemte jeg meg i 2002 for å kartlegge skogsnipebestandene i Asker og 
Bærum. Jeg visste dette var et temmelig ambisiøst prosjekt som ville bety mye arbeid i felt. Jeg tok mål 
av meg til å undersøke hver stor og hver liten pytt i Asker og Bærum som var synlig på M711-kartene 
(kartblad 1814-1 og 1815-2) fra Statens Kartverk. Jeg tok meg frem i områdene stort sett alltid til fots. 
Prosjektet har gitt meg mange flotte turer i Asker- og Bærumsmarka. Ikke minst har min kunnskap om 
Asker og Bærums natur økt betraktelig - på godt og vondt. 
 

Metodikk 
De aller fleste av mine turer ble lagt etter den 15 mai, slik at skogsnipene som ble observert var å regne 
som stasjonære (ikke-trekkende) individer. De fleste par starter eggleggingen i første halvdel av mai 
[Collett]. Rundt 20 "signifikante turer" (turer i antatt hekkeperiode) ble foretatt, der ca 80% av disse ble tatt 
etter 20 mai (dog før 10 juli). De resterende turer ble tatt mellom 9. og 19. mai. Det ble ikke brukt tid på å 
forsøke å finne reir. Dette er alt for tidkrevende. Stort sett ble det kun konstantert om det var skogsnipe i 
en pytt eller vann (gjerne ved å gå rundt vannet/pytten, om nødvendig), antall, og eventuelt også 
oppførsel (varsling...). I en del områder ble 2 individer sett eller hørt såpass nære hverandre at de antas å 
være av samme par. Disse er da naturlig nok vist i figuren(e) som ett par. Ca 70% av alle antatt 
potensielle skogsnipelokaliteter ble sjekket ut i 2002. De resterende i 2003 og 2004. 
 

Biotopvalg 
Den foretrukne naturtype i Asker og Bærum er små skogspytter og små skogsvann med større eller 
mindre myrområder rundt. Pyttene er også omkranset av gran- eller furuskog. Stedet ligger også oftest i 
ly av menneskelig forstyrrelse (helst litt bort fra veier eller stier). Ofte kom jeg over pytter/vann som 
tilsynelatende burde ha skogsnipe, men eneste grunn jeg fant for at det ikke var skogsnipe her, var at det 
var en vei eller sti tett inntil. Minst 80 % av alle "lokaliteter" jeg har kommet over er slike biotoper (små 
skogspytter/skogsvann med myr rundt, i gran/furu-skog). De resterende lokaliteter var: 
• Ved rennende vann/elv - blandingsskog. 

Et par rett vest for Nordhaug Gård i Bærum (ligger nå innenfor golfbaneområdet). Dette territoriet 
ligger i et meanderområde (Øverlandselva) med fuktig underskog/sump. Skogsniper observeres 
her hvert år til langt ut i hekkesesongen. 

• Ved større vann i lavereliggende områder. 
Sannsynlig hekking ved Dælivannet: Næringsrikt vann i et kulturlandskap, fuktig sump, 
løvskogdominans. Mulig lokalitet ved Bogstadvannets Nord-vest side (sørøst for Kråka). Fuktig 
sump i stillestående (stort) vann, blandingsskog (?). Et annet slikt område hvor det kan være 
hekking er i sør-enden av Stovivannet (løvskogdominans). Dette er ikke godt nok undersøkt. 
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Da skogsnipa i ekstreme tilfeller kan hekke 300-500 meter fra nærmeste myr/vann [Haftorn], kan det godt 
tenkes at hekkeplassene ligger et stykke unna de vann/pytter som er markert ved plott på kartene. 
 
 

Hekkeforekomster i Asker 
 

 
 

Bilde-1 
Hekkeforekomst av skogsnipe i Asker. 

 
 
Som det fremgår av kartet over har Asker ca. 5 par skogsniper. Tallet kan nok variere mellom 4-6 par. 
Tallene kan også diskuteres fordi hele 3 av lokalitetene ligger på grensen mellom flere kommuner. 
Årsaken til at Asker ikke har flere (relativt til Bærum) par er rett og slett fordi Asker ikke har flere "optimale 
biotoper" for å huse flere par. NOTE: Større deler av vannene Gjellumvannet, Bondivannet samt vannene 
på nordsiden av Vardåsen og Slottsberget er ikke undersøkt. Personlig tror jeg ikke det er skogsniper i 
disse vannene blant annet fordi det nok er for mye menneskelig trafikk her (men det bør sjekkes). 
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Bilde-2 
Hekkeforekomsten av skogsnipe i Asker som vist på bilde-1. 

Her representert ved deres stedsnavn og koordinater. 
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Hekkeforekomster i Bærum 
 
 

 

 
 

 
Bilde-3 

Hekkeforekomst av skogsnipe i Bærum. 
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Bilde-4 
Hekkeforekomsten av skogsnipe i Bærum som vist på bilde-3. 

Her representert ved deres stedsnavn og koordinater. 
 
 
 
Jeg vil anslå at det årlig hekker ca. 25 par (22-30 par) i Bærum. Noe variasjon fra år til år vil det nok også 
være, men mitt inntrykk er at det i 2002-2004 har vært relativt stabilt. Størst tetthet finner vi i 
Bærumsmarka mellom Haslumseter Kapell og Tjæregrasshøgda. I et område på 4 km2 fant jeg 4 par. 
Dette området har også størst tetthet av skogsnipas foretrukne biotop. 
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Andre lokaliteter i Asker og Bærum 
 
Andre lokaliteter notert etter 2002-2004 eller rapportert av andre personer. 
 

Dato Sted 
 

Antall Observatør Datakilde 

2006-06-18 
 

Varslende skogsnipe i 
uttørret liten dam (ca 20 
meter ? i diameter) rett inn 
i skogen ved veiskille (ca 
20 meter fra veiskillet) der 
veien fra P-plassen på 
Vestmarksetra deler seg og 
en vei går inn mot 
Gupu/Furuholmen og den andre 
fortsetter mot 
Semsmåsan/Sandungen. 
UTM:788,394 

1 Terje Bøhler  

2006-05-07 Stokker-elva. 
Grensen Asker-Bærum. 
I løvskogsområdet ca 500 
meter nedenfor Holo Gård. 
NOTE: Ble kun observert ved 
ett besøk. Antas å ha vært 
på trekk. 

1-2 Terje Bøhler [ElveReg200
6] 

2005-06-12 Åbortjern nord-vest for 
Vardåsen. Asker 

1 Terje Bøhler  

2005-05-25 Mellom Dromås og 
Gaupeberget, koordinat 
NM809473, liten pytt, delvis 
preget av sen snøsmelting og 
mye regn, men altså med 
varslende Skogsnipe. 

1 Knut Aane Nygård e-Mail fra 
KAN til TBØ 
29/5-2006 

2003-xx-xx Tverrelva ved Lomma. 
Skogsnipa hekket ved broen 
ved Tverrelva i 2003. 

1  Ketil Knudsen e-Mail fra 
Ketil til 
under-
tegnede 
16/1-2005 

 
 
 

Kart og referanser 
 

Norsk Hekkefuglatlas (www.fugleatlas.no) 
Kartene som viser forekomstene i Asker og Bærum er direkte generert fra Norsk Hekkefuglatlas. Alle 
observasjoner i denne rapporten er lagt inn i Norsk Hekkefuglatlas med lik hekkekode (Atlas-kode "B" - 
Mulig hekking). Jeg anbefaler folk å ta dette verktøyet aktivt i bruk. For mer info, se: www.fugleatlas.no/  
 
 

Referanser 
[Collett]  "Norges Fugle" av R. Collett. Forlaget af H. Aschehoug & Co 1921 
[Haftorn] "Norges Fugler" av Svein Haftorn. Universitetsforlaget 1971 
 
Terje Bøhler 
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 [Spurvehauk] 

 
Skrevet av Éric Roualet (NOF), med mindre språklige justeringer av Terje Bøhler. 
 
 
Hekkeforekomst i Asker og Bærum 
 
 
Hekkeestimater: 
Asker 3-5 par (antatt minimum) 
Bærum 15-25 par (antar opp mot 25 par i de beste årene for hele kommunen) 
 
 
I Asker finnes minst 3 sannsynlige hekkelokaliteter (”Guide til Fuglelivet i Oslo og Akershus” (NOF 
2001)). Ukjent status for arten p.g.a. mangelfull bestandsovervåking. 
 
I Bærum finnes 7-11 aktive par på totalt 23 lokaliteter i undersøkelsesområdet som er på 140 km2 (som 
kun utgjør en del av Bærum). 
 
Bærumsbestanden ble fulgt fra 2001 til 2006 og videre til 2008. På et bestemt areal på 100 km2, viser  
tettheten 1 par per 11 km2 (N=9), naboavstand mellom to aktive hekkeplasser er 2 til 3 km (gjennomsnitt 
2,5 til 2,75 km). 
 
70% av studieområdet er skogsdominert, kulturlandskap utgjør 21 %, tettsted 5 % og ferskvann/myr 
utgjør ca 4 % av studieområdet. Studieområdet omfatter 100 ruter (1km x 1km). Det gjenstår ca 50 ruter 
udekket i dette prosjektet. 
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Kartet nedenfor viser utbredelsen av hekkeforekomst av spurvehauk 
og hønsehauk i et studieområde på 100 km2 i Lommedalen. 
 
 

   
 
Aktive hekkeplasser 
 
Sannsynlig aktive hekkeplasser 
 
Utdødde hekkeplasser 
 
Hønsehauk lokaliteter, lys blå inaktiv hekkeplass. 
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Forekomst i Asker og Bærum 
Overvintrede fugler rundt Oslofjorden er allerede på hekkeplassene midt i mars måned. Andre trekkfugler 
ankommer fra slutten av mars til slutten av april med maks antall rundt 15. april. Se tabell nedenfor over 
spurvehauker på trekk på Fornebu i Bærum fra 2000 til 2006, fordeling i 10 dagers perioder (N=252). 
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Fordeling av spurvehauker under vårtrekk i perioden 2000 til 2006 
på Fornebu

01 til 10 mars

11 til 20 mars

31 til 21 mars

01 til 10 april

11 til 20 april

21 til 30 april

01 til 10 mai

11 til 20 mai
 

Kilde: fra observasjoner  http://nofoa.no 
 
Fugler som overvintrer i kommunen legger beslag på de beste hekkeplassene. Trekkfugler får de dårligste 
hekkeplassene, eller de overtar ikke-okkuperte kjente lokaliteter. Revirinnehaverne er sterkt knyttet til 
sine hekkeområder, men fra år til år kan noen hekkeplasser være inaktive. Spurvehauk er først og fremst 
en rovfugl som trives i kulturlandskapet med yngre blandingsskog i nærheten (markagrense). I Bærum, 
foretrekker haukene yngre granskog med innslag av løvtrær (bjørk, osp …) i lavterreng. Skråninger og 
lier er ofte brukt, særlig langs bekker, nær tjern og større vann. Arten finnes også i øyereliggendeområder, 
hvor parene bygger reir i typisk hogstklasse 3 granskog med en høyde på 15-20 meter, i motsetning til 
parene som hekker nær kulturlandskap, i hogstklasse 2 eller yngre. Ren, tett og yngre kulturskog er 
sjelden okkupert, men arten bruker kantene av disse plantefeltene. Ved bebyggelsen, kan spurvehauken 
slå seg ned i parker eller områder som kan tilby gode forhold til hekking, disponibilitet til næring, med 
minst 3 km2 som revir i hekketiden. Reiret bygges mest i grantrær 95 % (Picea abies, Abies alba) eller 
løvtrær 5 % (n. 61), reirhøyden varierer i forhold til terrenget, med en høyde mellom 4 m til 12 m, 
gjennomsnitt 8-10 m. 
 
Beste tid og sted for observasjon 
Hekkende fugler kan allerede spores medio april eller høres tidlig om dagen, når voksne roper til 
hverandre. Fra mai, er sporetegn enda mer synlige for etablerte par (ribber, mytefjær…). Seinere er arten 
lett å oppdage fra ultimo juli til primo august, når tiggende unger er flygedyktige. 
 
Hekkefremgang 
På 16 vellykkete hekkinger hadde parene produsert 51 unger. Kullstørrelsen varierer i forhold til alder på 
voksne hekkende fugler. 3 K fugler har større kull enn hos 2 K fugler. Minste kull registrert er 2 unger og 
største kull er 5 unger. I gjennomsnitt 3,18 unger/par. Ungeproduksjonen er størst i marka med 3,7 unger 
pr. kull (N=7 par) mot 2.8 unger pr. kull unger nær bebyggelse (N=9 par).   
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Trusler 
Per i dag er bestanden relativt stabil. 11 par (47.82 %) av 23 hekkeplassene har minst hekket en gang i 
2000-2008, 7 (30 %) av disse var aktive med hekking i 2008 og de 12 (over 50 %) andre er enten utdødde 
eller inaktive pga. hogst/utbygging og rivalisering med hønsehauk. Andre årsaker som variasjonen av 
hekkende par fra år til år kan påvirke bestanden, flere faktorer må tas i betraktning. Truslene for 
spurvehauk er færre enn for hønsehauk, men utbyggingen mot markagrensa er den største trusselen for 
arten, hvor flere lokaliteter har blitt forlatt. Oversiktskartet nedenfor viser et godt bilde av hvordan 
situasjonen er, særlig i randsonen ved kulturlandskapet. De fleste lokaliteter i gult er inaktive, det betyr at 
parene har flyttet til et annet revir son gir mindre næringstilgang. Dette vil kunne medføre til en økning av 
reviret for hvert par, slik at tettheten blir lavere. 
 
 

Kartet nedenfor viser utbredelsen av hekkeforekomst av spurvehauk og 
hønsehauk i hele studieområde på 140 km2. 
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[SvaleRegLom] 
 
Per Stensland har i perioden 1995-2005 registrert bestander av taksvale, låvesvale og tårnseiler i 
Lommedalen i Bærum. Dette er et privat prosjekt og resultatene foreligger kun som ikke-publiserte data i 
form av et (Microsoft) Excel (.XLS) regneark. 
 
 
 

[TallAsker] 
Statistikk for Asker. Tallene har vært nyttige for hekkeestimeringen. 
Fra http://no.wikipedia.org/wiki/Asker#fotnoteBefolkningskilde : 
 
Innbyggere pr 2006 er 51 484 personer. 
Areal: 101 km2  
 
Arealet over produktiv skog i Asker beregnes til ca 35  kv.km. 
Overslaget er gjort av undertegnede i samråd med sjogsjefen i Asker og Bærum (Terje Johannessen).  
 
 
 

[TallBærum] 
 
Statistikk for Bærum. Tallene har vært nyttige for hekkeestimeringen. 
Tallene under er hentet fra Bærum kommunes egen hjemmeside: 
https://www.baerum.kommune.no/Om-Barum/Barum-i-tall/ 
 

Areal - Geografi   
Bygdas totalareal  191.3 kv.km. 
Landareal   188.4 kv.km. 
Produktiv skog 107.5 kv.km. 
Jordbruksareal  16.7 kv.km. 
Bebyggelse, friareal, parker m.v. (rest) 64.2 kv.km. 
Bygdas geografiske midtpunkt: Glitredammen ved Bærums Verk.  
Bygdas høyeste punkt er Vidvangen nordøst for Setervann i nordre del av Bærum - 552 m.o.h.  

 
 
 

 [TD] 
 
“Toppdykker’n” [TD] er navnet på medlemstidsskriftet til NOF Oslo og Akershus fylkesavdeling. 
Tidsskriftet gis ut 4 ganger per år. Det utkom første gang i 1978. I FiAB2010 refereres det til tidsskriftet 
på følgende vis: 
 
[TD-1/åååå]  hvilket betyr:  Toppdykker’n nummer  <n> fra år <åååå> 
 
Under følger en liste over artikler i Toppdykker’n frem til og med år 2009 som omhandler fuglelivet i 
Asker og Bærum. Annet stoff fra Asker og Bærum som f. eks. generelle turrapporter, kommentarer til 
reguleringssaker etc, er utelatt fra listen. 
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Liste over artikler i Toppdykker’n frem til og med år 2009 som omhandler fuglelivet i Asker og Bærum. 
 
[TD-4/2007] “Invasjon og massedød av alke 2007”. Kjell Isaksen og Bård Bredesen 
[TD-1/2006] “Gråseiler”. P. Gylseth 
[TD-4/2000] “Sjøfuglene i indre Oslofjord”. Morten Bergan 
[TD-3/2000] “Turrapport fra Fornebu 24-april-2000”. Terje Bøhler 
[TD-3/2000] “Turrapport fra Fornebu 9-april-2000”. Terje Bøhler 
[TD-3/2000] “Dvergfluesnapperen – en overhørt fugl”. Terje Bøhler 
[TD-3/2000] “Fornebu år 2000. Sluttkommentar til KDP-2”. Ketil Knudsen 
[TD-3/1999] “4 x Fornebu”.  Terje Bøhler 
[TD-1/1999] “15 år med Rigmor”. Terje Bøhler    
[TD-1/1999] “Turrapport Grinijordene/Øverlandselva 6. juni 1998”. Terje Bøhler 
[TD-1/1999] “Sjøfugltellingen i Oslofjorden 24. januar 1998”. Paul Shimmings   
[TD-3/1998] “Fornebu’s unike natur – før dommen faller”. Andersen, Bergan, Bøhler m. fl. 
[TD-2/1998] “Observasjoner fra Sørkedalen og øvre deler av Fossum 1997”. P. K. Slagsvold 
[TD-1/1998] “Golfbaneutbygging på fuglerike områder ved Grinijordene i Bærum”. T. Bøhler  
[TD-4/1997] “Lomvi-invasjonen”. S. Dale og M. Klann 
[TD-2/1997] “Fugler ved Fossum og Bogstadvannet”. P. K. Slagsvold 
[TD-2/1996] “Tur til Fornebu 14. april”. M. Klann 
[TD-1/1996] “En tur til Fornebu våren 1971”. Stephan H. Koll. 
[TD-4/1992] “En fuglesjø gjennom et år – Engervann i Bærum”. M. Bergan 
[TD-1/1992] “Nattrekkende svartender over Bærum”. B. O. Tveit. 
[TD-3/1991] “Bro over Engervannet”. S. Dale  
[TD-1/1991] “Stordammen ved Vollen – glimt fra en liten våtmarksbiotop”. S. Stueflåtten 
[TD-4/1990] “Flerkoneri hos tårnfalk (Fornebu)”. P. Gylseth 
[TD-4/1990] “Tidlig hekking hos fossekallen i 1990”. P. Gylseth  
[TD-4/1989] “Vandring i Kjaglidalen”. D. Klyve 
[TD-4/1989] “Fornebu som fuglelokalitet – en presentasjon”. M. Bergan 
[TD-1/1989] “Rigmorturen 1988 – knakende fin som alltid”. M. Klann 
[TD-2/1987] “Indre Oslofjord – vår 1987”. B. Bredesen 
[TD-1/1987] “Indre Oslofjord Fuglegruppe – Høst 1986”. B. Bredesen 
[TD-1/1987] “Nok en vellykket båttur”. G. Acklam 
[TD-2/1986] “Indre Oslofjord Fuglegruppe – Våren 1986”. B. Bredesen 
[TD-2/1985] “Fornebo – første halvår 1985”. G. S. Andersen 
[TD-2/1985] “Vannfugl i indre Oslofjord”. B. Bredesen 
[TD-1/1985] “Rigfar ble full”. OL 
[TD-1/1984] “Lomviinvasjon i Indre Oslofjord høsten 1983”. J. E. Røer 
[TD-2/1983] “Vannfugl i fjorden øst for Fornebu og Nesoddlandet”. B. Bredesen 
[TD-2/1983] “Vårtrekket på Fornebu 1983”. G.S. Andersen 
[TD-1/1983] “Vårtrekket på Fornebu 1982”. P. Gylseth 
[TD-1/1982] “Høstrapport fra Bærum”. Sverre Asmar Nilsen 
[TD-2/1981] “Kolsås/Dælivann”. P. Gylseth 
[TD-2/1981] “Engervannet – fin fuglebiotop i Bærum”. H. M. K. Lund 
[TD-2/1981] “Ekskursjon til Fornebu 26/4-1981”. Fuglevenn 
[TD-1/1981] “Triungsvann”. G. Acklam 
[TD-1/1981] “Om fasanbestanden i Asker og Bærum”. H. M. K. Lund 
[TD-1/1980] “Nytt fra Fornebu”. T. Lyche, Fornebugruppa 
[TD-1/1980] “Hvor har det blitt av vannriksa”. G. Acklam 
[TD-2/1979] “Tidlig gråhegretrekk i Bærum”. H. M. K. Lund 
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 [TJ1929] 
 
”Ornithologiske optegnelser gjennem 59 år av Thomas Jensen” er tittelen på denne 75 siders 
artsgjennomgangen fra Hofstad i Asker. Artikkelen er ved dr. H. L. Løvenskiold og publisert i Norsk 
Ornithologisk Tidsskrift, 1929 - bind 10.  Naturhistorisk Museum UiO. 
 
 
 

[TriungsvannBK] 
 
Dette er en rapport fra Triungsvann som er utført NOF på oppdrag for Bærum Kommune. Rapporten er 
fra 1990-tallet (antas). 
 
 
 

[TriungsvannTKÄ2004] 
 
Dette er en rapport fra Triungsvann og Hvitstensvann som er utført av Torsten Källkqvist i 2004. Den 
foreligger i elektronisk form (PDF-format) på NOF/AB’s web-sider: 
http://nofoa.no/~lag-ab/triungsvann.pdf 
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[VipeReg2002] 
 
I 2002 utførte undertegnede viperegistreringer i Asker og Bærum. Alle jordbruksområdene ble undersøkt 
på våren og forsommeren. Resultatene fra disse undersøkelsene viste at det kun var ett jordbruksområde 
som med sikkerhet hadde hekkende viper igjen i Asker og Bærum i 2002. Det var jordbruksområdet langs 
Griniveien fra Øverland i sør til Fossum i nord.  
 
Asker 
Etter all sannsynlighet er det ingen hekkende viper igjen i Asker. Jeg fant ingen viper i 
jordbruksområdene under mine undersøkelser. Øyene i fjorden, samt de kystnære områder ble ikke 
sjekket. Jeg tror det er lite sannsynlig at det var/er hekkinger her. Under følger noen kommentarer til de 
ulike jordbruksområder i Asker: 
 
• Skaugum, Sems- og Vøyenjordene sjekket 9/5-2002: 0 viper  
• Åbyjordene (ved Blakstad) sjekket 10/5-2002: 1 vipe sett. 

Rapport fra Lise Devold og Ole Christian Aspelund som bor ved jordene: 
“2 viper sett frem til ca 20 mai-2002. Så forsvant de. 
Det har vært vipehekking på dette området tidligere. Vipene forsvant omkring 1987. Vi flyttet inn i 
1981 og da var det masse viper på jordet. Vipene forsvant da bonden gikk over fra korn til jordbær.” 

• Verkenselva mellom Gjellumvannet og Dikemark sjekket 10/5-2002: 0 viper. 
I dette området, ved Sebjørnsrud/Verkenselva, fant Øyvind Syvertsen 1 par med pullus rundt 1993, så 
her har de hekket tidligere. 

• Heggedal-Yggeseth-Sand-Lindås-Gisle-Vollen sjekket 10/5-2002: 0 viper. 
 
 
Bærum 
I Bærum hekker vipene med sikkerhet på 2 ulike området. Det ene er på Fornebo, der de i 2004 med 
sikkerhet hekket med 3 par (PGY). Det andre området er langs Griniveien fra Øverland i sør til Fossum i 
nord. Kartet under viser antall viper observert 28/4-2002 fra nevnte område. 
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Noen tilleggskommentarer – områder sjekket 
På skjærene i Asker og Bærum hekker ikke vipa (se [FmSjøfugl2009]). Det er også svært tvilsomt om den 
hekker på de større øyene i fjorden. Jeg foretok personlige samtaler med mange grunneiere i 2002 i 
forbindelse med disse vipeundersøkelsene. I tillegg har vi gjennom et senere NOF/AB-prosjekt 
([KultLandReg2004]) sjekket alle jordbruksområdene i Bærum. Her følger noen tilleggskommentarer: 
• Persbråten (området bak/vestenfor Skuibakken). Samtale med Johan Persbråten 1/5-2002: 

“Har aldri hekket vipe i kulturlandskapet/jordbruksområdet Persbråtan-Kveisebråtan-Rønningen. 
Heller ikke på Jordbru (mellom Ringiåsen og Ramsåsen) har det hekket vipe”. Johan Persbråten drev 
jorda også på dette området så han kjente godt til det. 

• Nedre Sand Gård. Samtale med gårdeieren 1/5-2002: Har aldri sett viper der. 
• Kvesse Gård. Samtale med Ivar Auli 1/5-2002: Her var det viper tidligere. De forsvant i 1998-1999. 

Hans registreringer ble rapportert til NOF/Sentralt, og tallene er med i vipeartikkelen som er publisert 
i Vår Fuglefauna nr. 4 fra 1994 (“fra Jaren i Bærum”). 

• Horni + Stovi Gård. Samtale med Bolstad (som driver jorda ned mot Stovivannet) den 1/5-2002: 
2002: 0 viper, 2001: 0 viper, 2000 eller 1999: 2 par, før dette: 2-3 par.  

• Butterud og Ringi Gård. Samtale med Jan Østensen (som driver jorda begge steder):  
Nå:0 viper, tidligere: usikkert. 

• Søndre Tanum Gård. Samtale med Karen Margrethe Friis den 1/5-2002: 
Nå:0. Det var flere år siden det var vipe her. Da var det kanskje 3-4 par. Det var kanskje 10 år siden. 

• Nordre Tanum Gård. Samtale med Olaf Bryn Røkholdt som driver gården/jordene den 2002: 
“Nå:0 viper. Lenge siden sist han så dem. Kanskje for 5 år siden. Det var mye mer i 1984. De er blitt 
borte i løpet av 1990-tallet.” 

• Bjerke Gård. Samtale med Jørgen Capplen den 2/5-2002: 
“De driver kun med hester på beite og noe gressproduksjon. Ingen viper.” 

• Staver Gård: Ikke sjekket. 
• Holo Gård. Samtale med Svein Holo den 2/5-2002: 

“Har aldri hatt viper.” 
• Bryn Gård. Snakket med Karen Margrete Friis 9/5-2002 som med sin mann driver gården/jordene: 

“Så 1 vipe her i dag. På de tilgrensende jordene (mot Wøien Gård) ble det sett 1 vipe tidligere i våres. 
For 10-15 år siden hekket det noe 1-2 par på jordene her. Ingen nå lenger.” 
Samtale med Fredrik G. Gade: 
“Hadde hekkende vipe på jordene mellom Bryn og Vøyen gård i 1992 (under fotball-VM)” 

• Vøyen gård. Samtale med Fru Gulltvet hvis mann driver jorda den 9/5-2002: 
“Så 2 viper for 14 dager siden”. 
Samtale med Herr Gulltvet som driver gården/jorda den 25/5-2002: 
“Så 1 vipe tidlig i april. Denne forsvant. For 5-10 år sien var det noe her. Før dette igjen antageligvis 
ingen”. 

• Isi Gård. Samtale med eldre dame på gården den 2/5-2003: “Har aldri hatt viper her”. 
• Tandberg-Frogner Gårdene. 0 viper. 

Tallet bekreftes også av Prof. Per Seglen (biolog) som er fugleinteressert og bor i området (p.m.). 
 

 
 
 
Terje Bøhler 
NOF – Asker og Bærum Lokallag (leder)
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[ÅkerrikseReg] 

 
Norsk Ornitologisk Forretning (sentralorganisasjonen) startet i 1995 et nasjonalt program for overvåkning 
av åkerrikseforekomstene i Norge. Knut Eie er fylkeskoordinator for Oslo og Akershus. 
Overvåkningsprosjektet pågår fortsatt (2008). 
http://www.birdlife.no/prosjekter/aakerrikse.php 
 
 
 

Intervjuer  
 
Jeg har i løpet av de siste årene også gjort diverse personlige intervjuer med fuglekyndige folk som har 
vært mye i Asker og Bærums natur uten å ha publisert sine observasjoner. Noen av disse har ingen 
tilknytning til NOF. Vi har under disse intervjuene ofte gått gjennom alle Norges fuglearter. 
 
 

• Andersen, Yngve. Intervju med Yngve 29/4-2002. Han var tidligere skogsjef i Asker og Bærum. 
Han er medlem av Bærum Jeger og Fiskerforening. Det var primært skogshøns som ble diskutert. 

• Christenssen, Finn. Samtale med Finn den 31/7-2003 på hytta hans ved Rognlivannet nær 
Kampen i Bærum. 

• Erikson, Kjersti. Telefonintervju med Kjersti den 5/5-2002. Om Tanumområdet. 
• Korsmo, Knut. Telefonintervju med Knut (Asker Jeger og Fiskerforening) den 11/1-2004. 

Knut har gått veldig mye i marka og er både fotograf og jeger. 
• Michelsen, Randi. Telefonintervju den 25/1-2004. Randi har tidligere sittet i styre i NOF/AB. 
• Nilsen, Kai. Telefonintervju med Kai (Asker Jeger og Fiskerforening) den 27/4-2002.  

Det var primært hønsefuglbestander som ble diskutert. 
• Sveen, Egil. Telefonintervju med Egil (Asker Jeger og Fiskerforening) den 23/4-2004. 
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Øvrig litteratur 
 
 
Under følger en alfabetisk sortert liste over annen litteratur som på ulike måter kan være av interesse for 
fuglelivet i Asker og Bærum.  
 

• Barth, J. B. (1881): “Norges Fuglevildt og jagten paa samme”.  Gyldendalske, Kjøbenhavn. 
• Bærum Kommune (1982): “Kolsås-Dælivann området”. 

Utgitt av Bærum Natur- og Miljøvern og Pedagogisk senter i Bærum Kommune. 
Redaksjonskomite: Ingrid Lysgaard, Karine Lenth og Hjalmar Munthe Kaas Lund. 

• Barth, J. B. (1879) historie om: “En Foraarsaften i Fornebomarken”.  
Fra J.B. Barth’s bok “Den norske Natur skildret i Billeder fra Jagtlivet”. Cammermeyer, Christiania. 

• Biofokus-rapport-2009-12 "Nykartlegging av naturtypelokaliteter i Bærum kommune 2008". 
• Biofokus-rapport-12: ” Status for naturtypekartleggingen i Bærum kommune per 2009”. 
• BioFokus-rapport-25: “Skjøtselsplan for naturreservatene Storøykilen og Koksabukta, Bærum kommune”. 
• BioFokus-rapport-28: “Naturverdier i dalføret Kattås - Jordbru - Ursdalen - Sølvhølen, Bærum kommune”. 
• BioFokus-rapport-25: “Skjøtselsplan for naturreservatene Storøykilen og Koksabukta, Bærum kommune”. 
• BioFokus-rapport-20: ”Naturverdier ved Tjernsrudtjern, Bærum kommune.” 
• Collett, Robert. (1864): “Oversigt av Christiania Omegns Ornithologiske Fauna”. Johan Dahl, Christiania. 
• Elgmork, Kåre (2002): “Seasonal variations of birds on a feeding site in a suburban area near Oslo, 

Norway”. – Fauna norv. 22: 1-8. 
• Kleppa, Peter (1976): “Norsk Ornitologisk Bibliografi 1924-1973”. 
• KEF - Komité for Etterbruk av Fornebu (1998): “Fornebu’s unike natur – en dokumentasjon (med en 

presentasjon av KEF’s miljøalternativ)”. ISBN 82-994706-0-9 
• Norsk Ornithologisk Tidsskrift. Serien er å finne på Zoologisk Museum (Oslo): 

- ”Trekkfugl-noticer fra Høvik, Kristiania 1914-1919”. H. T. L. Schaanning. Nr 1 (1920-1921). 
- ”Litt om gråsisiken (Acanthis linaria) fra Asker”. Thomas Jensen. Nr 2 (1921-1922). 
- ”Rugdens vårtrekk i Asker gjennem 42 år (1880-1921)”. Halvor Torgersen. Nr 3 (1922-1923). 
- ”Spredte ornothologiske bidrag fra Asker”. Halvor Torgersen. Nr 3 (1922-1923). 
- ”Spredte ornothologiske notiser fra Oslo omegn”. Gunnar Høy. Nr 8 (1927-1928). 
- ”Nattergalen (Luscinia Luscinia L.) påtruffet ved Oslo i 1926 og 1927. 
    H. L. Løvenskiold. Nr 9 (1928-1929). 
- ”Nattergalen (Luscinia Luscinia L.) funnet rugende i Bærum ved Oslo”. 
     Gunnar Høy. Nr ? (side 276). 
- ”Ornithologiske optegnelser gjennom 59 år” av Thomas Jensen ved dr. H. L. Løvenskiold. 
    Nr. 10 (1929-1930). 

• Kølle, K. (1792): “Kort beskrivelse over Snarøen, en liten Gaard ved Christiania”. 
Norske Intelligentz-sedler (11. og 18.4). 
Finnes på microfilm på Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBIT). 

• Lund, Hjalmar Munthe Kaas (1952): “Fra fuglefaunaen i indre Oslofjord sommeren 1951”. 
Fauna nr. 5 (tidsskriftet til Norsk Zoologisk Forening). 

• Ramsfjell, Berit Sagen (1980): “Turhåndbok for Asker”. Utgitt av Asker Natur- og Miljøvern. 
• Reitan, Ole. 1996: “Etterbruk av Fornebu – Konsekvenser i forhold til fugl i to naturreservater”. 

NINA (Norsk institutt for naturforskning) Oppdragsmelding 425: 1-31. 
• Siste Sjanse Rapport 2002-2 (2002): “Viltområder i Asker kommune”. Kim Abel og Arne Heggland. 
• Siste Sjanse Rapport 2001-6 (2001): “Viltområder i Bærum kommune”. Heggland, A. & Blindheim, T. 
• Siste Sjanse Rapport 2001-2 (2001): “Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Bærum kommune”. 

Blindheim, T. 2001. 
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