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1. ORGANISERING
Styret i BirdLife Norge, avdeling Hordaland
(heretter BirdLife Hordaland) har hatt følgende
sammensetning i 2021 :
Lars Ågren
Arild Breistøl
Gunnar Kjeilen
Michael Fredriksen
Frode Falkenberg
Odd Hallaråker
Oddvar Heggøy
Terje Hansen

leder
nestleder
kasserer
sekretær
redaktør
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Frank Helen Pedersen

revisor

Ingvar Måge
Anders Bjordal

valgkomite (leder)
valgkomite

2. MØTER OG SKRIV
I 2021 har styret hatt tre styremøter, i januar, juni
og desember. Styremøtehelg på Fedje ble avlyst på
grunn av pågående pandemi. I foreningsåret har
det ikke vært oppe til drøfting prinsipielle saker av
avgjørende betydning. Saker som har blitt drøftet
og belyst kan beskrives med følgende nøkkelord,
naturvern, medlemsbladet (navneendring,
opprettelse av redaksjonskomite og innhold),
økonomi, fremdrift i prosjektene og status i
lokallagene.

Skriv og uttalelser
• BirdLife Hordaland har gitt innspill til høring av
kommuneplanens arealdel for Askøy kommune
201 8 – 2030.
• Vi har fulgt opp Eidfjord kommune ifm.
utarbeidelse av kommunedelplan for
naturmangfold gjennom flere innspill knyttet til
fugleliv og spesielt viktige områder.

• Vi har gitt innspill til planarbeid vedr.
detaljreguleringsplan for Storetveit skole i Bergen,
som berører det forholdsvis rike naturområdet
Storetveitmarken.
• Et detaljert innspill ble gitt Bergen kommune i
forbindelse med høring av detaljreguleringsplan
for gang- og sykkelvei forbi Storetveitvannet og
Tveitevannet, som innebærer utfylling og noe
habitatødeleggelse for rødlistede arter.
• Innspill til en sandsvalekoloni som ble etablert
på Stend. En koloni som ble berget ved hjelp av
våre innspill.
• BirdLife Hordaland er medlem av Forum for
Natur og Friluftsliv (FNF) og sitter i styret. I 2020
har hovedsakene vært følgende; hindre tap av
natur, vindkraftsaker, kraftlinjer og innspill til
kommuners naturmangfoldsplaner. I tillegg har vi
støttet en rekke høringssaker. Mer informasjon
FNFs hjemmeside.

3. MEDLEMSSTATUS
Medlemstallet i 2021 var 962 betalende
medlemmer, en økning på 42 sammenlignet med
2020. Av disse var det 657 som betalte lokalt
tillegg for BirdLife Hordaland, en økning på 122 i
forhold til 2020.

4. PROSJEKTER OG AKTIVITETER
Nyttårskryss
111 forskjellige fuglearter ble registrert i løpet av
konkurransedagene fra 31 .12.2021 til 2.1 .2022. Det
ble rapportert 3 300 observasjoner av til sammen
28 000 individer. Ingen nye arter for konkurransen
ble funnet denne gangen, hvilket innebærer at vi
fortsatt står med 175 forskjellige arter i løpet av 34
år. I kampen mellom Midthordland og resten av
fylket gikk det som det pleier; Midthordland fikk
1 02 arter, mens de andre måtte gi seg på 87 arter.
1 02 personer rapporterte sine resultater i løpet av
de tre dagene.
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Jaktfalk
Sesongen 2021 har totalt sett vært en av de mest
interessante i hele prosjektets 12 årlige historie ved
at vi har funnet flere nye territorier og også
observert aktivitet på lokaliteter som har vært
regnet som forlatt.
Prosjektet har i år brukt vesentlig mye mer tid på
feltarbeid i Sogn og Fjordane enn tidligere. I
forhold til Hordaland er Sogn og Fjordane kanskje
en enda mer krevende rent feltmessig på grunn av
et enda mer høyalpint og forrevet fjell-landskap.
Prosjektet hadde i 2021 fått god hjelp fra
medlemmer i Birdlife Hardanger til dekning i
Hordaland.
Totalt har vi år registrert vellykket hekking i 6
territorier med totalt 15 utflydde unger. Videre har
vi registrert jaktfalk i totalt 1 0 territorier, men det er
selvsagt alltid knyttet en del usikkerhet til om alle
disse faktisk har vært aktivt okkupert.
Mattilgangen i form av rype var spesielt god i
2021, med rekordhøy tetthet i Eidfjord
Statsallmenning på 20 ryper/km2, det høyeste
registrerte resultatet siden starten av linjetaksering
i Eidfjord.

Sosiale medier
BirdLife Hordaland administrerer én gruppe på
Facebook, og én konto på Twitter. På Facebook
kan gruppemedlemmene poste bilder og
meldinger innenfor visse retningslinjer, men på
Twitter er det styret i BirdLife Hordaland som
legger ut meldinger. Per 31 .12.2021 var det 3700
medlemmer av gruppa på Facebook, og 370
følgere på Twitter.
Facebook er en av BirdLife Hordaland sine
viktigste formidlingskanaler, samtidig som det er
en meget aktiv arena for våre medlemmer og
andre gruppetilhengere.

Internettsider
BirdLife Hordaland sin hjemmeside www.fuglar.no
hadde i likhet med fjoråret en synkende
publiseringsaktivitet. Fra 1 . januar til 31 . desember
2021 ble det publisert 6 nyhetssaker (mot 12 i
2020, 1 8 i 201 9 og 23 i 201 8). I løpet av 2021 ble
det gjort 35 000 sideoppslag på nettsiden.
BirdLife Hordaland publiserer forøvrig sine nyheter
på sentralorganisasjonens nettside,
birdlife.no/hordaland/ (som også blir vist på
fuglar.no). I 2021 var det her 11 300 oppslag, en
moderat nedgang i forhold til 2020. Det var
nyheten «Fjellkalanderlerke i Ulvik - en ny art for
Hordaland» (publisert 20. mai 2021 ) som ble mest
besøkt, med 1 030 visninger.

Vannfugltelling
Vannfugltellingen I Bergen ble i 2022 gjennomført
i perioden 1 4. - 17. januar. Som tallene viser så har
de fleste arter hatt en dårlig tilstedeværelse i vinter,
og det er kun stokkand og knoppsvane som viser
veldig gode tall med hhv. 1 432 og 56 ind. Ærfugl
har også blitt et vanligere syn og her ble 366 ind.
talt opp. Knoppsvanene er nå blitt et vanlig syn i
byen, og de har nok kommet for å bli. Dette er den
største forekomsten av knoppsvaner som er
registrert noen gang, og det er langt fra en
sjeldenhet å se knoppsvaner uansett hvilken bydel
du befinner deg i. Sothøne holder fremdeles stand,
og den faste bestanden holder seg rundt 40 ind. på
vinteren. De lave tallene for fiskemåke, gråmåke,
kvinand og toppand kan nok i en viss grad
tilskrives at det ikke var is på noen av vannene i
observasjonsperioden, men når antallet fiskemåker
er ned 80 % i forhold til 201 4 så tilsier dette at
bestanden er i kraftig nedgang. Kun 68 ind. ble talt
opp. Årets telling viser også at vinterbestanden av
hettemåke i Bergen nå er fullstendig borte.
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Vipeprosjektet
Prosjekt «Vern vipa i Hordaland» er fortsatt aktivt,
men uten økonomisk støtte fra Statsforvalteren i
Vestland. Prosjektet har mistet mange faste
rapportører i fylket og har derfor vært avhengige av
vipebønder og rapporter fra våre medlemmer.
Prosjektet har av den grunn valgt å satse på noen
kjerneområder, Herdla naturreservat, Kvinnherad
og Unneland. Antall rugende viper var opp i
forhold til 2020 og ansees for å være et svært godt
år med mange rugende hunner og et høyt antall
rapporterte pulli. Tallene for flyvedyktige viper er
usikre på grunn av manglende rapportering,
oppfølging. Tall fra 2021 rapporten var, rugende
11 4, pulli 87 og flyvedyktige 96. Tilsvarende tall i
2020 var 77, 61 og 80.
SEAPOP sommer
Sommersesongen på Lyngøy i Tysnes i 2021 var en
middels sesong for sildemåkene der produksjonsestimatet ble satt til å være 0.77 unger per par.
Gråmåkene gjorde det bedre enn i fjor og hadde
en produksjon på 0.92. For begge artene syntes
næringstilgangen å være bra i starten av sesongen,
men mer mager på slutten av hekkesesongen.
SEAPOP (avledet av den engelske termen for
sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i
2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkingsog kartleggingsprogram for norske sjøfugler.
SEAPOP vinter
I 2021 ble vintertellingen utført 1 0. februar av
Frode Falkenberg og Kristian Henriksen. Denne
årlige vintertellingen av sjøfugler nordvest i
Øygarden kommune er en del av et større
overvåkingsprogram i regi av NINA (se forrige
avsnitt). Resultatene fra tellingen i 2021 er ikke
analysert nærmere foreløpig.
Rovfuglovervåking i Vestland
Et regionalt rovfuglprosjekt ble startet opp i fylket i
2021, med økonomisk støtte fra Statsforvalteren i
Vestland. Prosjektet har som mål å kontrollere
kjente hekkeplasser for rovfugl og ringmerke
ungene. Dette arbeidet har som langsiktig mål å

fremskaffe en tidsserie med data på hekkesuksess
og trusler for et utvalg rovfuglarter i Vestland.
Arbeidet i 2021 har i hovedsak vært å kontrollere
kjente hekkelokaliteter. For hønsehauk ble det lagt
ned et betydelig arbeid for å undersøke nye
områder med mulige hekkelokaliteter. Disse nye
områdene har blitt kjent etter tips fra lokale
ornitologer. Artene i fokus i 2021 var hønsehauk,
musvåk, vandrefalk, kongeørn og havørn. I alt 33
aktive reir for disse artene ble besøkt i løpet av
hekkesesongen.

TOV-E
Det er etablert 26 telleruter for fugl i Hordaland
gjennom TOV-E prosjektet. I 2021 ble tellinger
gjennomført i 24 av rutene. I alt 1 4 personer deltok
i tellingene. Godt vær og begrensede mengder snø
gjorde gjennomføringen lettere. Hordaland
utmerker seg for øvrig som den regionen på
Vestlandet som har hatt best gjennomføring av
prosjektet gjennom en årrekke. Det planlegges
ellers en navneendring på prosjektet til «Norsk
hekkefuglovervåking».
5. FUGLAR I VESTLAND
Antall abonnenter av siste utgave av
medlemsbladet «Fuglar i Vestland» i 2021 var 647,
hele 112 flere enn på samme tid i 2020. 49 av
abonnentene var fra gamle Sogn og Fjordane fylke,
noe som kan tilskrives bladets navneendring til
«Fuglar i Vestland» fra «Fuglar i Hordaland» fra og
med utgave 1 - 2021 . Navneendringen var et
resultat av en utvidelse av nedslagsfeltet til bladet,
som fra da av skulle omfatte hele Vestland fylke, og
være et tilbud til medlemmene av både BirdLife
Hordaland og BirdLife Sogn og Fjordane). I
forbindelse med denne endringen ble det også
nedsatt en redaksjonskomite, bestående av
representanter fra de tre lokallagene i Hordaland,
samt én fra hvert av styrene i BirdLife Hordaland
og BirdLife Sogn og Fjordane. I 2021 utga vi tre
nummer på til sammen 1 08 sider.
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6. LOKALLAGENE
BirdLife Norge, Bergen lokallag
Aktiviteten i lokallaget ble også dette året delvis
preget av pandemien og en rekke arrangementer
ble avlyst. Det ble gjennomført tre medlemsmøter
på høsten. Av turene ble seks gjennomført.
Det ble videre avholdt tre styremøter. Av prosjekter
ble både vipeprosjektet, vannfugletellingen og
nyttårskryss gjennomført som planlagt.
BirdLife Norge, Hardanger lokallag
Aktiviteten i lokallaget er god, og det har vært tre
medlemsmøter, samt årsmøte med foredrag. I
tillegg har det vært avholdt tre styremøter. På
grunn av koronasituasjonen ble det ikke holdt
medlemsmøter i første halvår.
Det har vært de vanlige rusleturene på Sandvin
både vår og høst. Dette er en aktivitet med
brukbart frammøte. Det er også gjennomført
fellesturer til Jæren om våren og høsten, samt til
Golsfjellet i månedsskiftet mai/juni og til Utsira i
oktober.

BirdLife Norge, Sunnhordland lokallag
Året var i stor grad påvirket av pandemien med
flere avlysninger i det planlagte programmet. Man
fikk likevel avholdt årsmøte den 20. oktober 2021 .
Lokallaget har som tidligere deltatt i prosjektet
«Vern vipa i Hordaland», og generelt har det vært
god aktivitet hos flere av medlemmene våre
individuelt gjennom heile året.

7. LRSK
Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
i Hordaland har i 2021 bestått av: Leder: Oddvar
Heggøy, Komitemedlemmer: Eirik Nydal Adolfsen,
Frode Falkenberg, Terje Hansen og Arild Breistøl.
Komitéen gjennomførte to møter ila. året.
Årsrapporten ble skrevet i samme (nye) form som i
2020, og ble i 2021 publisert i «Fuglar i Vestland»
litt utpå høsten (nr. 2, 2021 ). Fenologikapittelet
som først ble lagt inn i rapporten i 2020, ble
videreført i 2021 . Her ble ankomsttider for et
utvalg vanlige arter gjennom de siste 11 årene
presentert.
8. ØKONOMI
Årsregnskapet viser et overskudd på NOK 72
748,76.- Driften er tilfredsstillende.
Det er ikke kommet innsigelser fra revisor.

9. REPRESENTASJON
• Michael Fredriksen har vært styreleder i BirdLife
Norge.
• Lars Ågren har i 2021 vært styreleder i Forum for
Natur og Friluftsliv i Hordaland.
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