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1 . ORGANISERING

Styret i Bi rdLi fe Norge, avdel ing Hordaland
(heretter BirdLi fe Hordaland) har hatt følgende
sammensetning i 2021 :

Lars Ågren leder
Ari ld Breistøl nestleder
Gunnar Kjei len kasserer
Michael Fredriksen sekretær
Frode Falkenberg redaktør
Odd Hal laråker styremedlem
Oddvar Heggøy styremedlem
Terje Hansen varamedlem

Frank Helen Pedersen revisor

Ingvar Måge valgkomite (leder)
Anders Bjordal 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 ti l drøfting prinsipiel le saker av
avgjørende betydning. Saker som har bl i tt drøftet
og belyst kan beskrives med følgende nøkkelord,
naturvern, medlemsbladet (navneendring,
opprettelse av redaksjonskomite og innhold),
økonomi , fremdri ft i prosjektene og status i
lokal lagene.

Skriv og uttalelser

• BirdLi fe Hordaland har gi tt innspi l l ti l høring av
kommuneplanens arealdel for Askøy kommune
201 8 – 2030.

• Vi har fulgt opp Eidfjord kommune ifm.
utarbeidelse av kommunedelplan for
naturmangfold gjennom flere innspi l l knyttet ti l
fuglel iv og spesiel t viktige områder.

• Vi har gi tt innspi l l ti l planarbeid vedr.
detal jreguleringsplan for Storetvei t skole i Bergen,
som berører det forholdsvis rike naturområdet
Storetvei tmarken.

• Et detal jert innspi l l ble gi tt Bergen kommune i
forbindelse med høring av detal jreguleringsplan
for gang- og sykkelvei forbi Storetvei tvannet og
Tvei tevannet, som innebærer utfyl l ing og noe
habi tatødeleggelse for rødl i stede arter.

• Innspi l l ti l en sandsvalekoloni som ble etablert
på Stend. En koloni som ble berget ved hjelp av
våre innspi l l .

• BirdLi fe Hordaland er medlem av Forum for
Natur og Fri luftsl iv (FNF) og si tter i styret. I 2020
har hovedsakene vært følgende; hindre tap av
natur, vindkraftsaker, kraftl injer og innspi l l ti l
kommuners naturmangfoldsplaner. I ti l legg har vi
støttet en rekke høringssaker. Mer informasjon
FNFs hjemmeside.

3. MEDLEMSSTATUS

Medlemstal let i 2021 var 962 betalende
medlemmer, en økning på 42 sammenl ignet med
2020. Av disse var det 657 som betal te lokalt
ti l legg for BirdLi fe Hordaland, en økning på 122 i
forhold ti l 2020.

4. PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Nyttårskryss

111 forskjel l ige fuglearter ble registrert i løpet av
konkurransedagene fra 31 .1 2.2021 ti l 2.1 .2022. Det
ble rapportert 3 300 observasjoner av ti l sammen
28 000 individer. Ingen nye arter for konkurransen
ble funnet denne gangen, hvi lket innebærer at vi
fortsatt står med 175 forskjel l ige arter i løpet av 34
år. I kampen mel lom 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 resul tater i løpet av
de tre dagene.
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Internettsider

BirdLi fe Hordaland sin hjemmeside www.fuglar.no
hadde i l ikhet med fjoråret en synkende
publ i seringsaktivi tet. Fra 1 . januar ti l 31 . desember
2021 ble det publ i sert 6 nyhetssaker (mot 12 i
2020, 1 8 i 2019 og 23 i 201 8). I løpet av 2021 ble
det gjort 35 000 sideoppslag på nettsiden.

BirdLi fe Hordaland publ i serer forøvrig sine nyheter
på sentralorganisasjonens nettside,
birdl i fe.no/hordaland/ (som også bl i r vist på
fuglar.no). I 2021 var det her 11 300 oppslag, en
moderat nedgang i forhold ti l 2020. Det var
nyheten «Fjel lkalanderlerke i Ulvik - en ny art for
Hordaland» (publ i sert 20. mai 2021 ) som ble mest
besøkt, med 1 030 visninger.

Vannfugltelling

Vannfugltel l ingen I Bergen ble i 2022 gjennomført
i perioden 14. - 17. januar. Som tal lene viser så har
de fleste arter hatt en dårl ig ti l stedeværelse i vinter,
og det er kun stokkand og knoppsvane som viser
veldig gode tal l med hhv. 1 432 og 56 ind. Ærfugl
har også bl i tt et vanl igere syn og her ble 366 ind.
tal t opp. Knoppsvanene er nå bl i tt et vanl ig syn i
byen, og de har nok kommet for å bl i . Dette er den
største forekomsten av knoppsvaner som er
registrert noen gang, og det er langt fra en
sjeldenhet å se knoppsvaner uansett hvi lken bydel
du befinner deg i . Sothøne holder fremdeles stand,
og den faste bestanden holder seg rundt 40 ind. på
vinteren. De lave tal lene for fi skemåke, gråmåke,
kvinand og toppand kan nok i en viss grad
ti l skrives at det ikke var is på noen av vannene i
observasjonsperioden, men når antal let fi skemåker
er ned 80 % i forhold ti l 2014 så ti l sier dette at
bestanden er i kraftig nedgang. Kun 68 ind. ble tal t
opp. Årets tel l ing viser også at vinterbestanden av
hettemåke i Bergen nå er ful lstendig borte.

Jaktfalk

Sesongen 2021 har total t sett vært en av de mest
interessante i hele prosjektets 12 årl ige historie ved
at vi har funnet flere nye terri torier og også
observert aktivi tet på lokal i teter som har vært
regnet som forlatt.

Prosjektet har i år brukt vesentl ig mye mer tid på
fel tarbeid i Sogn og Fjordane enn tidl igere. I
forhold ti l Hordaland er Sogn og Fjordane kanskje
en enda mer krevende rent fel tmessig på grunn av
et enda mer høyalpint og forrevet fjel l -landskap.
Prosjektet hadde i 2021 fått god hjelp fra
medlemmer i Birdl i fe Hardanger ti l dekning i
Hordaland.

Total t har vi år registrert vel lykket hekking i 6
terri torier med total t 15 utflydde unger. Videre har
vi registrert jaktfalk i total t 1 0 terri torier, men det er
selvsagt al l tid knyttet en del usikkerhet ti l om al le
disse fakti sk har vært aktivt okkupert.

Matti lgangen i form av rype var spesiel t god i
2021 , med rekordhøy tetthet i Eidfjord
Statsal lmenning på 20 ryper/km2, det høyeste
registrerte resul tatet siden starten av l injetaksering
i Eidfjord.

Sosiale medier

BirdLi fe Hordaland administrerer én gruppe på
Facebook, og én konto på Twitter. På Facebook
kan gruppemedlemmene poste bi lder og
meldinger innenfor visse retningsl injer, men på
Twitter er det styret i Bi rdLi fe Hordaland som
legger ut meldinger. Per 31 .1 2.2021 var det 3700
medlemmer av gruppa på Facebook, og 370
følgere på Twitter.

Facebook er en av BirdLi fe Hordaland sine
viktigste formidl ingskanaler, samtidig som det er
en meget aktiv arena for våre medlemmer og
andre gruppeti lhengere.
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Vipeprosjektet

Prosjekt «Vern vipa i Hordaland» er fortsatt aktivt,
men uten økonomisk støtte fra Statsforval teren 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. Antal l rugende viper var opp i
forhold ti l 2020 og ansees for å være et svært godt
år med mange rugende hunner og et høyt antal l
rapporterte pul l i . Tal lene for flyvedyktige viper er
usikre på grunn av manglende rapportering,
oppfølging. Tal l fra 2021 rapporten var, rugende
114, pul l i 87 og flyvedyktige 96. Ti lsvarende tal l i
2020 var 77, 61 og 80.

SEAPOP sommer

Sommersesongen på Lyngøy i Tysnes i 2021 var en
middels sesong for si ldemåkene der produksjons-
estimatet ble satt ti l 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
næringsti lgangen 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 helhetl ig og langsiktig overvåkings-
og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.

SEAPOP vinter

I 2021 ble vintertel l ingen utført 1 0. februar av
Frode Falkenberg og Kristian Henriksen. Denne
årl ige vintertel l ingen av sjøfugler nordvest i
Øygarden kommune er en del av et større
overvåkingsprogram i regi av NINA (se forrige
avsni tt) . Resul tatene fra tel l ingen i 2021 er ikke
analysert nærmere foreløpig.

Rovfuglovervåking i Vestland

Et regionalt rovfuglprosjekt ble startet opp i fylket i
2021 , med økonomisk støtte fra Statsforval teren i
Vestland. Prosjektet har som mål å kontrol lere
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 kontrol lere
kjente hekkelokal i teter. For hønsehauk ble det lagt
ned et betydel ig arbeid for å undersøke nye
områder med mul ige hekkelokal i teter. Disse nye
områdene har bl i tt kjent etter tips fra lokale
orni tologer. Artene i fokus i 2021 var hønsehauk,
musvåk, vandrefalk, kongeørn og havørn. I al t 33
aktive reir for disse artene ble besøkt i løpet av
hekkesesongen.

TOV-E

Det er etablert 26 tel leruter for fugl i Hordaland
gjennom TOV-E prosjektet. I 2021 ble tel l inger
gjennomført i 24 av rutene. I al t 1 4 personer deltok
i tel l ingene. 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
el lers en navneendring på prosjektet ti l «Norsk
hekkefuglovervåking».

5. FUGLAR I VESTLAND

Antal l 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 ti l skrives bladets navneendring ti l
«Fuglar i Vestland» fra «Fuglar i Hordaland» fra og
med utgave 1 - 2021 . Navneendringen var et
resul tat av en utvidelse av nedslagsfel tet ti l bladet,
som fra da av skul le omfatte hele Vestland fylke, og
være et ti lbud ti l medlemmene av både BirdLi fe
Hordaland og BirdLi fe Sogn og Fjordane). I
forbindelse med denne endringen ble det også
nedsatt en redaksjonskomite, bestående av
representanter fra de tre lokal lagene i Hordaland,
samt én fra hvert av styrene i BirdLi fe Hordaland
og BirdLi fe Sogn og Fjordane. I 2021 utga vi tre
nummer på ti l sammen 1 08 sider.
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6. LOKALLAGENE

BirdLife Norge, Bergen lokallag

Aktivi teten i lokal laget 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, vannfugletel l ingen og
nyttårskryss gjennomført som planlagt.

BirdLife Norge, Hardanger lokallag

Aktivi teten i lokal laget er god, og det har vært tre
medlemsmøter, samt årsmøte med foredrag. I
ti l legg har det vært avholdt tre styremøter. På
grunn av koronasi tuasjonen ble det ikke holdt
medlemsmøter i første halvår.

Det har vært de vanl ige rusleturene på Sandvin
både vår og høst. Dette er en aktivi tet med
brukbart frammøte. Det er også gjennomført
fel lesturer ti l Jæren om våren og høsten, samt ti l
Golsfjel let i månedsski ftet mai/juni og ti l Utsi ra i
oktober.

BirdLife Norge, Sunnhordland lokallag

Året var i stor grad påvirket av pandemien med
flere avlysninger i det planlagte programmet. Man
fikk l ikevel avholdt årsmøte den 20. oktober 2021 .
Lokal laget har som tidl igere deltatt i prosjektet
«Vern vipa i Hordaland», og generel t har det vært
god aktivi tet hos flere av medlemmene våre
individuelt gjennom hei le året.

7. LRSK

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK)
i Hordaland har i 2021 bestått av: Leder: Oddvar
Heggøy, Komitemedlemmer: Ei rik Nydal Adolfsen,
Frode Falkenberg, Terje Hansen og Ari ld Breistøl .
Komitéen gjennomførte to møter i la. året.
Årsrapporten ble skrevet i samme (nye) form som i
2020, og ble i 2021 publ i sert i «Fuglar i Vestland»
l i tt utpå høsten (nr. 2, 2021 ). Fenologikapi ttelet
som først ble lagt inn i rapporten i 2020, ble
videreført i 2021 . Her ble ankomsttider for et
utvalg vanl ige arter gjennom de siste 11 årene
presentert.

8. ØKONOMI

Årsregnskapet viser et overskudd på NOK 72
748,76.- Dri ften er ti l fredssti l lende.

Det er ikke kommet innsigelser fra revisor.

9. REPRESENTASJON

• Michael Fredriksen har vært styreleder i BirdLi fe
Norge.
• Lars Ågren har i 2021 vært styreleder i Forum for
Natur og Fri luftsl iv i Hordaland.




