


Fuglelivet i Asker og Bærum 1975
Heftet ”Fuglelivet i Asker og Bærum” utkom i 1975. Vi har nå valgt å gjenngi deler av dette heftet på
våre WEB-sider (PDF format). Heftet er en god dokumentasjon på hvordan fuglelivet var i Asker og
Bærum i 1975. 

Vi har tillatt oss å gjøre følgende modifikasjoner i denne PDF versjonen:
� Utelatt visse kapitler av orginalheftet samt alle bilder (ikke god trykkvalitet på orginalmaterialet).
� Forandret rekkefølgen som artene beskrives i (følger nå Voous (1972, 1977)).
� Kun brukt bokstaver tilhørende det norske alfabetet, hvilket betyr at noen personnavn

nødvendigvis ikke er gjengitt helt korrekt.
� Rettet noen faktiske feil i orginalheftet – se siste side.

Vi har heller ikke nå gått gjennom alle LRSK rapporter, så noen observasjoner som er beskrevet kan
være underkjent.

Haslum 1-desember-2003

Terje Bøhler 
NOF/Asker og Bærum Lokallag



Forord – 1975

Utarbeidelsen av dette heftet over fuglelivet i Asker og Bærum er kommet i stand etter initiativ fra
Asker og Bærum Feltornitologiske Forening (ABFOF), og arbeidet ble startet i desember 1974.
Meningen med heftet har vært å få publisert det materialet som finnes om fuglelivet i disse to bygder,
for på den måte å få klargjort de forskjellige fuglearters status i distriktet. Da vi begynte å arbeide med
heftet fant vi fort ut at det umulig ville gå an å få publisert på langt nær alle observasjoner som er
gjort. Mange år er gått siden de første ornitologer la sine ekskursjoner til det den gang ville og
ufremkommelige Fornebulandet og området rundt ”Sandvigen”. Mange personer både i og utenfor
Asker og Bærum har vi ikke hatt mulighet eller kapasitet til å få opplysninger og observasjoner fra.

Det som her legges frem er derimot publisert så man kan ha muligheten til å danne seg et
helhetsinntrykk av den enkelte arts forekomst i området. Når det gjelder en rekke arter gir eldre
litteratur så mange opplysninger at vi har måttet nøye oss med med å trekke frem kun de som har
særlig interesse. Fra de senere år har enkelte observatører bidratt med utallige opplysninger, mens
andre kanskje bare har noen få notater. Derfor har vi til tider hatt problemer med å vurdere og plukke
ut stoffet på en riktigst mulig måte. Vi har også hatt vanskeligheter med å skaffe opplysninger i fra
enkelte områder, og da spesielt Asker. Men takket være et kjempearbeide som Trond Østvang fra
Bleiker har lagt ned i å samle opplysninger fra dette området, er vi også her relativt godt dekket.
Imidlertid mangler foreningen folk i dette området som kan være med på registreringer, og
registreringene i heftet er noe mangelfulle når det gjelder Asker.

Dette heftet legger ikke krav på å være noen endelig rapport over fuglelivet i Asker og Bærum.
Naturen er stadig i utvikling, og det er vår hensikt å komme med en tilleggstrykksak med noen års
mellomrom, slik at vi kan få korrigert feil i dette heftet og få publisert nye observasjoner.

Usikre observasjoner er alltid et problem. Bare en liten brøkdel av observasjonene i dette
heftet har vært gjennom en sjeldenhetskommite, og derfor kan enkelte av de som her er trykket vekke
noe diskusjon. I farten kan nevnes så som hekking av stork på Øverland Gård, men her håper vi at
kanskje noen av leserne kan sitte inne med ytterligere opplysninger om observasjonen. Vi håper også
at heftet kan virke som et innlegg i debatten om verneverdige områder i Asker og Bærum, og de
områder som vi mener er viktige fra et ornitologisk synspunkt har vi latt få en bred omtale. Vi tror
også at heftet vil kunne være et flittig brukt oppslagsverk for såvel menigmann som mer avanserte
ornitologer.

Til slutt vil vi rette en hjertelig takk til Oslo-avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening og
Bærum Kommune, som har gjort det mulig økonomisk å lage dette heftet. Også en takk rettes til alle
de som har deltatt med notater, opplysninger, bilder eller veiledning.

Bærum i oktober 1975

Jens Petter Christiansen (redaktør) Jan Kristiansen (layout)



Observatørliste

Følgende personer har i særlig grad deltatt med observasjoner i heftet. Vi gjør oppmerksom på at det
navn som står anført bak en observasjon ikke nødvendigvis betyr at vedkommende har gjort
observasjonen, men det er i forbindelse med vedkommende at observasjonen er kommet på trykk.

AF Asle Freberg
BB Bjørn Bjørnsrud
BC Bengt Christiansen
BH Bjørn Halle
C Collett
E Eggen
EB Einar Brun
EM Even Martinsen
ER Espen Røise
ES Erling Stensrud
FM Frode Muller
GA Geoffrey Acklam
GSA Geir Sverre Andersen
GL Gunnar Lid
HR Hans Christian Røgler
HL Hjalmar Munthe-Kaas Lund
HM Halvdan Møller
HS H. Skansen
IA Ivar Andreassen
JK Jan Kristiansen
JMR Jan Magnus Reneflot
JPC Jens Petter Christiansen
JS John Stenersen
JT Jørn Thomassen
JW Jens Wabakken
KAJ Ken Adelsten Jensen

KJ Kurt Jerstad
LN Lars Nygård
MB Morten Brandt
MBe Morten Bergan
NG Nils Gundersen
NY Nils Jarle Yttreberg
OS Ole Strøm
OWR Ole Wiggo Røstad
POH Per Olav Halle
POS P. O. Syvertsen
PW Petter Wabakken
RM Randi Mikkelsen
RS Rune Svarverud
SAN Sverre Asmar Nilsen
Sch Schaaning
SH Svein Haftorn
SHå Sigmund Hågvar
SK Stephan Koll
T Torgersen
TAN Tycho Anker-Nilssen
TJ T. Jensen
TL Thomas Lyche
TN Truls Nygård
TØ Trond Østvang
ØH Øivind Hemmen
ØR Øivind Rekdal



Artsgjennomgang

Smålom (Gavia stellata)
Meget sjelden. Et individ ble sett i oktober 1952 ute på fjorden (BC).

Storlom (Gavia arctica)
En fugl som er svært sparsomt utbredt i Asker og Bærum. Forekommer meget spredt på vannene i
Bærumsmarka. I 1943 ruget et par med sikkerhet ved Byvann i nordre Lommedalen (BC), men siden
er ingen hekkeobservasjoner gjort. Arten har vært sett med jevne mellomrom spesielt på Byvann og
Aurevann de siste årene, således 2 individer på Byvann den 13/5-1973 (ABFOF-undersøkelse) og et
individ på Aurevann den 16/5-1973. En observasjon på Abbortjern nordvest for Bogstadvannet 17/5-
1970 (GA). Har også vært observert på fjorden, idet en ungfugl ble sett i august 1942 (BC et individ
ved Fornebu den 25/4-1971 (FM), og en den 28/4-1975 samme sted (NG).W)

Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)
En art som forekommer oftere i Akser og Bærum enn man egentlig skulle tro. Dens lille vesen gjør
nok ofte at den blir oversett, og kan derfor betegnes som en årlig vintergjest i våre to bygder. Hvor
disse fuglene stammer fra vet man ikke. Følgende observasjoner foreligger: 2 individer sett i elva ved
Engervannet utenfor Sandvika i januar 1963 (EB) . Et individ ved Brønnøya i Asker den 18/11-1972
og senere to stykker ved Holmen verft den 18/2-1973 (TØ). Ved Engervannets utløp holdt det seg i
månedsskiftet januar-februar 1975 et individ (HL). Den 14/2-1975 ble et individ observert på Fyrst på
Snarøya og senere i Kongshavn like ved den 16/3-1975 (MBe). Det skal ikke utelukkes at individet
ved Engervannet kan ha vært det samme som det nevnte ved Snarøya. Samme høst (1975) ble et
individ påtruffet i Hundsund, Snarøya 17/10 (MBe).

Toppdykker (Podiceps cristatus)
En observasjon på Fornebu den 4/12-1881 (SH).

Gråstrupedykker (Podiceps grisegena)
To observasjoner i Asker og Bærum fra gammel tid. På fjorden den 25/5-1835 og 7/5-1884 (C), og en
ny observasjon fra Hundsund, Snarøya den 3/10-1975 (MBe, TL).

Havhest (Fulmarus glacialis)
Et enslig stormdrevet individ i Bærum den 14/2-1880 (SH), og et individ på Fornebu den 26/9-1975
(GSA) .

Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)
Et eksemplar observert på Hvalstrand den 3/12-1938 (SH), og et individ på fjorden i 1952 (BC).

Havsule (Sula bassana)
Tre observasjoner av denne arten i Asker og Bærum. Et individ ved Lysaker den 5/9-1954 oppbevares
nå på Zoologisk Museum i Oslo. Også en ungfugl ved Lysaker den 18/9-1854 (SH). Et oljeskadet
individ funnet ved Stein Gård (!) den 13/12-1969 og tatt vare på av en familie. Fuglen ble sluppet fri
ved Ålesund to år etter.

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Denne arten er i de senere år blitt mindre sjelden i Asker og Bærum, og sees med jevne mellomrom på
holmer og skjær i skjærgården. Dette har sammenheng med den forskyvning av bestanden som foregår
om høsten langs kysten. Muligens foregår det også et visst trekk nordover fra indre Oslofjord over
deler av Sør-Norge. Således så Geoffrey Acklam den 24/6-1972 18 individer over Høvik, som tydelig
var i ferd med å stige opp i stor høyde. Noen av individene var ungfugler. Et individ ble funnet død
ved Torvøya først i juni 1970 (GSA), og et individ observert samme sted sist i juni 1974 (JMR).



Sommeren 1974 ble en del individer stadig sett på Gåsungene i Bærum: således 4 individer den 9/6 og
3 individer den 10/6. På det meste til sammen 8 individer i august 1974. Også et individ innenskjærs
ved Borøya den 13/6-1974 (MBe). Fra eldre tider kan nevnes 4 individer den 18/4-1906 (TJ).

Gråhegre (Ardea cinerea)
Arten sees regelmessig i Asker og Bærum, til tross for at den ikke hekker. Men det markerte streif,
som spesielt ungfuglene foretar om høsten, gjør at en rekke observasjoner foreligger i våre to bygder.
De aller fleste observasjonene er av enslige fugler. På Fornebulandet sees hegren 10-12 ganger hvert
år i tidsrommet juni til september (GSA), også en observasjon i oktober med et individ i Holtekilen
den 20/10-1974 (SAN). Også på Stabekk den 26/9-1974 (GA). I 1943 forsøkte et par å hekke i
Løkkeåsen i Sandvika, men fuglene ble skremt før unger kom til verden (BC). Fra Asker foreligger en
eldre observasjon ved Slependen den 1/5 og 5/5-1868 (TJ), og en observasjon på jordene ved Blakstad
sykehus den 1/8-1970 (TØ). Et individ ved Hvalstrand 23/6-1975 (SK). Ved Glitteruddammen,
Bærums Verk observeres hegren årlig i månedsskiftet juli-august. Som regel kun 1-2 individer, men
hele 6 stykker (den 15/8-1974) er blitt sett på en gang (JPC). I månedsskiftet august-september holdt
det seg en hegre ved vannet i hele 14 dager. Også ved vannene inne i marka er hegren observert,
således et individ ved Aurevann den 25/7-1965 (GA) og et individ den 18/8-1974 (PW).

Stork (Ciconia ciconia)
Et individ ved Sandvika i 1910 (BC) og et individ på Kjonejordet ved Kolsås rundt 1955 (ØH). Arten
skal også ha hekket på pipa på Øverland gård mellom 1930-1935, men observasjonen kan neppe
godkjennes.

Knoppsvane (Cygnus olor)
Sparsom. Kun streifindivider. Observert ved Fornebu i juni 1954 (BC) og samme sted den 18/4-1971
(MB, FM, GA) også 6 individer den 28/10-1973, 3 den 10/11-1973, 3 den 17/11-1974, om vinteren 2
voksne fugler den 3/12-2/1 1972/1973, og en 1/10-1972 (MBe).

Sangsvane (Cygnus cygnus)
Overvintrer i meget sparsomt antall i våre to bygder. Således 2 individer ved Glitteruddammen 8. nov.
1970 (JPC) og 3 individer ved Kalvøya den 12/4-1969 (GA). Også en direkte trekkobservasjon, idet
150 stykker ble sett i flukt mot nord over Vardåsen den 15/5-1969 (TØ). 5 individer på Fornebu den
24/11-1974 (GSA, AF) og 6 ved Kolsås høsten 1973 (SW).

Sædgås (Anser fabalis)
En god del av de gjess som trekker over distriktet om våren er trolig sædgjess, men sikker
artsbestemmelse er vanskelig. I april 1940 ble et individ funnet død ved Fornebu (BC), og våren 1969
ble ca. 70 individer sett på trekk over Gommerudåsen, Bærums Verk (BH).

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Det samme gjelder for denne arten som for ovennevnte. Kun en sikker observasjon idet fjærrester ble
funnet på Fornebu våren 1946 (BC). Ellers en meget sannsynlig flokk med kortnebbgjess på 120
individer i flukt mot nord den 17/5-1970 på vestsiden av Bogstadvannet (GA). En sikker
artsbestemmelse av 250-300 individer på Fornebu den 20/5-1975, og 155 andre trolig kortnebbgjess
samme dag.

Tundragås (Anser albifrons)
Observert ved Holmen i Asker i mars 1952 (BC).

Grågås (Anser anser)
Denne arten trekker nok i relativt stort antall over Asker og Bærum om våren. Men da
artsbestemmelse av gjess i flukt er meget vanskelig foreligger det få sikre observasjoner av en bestemt
gåseart. På Fornebulandet sees et par gåseflokker hvert år, således: 30 individer den 30/5-1971 (FM).
To flokker på til sammen 400 individer den 13/4-1972 (GSA), ca. 60 individer den 17/5-1972 (AF), to
flokker på til sammen 65 individer den 9/5-1975 og ca. 20 individer den 30/5-1974 (JS). Men ingen av



disse observasjoner er nærmere artsbestemt. Ellers en sikker grågås sett i Koksabukta den 19/4 og
Ostøya 15/8-1975 (MBe), og sikre grågås på Fornebu den 26/4-1975, 39 individer. En den 11/4-1975
og 2 den 23/4-1975. Ellers i Asker og Bærum foreligger følgende observasjoner: et individ ved Kjørbo
i Sandvika i april 1945 og ca 15 individer ved Glitteruddammen, Bærums Verk i mai 1965 (BC). Den
11/4-1971 omlag 250 individer over Bærumsmarka og 16 individer over Kolsås den 16/4-1972 (JPC).

Kanadagås (Branta canadensis)
Observert to ganger i 1950-årene; sommeren 1954 ved Bogstadvannet og sommeren 1955 ved
Fornebu (BC). To individer holdt seg ved Fossum Bruk 1974-1975, sannsynligvis utsatte (EM).

Ringgås (Branta bernicla)
En observasjon i Holtekilen i mars 1951 (BC).

Rustand (Tadorna ferruginea)
En hann skutt i Bærum den 2/8-1812 (SH).

Gravand (Tadorna tadorna)
En fugl som i de siste ti årene har vist en eksplosiv økning i Asker og Bærum. De første hekkefunn av
arten ble gjort på Brønnøya i Asker den 21/6-1964 (HL). Den 5/6-1965 ble 4 voksne individer sett, og
den 28/7-1966 et par med 8 unger på samme sted (HL). Også på Kariskjær i Leangbukta, Asker, har et
par hatt årlig tilhold (TØ). Solvikbukta ved Blommenholm regnes som et årlig hekkested. Således to
par med henholdsvis 9 og 11 unger den 13/6-1971 (GA). Den 13/5-1973 ble 2 individer sett i
Engervannet (ABFOF-undersøkelse). I 1975 hekket 2 par samme sted. En rekke observasjoner langs
kysten av enkeltindivider og flokker på opptil 20-30 individer foreligger (JPC). På Fornebulandet
hekker 6-10 par hvert år (GA). I 1973 ankom Gravanden den 25/3 og den 2/3 i 1974 (JMR, GA) og i
1975 ble det første gravandparet sett ved Snarøya så tidlig som 14/2 (MBe, TL).

Brunnakke (Anas penelope)
Denne fuglen hekker neppe i Asker og Bærum, men sees regelmessig både vår og høst. På
Fornebulandet er følgende observasjoner gjort: 2 stykker den 18/4-1971, 1 individ den 1/10-1974, 1
individ den 17/11-1974 (GSA), 1 individ den 8/10-1974 (JMR), 1 hann sommeren 1971 i Hosletjern
på Snarøya, 1 hunn i Hundsund den 14/10-1973, der en hunn er sett så og si hver dag fra 9-18/10 1975
(MBe), 1 individ den 17/10 i Storøykilen (SAN), 1 hunn og 1 hann på Fornebulandet den 31/10-1971
(FM), 4 brunnakker den 30/8-1970 (MB) og 1 hann 27/4-1975 (MBe). Utenfor Fornebulandet er
brunnakken sett i Tjernsmyr den 15-24/9 1973 (GSA), 1 individ i Sandvika september 1969 (BC). I
Asker 1 individ den 30/9-1972 og 2 individer den 2/9-1972 i Spiradammen på Konglungen, og endelig
2 stykker ble observert i Einadammen den 2/10-1971. Vannfugltellingene viser at arten er en sparsom
men regelmessig gjest på Fornebu om vinteren (GSA).

Krikkand (Anas crecca)
Det er tvilsomt om denne lille anden hekker i Asker og Bærum i dag, men det kan ikke utelukkes.
Imidlertid mangles positivt bevis. Somrene 1942, 1943 og 1944 ruget et par ved Guriby Saga i
Lommedalen (BC), og i slutten av 1960-årene skal den ha hekket på Fornebu (GSA). Overvintrer i et
lite antall og neppe årlig på Fornebulandet. En rekke observasjoner ellers i Asker og Bærum i
sommerhalvåret. Sommeren 1971, 8 individer på Glitteruddammen, Bærums Verk og 2 individer
samme sted den 11/5-1972 (JPC). Den 13/5-1973 ble 2 krikkender sett i Tjernslitjern, Sollihøgda og
en i Øverlandselva (ABFOF-undersøkelse). Høsten 1973 holdt det seg 4-6 individer i Tjernsmyrtjern
(JK). I august 1974 et individ i flukt over Kolsås (JW). I Asker: En hunn i en kulp ved Semsfossen den
7/6-1971 og en hunn i Østre Åbydam den 30/9-1972 (TØ). På Fornebu sees krikkanden regelmessig
året rundt, men svært fåtallig om sommeren (GSA). Ankom til Fornebu den 25/3-1973 og den 13/4-
1974 (GSA). Høsttrekket foregår fra først i august til sist i oktober. Størst antall på Fornebulandet; 50
stykker den 30/4-1972 (FM). 

Stokkand (Anas platyrhynchos)
En meget vanlig rugefugl i distriktet. Hekker på alle egnede biotoper i Asker og Bærum. På



Fornebulandet overvintrer det ca. 100-250 individer hver vinter (GA), mens opptil 700-800 stokkender
har vært talt i Engervannet (HL).

Stjertand (Anas acuta)
Forekommer regelmessig i de områder av Asker og Bærum som er egnet som oppholdssted for arten.
De aller fleste observasjoner er gjort på Fornebulandet, men arten er sett ute på fjorden i mars 1952 og
1968 (BC). På Fornebulandet foreligger følgende observasjoner: 3 individer den 6/9-1970, 1 individ
17/9-1970 og 2 individer den 30/9-1970 (MB), 2 individer 5/9-1972 (FM), 1 individ våren 1972 og 2
individer 19-22/9 1974 (JS), 1 hann i Hundsund på Snarøya 14/4-1975 og 1 individ 6/9 og 7/9-1975
(MBe) og 1 hann 14/4-1975 (NG).

Knekkand (Anas querquedula)
Meget sjelden. Kun et par observasjoner foreligger fra Asker og Bærum. Et individ ble sett på
Fornebulandet i mai 1971 eller 1972 (JS), 2 individer observert den 11/5-1972 (FM), 2 individer
høsten 1974, 2 par 21/4-1975 og 1 par 22/4-14/5 1975 (GSA).

Skjeand (Anas clypeata)
Kun enkelte spredte observasjoner foreligger. Et par holdt til i Hosletjern på Snarøya sommeren 1971
og en hann ble sett i Storøykilen 10/6-1973 (MBe). 1 hann i Lommedalen 16/4-1975 (SW). 1 individ
ble sett på Fornebulandet den 9/6-1972 (FM). Et par holdt til i Koksatjern den 9/5-1953 og mai 1951
ble en hann sett samme sted (SH). Den 2/9-1971 ble en hunn eller ungfugl sett i Storøykilen ved
Fornebu (GA), også et individ våren 1970 (SK) og 9/6-1972 (NG). Et individ skutt i Leangdammen,
Asker den 15/8-1918 (TJ).

Taffeland (Aythya ferina)
Sjelden. En hunn i Engervannet 10/9-1960 (HL).

Toppand (Aythya fuligula)
En regelmessig, men ikke vanlig fugl i Asker og Bærum. Det foreligger ingen bevis på at arten har
hekket i distriktet, men det kan ikke utelukkes. I årene 1940-1953 ble arten iakttatt omtrent årlig på
fjorden, og dessuten sett på Fornebu i mai-juni 1957 (BC). I de senere årene har arten vært sett i lite
antall vår og høst (GSA). I 1974 holdt det seg en del individer i området, således 2 stykker den 3/4, 3
hanner og en hunn den 28/4, 2 individer den 8/5, 1 hann 1/6 og et individ tre ganger på høsten samme
år (GSA m.fl.). Arten er observert en rekke ganger i Engervannet og flere dammer i Asker de siste
årene (TØ).

Bergand (Aythya marila)
Passerer Asker og Bærum i meget sparsomt antall under høsttrekket. På Fornebu er arten således
observert den 20/1 og 28/10-1973 (GSA). En flokk på hele 40 individer ble sett først i november 1974
(AF), og et individ i månedsskiftet oktober-november 1972 (GSA). Ved Snarøya ble den observert en
rekke ganger høsten og forvinteren 1973. Utenfor Oksenøya holdt 3 hunner eller ungfugl til den 11/11-
1972 (GA).

Stellersand (Polysticta stelleri)
En ung hann holdt til ved Oksenøya, Fornebu i tidsrommet 13-26/10 1974 (GSA m.fl.).

Havelle (Clangula hyemalis)
Overvintrer i lite antall, og neppe årlig på fjorden. I februar 1947 ble det funnet en død på isen utenfor
Bjerkøya. 1 individ den 19/11-1972 holdt til ved Fornebulandet og 1 individ den 13/10-1973 sett
samme sted. 3 individer ble også observert midt i desember 1973 (GSA). En enslig hann holdt til i
Holtekilen den 5-6/1 1974 (GA). 

Svartand (Melanitta nigra)
Et individ i Sandviksbukta, februar 1947 (BC). Observeres jevnlig på fjorden i dag (TØ).



Sjøorre (Melanitta fusca)
Meget sjelden. Noen få ganger på fjorden om høsten i 1940-årene (BC). En hann og 6 hunner ble sett i
flukt mot nord midt ute på fjorden den 30/5-1973 (JK). Et individ i Vollenbukta, Asker den 19/11-
1972 (TØ).

Kvinand (Bucephala clangula)
Relativt vanlig fugl i innsjøer og små vann samt på fjorden. Ruger sannsynligvis i Asker- og
Bærumsmarka. Overvintrer også i større antall der det finnes åpne råker. På Fornebulandet betegnes
fuglen som vanlig gjennom hele året (GSA). Høsttrekket tar til medio oktober og fuglene forsvinner i
løpet av april måned. 20-100 individer overvintrer hvert år (GSA). På Kadettangen ved Sandvika ble
det sett hele 85 individer i en flokk den 30/11-1968 (GA). Fra innlandet foreligger det ikke mange
observasjoner, men arten er helt sikkert vanligere enn det gis inntrykk av her. I Burudvann og
Aurevann ruget den i 1943, og i 1952 også i Kjaglidalen. I Dælivannet holdt det seg en hann i oktober-
november 1972 inntil isen la seg. Dessuten 5 individer den 30/9-1973, 3 den 21/4-1973 og 2-3 i
Småvann den 31/5-1975 (ER). Et par ble observert i Småvann den 6/5-1972 (ES). Sommeren 1975
hekket i Småvann (JMR). I Glitteruddammen, Bærums Verk, sees arten jevnlig, og må betegnes som
vanlig under vår- og høsttrekket. Størst antall på en gang: 15 individer (JPC).

Lappfiskand (Mergus albellus)
Et individ på fjorden ved iskanten i februar 1947 (BC). En hunn sett den 23/10-1963, den 27/10-1963
og den 7/11-1963 i Engervannet. Den 23/10 holdt fuglen seg sammen med 15 kvinender (HL).

Siland (Mergus serrator)
En fugl som forekommer meget sparsomt på egnete lokaliteter i våre to bygder. Ruget i tidligere år
men trolig ikke i dag. To hunner med 8 store unger ble sett ved Slependen i juli 1943, en hunn med 4
unger ved Holmevann, Sollihøgda i 1944 og en hunn med unger ved Toresplassen, mai 1945, også et
forlatt reir ved Solvik, Blommenholm, våren 1950 (BC). En siland med fire små, ikke flygedyktige,
unger ble observert utenfor Bjerkøya omkring den 1/6-1970 (TØ). På Fornebulandet foreligger
følgende observasjoner idet en hann ble sett ved Snarøya den 30/12-1974 (GA), og to på Fornebu den
13/8-1975 (TL), en observasjon fra Glitteruddammen, Bærums Verk, mai 1973 (JPC), og 1-2 individer
hele august og september 1975 (GSA, MB).

Laksand (Mergus merganser)
Vanlig fugl som både hekker og overvintrer i et begrenset antall. Ytre del av Fornebulandet ser ut til å
være en viktig overvintringsplass og en rekke observasjoner foreligger herfra vinteren 1975 (TL,
MPR). Utenom vintersesongen er arten også sett på Fornebu den 5/5-1974, 2 hanner og en hunn (AF).
Som hekkelokalitet er Byvann i Lommedalen særlig kjent. Her hekket et par i 1948 (BC). Den 17/7-
1969 ble en hunn med 4 unger observert samme sted og den 19/7-70 en hunn med 3 unger (GA).
Ellers er arten også observert i Sandvikselven den 4/7-1971 - en hann, og i Stovivannet, et par den
30/4-1972 (GA.). Et individ holdt til i Glitteruddammen ved Bærums Verk den 24/4-1972 (BH).

Vepsevåk (Pernis apivorus)
Sjelden. Kun ytterst få observasjoner foreligger. Muligens noe vanligere i tidligere år enn i dag. Et
individ ble skutt på Vettre i Asker i august 1906, og 3 stykker ble observert på Hofstad den 7/10
samme år (TJ). Ruget i Isidalen i 1948 (BC). Sett flere ganger over Bærums Verk i mai 1970 og ruget
også trolig (JPC) og sommeren 1971 flere observasjoner innen et begrenset område i Bærum (PW). Et
individ funnet død ved Bærums Verk i 1972 (JK), og en trekkende fugl på Fornebu den 5/5-75 (AF).

Sivhauk (Circus aeruginosus)
Et individ på Fornebulandet den 18/4-1975 (GSA, JS, AF).

Myrhauk (Circus cyaneus)
Sjelden. En hann ved Fornebu i april 1947 (BC). En hunn i flukt over Kolsås den 5/10-1972 (JW, LN,
JK) og en hunn i Storøykilen, Fornebu den 24/5-1972 (GA) og et individ den 24/4-1975 (JS).



Steppehauk (Circus macrourus)
En hunn ble skutt på Langåra den 27/4-1895 (SH).

Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Denne arten observeres ofte til tross for dens sky og stillferdige natur. Hekker trolig årlig. I 1940-årene
ble 5 reir funnet (Sollihøgda, Isidalen, Småvann, Vensås og Kolsås (BC)). Rundt Kolsåsmassivet
foreligger det en rekke observasjoner, men arten hekker trolig ikke (JW og JPC). Imidlertid har unger
kommet til verden både i 1971, -73, -74 og -75 et annet sted i Bærum (PW). Arten ble observert
regelmessig på jordene Rud-Hauger ved Kolsås utover høsten og vinteren 1974-75 (ER). I nordøstre
del av Bærum kom 3 unger til verden i 1973, og voksne fugler ble observert samme sted i 1974 (EM).
En mengde observasjoner fra Bærum i vintersesongen foreligger. Langs kysten er hønsehauken
mindre tallrik, men den hekket på en av øyene i 1971 (MBe). I Fornebuområdet sees arten med jevne
mellomrom.

Spurvehauk (Accipiter nisus)
Vanlig. Sees ofte i Asker og Bærum og hekker flere steder.

Musvåk (Bueto bueto)
Den vanligste våkearten i distriktet. Forekommer regelmessig og en del par hekker innenfor Asker og
Bærums grenser hvert år. Man må imidlertid regne med at langt de fleste individer dreier seg om
trekkfugl. På Fornebulandet ble et individ sett den 15/9-1974 (NG), en den 27/4-1970 (MB) og en den
12/4-1970 (FM). Den 20/4 ble hele 12 individer sett på en dag (GSA m.fl.). Utenom Kolsås er arten
også sett regelmessig i området rundt Kolsåsmassivet og Lommedalen. Den 16/6-1973 ble et individ
sett ved Kolsås (PW) og en samme sted i september 1974 (JW). Et individ sydover i flukt den 1/10-
1974, 2 ved Byvann den 28/4-1974 og 2 eller 3 nordøst over ved Åmotkollene den 20/4-1975 (ER). I
området Isidalen-Sollihøgda har et par hatt tilhold en rekke år. Således observert den 31/5-1970 (JPC)
og den 25/4-1970 (GA).

Fjellvåk (Bueto logopus)
Regelmessig trekkfugl. Et individ funnet død ved Gjettum i 1952 (BC), et individ på trekk mot nord
ved Kolsåstoppen den 12/4-1964 (GA). Et individ sett ved Hauger våren 1972 (KAJ), og en ved
Eineåsen, søndre Lommedalen, i april 1973 (BH). I Asker 3 individer over Furuholmen, Vestmarka
den 16/8-1970 (TØ). En på Storøya (Fornebu) den 11/5-1975 (GSA). 4 individer Snarøya 29/4-1975
(MBe).

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Sett noen få ganger, særlig i stor høyde over distriktet. De aller fleste observasjonene dreier seg trolig
om ungfugler som streifer omkring. Den 10/6-1974 ble et individ sett ved Tjernsmyr, Bærum (A.F),
og den 1/1-1974 en ungfugl i nordlig flukt ved Kolsås (LN). En ørn, som trolig var en kongeørn, ble
sett omtrent på samme sted ved Kolsås den 10/4-1974 (JW). Den 30/9-1973 ble et individ observert
over søndre Lommedalen (BC).

Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Hekker svært fåtallig innen Asker og Bærums grenser, trolig hvert år. I 1965 hekket et par med minst
to unger i nordre del av Bærum. I 1966, 3 store unger i samme reir den 23/7. Den 21/7-1968 holdt to
voksne og en ungfugl seg i nærheten av reiret, og også i 1969 en unge i nærheten av reiret. I 1970 kom
et uvisst antall unger til verden (GA). Ellers fisket 1-2 individer i Stovivannet våren 1973 (JPC) og den
1/8-1974 ble et individ sett over Blommenholm (SAN). Arten er fåtallig på trekk på Fornebu. Hekket
tidligere i Asker blant annet 1896 og 1897 på Nesøya (TJ).

Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Sees oftere enn dvergfalk, men heller ikke denne arten kan betegnes som vanlig. Noen par hekker
sannsynligvis på egnete lokaliteter innen Asker og Bærums grenser. Den 25/5-1900 ble det funnet et
rede på gården Leangen i Asker. Redet ble forlatt da 3 egg ble fjernet. Dessuten ble et individ
observert på Hofstad Gård i juni 1920 (TJ). Mellom 4 og 9 par hekket i distriktet i årene 1940-1948.



Arten ruget på Kolsås i 1969 og 1970 i følge fjellklatrere (BC). På Fornebu er arten fåtallig på
høsttrekket fra 5/8 til 10/9 (GSA). Et individ ble observert her den 5/4-1970 (MB). 2 individer i
Storøykilen, Fornebu, den 5/8-1974 (SAN), og en hann samme sted den 20/4-1975 (MBe). I Ramsåsen
ruget et par i 1970 (JPC). På Kolsås observert et individ den 1 april 1974 (JW, LN) og en hann den
30/6-1972 (GA). Over Solvang skole kretset et individ den 13/3-1967 (HR). 1 individ nordre
Lommedalen 2-3/4 1975 (JW).

Dvergfalk (Falco columbarius)
Sees sparsomt. Enkelte par hekker muligens, men de fleste individer som observeres er på trekk. En
hann ble skutt på Vettre Gård i Asker den 25/6-1879, og et annet individ ble observert en rekke ganger
samme sted året etter (TJ). På Fornebulandet sees arten regelmessig (GSA, MB, FM) og i 1970 holdt
det seg en hann i området hele sommeren (SK). Ved Kolsås fløy et individ mot en glassrute den 25/12-
1972 (LN). Ved Furuholmen i Vestmarka ble et individ observert den 16/8-1970 (TØ) .

Lerkefalk (Falco subbueto)
Meget sjelden. Collet sier om denne arten at den hekket årlig omkring Sandvika rundt 1894. I de
senere år foreligger kun tre funn. Et individ ved Solhaug i Lommedalen den 22/5-1973 (JPC) og et
individ på Fornebulandet den 19/4-1975 (GSA), også et individ samme sted høsten 1972 (OWR).

Jaktfalk (Falco rusticolus)
Sjelden. Den 23/4-1975 ble et individ observert på Fornebulandet (GSA, JS, AF).

Vandrefalk (Falco peregrinus)
Fåtallig på trekk gjennom distriktet. I årene 1940-1952 ble arten sett omtrent årlig og et individ holdt
seg stadig i området rundt Kolsås, Ramsåsen og Skui i mai-juli 1943 (BC). Ett individ ble observert
ved Løken bru, Bryn, den 12/11-1972 (JW), en ved Byvann, Lommedalen 26/4-1975 (JW) og en på
Fornebu 6/10-1975 (GSA).

Jerpe (Bonasa bonasia)
Sparsomt utbredt. På enkelte plasser forekommer arten i et visst antall. I Einedalen, Bærums Verk,
holder det seg 2-5 individer jevnlig (JPC, BH). I Bærumsmarka er det også enkelte faste plasser (JK),
og på Kolsåsmassivet foreligger en rekke observasjoner. I Asker: arten hekker flere steder i Vestmarka
(TØ), men T. Jensen nevner ikke denne arten i sine notater om fuglelivet i bygda gjennom 59 år.

Lirype (Lagopus lagopus)
Sjelden. Ble observert på forskjellige steder i Asker i vinterhalvåret i begynnelsen av dette århundrede.
Bl.a. et individ på Aspelund mellom Vettre og Blakstad den 25/3-1910 (TJ). Også et individ ved
Holmevann på Sollihøgda vinteren 1947 (BC).

Orrfugl (Tetrao tetrix)
Hekker årlig, men neppe i noe stort antall. Bestanden har gått markert tilbake. På den gamle
spillplassen Breimåsan i Vestmarka er det sett nærmere 60 individer på en gang (ifølge m.m. til JPC).
En rekke spillplasser finnes fremdeles i distriktet.

Storfugl (Tetrao urogallus)
Sparsomt utbredt innenfor Asker og Bærums genser. Få par hekker årvisst. Var utvilsomt vanligere i
tidligere år. Kull observert i årene 1944, -45, -47, -48, -53 og -62 (BC). Minst to spillplasser kjent
brukt i de senere år (JPC).

Rapphøne (Perdix perdix)
Opptil 10 individer samtidig ved Hofstad Gård den 6/2-1908 (TJ). En hunn observert på Fornebu den
5/5-1971 (MB).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Observert ved Bærums Verk sommeren 1900 (ifølge m.m. til BC). Et reir med 10 egg funnet ved



Skaugum i Asker den 30/7-1902 (TJ).

Fasan (Phasianus colchicus)
Utsatt i Asker og Bærum i 1875-76. Finnes på de fleste steder i distriktet, men bestanden varierer med
biotopen og fra år til år. Det kan være aktuelt å foreta en undersøkelse av bestandens status i distriktet.

Vannrikse (Rallus aquaticus)
Meget sparsomt utbredt. Det eneste kjente tilholdssted for arten i dag er Storøykilen, Fornebu, hvor 2-
3 individer overvintret 1974-1975 og hekket sannsynligvis i 1974 og sikkert 1975 (GSA m.fl.).
Dessuten en ungfugl observert på samme sted den 3-4/9 1971 (FM), men den første sikre observasjon
allerede i 1969. Høsten 1975 ble hele 10 individer hørt samtidig, og ett individ iakttatt i Hundsund
høsten 1975 (MBe). En vannrikse ble hørt under parringsspill ved Semsvannet natt til den 1/5-1952
(BC).

Myrrikse (Porzana porzana)
Hørt på Fornebu våren 1948 og 1952 (BC). 1 fanget ungfugl 14/9-1975 (GSA, MB).

Åkerrikse (Crex crex)
Hekket relativt vanlig i tidligere år, men er i dag fullstendig forsvunnet fra Asker og Bærums
fuglefauna. Rundt århundreskiftet ble flere reir funnet i Asker (TJ) og på Høvik ble arten observert den
25/5-1918 (Sch. ). Arten var vanlig ved Helgerud omkring 1940 (SH). På jordene Hauger-Rud, ved
Kolsås hekket arten siste gang omkring 1951-1952, og på Gommerudjordet, Bærums Verk, forsvant
den midt i 1960 årene (BH).

Sivhøne (Gallinula chloropus)
Arten er meget kravfull ved valg av oppholdssted, men på steder som er egnet finnes den. På Fornebu
hekket fuglen tidligere, bl.a. 1955 og 1958, (SH) trolig også i dag (et par 1975). En rekke
observasjoner foreligger herfra i den senere tid, men ingen sikre redefunn. På Dælivannet hekker også
arten trolig. Et individ observert den 10/9-1974 og flere par våren 1975 (ER). Den 7/8-1968 og 20/6-
1964 er arten hørt samme sted (GA). Også i Engervannet er arten observert; et individ den 29/9-1968.
Arten hekket i Tjernsmyr i 1975 (GA), hvor den også har forekommet i tidligere år (MBe). I Asker
hekker arten i de fleste smådammer. Blant annet Spiradammen, Nedre Åbydam (HS), Einadammen og
Åbydammen (TØ).

Sothøne (Fulica atra)
Den samme kravfullhet til oppholdssted gjelder også for sothøne. I Tjernsrudtjern, Jar ble det sett
unger i 1971 og en voksen fugl som trolig hekket i 1973 (JK). Et individ holdt til på Fornebu fra den
2/12-1972 til den 25/1-1973 (GA) og i samme tidsrom vinteren 1974-1975 (GA). I Engervannet er
fuglen sett den 26/12-1969 og den 10/1-1971 (GA). I Stovivannet hekket to par i 1973, 1974 og 1975
(JPC). Fra tidligere tider kan nevnes at arten hekket ved Sandvika i 1859 (SH) og små unger ble sett på
Fornebu i 1948 og 1949 og ved Bogstadvatnet i 1954 (BC).

Trane (Grus grus)
Sees enkelte ganger på trekk. Ruget på Krokskogen omkring 1870 (C). En flokk over
Glitteruddammen, søndre Lommedalen, april 1972 (IA). 5 individer på Fornebu den 29/4-1973 (JMR),
og 4 individer samme sted den 20/4-1975 (GSA). 2 individer observert på trekk nordover i Isidalen
den 7/5-1970 (GA).

Tjeld (Haematopus ostralegus)
Denne arten ble oppdaget for første gang som rugefugl i 1956. Ruget i Koksabukta, Fornebu 1957.
Siden årlig hekkefugl i skjærgården (HL). I Fornebuområdet hekker i dag gjennomsnittlig 10 par hvert
år (GSA). Ankommer distriktet midt i mars.

Dverglo (Charadrius dubius)
Observert spredt rundt århundreskiftet, og hekket for første gang ved Holmen i Asker i 1910.



Sommeren 1951 foretok Hjalmar Lund en undersøkelse av utbredelsesområdet og fant da at den
hekket på Ulykkesskjær, Asker (2 reir), Nordlige Bjørkøyskjær, Asker, Dronningskjær, Bærum,
Sydlige Jaktskjær, Bærum og på Mellomskjær, Bærum. I de senere årene har Solvikbukten ved
Blommenholm (GA) og Wøyen gård vært årlige hekkelokaliteter (JPC). På Fornebulandet hekker
opptil to par hvert år (GSA). Ankommer i månedsskiftet april-mai. Enkelte individer trekker også forbi
distriktet. Blant annet hele 7 individer på Glitteruddammen, Bærums Verk, den 3/5-1973 (JPC, BH).
Ankommer 20-25 april (GSA, JPC).

Sandlo (Charadrius hiaticula)
Collet sier om denne arten i 1864 at "den ruger ikke sjelden i indre Oslofjord". Trolig sterk
tilbakegang siden den gang. I 1951 ruget et par på Mellomskjær ved Gåsøya (HL). Også observert på
Gåsøyflu i mai 1948 (BC). På Fornebu ruger i dag minst et par hvert år (GSA). Den 18/7-1971
oppførte et par seg i Storøykilen som om de hekket (GA). Hekker nok også på enkelte andre egnete
plasser i skjærgården, men neppe i noe stort antall. Sees fåtallig på trekk vår og høst. Den 30/5-1972
hele 12 individer i Storøykilen, Fornebu. Ankommer i siste halvdel av mars.

Boltit (Charadrius morinellus)
Sjelden. Et individ på Vassholmen mai 1949 (BC).

Heilo (Pluvialis apricaria)
Jevnlig, men i lite antall på trekket, 2-5 observasjoner i skjærgården hvert år.

Tundralo (Pluvialis squatarola)
Sjelden. Et individ den 15/9-1974 på Fornebu (NG), og en den 19/10-75 samme sted (GSA).

Vipe (Vanellus vanellus)
Innvandringen av denne arten startet rundt 1920. Vanlig hekkefugl på jorder, enger og gressletter i
distriktet. Ankommer rundt den 20/3. Et betydelig trekk av arten gjennom distriktet foregår.

Polarsnipe (Calidris canutus)
Sjelden på Fornebu. 2 individer den 9/9-1973 (JMR), 1 individ 8/9-1969, 1 individ ca. 20/8-75 og 15-
20 individer på Rolfstangen hvor den ble sett en rekke ganger i september 1975 (TL, MBe).

Sandløper (Calidris alba)
Sjelden. 3 individer den 30/8-1970 på Fornebu (MB).

Dvergsnipe (Calidris minuta)
Fåtallig, men regelmessig på Fornebu i tidsrommet 9/7-5/9. Et individ den 30/8, 2/9 og 5/9-1969. Et
individ den 28/8-1970, 3 individer den 24/8-1970 (MB). Et individ den 9/8-1974 (GSA). 3 individer
den 27/7-1972 og et individ den 3/6-1973 (FM). 3 individer våren 1972 og en rekke ganger i
Hundsund i tiden 16-30/8 1975, maksimum 6 den 27/8 (MBe). Største antall, 8 individer 2/9-69.

Temmincksnipe (Calidris temminickii)
En vanlig trekkfugl på Fornebu om våren, mindre tallrik om høsten. En rekke observasjoner
foreligger. Størst antall 30-50 individer samtidig. Om høsten er arten observert den 16/8-1968 (MB),
et individ den 2/8-1971, og et individ den 19/7-1972 (GA). 1-3 individer den 2-28/8 1973 og et individ
den 15-16/9 1974 (GSA). Fra tidligere år kan nevnes observasjoner i Solvikbukten, Blommenholm
mai 1943-1947 og Kalvøya mai og august 1947 (BC). Også 3 individer ved Glitterudnammen,
Bærums Verk, den 26/5-1971 (JPC, BH, POH).

Alaskasnipe (Calidris melanotos)
Sjelden. Et individ den 7-10/5 1974 (GSA, NG).

Tundrasnipe (Calidris ferruginea)



Sjelden på høsttrekket. Et individ den 30/7-1974 i Storøykilen, Fornebu, og 3 individer i Solvikbukten,
Blommenholm, i tidsrommet 29/7-31/7 1974 (GA), 14 individer ca. 2/8-1974 på Fornebu (POS), og 1
individ Hundsund 1/10-1975 (MBe, GA).

Fjæreplytt (Calidris maritima)
Et individ på Vassholmen i november 1948 (BC).

Myrsnipe (Calidris alpina)
Vanlig fugl på høsttrekket spesielt langs kysten. Flokker på opptil 100 individer sees på
Fornebulandet. I begrenset antall også om våren (GSA).

Fjellmyrløper (Limicola falcinellus)
Sjelden. Et individ den 5/9-1970 på Fornebu (MB).

Brushane (Philomachus pugnax)
Også denne arten en relativt vanlig trekkfugl såvel vår som høst, men i størst antall om høsten.
Observert på fjorden i august 1943, 1948 og 1949 (BC). Arten er tallrik på Fornebu. Våren 1973: 5
individer den 19/5. Våren 1974: 1-3 individer den 6/5-23/5. Høsten 1973: flere individer 19/7-21/8,
men maksimum den 21/8 med hele 22 individer. Høsten 1974: 30/7-15/9 med 23 individer den 20/8.
Også observert ved Stovivannet en gang: den 8/5-1973 (JPC).

Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus)
Sees oftere enn Dobbeltbekkasinen, men også denne arten en relativt sjelden trekkgjest. 2-3 individer
på Fornebu den 25/10-1970 (MB). 3 individer samme sted den 8/10-1971 og minst 3 individer den
6/10-1973 (FM). Dessuten 1 individ fra den 13/9 til den 16/9-1973 på Tjernsmyr, Lysaker (GSA). Et
individ på Bårdsetjordet, Bærums Verk i mai 1972 (BH) og 1-3 individer i tidsrommet 14-20/10 1973
ved Glitteruddammen, Bærums Verk (JPC, POH m.fl.).

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Vanlig under trekket. Passerer våre to bygder i april måned og i dette tidsrommet sees den vanlig på
sumper og vannholdige områder i hele Asker og Bærum. Hekker muligens enkelte steder i distriktet,
men ingen konkrete bevis foreligger. Men sett den 4/6-1972 på Krokskogen (JPC) og et individ skremt
opp fra en vanndam ved Kjaglienga, Isidalen den 1/6-1974 (ES). Også en i fluktspill ved
Randfjellåsen, Lommedalen flere ganger i mai 1975 (GA, ES).

Dobbeltbekkasin (Gallinago media)
Sjelden trekkgjest. Et individ på Fornebu den 24-25/10 1973 (GSA) og en samme sted den 11 og 14/5-
1971. Dessuten en observasjon den 15/10-1973 ved østenden av Bårdsetjordet, Bærums Verk (JW).

Rugde (Scolopax rusticola)
Vanlig hekke- og trekkfugl. Ankommer i månedsskiftet mars-april. Hekker på myrer og vannholdige
områder i skogen. Ved et reirfunn på Kolsåsmassivet i 1972 begynte klekkingen av 4 egg den 9/5. Den
11/5 om morgenen var alle eggene klekket, men ungene fremdeles i reiret. To timer senere var reiret
forlatt (JW, LN, PW). Ved Dælivannet ble et individ observert så seint som den 12/11-1972 (ER).
Sjelden på trekk på Fornebu, 1 individ den 28/4-1973 (JMR).

Svarthalespove (Limosa limosa)
Sjelden. Et individ holdt til i Holtekilen, Fornebu, i tidsrommet 6/8 til 12/8-1974 (GSA), og et individ
28-29/4 1975 (GSA, AF).

Lappspove (Limosa lapponica)
Relativt sjelden trekkgjest på Fornebu om høsten. Et individ på Fornebu våren 1947 (BC). Et individ
den 9/9-1972 (GA). Høsten 1973; I tidsrommet 10/7-14/10 1-3 individer. Maksimum i Hundsund den
10/10 med 5. Høsten 1974; et individ den 30/7 og 2-3/8 (GSA, GA, FM, MBe). Ca. 9/7-75 ble 5
individer sett på Kalvøya (JK).



Småspove (Numenius phaeopus)
Fåtallig trekkgjest. Kun observert på Fornebulandet. 8 individer den 6/5-1973 og 2 individer den 19/5-
1973. I 1974; 6 individer den 9/5 og 1 individ den 18/5 (GSA, GA). Relativt regulær om våren i
tidsrommet 20/4-19/5. Maksimum antall 12 individer den 22/4-1975.

Storspove (Numenius arquata)
Trekker forbi Asker og Bærum i begrenset omfang. På Fornebu sees arten regelmessig vår og høst
(GSA), og en rekke observasjoner for det meste av enkeltindivider foreligger. Ankommer i mars-april.
Forlater distriktet i juli-august. Neppe noen hekkende par, men et par holdt til ved Ringi gård i mai-
juni 1949 (BC).

Sotsnipe (Tringa erythropus)
Trekker forbi hvert år, men ikke i noe stort antall. Observert ved Koksatjern, Fornebu den 13/6-1952
(NY). Et individ i Storøykilen den 14/8-1971 (GA). Høsten 1973: 1-3 individer den 27/7 til 5/9
(GSA). Våren 1974: 3 individer den 9/5-1974 (FM), og 1-4 individer den 10/8-5/9 høsten 1974 (GA,
GSA, MBe m.fl.).

Rødstilk (Tringa totanus)
Collet betegner arten som vanlig rugefugl rundt Christiania i 1864. I Asker og Bærum er arten en
vanlig trekkfugl, som også hekker enkelte steder. Ankommer i første halvdel til midt i april. Hekker på
holmene i fjorden og på Fornebu hvert år (GSA, MBe). Hekket i Drengsrudvann og Solli, Asker i
1948 (BC). På jordene Hauger-Rud ved Kolsås er arten sett med spredte mellomrom (ER). Ankommer
ca. 20 april.

Gluttsnipe (Tringa nebularia)
H. Møller (1964) sier at denne arten er blant den vanligste på fjorden i august-september. En rekke
observasjoner foreligger fra overalt i skjærgården. Også om våren sees den, men da i langt mindre
antall. Ankommer i første halvdel av mai, siste observasjoner gjort medio oktober. Største antall på
Fornebulandet 25 individer den 6/8-1973 (GSA). Også en observasjon inne i landet ved
Glitteruddammen, Bærums Verk den 24/5-1974 (JPC, POH). Ankomst månedsskiftet april-mai.

Skogsnipe (Tringa ochropus)
Trekker forbi Bærum i et begrenset antall. Hekker en rekke steder i marka også. Blant annet ved
Jonsrudtjern på Krokskogen i 1948 (BC). Observert ved Middagskollen i Lommedalen den 27/5-1970
(ES). Tegn til hekking ved Svarttjern 17/6-1974 (PW). Hekket ved Dælivannet i 1972 (JK), hekket ved
Hvitsteinvannet i 1975 (JPC) og har hekket årlig ved Asdølstjern i Vestmarka etter 1965 (BC, TØ). Er
også regelmessig under trekket. Den 22/8-1876 ble et individ skutt ved Spirabukta i Asker, mens en
annen ble skutt ved Leangen, Asker, den 7/5-1899 (TJ). Nokså regulær høst- og vårgjest på
Fornebulandet. Største antall 8-10 individer 23/4-1975 (GSA) + noenogtyve individer 8/5-1975
(MBe). På jordene Hauger-Rud ved Kolsås foreligger det et par vårobservasjoner hvert år (ER). 1
individ ved Stovivannet 30/4-1974 (JW).

Grønnstilk (Tringa glareola)
Nokså vanlig trekkgjest spesielt om høsten. På Fornebu sees den vanlig, men aldri i noe stort antall.
Størst trekkaktivitet slutten av juli. Maksimum 6 individer den 27/7-1972 (GSA). På Triungsvann,
Bærum, hekket arten trolig i 1969 og helt sikkert i 1970 og 1971 (GA). Ellers foreligger det ingen
andre tegn på hekking i distriktet.

Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Meget vanlig. Hekker i stort antall langs alle våre vassdrag. Ankommer de første dagene av mai.
Seneste observasjon den 19/10 på Fornebu (trolig også den seneste i Norge) (GSA).

Steinvender (Arenaria interpres)
Sparsom. På Mikkelskjær ved Gåsøya ble to voksne og 4 ungfugler observert den 30/8-1951 og den



6/9 samme år, et individ på Ostøya (HL). I de senere år: en på et skjær ved Langåra den 21/7-1968
(HR), et individ på Langåra august 1973 (TØ) og en ved Hvalstrand medio juni 1974 (GSA).

Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)
Sjelden. Et individ den 31/5-1973 (SK), et individ den 4/6-1973 (JMR) og et individ den 31/6-1975
(MB).

Polarjo (Stercorarius pomarinus)
Sjelden. Et individ på fjorden i 1946 (ifølge m.m. til BC).

Tyvjo (Stercorarius parasiticus)
Sjelden. Observert på fjorden i mai 1943 og 1949 (BC), et individ i lys fase ved Vassholmen 9/6-1974
(MBe, JK) og en på trekk over Skaugum den 14/7-1964 (HR).

Storjo (Stercorarius skua)
Sjelden. Et sykt ringmerket individ funnet på Bjørnen i Bærum den 13/9-1970. Fuglen var ringmerket
på Faule Shetland 22/7-1967 som ungfugl (JT).

Dvergmåke (Larus minutus)
Sjelden. En ungfugl ved Koksatjern i mai 1952 (NY) og en voksen fugl ved Tjernsmyrtjern i
tidsrommet 1-14/6 1973 (GSA, GA m.fl.).

Hettemåke (Larus ridibundus)
Langt den tallrikeste måkearten i Asker og Bærum. Allerede i forrige århundre ble det gjort
observasjoner av hettemåke i indre Oslofjord. Den første koloni av arten ble funnet i Koksatjern på
Fornebu i 1940 (NY) og ved Rauskjær i 1943 (BC). Ved Koksatjern fortsatte det å ruge 120-200 par
oppover i 1950-årene. Ved Ytre Terneskjær ruget 25 par i 1951 (HL). Ved Oksenøya ruget det også i
1951 100 par og 30 par i 1955 (NY). Siden den gang har arten stadig hatt en økende ekspansjon. 3500-
4000 par ruger idag på en rekke kolonier langs fjorden (ABFOF-registrering). Endel individer
overvintrer også, blant annet flere ved Isi søppelfylling, Skui, i januar 1973 (JPC). Ankommer
vanligvis midt i mars.

Fiskemåke (Larus canus)
Den vanligste hekkende måkearten etter hettemåken. 50-100 reir finnes på holmer og skjær i
skjærgården hvert år. Ankommer distriktet i siste halvdel av mars (ABFOF-registrering).

Sildemåke (Larus fuscus)
Enkelte par hekker, men også for denne arten gjelder at for mye folk vanskeliggjør hekking. Flere
hekkefunn bl.a. ved Torvøya i 1973 (GSA). I 1974 noen få par på fjorden og i 1975 ingen overhode
(ABFOF-registrering). Trekker ut av distriktet om vinteren.

Gråmåke (Larus argentatus)
Hekker trolig noe vanligere enn de to foregående artene, men heller ikke denne i noe stort antall.
Mange individer overvintrer, spesielt 1-årige og 2-årige fugler. Flere hundre individer på Isi
søppelfylling, Skui, om vinteren (JPC m.fl.).

Svartbak (Larus marinus)
Vanlig måkeart langs kysten men ikke i stort antall. Noen få par har reir årlig på egnete holmer og
skjær, men stor trafikk av folk gjør at fuglene nok har vanskelig med å gjennomføre hekking. I 1974
hekket 2-3 par på holmene i fjorden og det samme i 1975 (ABFOF-registrering). Endel individer
overvintrer på blant annet søppelfyllingen ved Isi, Skui, hvor arten sees med jevne mellomrom om
vinteren. (JPC).

Krykkje (Rissa tridactyla)
Sjelden. En stormdrevet og oljeskadet ettårig fugl funnet ved Muren i Bærumsmarka i november 1972



(JPC).

Splitterne (Sterna sandvicensis)
Sjelden. 4 individer i Asker den 22/6-1964 (SH).

Makrellterne (Sterna hirundo)
Relativt vanlig hekkefugl. Omlag 200 reir i skjærgården hvert år. Ankommer i månedsskiftet april-
mai.

Rødnebbterne (Sterna paradisaea)
Fåtallig på trekk, spesielt om våren, gjennom distriktet. Ankom 19/5 i 1974 (GSA) og trekket varte i
10-14 dager. Også 1-2 individer 3/9-1975 (MB).

Svartterne (Chlidonias niger)
Sjelden. Et individ i sommerdrakt i Storøykilen den 4/8-1973 (GA).

Lomvi (Uria aalge)
Et utmagret individ ved Ostøya i november 1948 (BC) og et individ utenfor Vassholmen høsten 1971
(MBe).

Alke (Alca torda)
Observert av og til på fjorden før 1954 (BC). I store flokker før århundreskiftet (C).

Teist (Cepphus grylle)
Sjelden. l individ ved Torvøya 5/10-1975 (MBe).

Alkekonge (Alle alle)
Flere individer på fjorden etter en kraftig storm i oktober 1943 (BC).

Skogdue (Columba oenas)
Relativt sjelden. Endel par hekker hvert år, men helt sikkert ikke i noe stort antall. Var vanligere før.
Flere reir i Asker i 1963 (BB). Et reirfunn i Lommedalen den 20/5-1970 og et annet like ved den 23/5-
1974 (ES). Også flere tegn til hekking i Kolsås-Eineåsen område i de senere år (PW, JW, LN, JPC,
BH). Ruget også muligens ved Fornebu hvor arten sees hele sommerhalvåret. Ankommer første del av
mars, og trekker forbi i begrenset antall. Maksimum antall på Fornebu den 8/4-1972, med 40
individer.

Ringdue (Columba palumbus)
Vanlig rugefugl i skogsområder såvel som i tettbebygd strøk. Ankommer i månedsskiftet mars-april.
T. Jensen noterte artens ankomst i Asker gjennom 44 år, og fikk et gjennomsnitt på 6/4. Overvintrer
også årlig. Bl. a. 13 individer på Nesøya 1974-1975 (RM).

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Begynte å innvandre i distriktet rundt 1958-1960. Lokalt nokså vanlig utbredt. Blant de mange
oppholdssteder kan nevnes Blommenholm, Bekkestua, Jong m.m.

Gjøk (Cuculus canorus)
Relativt vanlig. En rekke par legger fra seg egg i andre arters reir i distriktet. Ankommer ca. 10-15
mai.

Hubro (Bubo bubo)
Sjelden. Ruget ved Bærums Verk og Ringiåsen rundt 1890 og trolig sett i Isidalen i 1943 (BC). En
hubro, merket i Østerdalen, ble et år og 4 måneder senere skutt i Asker (SH). Dato ukjent.

Haukugle (Surnia ulula)



Sjelden. En fugl som observeres under såkalte invasjonsår. I 1950 ble flere individer sett rundt i
Bærum (BC). Den 25-27/11 1971 ble et individ observert i området rundt Kolsås og et individ samme
sted den 6/2-1972 (PW, JW, LN). Den 17/12-1971 ble et individ observert ved Semsvannet i Asker
(TØ).

Spurveugle (Glaucidium passerinum)
En nokså vanlig art i distriktet, men den blir lett oversett på grunn av sitt lille og ikke særlig
iøynefallende vesen. Om høsten og vinteren sees den ofte i tettbebygde strøk på jakt etter småfugl. I
fuglekasser pleier man ofte å kunne finne rester etter dens matlagre. Dette er funnet blant annet ved
Blommenholm, Sandvika, Øverland, Fornebu, Ostøya, Kolsås og Bærums Verk. Flere par hekker
årlig. Reir funnet blant annet på Høvik i 1892 og Vensås i 1949 (BC) og i Bærumsmarka hekket den
temmelig sikkert i 1974 (EM). På et annet sted i Bærum hekket arten i samme reirhull 3 år på rad. I
1972 kom 4 unger seg på vingene. I 1973 ble det lagt hele 8 egg, men bare 4 unger vokste opp, og i
1974 5 eller 6 unger fløy ut (PW).

Kattugle (Strix aluco)
Vanlig. I områder på grensen mellom bebyggelse og skogområder påtreffes den ofte. En rekke
reirfunn hvert år blant annet på Fornebu, Kolsås, Bærums Verk, Øverland. Bærumsmarka, Nesøya,
Lommedalen, Skui, Tanum og Skallum.

Lappugle (Strix nebulosa)
Sjelden. Et individ i Bærum 6/12-1860 (SH).

Hornugle (Asio otus)
Sparsomt utbredt. Arten ble stadig sett på Ostøya i mai-juli 1943 og 1944 (BC). Et individ på Snarøya
i 1968. 2 individer i Koksabukta, Fornebu den 10. november 1974 og en rekke herfra i 1975, maks. 3
individer 20/4 (MBe, TL). Et individ ca. 20/11-1974 på Snarøya (TL), et individ på Fornebu den 7/6-
1972 (FM) og et individ på Kalvøya, Sandvika den 11/4-1970 (GA). Geir Sverre Andersen
karakteriserer arten som regelmessig hekkefugl på Oksenøya. Således hekket et par i 1969 eller 1970
(FM) og et par i 1974 og sett i hekketiden 1975 (GSA). Av eldre observasjoner kan nevnes at et
individ ble skutt på Hofstad i Asker 29/9-1885 (TJ).

Jordugle (Asio flammeus)
Regelmessig under vår- og høsttrekket. Et individ på Fornebu i 1947 og på Kolsås i mai 1964 (BC). I
de siste 4-5 år er 1-5 individer observert på Fornebu både under vår- og høsttrekket.

Perleugle (Aegolius funereus)
Også denne arten må betegnes som nokså vanlig i skogtraktene i våre to bygder, men bestanden
svinger temmelig mye med smågnagerårene. I gode smågnagerår hekker flere par, mens det i
nedgangsår overhodet ikke finnes rugende fugler. 1968, 1972 og 1973 så ut til å være gode år og da
hekket arten blant annet på Krokskogen (JPC) og flere reir i Bærumsmarka. 1974 var et typisk middels
år, mens man i 1975 ikke har fått innrapportert noen redefunn.

Nattravn (Caprimulgus europaeus)
Meget sparsomt utbredt, men enkelte individer kan påtreffes. Hørt ved Ringi, Bjerke og Staver Gårder
i 1942, 1943 og 1946 og på Ramsåsen flere i 1946 (BC). T. Jensen så arten regelmessig rundt Hofstad
Gård i Asker ved århundreskiftet. Blant annet to ekstremt seine observasjoner, den 1/10-1872 og 9/10-
1899. Et individ ble observert ved Kolsås den 13/4-1971 (PW) og en spillende ungfugl ved
Kampeseter den 20/6-1974 (ES).

Tårnseiler (Apus apus)
Meget vanlig. Hekker overalt i tettbebygde strøk i distriktet. Ankommer rundt den 20/5 og seneste
høstobservasjon gjort på Stabekk den 5/10-1975 (JK).

Isfugl (Alcedo atthis)



Besøker trolig distriktet årlig, men blir lett oversett, tross sine gilde farger. Særlig ved Sandvikselva og
Lomma har arten vært observert ofte. Følgende observasjoner foreligger: Et individ holdt seg i Asker i
tida rundt den 27/5-1900 (SH). Flere i Bærum 1906-1930 (BC), Lomma februar og mai 1950,
Sandvikselva desember 1959 (HL), Lomma 19/12-1966, og et individ Lomma ved Bryn skole den 21-
27/10 1973 (JW, JPC, POH m.fl.) og et individ samme sted den 27/5-1975 (JPC). Et individ på
Snarøya den 14/10-1973 (MBe). Hekking i distriktet kan ikke utelukkes.

Hærfugl (Upupa epops)
Sjelden, men sett endel ganger opp gjennom årene. Et individ i Asker 18/9-1887 (C), oktober 1902 og
oktober 1906 (T). På Fornebu i april 1940 (BC). Et individ innerst i Lommedalen den 23/5-1968 (GA,
ES), på Nesøya høsten 1972 (RM) og Blommenholm september 1972 (BC).

Vendehals (Jynx torquilla)
Hekker vanlig, men ikke i stort antall. Ankommer i første halvdel av mai.

Gråspett (Picus canus)
Relativt sparsom. Flere spredte observasjoner fra forskjellige områder i Asker og Bærum foreligger.
På Kolsåsmassivet sees arten regelmessig (PW). Arten hekket helt nordligst i Lommedalen den 18/5-
1970 (ES, GA) og på Kolsås i 1972 (PW).

Grønnspett (Picus viridis)
Hekker vanlig, men ikke i noe enormt antall.

Svartspett (Dryocopus martius)
Hekker spredt over hele Asker og Bærum.

Flaggspett (Dendrocopos major)
Har alltid vært en vanlig hekkefugl innenfor Asker og Bærums grenser, men antallet individer som
oppholder seg i distriktet varierer trolig endel med invasjoner fra østlige områder. Blant annet høsten
1974 kunne uvanlig mye flaggspett sees i Asker og Bærum.

Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos)
Også denne arten årlig rugefugl, men i lite antall. Den 17/7-1873 ble en skutt ved Mellom-Nes i Asker,
og to stykker ble observert på Nesøya samme år (TJ). Arten ruget i en morken bjørk på Kolsås i 1943
og nær Muren i Bærumsmarka i 1945 (BC). Et redefunn i Isidalen den 27/5-1973 i en tørr osp og et
annet reir i samme område den 12/5-1974 (ES). Også et rede i Middagskollen, Lommedalen den 23/5-
1974 (ES). Petter Wabakken har funnet hvitryggspettreir innen Bærums grenser i 1972, 1973 og 1975,
og trolig hekking ved Kolsås i 1974. Hekket trolig også ved Eineåsen i 1972 og 1973 (POH, JPC). I de
seinere år er arten også funnet hekkende ved Skaugumåsen (BB). Et individ også observert ved kysten,
nemlig på Fornebu den 15/12-1974 (JMR).

Dvergspett (Dendrocopos minor)
Hekker årlig. Men i lite antall. Reir funnet blant annet i 1971, 1972 (JPC) og 1974 (PW).

Tretåspett (Picoides tridactylus)
Sparsomt hekkende. Bestanden har trolig avtatt noe i de senere årene. Påvist hekkende i 1972 og 1974
(JW, PW) og tegn til hekking i 1970, 1971, 1973 og 1975.

Topplerke (Galerida cristata)
Sjelden. Et individ på Lysaker i 1944 og et individ på Fornebu den 16/1-1971 (MB).

Trelerke (Lullula arborea)
Sjelden. Et individ på Fornebu den 1/8-1974. Fra tidligere år på Hofstad i Asker den 6/4 og 2/5-1920
og 2 individer den 18/3-1921. Hekket tidligere trolig på Fornebu.



Sanglerke (Alauda arvensis)
Ankommer sist i februar og begynnelsen av mars og ruger vanlig på jorder og enger over hele Asker
og Bærum. Et individ på Fornebu ble observert så sent som 20/11 i 1973 (GSA). Noen
vinterobservasjoner også. Blant annet på Fornebu den 17/1-1971 (FM).

Fjellerke (Eremophila alpestris)
Sjelden. Observert på Hauger i april 1944 og på gården Solli i Asker i september 1964 (BC).

Sandsvale (Riparia riparia)
Endel individer på trekk gjennom distriktet i første halvdel av mai. Hekket tidligere blant annet på
Gommerud ved Bærums Verk og ved Skui. Ellers ingen andre kjente hekkekolonier.

Låvesvale (Hirundo rustica)
Vanlig overalt i bebyggelsen i Asker og Bærum. Ankommer de første dagene av mai.

Taksvale (Delichon urbica)
Vanlig hekkefugl over det meste av distriktet.

Trepipelerke (Anthus trivialis)
Vanlig hekkefugl i skogsområdene. På lyngrabber og åpne felter i Bærumsmarka, Vestmarka og
Kjekstadmarka påtreffes den ofte, også hekkende. Reiret er imidlertid svært vanskelig å finne. Er også
tallrik på vårtrekket i månedsskiftet april-mai. Blant annet passerte bortimot tusen individer
Glitteruddammen, Bærums Verk den 7/5-1973 (JPC).

Heipiplerke (Anthus pratensis)
Vanlig fugl som trekker forbi i stort antall både under vår- og høsttrekket. Hekker ikke innen våre to
bygder idag. Imidlertid ble et reir med 5 egg funnet 26/5-1911 i Asker (T). På Fornebu ankommer de
første individer som regel rundt den 20/4. Maksimum i trekket ble observert den 17/5 (GSA). Høsten
1973 kunne arten observeres i tidsrommet 16/8-21/10 mens det i 1974 var fra 2/8-26/10 (GSA). På
Glitteruddammen, Bærums Verk kommer hovedtyngden av individene noe senere enn på Fornebu
(omkring den 14/5), med et antall på 100-500 (JPC).

Lappiplerke (Anthus cervinus)
Sjelden. Et individ på Fornebu den 7/9-1974 (FM) og 1-2 individer i Storøykilen, Fornebu den 16/5-
1975 (GSA, GA, JS), og et individ 23/8 og 6/9-1975 (GSA, JS, MB).

Skjærepiplerke (Anthus petrosus)
Denne arten kan observeres fåtallig i skjærgården om våren. På Fornebu er den sett den 25/3-1975,
5/4-1973 (JMR, RJ), den 31/3-1974 og 3 individer den 4/5-1974 (GSA). Snarøya 4/6-1975 (MBe).

Gulerle (Motacilla flava)
I alt tre underarter av gulerle er sett i Asker og Bærum. Såerla er en vanlig trekkfugl gjennom distriktet
vår og høst, og spredte par hekker også. Blant annet på Fornebu i 1973 og 1974 og trolig også ved
Triungsvann i 1969, der en hann med mat i nebbet ble sett den 25/7-1969 (GA). På Fornebu var arten
meget vanlig høsten 1974 med hele 200-500 individer samtidig den 20/8 (GSA). Ved
Glitteruddammen, Bærums Verk, sees fuglen i større antall om våren, således 20-30 individer den
15/5-1973 (JPC, BH). Underarten Sørlig Gulerle, som hører hjemme i Danmark og Vest-Europa ble
observert med jevne mellomrom på Fornebu i 1950 årene og i årene 1940-1952 var den vanlig ved Ost
Gård. I de senere år foreligger kun en observasjon; Glitteruddammen, Bærums Verk et individ den
24/5-1971 (JPC, IA, POH m.fl.). Engelsk Gulerle er svært sjelden. En hann ved Fornebu den 14/5-
1971. Samme dag ble det sett ca. 20 såerler (MB).

Vintererle (Motacilla cinerea)
Denne arten har også en relativt fast, og faktisk også en ganske stor stamme innen våre to bygder. Vi
regner i alt med at omlag 20 par hekker hvert år. Av dette utgjør ca. 5 par bestanden i Asker og de



resterende 15 er i det vesentlige fordelt på Lommedalselva, Isielva, Sandvikselva, elva fra Sollihøgda,
Lysakerelva og en del mindre elver. I Isielva og dens tilløp er det et år konstatert hele 7 par hekkende
(1972). I Lommedalselva hekker det årlig 3-4 par. I Dælibekken kom det unger til verden i 1973, og
også Øverlandselva og området rundt Sandvika er mulig hekkplasser (TAN, MB, JPC). Lysakerelva
huser omlag 3 par. Det har også foregått en jevnlig ringmerking av denne arten, men resultatene er
ennå usikre (JPC, OWR). I Asker hekker arten blant annet i Bergmarka, hvor det var et par både i
1967 og 1968. Har også i flere år hekket ved Sem sagbruk, 2 par i 1968 (HR). Hekket i flere år ved
Aaby mølle (HS) og ved Semsfossen i 1973. Er også observert i Einadammen (TØ). Enkelte par
hekker med to kull, men det kommer trolig endel an på tilgangen på næring de enkelte steder.
Ankommer første dagene av april.

Linerle (Motacilla alba)
Vanlig hekkefugl i hele Asker og Bærum. Ankommer de første dagene i april. Rasen svartryggerle,
som hører hjemme på kontinentet er også observert, idet et individ ble skutt i Bærum i mai 1895 (Sch).

Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Vintergjest, som vanligvis ankommer midt i oktober, og forsvinner i februar-mars. Antallet varierer fra
år til år, men flere hundre individer i flokk kan av og til sees på en gang. Flere individer sett på
Fornebu så sent som 2/5-1973 (GSA).

Fossekall (Cinclus cinclus)
Denne arten har en meget fast og stasjonær stamme i Asker og Bærum. Men antall individer er ikke så
stort. Imidlertid foregår det en viss tilstrømning av individer til distriktet på senhøsten og vinteren. Det
har vist seg ved ringmerking av fuglene i Lommedalselva og Sandvikselva at de individene som
hekker er også meget stasjonære, og hevder territoriet også vinterstid. Således er en hann fossekall ved
Bærums Verk, Lommedalen som ble merket den 6/4-1975 kontrollert den 3/5, 1/6, 7/6, 23/8 og 15/10
samme år i samme område av elva. Fuglen hekket også. Totalt i det som går under navnet
Sandviksvassdraget hekker det hvert år 6-7 par av fossekall, mens antall overvintrende er trolig noe
høyere (JPC, OWR, T). I Lysakerelva hekker det også 2-3 par og i Asker hekker arten i Askerelva,
Semsfossen og Bondielva (TØ).

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Vanlig hekkefugl på steder innen distriktet som egner seg som biotop for arten. Ankommer første
halvdel av april.

Jernspurv (Prunella modularis)
Vanlig hekkefugl.

Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Vanlig rugefugl i alle år. Ankommer rundt den 10/4. Det foreligger en rekke observasjoner av
overvintrende fugler.

Nattergal (Luscinia luscinia)
Hr. Arne Wølner hørte en nattergal i siste uke av mai 1972 ca. 1/2 kilometer ovenfor Lommas utløp i
Sandvikselva i Bærum, og tok også båndopptak av sangen. Båndet er siden blitt avspilt og funnet å
være nattergal (GA). Ellers foreligger det flere andre observasjoner av nattergal i Asker og Bærum,
blant annet et reirfunn fra 1929 med 5 egg på en øy utenfor Sandvika, men ingen av disse
observasjonene kan godkjennes.

Blåstrupe (Luscinia svecica)
Sees under trekket, men er ikke tallrik andre steder enn på Fornebulandet, hvor det er mye av arten
under høsttrekket med ? tider 3/8 og 17/9 (FM). Utenom Fornebu er blåstrupen sett på Kolsås der en
bevisstløs fugl ble funnet den 1/8-1974 (LN), en hann ved Stovivannet den 11/5-1975 (ER), på Valler i
april 1942 og en hann holdt seg til ved Høybråten, Bærums Verk hele sommeren 1973 (RS). Sett endel
ganger på Hofstad i Asker i siste halvdel av forrige århundre. En tidlig rekord 2/4-1920 (SH).



Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Vanlig rugefugl i alle år. Har muligens gått ned i antall enkelte steder, blant annet på Fornebu (GSA).
Ankommer de første dagene av mai.

Buskskvett (Saxicola rubetra)
Vanlig rugefugl på åpne områder, såsom dyrket mark, jorder og enger. Ankommer 5-10/5. Siste
høstobservasjon 20/9-1975 (GSA).

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Vanlig rugefugl på steder som egner seg som oppholdssted for arten. Særlig i skjærgården er den
tallrik . På Fornebu hekker en rekke par hvert år. Også i grustak og blant steiner ved Bryn skole, og
Steinshøgda er den funnet hekkende (JPC). Ankommer 15-20/4.

Ringtrost (Turdus torquatus)
På vårtrekk, men ikke tallrik. Ruget på Krokskogen i 1864. To individer observert ved Tømmerås i
mai 1965, og en ved Øverland i april 1964. Sees årlig ved Glitteruddammen, Bærums Verk i et antall
på 30-50 (JPC, BH). På Kolsås, en hann den 4/4-1974 (JW). På Fornebu er den også sparsom om
våren (GSA).

Svarttrost (Turdus merula)
Vanlig rugefugl. Ankommer første halvdel av mars. Overvintrer i stor grad, dog ikke i så stort antall
som gråtrost.

Gråtrost (Turdus pilaris)
Vanlig rugefugl. På grunn av at denne arten i meget stor grad overvintrer er det vanskelig å konstatere
når de trekkende individer ankommer. Trolig er det først i mars.

Måltrost (Turdus philomelos)
Vanlig rugefugl i skogsstrøk. Ankommer i mars-april.

Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Vanlig rugefugl. Ankommer månedsskiftet mars-april.

Duetrost (Turdus viscivorus)
Sparsom. Hekker før som nå fåtallig. En flokk på ca. 50 fugl ble observert i Asker den 31/3-1908 (T).
Sett et tyvetalls ganger mellom 1940-1952. Et plyndret reir og en skutt fugl ved Sollihøgda i 1952
(BC). Følgende andre observasjoner er gjort: Et individ over Gommerudåsen, Bærums Verk, den 20/4-
1972 (JPC, POH), 4-5 fugl øst for Trehørningen i Lommedalen den 5/10-1974, 2 ved Kolsås den 11/4-
1972 og 7 den 29/9-74 (JW, PW). Et individ medio august 1973 på Fornebu (GSA). En flokk på 10
stykker på Bleiker i Asker den 7/4-1972, hekket i Bergsmarka, Asker, i 1966 (HC). Et individ ved
Guribysaga i Lommedalen den 25/5-1970, og den 6/6 samme år ble en rev i ferd med å ta en trostunge,
observert. Reven ble stadig angrepet av en voksen duetrost. Trolig var ungen av samme art (ES). Dette
er den eneste observasjon som indikerer hekking i de senere år.

Gresshoppesanger (Locustella naevia)
En hann skutt i Asker den 10/6-1882 (SH). I tida 1/6-6/7 1968 sang en gresshoppesanger ved Nesbru i
Asker (HR).

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Sjelden. Ruget muligens ved Dælivannet i 1950 (BC). Den 7/6-1970 ble 2 individer sett på Fornebu
(MB), 2 individer 19/7 og 22/7-1971 (SK). 1 ringmerket den 27/8-1975 og nok en 30/8-1975 (MB).

Myrsanger (Acrocephalus palustris)
Sjelden. Et individ holdt til i Storøykilen på Fornebulandet fra den 15/6-28/6 1975. Fuglen sang og



hevdet territorium, men ble ikke observert hekkende. Forøvrig ringmerket den 15/6 (GA).

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)
Vanlig på egnete lokaliteter. Det første reirfunn ble gjort ved Koksatjern i 1955, mens den første gang
ble observert den 22/6-1951. 2 reir funnet i 1960. Ser ut til å ha tiltatt sterkt i antall i de senere år. Den
30/8-1970 ble hele 20 rørsangere sett på Fornebu samtidig. Av disse ble 7 ringmerket (MB). Antall
hekkende individer hvert år anslås til å være 4-6 par, men hele 15 par i 1975 (GSA), så Fornebulandet
tjener trolig også som hvileplass for individer under trekket. Ankommer 15-20 mai.

Gulsanger (Hippolais icterina)
Hekker på en rekke steder innen Asker og Bærums grenser, men kan ikke betegnes som direkte vanlig.
Blant de mange hekkplasser kan nevnes: Fornebu, Bærums Verk, Bryn, Wøyen, Bjørum Sag i
Isidalen, Kjaglienga i Isidalen, Dælivannet, Øverland, Engervannet og Tanum. Ankommer ca. 25/5.

Hauksanger (Sylvia nisoria)
En ungfugl ble tatt av katt på Hofstad den 22/8-1894 og 2 dager senere trolig enda en av samme art.
Disse 2 ungfuglene var muligens klekket på stedet (TJ). 3-4 individer observert på Fornebu i august-
september 1975 (GSA, MB).

Møller (Sylvia curruca)
Den minst vanlige av sylviaartene. På enkelte steder kan den imidlertid påtreffes. Således langs
Lomma er arten vanlig, og også i området rundt Dælivannet sees den ofte. Den 25/5-1904 ble et reir
funnet på Hofstad i Asker (TJ). Ankommer rundt den 10/5.

Tornsanger (Sylvia communis)
Er ikke så tallrik som de to forannevnte arter, men påtreffes vanlig på en rekke steder innen Asker og
Bærums grenser. Det foreligger ingen opplysninger om at bestanden har gått tilbake i de senere år, slik
tilfelle skal være på landsbasis. Ankommer rundt den 15/5. Seneste observasjon 15/9-1975.

Hagesanger (Sylvia borin)
Har i alle år vært en vanlig rugefugl. Ankommer ca. 15-20/5.

Munk (Sylvia atricapilla)
Vanlig rugefugl. Ankommer 15-20/5. Enkelte individer overvintrer også. Således et individ på
Fornebu i desember 1974 (NG). En hann og en hunn i en hage på Stabekk 10/11-9/12 1973 og en hunn
2/3 og 9/3-1974 (GA). 3 observasjoner vinteren 1971-1972 av en hann og en hunn og 2 observasjoner
vinteren 1972-73 i samme hage. Overvintret ved Kolsås i 1973 (JW).

Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)
Hekker årlig flere steder i våre to bygder, men ikke i noe stort antall. Følgende funn er gjort som
indikerer hekking: En hunn ble skutt i Asker i 1879 (C). Sommerene 1970-1972 trolig hekking ved
BærumsVerk (BH). 2 par hekket i Isidalen 1972-1975 (JPC, BH). I Ramsåsen våren 1973 (ABFOF-
undersøkelse). Arten er vanlig i området Dælivannet-Øverland-Godthåp, og her er også to reir funnet.
Det første 6/6-1970 ved Dælivannet og det andre 1/6-1973. Ved Kolsåsmassivet ble arten sett
regelmessig våren 1970 og 1974 (JW, GA) og hele 6 syngende individer hørt her på en gang den 29/5-
1968 (GA). Hekker trolig på Skaugum og Hvalstad i Asker, samt Ostøya i Bærum (1974), og arten er
også sett ved Fiskelaustjern og på Fornebu (GA).

Gransanger (Phylloscopus collybita)
Vanlig rugefugl. Ankommer midt i april.

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Vanlig rugefugl. Ankommer de første dagene av mai.

Fuglekonge (Regulus regulus)



Har i alle år vært en vanlig rugefugl.

Grå fluesnapper (Muscicapa striata)
Vanlig hekkefugl. Påtreffes særlig ved steile skrenter ved vann og vassdrag, men kan finnes hekkende
nær sagt overalt. Ankommer rundt den 15/5.

Dvergfluesnapper (Ficedula parva)
Sjelden. Et individ ved Dælivannet den 10/6-1966 (E).

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Vanlig rugefugl i alle år. Ankommer ca. 1/5.

Stjertmeis (Aegithalos caudatus)
Vanlig, men ikke tallrik. Imidlertid kan store flokker på opptil 50 individer (JPC) observeres spesielt
på høsten og vinteren. Hekker blant annet på Kolsås, Isidalen, Skaugum og Dælivannet.

Løvmeis (Parus palustris)
Relativt vanlig hekkefugl i alle år, men sjelden i bebyggelsen. En observasjon på Vardåsen den 14/10-
1969 (MB).

Granmeis (Parus montanus)
Vanlig rugefugl i barskogstrøk. En rekke hekkefunn.

Toppmeis (Parus cristatus)
Ikke så tallrik som de to forannevnte arter, men også denne arten relativt vanlig. Blant annet på
Kolsås, Krokskogen og Isidalen observeres den ofte. På Ostøya vanlig ynglefugl med 1 reir 1973, 2
reir 1974 og 1 reir 1975 (MBe).

Svartmeis (Parus ater)
Også vanlig rugefugl, men kun i større barskogsområder som Kolsås, Isidalen, Krokskogen,
Kjekstadmarka og Brunkollen-Muren området, muligens også ynglende på Ostøya.

Blåmeis (Parus caeruleus)
Vanlig hekkefugl.

Kjøttmeis (Parus major)
Vanlig hekkefugl.

Spettmeis (Sitta europaea)
Vanlig hekkefugl.

Trekryper (Certhia familiaris)
Vanlig hekkefugl i barskogstrøk. En rekke rugefunn til og med i en uglekasse (på Ostøya 1972
(MBe)).

Pirol (Oriolus oriolus)
Sjelden. En pirol ble hørt på Vettre i Asker i juni 1913 (SH), og et individ ble observert på Kjonejordet
ved Kolsås en gang i slutten av 1950 årene (ØH).

Tornskate (Lanius collurio)
Mellom 30-50 par hekker hvert år innen Asker og Bærums grenser. Foretrekker områder som
vanligvis ikke er så mye beferdet av folk. Blant de stedene den er blitt påvist hekkende kan nevnes,
Glitteruddammen, Stovivannet, Ringi, Lommedalen, Øverland, Bogstad, Vestmarka, Hofstad, Ostøya
og Fornebu (?). Ankommer rundt den 20/5. Også sparsomt på trekk. Fornebu: Et individ den 9/8-13/9
1973, 3 individer høsten 1974 (GSA) og på Høvik den 22/6-1974 (SAN).



Rosenvarsler (Lanius minor)
Sjelden. Et individ Fornebu den 20/5-1971 (SK). Første observasjon av arten i Norge.

Varsler (Lanius excubitor)
Sees regelmessig på trekk, men hekker ikke. Enkelte individer overvintrer. Følgende observasjoner er
gjort av arten: Et individ på Kalvøya den 10/12-1967 (GA). På Fornebu den 14/10-1969, 21-24/4 1974
(MB) og 11/4-1972 (FM). Vinteren 1969/1970 og vinteren 1970/1971 overvintret et individ på
Fornebulandet, og høsten 1974 holdt det seg 1-3 individer samme sted helt fram til 19/1-1975 + 1
individ 26/1 (GSA, ER, MBe). I Asker ble et individ sett på Hofstad den 13/12-1899 (TJ) og en på
Konglungen den 14/1-1972 (TØ). Ved Dælivannet ble et individ sett vest for vannet den 8/1-1975
(ER). Ved Bærums Verk et individ våren 1972 og 14/3-1973 (BH). På jordene Hauger-Rud ved
Kolsås stasjon den 23/12-1974 (PW). En på Fornebu den 22/2-1975 (GA).

Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Hekker vanlig om enn ikke tallrikt i skogsdistriktene. I 1971 ble det funnet et reir på bakken i
Gommerudåsen, ved Bærums Verk, og 6 unger kom på vingene (JPC). Samme år ble det funnet et
annet reir også på bakken i Isidalen, men her ruget den voksne fuglen på to steiner! I mer enn tre dager
kunne fuglen observeres mens den ruget på steinene, men etter vel en uke var reiret forlatt (PW).
Vanligvis ruger nøtteskriken i grantrær ca. 5-7 meter over bakken, og de to nevnte reirfunn er meget
sjeldne.

Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Idag en svært sjelden fugl, men var faktisk ganske vanlig innenfor Asker og Bærums grenser på 1800-
tallet (BC). Et kull observert ved Kampen i 1949 (BC).

Skjære (Pica pica)
Vanlig hekkefugl. Enkelte individer trekker trolig sørover vinterstid, men endel er stasjonære.

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Av denne arten finnes det to raser. Den tykknebbete nøttekråken kan til alle årstider observeres i Asker
og Bærum, spesielt innen visse områder. I Isidalen har arten i alle år vært vanlig, og flokker på opptil
8-10 individer kan sees samtidig. Hekker meget sannsynlig, men ingen reir funnet (ES, JPC). Hekket i
Asker i 1882 og 1903 (C) og i Bærum i 1959 (EB). G. Acklam så et voksent individ som matet en
ungfugl nær Muren, Bærumsmarka den 20/6-1964, og siden årlig sett tegn til hekking av arten innen
Asker og Bærums grenser. I 1967 ble et reir funnet ved skytebanen i Bergsmarka (HR) og arten hekker
trolig også på Skaugumsåsen (BB). Ved Kolsåsmassivet foreligger det en rekke observasjoner, og
arten hekker også trolig (JW, PW, LN). Ved Eineåsen, Bærums Verk ble et individ sett flere ganger
flyvende med kvist i nebbet tidlig våren 1973 (POH, BH), og den 13/5-1973 ble et reir funnet ved
Bogstadvannet (ABFOF-undersøkelse). Den sibirske nøttekråka som har spinklere nebb og mer hvitt
på halen, kan sees i distriktet under invasjonsår, således blant annet år 1900 og 1971.

Kaie (Corvus monedula)
Sparsomt utbredt. Det eneste sted hvor arten hekker er i området Dælivann-Øverland. Her er det
funnet flere reir i årene etter 1965 (ES, GA, JK). På Fornebu er arten fåtallig på trekk om våren. Et
individ her i 1890 (BC). 10 individer våren 1972 og et individ 13/4 og 5/5-1974 (GSA). På Hofstad i
Asker overvintret kaien regelmessig i tidligere år, blant annet i 1873, 1874, 1909 og 1910. I årene
1894 og 1895 ble den sett regelmessig på jordene rundt Hofstad gård under trekket i mai måned. Om
høsten kom de tilbake i september-oktober, men noen individer i 1901 holdt seg helt til den 1/11.
Ellers, i de senere år i Asker, er arten sett i Vettrebukta den 14/10-1972 og ved Blakstad den 4/4-1972.

Kornkråke (Corvus frugilegus)
Sjelden. 3 individer i flukt over Skaugumsåsen den 29/12-1967 (HR). Et individ i flukt ved Kolsås den
27/10-1972 (JW) og et individ på Fornebu den 8/5-1974 (GSA). I individ den 5/5-1970, og også et
individ den 30/3-1975 (GSA).



Kråke (Corvus corone)
Vanlig hekkefugl.

Ravn (Corvus corax)
Forsvant som hekkefugl i 1860 årene, men ble i 1968 igjen funnet hekkende i Ramsåsen, Stovi (GL).
Her hekket den fram til 1972, med muligens to reir i 1971 (JPC). En lang rekke observasjoner fra de
fleste områder innen Asker og Bærum foreligger. Spesielt i område Vestmarka-Krokskogen-Kolsås er
den observert ofte. Således hele 12 individer ved Lomma rett syd for fylkesgrensen den 11/12-1974
(ER).

Stær (Sturnus vulgaris)
Vanlig hekkefugl. Ankommer rundt den 20/3. Under trekket kan store flokker på opptil tusen individer
sees.

Gråspurv (Passer domesticus)
Vanlig hekkefugl i tettbygd strøk.

Pilfink (Passer montanus)
Vanlig hekkefugl. Har øket i antall siden 1940 (BC).

Bokfink (Fringilla coelebs)
Vanlig hekkefugl. Hannen ankommer rundt den 25/3. Overvintrer i lite antall.

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Sees vanlig på streif og trekk i flokker på opptil flere hundre individer vinterstid og tidlig på våren.
Arten ruget på Vidvangshøgda i 1947, og et kull ble sett ved Holmevann i 1966 (BC). Sommeren 1967
ble det gjort 3 reirfunn i Bergsmarka, Asker (HR). I de senere år er det ikke gjort noen hekkefunn, men
en syngende hann ble hørt nær Kjaglia den 9/7-1972 (GA).

Grønnfink (Carduelis chloris)
Vanlig rugefugl . Har øket i antall siden 1940.

Stillits (Carduelis carduelis)
Tallrik som streiffugl i småflokker gjennom hele sesongen og hekker også årlig. Hekket i Asker blant
annet i 1960 og 1965 (BB) og den 12/5-1968 ble det funnet et reir i Hvalstadåsen som inneholdt 2 egg
og en nyklekt unge, men den ble dessverre skydd senere (HR). Hekker høyst sannsynlig hvert år i
Bærum. Blant annet 1972 og 1973 på Wøyen og flere år på Høvik. Hekker årlig på Fornebu og
Snarøya. En rekke observasjoner av flokker på opptil 150 individer foreligger fra hele Asker og
Bærum. Særlig sees den ofte i vår- og høstsesongen, men overvintrer også i stort antall.

Grønnsisik (Carduelis spinus)
Trolig regelmessig hekkefugl såvel som at den ofte sees flokkvis på trekk og streif utenom
hekkesesongen.

Tornirisk (Carduelis cannabina)
Vanlig hekkefugl. Ankommer i første halvdel av april.

Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Vanlig trekkgjest vår og høst og også av og til om vinteren. På Fornebu er arten vanlig i trekktiden.
Høsten 1972 ble hele 200 individer observert den 8/10 (FM). Høsten 1973 ble arten sett i tidsrommet
13/10-2/12. Våren 1974 ankom den 31/3 og ca. 50 individer holdt seg frem til den 21/4 og høsten
1974: første observasjon den 26/10 ca. 20 individer ble sett med spredte mellomrom helt til januar
1975 (FM, GSA, ES, GA, SAN). Også en sommerobservasjon den 25/8-1974 (MBe). Utenom



Fornebu er arten også sett på jordene Hauger-Rud ved Kolsås, der 30-35 individer ble observert den
30/3-1974 og 70 individer den 11/4-1975 (ER).

Gråsisik (Carduelis flammea)
Vanlig trekk- og streifgjest utenom hekkesesongen. Et kull observert ved Småvann i 1945 (BC). Våren
og sommeren 1878 ble både voksne og ungfugler observert i Asker (TJ).

Polarsisik (Carduelis hornemanni)
Sparsom. Flere observasjoner på Fornebu vinteren 1971-1972 (ØR) og ca. 7 stykker ved Stabekk den
18/11-1972 (PW). Et individ observert på Nedre Bleiker, Asker sammen med gråsisiker den 11/3-
1970.

Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)
Sjelden. En hann og en hunn holdt til sammen med ca. 40 grankorsnebb ved Hauger i januar 1975
(GA, JPC) og 4 individer observert nær Kjaglia den 4/11-1967 (GA).

Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Vanlig. Sees hele året og hekker flere steder i distriktet. Er spesielt tallrik i invasjonsår, og sees da i
store flokker på streif i distriktet. Invasjonsår i 1942, 1948, 1954 og 1956 (BC). Også invasjon
vinteren 1974-1975 etter det gode frøåret 1974. Invasjonen gjorde seg i hvert fall gjeldende ut i mars
1975. Den 19/7-1894 ble det funnet reir med tre flygedyktige unger på Hofstad i Asker. Og den 23/6-
1901 ble en såvidt flygeferdig unge observert samme sted (TJ). Ved Øverland ble et par med reir
observert den 16/3-1975, og det var trolig 1-2 par andre hekkende par i nærheten (ER, JK).

Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus)
Sparsom. Endel individer kommer med grankorsnebb-invasjonene, men artene er svært vanskelige å
skille fra hverandre. En furukorsnebb observert på Fornebu høsten 1974 (ES). 10 individer på Kolsås
27/9-1973. 5 ved Byvann 27/4-1974. 2 ved Aurevann 11/1-1974 og en ved Småvann 26/1-1974 (JW).

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
Sjelden. 1 individ på Fornebu den 18/6-19/6 1975 (GSA, MB).

Konglebit (Pinicola enucleator)
Opptrer sparsomt i invasjonsår. Observert på Bøåsen oktober 1950. Høsten-vinteren 1973-1974 ble
mye konglebit observert i flokker på opptil 30 individer (JW, JPC, BH) rundt Bærums Verk og Kolsås.
Et individ på Billingstad den 18/8-1974 (SAN). 12 individer på Triungsvann den 7/12-1974 (EM), 5
individer den 16/11-1974 på Kolsås (JW) og 7-8 individer ved Steinshøgda 25/11-1973 (PW). Fra
eldre tider kan nevnes at et kadaver ble funnet i et hamstringslager etter spurveugle på Hofstad Gård i
Asker den 9/1-1896 (TJ).

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Vanlig hekkefugl i barskog og sees ofte i tettbygde strøk om vinteren. Ruget i Sandvika i 1944 (HC).

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Sjelden. 2 individer sett ved Ringiåsen den 10/5-1973 (PW).

Lappspurv (Calcarius lapponicus)
Regelmessig under trekket, men i meget lite antall. Den 30/8-1969 ble et individ observert på Fornebu.
8 individer samme sted den 18/4-1971 og 4 individer den 25/4-1971. Et individ den 1/5-1971 (MB,
FM). Maksimum 20 individer 21/4-1975. Sett vanlig våren 1974 og 1975. Ankommer ca. 20/4.

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
Sees regelmessig senhøstes og vinterstid. På Fornebu ble 5 individer observert den 5/5-1973, 1 individ
den 20/10-1973 og et individ den 28/2-1974 (FM). På jordene Hauger-Rud ble 5 individer sett den
21/3-1973 og 30-35 individer den 16/4-1975 (ER). Ved parkeringsplassen på Guriby ble 20 individer



sett den 12/4-1970 (ES). En flokk på ca. 100 fugl ble sett på et jorde ved Hofstad Gård i Asker den 3
april 1898 (TJ) og en flokk på ca. 160 fugl på Skaugum den 9/4-1967 (HR). I 1975 på Fornebulandet
var arten regulær på vårtrekket med hele 40 individer den 15/3. Mindre regulær på høsttrekket. 350
individer den 25/10-1970 (GSA).

Gulspurv (Emberiza citrinella)
Vanlig rugefugl i alle år.

Hortulan (Emberiza hortulana)
Denne arten var vanlig i Asker og Bærum før krigen, men er nå fullstendig utryddet herfra. Siste
kjente rugeplass var ved Blommenholm i 1947. Den 24/6-1907 ble det observert flygeferdige unger i
Asker. Gjennom 16 år, rundt århundreskiftet, ankom hortulanen gjennomsnittlig til Asker omkring den
6/5 (TJ). En observasjon av arten på Skaugum den 8/5-1964 (HR). I en eggsamling på Asker Gymnas
er det tre kull av hortulan funnet den 24/5-1912 (TØ). Fra de senere år foreligger det ingen
observasjoner av arten.

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Vanlig rugefugl på steder som egner seg som oppholdssted for arten. Langs kysten er den vanlig
overalt hvor det finnes siv eller høyt gress. Har trolig økt endel i antall de 20-30 siste årene. Ruget ved
Tjernsmyr i 1944. Blant de mange hekkesteder utenom kyststrekningen kan nevnes Stovivannet,
Engervannet, Dælivannet, Glitteruddammen, Wøyenenga, Semsvannet og Nesøytjern. Ankommer
rundt den 16/3. Et individ den 19/1-1974 på Fornebulandet kan tyde på overvintring.

Dvergspurv (Emberiza pusilla)
Den 25/11-1904 og de påfølgende par dager så T. Jensen en fugl som han med forbehold bestemte til
en dvergspurv. Seinere fant han ut ved å studere skinn fra professor Collets samling, at fuglen måtte ha
vært en dvergspurv (TØ).



Korreksjoner til 1975 utgaven

Det var noen feil i det orginale trykte heftet fra 1975. Geoffrey Acklam (GA) og Morten Bergan
(MBe) har begge bidratt med korreksjoner til heftet. Begge var aktive bidragsytere til 1975 utgaven.
Morten Bergan satt også i LRSK (den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommite) i det aktuelle
tidrommet (rundt 1975).

Under følger en liste av arter der sted- og eller tidsangivelser er korrigert i forhold til 1975 utgaven.

Art Korreksjon
Grågås ”9/5-1973 (GA)” rettet til ”9/5-1975”
Krikkand ”31/6-1972” rettet til ”30/4-1972”
Knekkand ”31/4-1975” rettet til ”21/4-1975”
Havelle ”5-6/11 1974” rettet til ”5-6/1 1974 ”
Myrhauk ”24/6-1972” rettet til ”24/5-1972”
Fjellvåk ”Årøya” rettet til ”Storøya”, og ”Småvann” til ”Snarøya”
Tårnfalk ”20/4-1974” rettet til ”20/4-1975”
Vannrikse ”Høsten 1975 ble hele 10 individer hørt samtidig og også iakttatt i

Hundsund høsten 1975 (MBe)”
rettet til:
”Høsten 1975 ble hele 10 individer hørt samtidig, og ett individ iakttatt i
Hundsund høsten 1975 (MBe)”

Trane ”50 individer” rettet til ”5 individer”
Sandlo ”1952” rettet til ”1951”
Tundrasnipe ”1 individ samme sted 1/10” rettet til ” 1 individ Hundsund 1/10”
Storspove Følgende setning er droppet (ikke LRSK godkjendt):

”En tidlig observasjon idet en storspove ble hørt i Holtekilen, Fornebu,
den 22/1-1975…”

Steinvender ”Vassholmen” rettet til ”Hvalstrand”
Hvitryggspett ”… Isidalen den 27/5” rettet til ”… Isidalen den 27/5-1973”

”12/5-1974” rettet til ”12/5-1974 (ES)”
Sanglerke ”Noen individer overvintrer også” rettet til ” Noen vinterobservasjoner

også”
Myrsanger ”15/6-1975 og en uke utover” rettet til ” 15/6-28/6 1975”
Munk ”og en hann 2/3” rettet til ”og en hunn 2/3”
Bøksanger ”Hekker trolig på Skaugum og Hvalstad i Asker, og arten …” rettet til

”Hekker trolig på Skaugum og Hvalstad i Asker, samt Ostøya i Bærum
(1974), og arten …”

Løvmeis ”Fornebu den 14/10-1961” rettet til ”Vardåsen 14/10-1969”
Båndkorsnebb ”4/11-1967” rettet til ”4/11-1967 (GA)”
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