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Det er med gru jeg setter meg ned og skriver denne 
ledern. Et emne som opptar meg svært for tiden er den ulcvlige 
jakten på fugl som foregår langs kyststrekningen vår. 0et har 
i de siste årene blitt fokusert mye oå krypskytingsprob!matikken 
her i V-Agder, men det er helst hjortedyrene som har fått den 
største oopmerksomheten i denne sammenhengen. Når det gjelder fugl 
er det ikke mye som er blitt gjort, stadig får jeg inn rapporter 
om uvettig skyting og fra Randesundsområdet meldes det om orga
nisert jakt etter arter som er lett omsettbare, og om noen som skyter 
alt de kommer over - kun for moroskyld. Det er klart at rovfuglen 
er en svært utsatt gruppe og da meldingen kom om at nå hadde de 
skutt en vandrefalk, ja da tok sinne meg og jeg for rett ooo til 
viltkonsulenten ved miljøvernavd. Vi hadde en lengre samtale og 
etter dette var det enighet om at noe drastisk måtte gjøres. Vi 
i NOF er villige til å drive oppsyn på frivillig basis og det vil 
da være aktuelt å utstyre oss med en begrenset politimyndighet, 
Op~lysninger i lokal oressen om iverksettelse av strengere op~syn 
og følgene ved oågripelse. Noen vil nok la seg skremme, men det 
er ikke de personene vi er ute etter, det er de mere professjonel
le vi vil til livs. Det viser seg at det er professjonelle op~
kjøpere/oreparanter som står bak det hele og det er nok store sum
mer som sirkulerer i de kretser. Grunnlaget for denne oåstand ligger 
ganske enkelt i at oersoner som tidligere er blitt tatt av oppsynet 
og ilagt bøter samt beslagleggelse av geværer, faktisk qikk like 
bort til soortsforretningen og kjøpte nye hagler. Da er det klart 
at en bot på 3-4 tusen ikke svir noe særlig og når de kan få op~ 
til ti tusen for en vandrefalk, ja da er det klart at fristelsen 
er for stor. Disse personene som det skrives om her er oppbrakt i 
Kr.sand og når en hører den mengden av fugl som er blitt skutt, da 
får man lyst til å hogge av en finger for hver. Lerkefalk 2, ett 
utall t~rnfalk og en hel del spurvehauk skal også ha måtte bøte 
med livet(her kan man snakke om da de finqerløse snilte på klav~r). 
For en tid tilbake skal de faktisk ha skutt en svarthalsdykker og 
denne er jo ikke sett i V-l~gder engang. \li har en"agent" ute blaf't 
disse folkene og han kan fortelle at de syntes faktisk det bare 
blir mere spennende når oopsynet styrkes - uhørt, hva?? 
Har du lyst til å engasjere deg i dette arbeidet, ta da kontakt 
med styret. Vi er takknemmelige for alle henvendelser. Stå oå folks: 

fled/formann. 
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~A~Poqr F~A TREKKET PA ANA SIRA, FLEKKEFJORD 

Per Øyvind Grimsby 

Den 31.3.85 ble det satt igang med regelmessige trekktellinger 

ved Åna Sira, Flekkefjord. 

Registreringene ble ledet av undertegnede, samt Svein Grimsby. 

Prosjektet ble først og fremst prioritert på å registrere/ 

telle direkte trekkende fugler. 

Bemanning og feltrutiner 

Av ialt 57 observasjonsdager i løpet av året ble registreringene 

fordelt oå følgende personer:(antall obs.dager pr.person i par

antas) Per 0.Grimsby (49), Svein Grimsby (42), Geir Grimsby (16), 

Atle Grimsby (13), Eivind Schiander (6), Kjell Grimsby (4), 
Geir Tobiassen (4), Svein I. Jonasen (3). I tillegg kommer det 

3 personer som har deltatt en gang hver. 

En takk rettes herved til alle som har deltatt registreringene. 

Bemanningen blir forøvrig presentert i tabell 1. 

Tabell 1 a 

måned M J l A S O N O 

Ant.obs.dager 9 2 7 16 9 7 3 

Tabell 1 b 

M A M J J A o N o 

Ant.telletimer 3 37 6 24 65 34 37 6 Tot.213 t. 

Tellingene ble som regel startet opp ved soloppgang og avsluttet 

når morgentrekket avtok, oftest rundt kl.1200. Ved enkelte 

anledninger, helst på våren, ble trekket undersøkt på etter -

middag og kveldstid. Alt fugl (unntatt måKer på høsten) som 

trakk direkte ble oootalt. Antall individer, trekkretning og 

værdata ble notert. 

~Gjennomsnitlig bemanning pr.dag var på våren 3 personer og 2 

o~ høsten. ~å våren og fram til Aug-Sept. ble det satset på å 

registrere trekket både av landtrekkere og sjøfugler. Grunnet 

den lave bemanningen p3 høsten ble tellingene mest konsentrert 

om landtrekkere som sm~fugl og rovfugl. Dette medfører derfor 

et feilaktig bilde av sjøfugltrekket i den nevnte perioden. 
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Områdebeskrivelse 

Registreringsområdet strekker seg fra Vatland-Berrefjord og 

følger kystlinjen vestover til grensen av Rogaland fylke ved 

Roligheten (utløpet av ~na). Videre rett nord opp til Yste

bøvatn. (se kart) Hele vårsesongen og fram til og med August 

ble tellingene foretatt øst i området, på Skarpenes. Fra Aug. 

og fram til 24.9 ble tellingene foretatt helt vest i området 

oå Varden, Roligheten. Først og fremst små/rovfugltrekket var 

bedre her, men også sjøfuglene passerte noe nærmere her. 

F.eks. havsule og joer kunne passere helt inne i strandkanten. 

Ved undersøkelser oå Knuten, en høyde ca 4-500 meter NW over 

for Skarpenes, siste del av September viste det seg at største 

delen av små/rovfugltrekket passerte i et bredt dalsøkk innen

for Skarpenes. Då Knuten kunne en dermed både se de fugler 

som fulgte kystlinjen forbi Skarpenes og de som passerte 

dalsøkket innenfor Knuten. 

Knuten viste seg dermed å være en meget gunstig telleplass 

for små/rovfugler når de store trekkene satt igang, og dette 

gjorde da også utslag i resultatene. Men tellingene på Knuten 

gikk noe utover registreringene av sjøfugltrekket. Utfra dette 

ble Knuten og Varden,Roligheten undersøkt vekselvis resten av 

høsten. Kuoert terreng med fjell, trange daler og kortvokst 

løvskog er karaktertrekk for området, som forøvrig er tydelig 

oreget av de harde værforholdene her. Dessuten er store områder 

tilvekst med røsslyng. 

Då Skarpenes derimot har området en annerledes karikatur. En 

dal åoner seg ut mot sjøen, og bunnen av dalen ligger et 

takrørsområde oå ca 150 meters lengde og 70-80 meter bredt. 

Vannstanden er dessverre litt for liten. Rundt takrørsområdet 

kranser det seg et tett belte av løvskog som bjørk, eik og osp. 

Noen kristorn er også å finne her. Dessuten endel krattskog 

med bringebær og bjørnebær. Dette er absolutt en brukbar ring

merkingslokalitet 1 fremtiden. Dette omr~det ble dessverre ikke 

besøkt på høsten (etter juli). Det er derfor vanskelig å si 

hvor stor tiltrekning området har for rastende fugler. Dog en 

ukjent kjerrsanger hørt her i Juli. 

Ellers inneholder registreringsområdet endel småvann med mer 

eller mindre frodig vegetasjon samt noen frodige løvskoglier. 

Det er også småstykker med høyt bregnekratt. 
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ARTSLISTE MED KOMMENTARER 

Nedenfor følger en oversikt over de arter som ble observert 

fra området i 1985. Både vår og høstobservasjoner er tatt med, 

men det er høsten som har vist seg mest spesiell. 

I alt ble 96000 individer observert direkte trekkende om 

høsten (av måkene er det kun hettemåke som er opptalt) og om 

våren ble i alt over 23500 individer observert trekkende 

måker medregnet). Totalt ble 158 arter observert i 1985. 

( 1 NSKF art ikke medregnet) 

Stor lom 

høst: 

vår: 
høst: 

Lom sp. 

ad. mot SØ 16.8 

ind. rastet på sjøen 28.4 
ind. mot s~ 22.11 

høst: 2 ind. observert 27.8 

Horndykker 

2 ind. rastet, trakk senere SØ 27.10 

Toopdykker 

vår: 1 ind. rastet Berrefjorden 17.3 
høst: 1 ind. lå på sjøen 22.9 og 2 ind mot NV 23.11 

Havhest 

vår: 3 ind. mot NV 3.4 og 4 ind. mot NV 28.4 
høst: Totalt 35 ind 28.7 - 15.9. Trekktopp 15.9 med 14 ind NV. 

Havlire 

høst: 1 ind. mot NV 30.7, 2 ind. mot NV og 1 ind. mot S~ 15.9 og 
1 ind. mot NV 28.9. 

Grålire 

høst: 1 ind. mot NV 15.9 

Havsule 

vår: Totalt 92 ind. 21.4- 19.5, alle mot NV. Max 43 ind.1.5 
høst: Totalt 1084 ind. 20.7-10.10. 792 mot NV og 281 mot SJ. 

Trekktooper 7.8 med 277 ind. og 28.9 med 318 ind. 

Storskarv 

vår: Totalt 734 ind. 31.3- 28.4. Så godt som alle mot NV. 
Trekktopper 31.3 med 360 ind. og 28.4 med 203 ind. 

høst: Totalt 1320 ind. 19.8- 23.11. Alle mot sæ. 
Trekktopper 24.9 med 287 ind. og 22.11 med 314 ind. 
I tilegg kan nevnes at det kommer over 300 rastende ind. 



Toopsknrv 

v'or : Totalt ?J ind . 31 . J-1 4 . 4 , 11lle NV . Max 12 i n d . 3 . 4 
høst : Ovor SD ind bestemt til toposkarv i samme periode som 

hos storskarv . 

Gr \hqgre 

v~r : 1 ind . NU 1 . 5 . 0Assuten hl!ddo 1 O!lr tilhold i omrAdot 
ved Sk~roenes rr~ slutten AV April . 

høst : 46 ind NU oq 40 ind ~~ 15 . 7- /3 . 11 . Max 20 ind NV /9 , 9, 

~lldng's 

vh: '2 ind . mot NV ?9 . 'l 

11 nqg.,ø 

vh : 4!> ind . mot NV /1 . 4 . Alla i nn flokk . 
høst : 1 ind . mot •;v: ?7 . 8 . 

Gr~gh 

vl'or: iotl'llt 317 ind 31 . 3-?0 . å alla mot NV , bortsett rra ? 
lnd . mot SØ 6 .4. Trøkktopper 1å , å med 13R ind og 20 . 4 
mnd 167 ind . 

høst : TotAlt 641 ind . 16 . 6 - ?t • . 'l , allo '3Ø . Trekktoop n .s med 
395 ind . + 1 ind :~om rllstot . 

'i~P.d g!.s 

vl'lr : ?4 ind . (i flokk) mot NV. 

~ortnebbg.h 

hllst : 13 ind. mot ,ø ? . A nq 30 ind mot SID ?Q . S . 

tilll se. 

ro to by 

~verrA ~AndArsen 

v'!r : rot•dt ~·14 lnd . 4 , to-?IL4 mot NV . lroi<Ktopp 4 . 4 mlild /)Q ~n(l . 

IBnQBVIInB 

v',r : Totnll 4A lntJ 11.3- /0,I, hvornv 3G ind . mot ';1/l og 'l mot NV . 
ne 1 ~ndr~ bl~ kun hørt. Mnx l~ ind . 31 . 3 og 1/ ind 4,4, 

Dvorgt~~vitnn 

v~r: 1 lnti . mrJl N11 sammnn mnd sanq~vAnf'r 'l.t• og 1 ind men 
snnn, vnnAr mat .~ Jl,,a , 



Knopp svane 

vår: 2 ind. mot NV 28.5. 

Gra vand 
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vår: Totalt 72 ind mot NV 2.4-28.4. Trekktopp 4.4 med 43 ind. 
høst: Totalt 23 ind. 27.7-21.9. Trekktopp 27.7 med 10 ind. 

Stokkand 

vår: 10 ind. mot NV 31.3 og 2 ind. mot NV 14.4 
høst: 1 ind. mot NV 22.9 og 22 ind. mot NV+ 3 rastet 13.10. 

Krikkand 

vår: 213 ind. mot SØ 14.4 og 65 ind. mot SØ 21.4. 

Brunnakke 

vår: Totalt 116 ind. hvorav 60 NV og 56 SØ, i perioden 31.3-
14.4. Trekktopp 31.3 med 60 ind. 

grasand sp. 

vår: Totalt 208 ind. 31.3-21.4. Trekktopp 31.3 med 150 ind. 

Topp and 
vår: 45 ind rastet 21.4. 
høst: 11 ind. mot SØ 22.11 (1 hann/10 hunnfarget). 

Berg and 
høst: 1 ind. mot SØ 10.8. 

Ærfugl 

vår: Totalt 965 ind. i hele telleperioden,flesteparten SØ. 
Hovedtrekk de siste dagene i månedskiftet april-mai, med 
solid topp den 28.4 med hele 659 ind. 

høst: Totalt 483 ind. på direkte trekk, noenlunde halvparten 
mot SØ og de resterende NV. Dessuten meget tallrik rast
ende på Roligheten, med flere dager på over 100-300 ind. i 
juli-august. max. ca. 300 ind rastet 30.7. 

Svartand 

vår: Totalt 715 ind mot NV i telleoerioden.Klar trekktopp den 
21.4 med 685 ind. rastende. 

høst: Totalt 119 ind. (92 SØ og 27 NV). Trekktopper 20.7 med 45 
ind. og 27.7 med 30 ind. 

Sjøorre 

vår: Totalt 38 ind.,flesteparten NV,3.4-1.5. 
høst: 3 ind mot NV 10.8 og 2 ind. mot SØ 28.9. 

Havelle 

vår: 15 ind NV og 12 ind. SØ, ingen markerte trekktopper men 
flesteparten ble registrert i slutten av april. 

høst: 2 ind. mot NV 9.8, 11 ind (rastet en stund) mot SØ 22.11 
og 2 ind. rastet 23.11. 

Kvinand 

vår: Totalt 44 ind. mot SØ 31.3-20.4. Trekktopp 14.4 med 20 ind. 
høst: 7 ind mot SØ 22.11 og 5 ind rastet 23.11. 
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Lapp fiskand 

vår: hann lå på sjøen 21.4 

~ 
vår: 2 ind. SØ 1.4 og 1 ind. SØ 14.4. 
høst: 15 ind. SØ 25.8 og 13 ind. SØ 28.9. 3 ind. rastet 22.11. 

Laksand 

vår: hann SØ 2.4, 5 ind. SØ 3.4 og 3 ind. mot NV 14.4. 

Høn~ 

høst: Totalt 11 ind 29.9-1.11 (7 NV,3 SØ). Trekktopp 13.10 med 
4 ind. mot NV. 

Spurvehauk 

vår: 2 ind. mot NV 14.4. 
høst: Totalt 293 ind. 21.9-27.10, flesteparten mot NV. Klar 

trekktopp den 13.10 med 177 ind. mot NV. 

Fjell våk 

høst: Totalt 44 ind. 22.9-1.11, flesteparten NV. Trekktopoer 
4.10,8.10 og 13.10 med hhv. 11,13 og 12 ind. 

JVJusvåk 

vår: 1 ind. SØ 3.4, 1 ind. NV 4.4 og 2 ind. SØ 14.4. 
høst: Totalt 22 ind 24.9-27.10, flesteparten NV. Trekktopp 4.10 

med 11 ind. NV. 2 ind. mot SØ 14.8. 

Våk so. 

høst: 1 ind. NV ?.10. 

f>'lyrhauk 

høst: Totalt 14 ind. 22.9-13.10 flesteparten NV. Trekktopp 13.10 
med 7 ind NV. Totalt 3 hannfargede ind.,resten hunnfargede. 

Si vhauk 

høst: 1 ind.(hunnfarget) NV 13.10. 

Jaktfalk 

vår: 1 ind. mot SØ 2.4. 
høst: 2 juv. mot SØ 6.8, 1 juv.mot NV 9.8 og 1 juv SØ 15.8. 

Vandrefalk 

vår: 1 ad. mot NØ 20.4 og 
høst: 1 ad. mot SØ 14.8 og 

Storfalk sp. 

høst: 1 ungfugl mot NV 24.9. 

Lerke falk 

ad. hann mot NV 21.4. 
ad. mot NV 4.10. 

høst: 1 ungfugl jaktet oå oiplerker, trakk senere SØ 17.8. 

Dverg falk 

høst: Totalt 10 ind. 22.9-27.10 (8 ind SØ og 2 ind. NV).Max 3 
ind. 6.10. 
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Tårn falk 

vår: 1 ind. mot NØ 5.4, 1 hunn NV 10.4 og 1 ind. V 14.4. 
høst: Totalt 35 ind. 22.9-27.10 flesteparten SØ. Ingen markerte 

trekktopper - 6 ind 28.9 og 6 ind. 6.10. 

Små falk sp. 

høst: 2 ind. observert i perioden. 

Orrfugl 

vår: 2 hanner spilte Skarpenes 28.4 og 1 hunn observert 1.5 og 
19.5. 

høst: 1 hann spilte 29.9. 

Trane 

vår: ind. mot NV 4.4 og 1 ind. mot NV 21.4. 

Sa thøne 

ind. observert ved Roligheten 27.1. 

Tjeld 

vår: Totalt 984 ind. 31.3-1.5 , så og si alle NV. Trekktopp 3 og 
4.4 med hhv. 202 og 270 ind. 

høst: Totalt 1890 ind. 24.7-27.1D,så og si alle SØ, flesteparten 
i august. Trekktopp 5.8 med 853 ind. 

Tegning: Leif E. Gabrielsen 

Heilo 

vår: 200 ind. mot SØ (i flokk) 21.4. 
høst: Totalt 12 ind, flesteparten i august. Max 5 ind 22.8 og 

5 ind. 31.8 (7 SØ og 5NV). 

Vipe 

vår: Totalt 152 ind. 31.3- 3.4 alle NV. Trekktopp 31.3 med 116 ind. 

Myrsnipe 

vår: 3 ind. mot 31.3. 
Polarsnipe 

høst: 1 ind. sommerdrakt 5.8, 30 ind (rastet en stund) 20.8, 1 
ind. rastet 25.8 og 1 ind. vinterdrakt 8.9.Alle ind. SØ. 

vår: 40 ind. flokk 31.3 mot SØ. (sannsynligvis myrsniper). 
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Brushane 

høst: 3 ind. mot NV 7.8, 1 ind. mot SØ 16.8 og 4 ind. mot SØ 22.8 

Sotsnioe 

høst: 1 ind. mot NV 7.8. 

Gluttsnipe 

høst: 1 ind. mot SØ 7.8, 2 ind. obs.14.8, 2 ind. mot SØ 16 og 19.8. 

Rødstilk 

vår: 3 ind. mot NV 1.4 
høst: 1 ind. mot NV 7.8, 2 ind. NV 15.8, 1 ind.obs.19.8 og 

1 ind. mot SØ 8.9. 

Skog snipe 

høst: 1 ind. obs. 14.8, 1 ind. NV 15.8 og 1 ind. mot SØ 8.9. 

Strandsnipe 

vår: hekker på Skarpenes/Berrefjord. Observert fra 1.5. 
høst: observert i perioden 24.7-31.8. Det dreier seg nesten ute-

lukkende om rastende fugler. Som mest 17 ind. 30.7. 

Lapp spove 

vår: 40 ind. i flokk mot NV 1.5. 
høst: 1 ind. mot SØ (sammen med tjeld) 31.8. 

Storspove 

vår: Totalt 364 ind. i perioden 1.4-21.4, flesteparten SØ. 
Trekktopp 21.4 med 330 ind. 

høst: Totalt 107 ind. i perioden 24.7-27.8, 91 ind. NV og 16 sø. 
Trekktoop 22.8 med 68 ind. 

Småspove 

høst.: 2 ind. mot NV 22.7, 3 ind. mot NV 7.8 og 15 ind. SØ 10.8. 

Rugde 

vår: Observert jevnlig i april, som mest 3 ind. 14.4. 

Enkeltbekkasin 

høst: 2 ind. mot N;1 17.8. 

Stor jo 

vår: 1 ind. mot NV 19.5. 
høst: Totalt 48 ind. i perioden 5.8-15.9 (31 SØ og 17 NV). 

Trekktoop 5 og 7.8 med hhv. 12 og 16 ind. 

~ 
høst: Totalt 9 ind. i perioden 22.7-29.7 og 1 ind. mot SØ 16.8. 

1 ad. lys fase mot NV,resten mot 5~, flesteparten ungfugler. 
Trekktopp 28.7 med 5 ind. 

Små jo SP. 

høst: 2 ind. mot SØ 28.7 (trolig tyvjo). 
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HettemAkll 

v~r: To le l t 1790 i nd . i perioden :? . 4-1. 5, flnsluperten ~ø . 
Kra fti g trekktoop 14 . 4 med 1695 ind ., ~llo mot sø . 

hut : Totalt 793 ind . i oødoden 15 . 7 - 31. 8 , fltoløparten NV . 
Trakktopper 2? . 7 og ,7 . 8 med hhv . 483 og 119 ind . Al le NV . 
Dessuton 1 ind . mot NV 27 . 10 . 

Hottem~kR frø S~ num , fo to ri nn J~rgansen 

~1 l dam ~ku 
vAr : Tota l t ca . ROOO ind i 11pri l. frakktopp 14 . 4 med ca . Sooo ind. 

Om trent h~lvoarten ~Ø og NV . Observe rt rrnm lil ,8 , 4. 
hms t : I nqen t rekkcø tn . 
c; r~m.•d< e 

Ue t rornlig~ør ingen trekkdatø for "rlen i perioden . 
Imidlertid ø r dot runnet 3- 4 p~r hekkende i omr~cat . 

Polarm\ke 

v§r : 1 ed + 1 ungfugl trnkk NV 4 . 4 . 
Sva rtbak 

D1t foreligger inQftn trøkkdatn for erten i oeriocan . 
Det hekker min . 1 onr i omrltdnt . 

riskem~ke 

v\r : Totalt ~375 ind . i perioc11n 31 . :1-/0.Il . Trnkk , OIJ NV . 
Kraftig trekktooo 14 . 4 mod 4355 ind . mot SØ . 

Krykkje 

v~r : rotalt 11:? inc . 1 pe rioden 31.3- 1 . 5, flonteonrtnn r~v . 
Trøkktoo~ 3 oq 4 . 4 mod hhv . '' oq 51 ind . 

h"~t : lolnlt 'il ind ., lln~leo arten 1 sluttPn r1v Ju li-botnnnolsen 
nv nuqus l. Oos~uL~n 5 lnd . NU 1.11 oq 14 ind . "• ~2 . 11 . 



Split terne 

høst: 1 ind. mot SØ 27.7. 

~akrell/Rødnebbterne 

vår: 7-8 ind. mot NV 19.5. 
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høst: 1 ind. mot NV 27.7, 12 ind. mot NV 7.8 og 3 ind. mot SØ 8.8. 

Alkekonge 

høst: 1 ind. obs. 26.10, 1 ind. mot SØ 27.10, 230 ind. mot NV 
1.11 og 4 ind. mot NV 22.11. 

Alke 

høst: 1 ind. mot NV 15.9 og 1 ind. mot SØ 22.11. 

Lom vi 

høst: 2 ind. mot NV 1.11, 5 ind. mot SØ (rastet en stund) 22.11 
og 2 ind. mot SØ 23.11. 

Alke/Lomvi so. 

høst: 33 ind. mot S~ og 4 ind. mot NV 22.11 og 10 ind mot SØ 23.11. 

Ring due 

vår: Totalt 73 ind. i oerioden 31.3-14.4, 8 ind. mot SØ-resten 
NV. 

høst: Totalt 1532 ind. i perioden 22.9-27.10, nesten alle mot sø. 
Trekktopp 10.10 med 879 ind. 

Skog due 

høst: 1 ind. mot SØ 28.7. 

By due 

høst: 1 ind. mot SØ 16.8 og 2 ind mot SØ 17.8. 

Tyrkerdue 

høst: 2 ind. mot NV 27.9 og 1 ind. mot NV 28.9. 

v.~ r: 2 ind. hørt 19.5. 

Hubro 

høst: Ferske fjærfunn på Skarpenes 15.7. 

Perleugle 

vår: 1 ind. hørt natt 3.4. 

Tårnseiler 

L, 

høst: Totalt 2688 ind. i perioden 27.7-22.8, så å si alle mot SØ. 
Trekktopp 27.7 med 2260 ind. 

Grønnspett 

høst: 1 ind. mot 50 4.10 og 1 ind. mot NV 6.10.Muligens samme ind. 

Gråsaett 

høst: 1 ind. mot SØ 25.9. 
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Flagg spett 

høst: 1 ind obs. 19.8, 2 ind. 13.10, 1 hann 27.10 og 1 ind. 1.11. 

Dverg spett 
vår: 1 hann Berrefjord 9.3. 
høst: 1 ind. mot NV 22.9 og 1 hunn obs. 22.11. 

Sands vale 

vår: 1 ind. mot SØ 19.5. 
høst: 4 ind. mot SØ 17.8. 

Låvesvale 

vår: 2 ind. mot SØ 19.5. 
høst: Totalt 861 ind. i perioden 30.7-4.10, så å si alle mot SØ. 

Hovedtrekk i slutten av August og slutten av september -
begynnelsen av Oktober. Som mest 100 ind. 30.7, 282 ind. 
22.9 og 191 ind. 8.10. 

Tak svale 

høst: Totalt 335 ind. i perioden 30.7-28.9, alle mot sø. 
Hovedtrekk i midten av August med trekktopp 16.8 med 183 ind. 

Fjel lerke 

høst: 2 ind. mot SØ ( 1 ind. rastet en stund) 4.10. 

Sang lerke 

vår: Totalt 72 ind. i perioden 31.3-20.4, flesteparten mot NV. 
høst: Totalt 90 ind., flesteparten SØ. Som mest 52 ind mot SØ 17.8. 

Observert fram til 13.10 med 11 ind. mot NV og 1 ind. mot SØ. 

Trepiplerke 

vår: Totalt 247 ind. i perioden 5.4-1.5, flesteparten mot NNV. 
høst: Totalt 4430 ind. i perioden 0.7-8.10, flesteparten mot SØ. 

Trekktopper 16 og 17.8 med hhv. 1500 og 2100 ind. mot SØ. 

Heipiplerke 

vår: Totalt 818 ind. i perioden 31.3-1.5, hovedtrekk i midten av 
April. Trekktopp 14.4 med 271 ind. 

høst: Totalt 8053 ind. i perioden 0.7-1.11, hovedtrekk i begynnel-
sen av Oktober. Som mest 2500 ind. mot NV 8.10. 

Skjærpiplerke 

vår: 8 ind. i perioden 31.3-14.4, alle NV. Max. 3 ind. 3.4. 
høst: Totalt 31 ind. i perioden, flesteparten SØ. Hovedtrekk 

Oktober og som mest 15 ind. 6.10. 

Guler le 

høst: Totalt 50 ind. i perioden 24.7-8.9, flesteparten SØ. Som 
mest 24 ind. 20.8. 

Linerle 

vår: Totalt 85 ind, flesteparten NNV. Observert fra 14.4 og trekk
topp 14.og 20.4 med hhv. 38 og 32 ind. 

høst: Totalt 650 ind, obs. fram til 27.10. Hovedtrekket gikk 
slutten av August. 

Svartryggerle 

høst: 2 ind. mot SØ 4.10. 
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Vintererle 

vår: ind. mot 5 21.4. 
høst: 2 ind. mot SØ. 1.11. 

Stær 

vår: 300 ind. mot SØ 31.3, 200 ind. mot NV 1.4, 4 ind. mot SØ 
14.4 og 4 ind. mot SØ 1.5. 

høst: Totalt 419 ind. i perioden 19.8-27.10, flesteparten mot SØ. 
Flesteparten ble observert i slutten av September-begynnelsen 
av Oktober. Som mest 155 ind mot SØ 8.10. 

Nøtteskrike 

Skjære 

Observert regelmessig hele året, flokker på 4 - 6 ind. 
streifet rundt k~sten i Oktober. Som mest 6 ind. 27.10. 

høst: Observert tallrik på høsten, flere småflokker på 4- 1o ind. 
Som mest ble 12 ind. observert i flokk 27.10. 

Kråke 

vår: Ubetydelig trekkaktivitet, totalt 80 ind fra 14.4. Som 
mest ble 45 ind. observert 14.4 mot NV 

høst: Totalt 1078 ind., de fleste NV i Oktober. Trekktopp 13.10 
med 694 ind. 

Kaie 

høst: 8 ind. 

Svartk råke 

flokk mot NV 13.10. 

vår: 1 ind. mot NV 21.4. 

Kornkråke 

vår: 1 ind. mot SØ 2.4, 4 ind. mot SØ 14.4 og 2 ind. mot SØ 21.4. 

Ravn 

vår: 1 par hekket i området, i tilegg ble 1 par observert i April. 
høst: Totalt 105 ind. i perioden 29.9-27.10 hvorav 65 ind. trakk 

mot SØ og 40 ind. mot NV. Trekktopn 4.10 med 27 ind. I til
legg kan nevnes stasjonere ind. i August-November (1-4 ind). 

Fossekall 

høst: 1 ind. observert ved Roligheten 23.10. 

Gj erdesmet t 

Regelmessig observert vår og høst, hekker Skarpenes. 

Jernspurv 

vår: 6 ind. mot NV 28.4. Flere par h~kker på Skarpenes. 
høst: Totalt 92 ind. i perioden 17.8-13.10, flesteparten mot SØ. 

Som mest 20 ind 31.8 og 18 ind. 29.9. 

Gul sanger 

høst: 1 ind. observert 24.7. 

Munk 

høst: Fåtallig observert i August-September. Som mest 8-10 ind. 
31.8, dessuten 1 syngende 28.7. 
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Tornsanger 

Min. 2 par hekket Skarpenes, observert 

Hagesanger 

høst: Kun observert i August. 

Møller 

Mai, Juni og Juli. 

vår: par hekket området. 2 ad.4 juv. obs.Skarpenes 24.6. 

Løvsanger 

Meget vanlig i Mai, Juni, Juli og August. 
Ingen ekstremumstider foreligger hos sangerens. Dels på 
grunn av dårlig dekning i Mai og Juni og svært få turer 
rundt i området (tidsmangel). Dette gjelder for sangere 
generelt denne sesongen. 

Gransanger 

høst: 1 ind. observert ved Varden 29.9. 

Fuglekonge 

vår: 2 ind. observert 5.4. 
høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 43 ind. 

4.10. Som mest 22 ind. mot SØ 4.10. 

Svarthvit fluesnapper 

perioden 28.7-

Vanlig i Mai, Juni, Juli, avtagende i August. Seneste obs. 
1 ind. 22.9. 3 - 4 par hekket i området. 

Grå flyesnapper 

Observert i Juli og August, senest 5 ind. Roligheten 31.8. 

8uskskvett 

Fåtallige observasjoner i trekktiden, senest 2 ind. 17.9. 

Steinskvett 

Observert fra 14.4-25.9. Som mest 10 ind. 14.8. 

Rødstjert 

1 hunn observert 21.9. 

Rødstrupe 

Vanlig største delen av året. Tallrikest på høsten i Aug. 

Grå trost: 

vår: 2 ind. mot NV 5.4 og 2 ind. mot NV 10.4. 
høst: Totalt 2244 ind. i perioden 27.9-1.11, hvorav 1489 ind. 

mot NV og 758 mot SØ. Trekktopp 13.10 med 1144 ind. mot NV. 

Ring trost 

vår: 1 hann observert 21.4, 20 ind. Berrefjord + 1 ind. Skarpe
nes 28.4. 

høst: 1 par hekket i området, 2 ad. og 3 juv. observert 24.7. 
2 ind. trakk mot 24.9. 

Svarttrost 

vår: Observeres hele året, spesielt tallrik i April. Over 100 ind. 
Skarpenes 1.4 (rastende). 

høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 19 ind. i september -
11 ind. mot 5~ 29.9. Et visst nattrekk foregikk over området. 
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Rød vinge trost 

vår: Totalt 75 ind. i perioden 1.4-14.4, alle mot NV. I tilegg 
kan nevnes at det var endel rastende fugl i området. 

høst: Totalt "kun" 375 ind.,flesteparten NV. Som mest 98 ind.13.10. 

Måltrost 

vår: Totalt 144 ind., de fleste NV. Som mest 94 ind. 14.4. 
høst: Ubetydelig trekkaktivitet. Totalt 59 ind.,flest i September. 

Due trost 

vår: 1 ind. mot SØ 5.4 og 1 ind. mot SØ 14.4. 
høst: 2 ind. mot SØ 13.10 og 2 ind. mot SØ 26.10. 

Stjertmeis 

høst: 13 ind. mot SØ 22.9, 50 ind. mot SØ 4.10 og 18 ind. SØ 8.10. 

Løvmeis 

1-2 par hekket i området, ellers påtruffet regelmessig i 
området hele året. 

Granmeis 

vRr: 1 ind. observert på Skarpenes 10.4. 
høst: Flokker på 6-15 streifet langs kysten i slutten av August. 

Blåmeis 

vår: Var meget tallrik på Skarpeneset i April, men forsvant nær
mest når hekkesesongen begynte (mangel på hekkeplasser). 

høst: Totalt 485 ind.i perioden 22.9-1.11,hvorav 294 ind. mot NV 
og 185 ind. mot SØ. Trekktopper 4.10 og 13.10 med hhv 126 
ind. og 145 ind. 

Kjøttmeis 

vår: Ingen trekkaktivitet, ellers vanlig i området. 
høst~ Totalt 93 ind. i perioden 28.9-8.10, hvorav 56 ind S~ og 

37 ind. mot NV. Som mest 37 ind. mot NV 28.9. 

Spettmeis 

Forholdsvis vanlig på Skarpenes, 4 ind. SØ sammen med bok
finker 24.9. 

Trekryper 

vår: 1 ind. observert 31.3. 

Gråspurv 

Vanlig ved bebyggelsen på Roligheten. 

Bokfink 

vår: Totalt 187 ind. i perioden, fle~teparten mot NV. 
Som mest 55 ind. 5.4. 

høst: Totalt 14970 ind. i perioden, 1651 mot NV resten mot SØ. 
Hovedtrekk i slutten av September - begynnelsen av Oktober. 
Trekktooper 24.9 med 4539 ind, 6.10 med 5242 ind. og 8.10 
med 2551 ind. 

Bjørkefink 

vår: 2 ind. mot NV 28.4. 
høst: Totalt 26551 ind. i perioden 22.9-27.10, hvorav 18934 ind. 

trakk mot NV og 7617 ind. mot SØ.Trekktoop 29.9 med hele 
17047 ind. mot NV. Dessuten 24 ind. mot SØ 24.12. 
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Bokfink/Bjørkefink sp. 

høst: Totalt 7252 ind., hvorav 6052 ind. mot NV og 1200 ind. mot 
SØ. Som mest 5972 ind. 29.9. Trolig er flesteparten bjørke
fink, grunnet den store flokken som ble sett samme dagen. 

Grønnfink 

vår: Totalt 25 ind. i perioden 2.4-28.4,- alle mot NV. 
Som mest 10 ind. mot NV 5.4. 

høst: Totalt 1534 ind, i perioden 22.9-27.10, hvorav 454 ind. 
mot NV og resten sø. Trekktooper 8 og 13;10 med hhv. 741 

ind. og 436 ind. 

Grønnsisik 

vår: Ubetydelig trekkaktivitet, 7 ind. mot NV 21.4. 
høst: Totalt 5900 ind. fra 21.9 og utover hvorav 4018 ind. mot SØ 

og 1867 ind. mot NV.Trekktopo 6.10 med 2391 ind. 

Stillits 

høst: 1 ind. mot SØ 13.10 og 2 ind. mot SØ 27.10. 

Bergirisk 

vår: Totalt 59 ind. i perioden 14.4-19.5, alle mot NV. 
Som mest ble 28 ind. observert 21.4. 

høst: Totalt 723 ind. i perioden, 537 ind. mot SØ og 186 ind. mot 
NV. Ingen markerte trekktopper - jevnt fordelt August-Nov. 

To rni risk 

høst: Totalt 2181 ind. i perioden 28.9-13.10 (10 ind. 31.8). 
Trekktopper 4.6 og 8.10 med hhv. 344,632 og 1143 ind.mot SØ. 

Gråsisik 

vår: 3 ind. mot N 20.4 og 3 ind. mot N 21.4. 
høst: Totalt 3154 ind. i perioden 13.10 og utover hvorav 60 ind. 

mot NV og resten SØ. Trekktopper 26 og 27.10. med hhv. 1422 
ind. og 1011 ind. I tilegg kommer 60 ind. mot SØ 24.12. 

Konglebit 

høst: 30 ind. mot SØ 8.10 og 9 ind. mot NV 13.10. 

Gran/Furukorsnebb 

høst: Totalt 2000 ind (6 ind. bestemt til furukorsnebb) hvorav 
1324 ind. mot NV og resten SØ.Trekktopoer 8.8 med 315 ind. 
og 13.10 med 1044 ind. mot NV. Hovedtrekk August - Oktober. 

~ 
vår: 2 ind. observert Skarpenes 21.4. 
høst: Ubetydelig trekkaktivitet, totalt 20 ind. Som mest 9 ind 22.11. 
Kjernebiter 

høst: 1 ind. slo seg ned ved Roligheten 22.11. 

Gulspurv 

høst: Totalt 65 ind. i perioden 28.9-1.11, alle mot SØ bortsett 
fra 2 ind. mot NV. Som mest 23 ind. 6 og 8.10. 

Sivspurv 

vår: Ikke registrert direkte oå trekk, men tallrik 
på Skarpenes. 

si vskogen 
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Sivspurv 

høst: Totalt 408 ind. i perioden 17.8-27.10, flesteparten mot sø. 
Hovedtrekk i Oktober, men trekktopp 17.8 med 114 ind. 

Lapp spurv 

vår: 6 ind. mot NV 14.4 og 3 ind. mot SØ 28.4. 
høst: Totalt 21 ind. i perioden 22.9-8.10, hvor 19 ind. trakk mot 

SØ og 2 mot NV. Trekktopoer 4 og 6.10 med hhv. 8 og 6 ind. 

Snø spurv 

vår: 1 ind. mot NV 3.4, 2 ind. mot NV 5.4 og 40 ind. mot NØ 6.4. 
høst: Totalt 13 ind. i perioden 24.9-1.11, hvor 7 ind. trakk mot 

SØ- resten NV. Som mest 5 ind. 13.10 og 4 ind. 1.11. 

Dompap 

Tegning: Leif E. 

Gabrielsen. 

De mest tallrike artene på Skarpenes - Roligheten høsten - 85. 

1. Bjørkefink/8okfink 
• Heipiplerke 

3. Grønn sisik 
4. Trepiplerke 
5. Gråsisik 
6. Tårnseiler 
7. råtrost 
8. Tornirisk 
9. Loxia sp. 

10. Tjeld 

Konklusjon 

48773 ind. 
8053 
5900 
4430 
3154 
2668 
2240 
2189 
2000 
1890 

S~mmenlignet med Kvåsen - 84 i Kr.sand må resultatene fra ~na- Sira 
s1es være etter alle forventninger. Tellingene på Ana-Sira vil 
fortsette framover i 1986, og det vil i første rekke bli satset på 
trekktellinger fra Knuten og Roligheten. Sannsynligvis vil nett
fangst også bli utprøvd i området i 1986. Dessuten vil vi legge opo 
til flere overnattingsturer i området. rorventningene er høye for 86. 

Forfatters adresse: Austad 

4400 FLEKKEFJORD 
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1'J? 

M A K R E L L T E R N A med nebbet som pinsett • 

Vanligvis nAr ternene jakter st5r de stille pA svirrende 

vinger, et br~tt stup ender et plask, oq fuglen kommer 

oo~ ~v sjøen med en sm5fisk nebbet, flyr et stykke og 

rister sA V8nnet ut av fjærdrakten. 

Men ternene kan mere enn som s5. De kan ogsA plukke opo 

flytende fnrhiter med nennsomt nebb fra vannflaten uten 

bli v?Jt o8 benA: 

88re sen~ bildet hvor h~rfint nebbet berører den krusete 

11annflaten. Nebbet brukes med minst like stor presisjon 

som en frimerkesamler ville olukke ooo sitt mest dyrebare 

frimerke - sA hvorfor ikke tenke seg at pinsettens opp

finner hadde fuolene som forbilde ? 

Tekst og foto Bjørn Vidar Olsson 

OVERVINTRENDE GRAHEGRE 

Walrl vintermorgen, Klarvær oq sol. ei lun vik litt inn 

fra sjøen har ei qr1hegre, som har latt seg friste til ~ 

overvintre, sl~tt seg ned. Jen har trukket halsen dyot ned 

mellom skuldrene, ~ heqrers vis, og suqer liksom til seg 

m:nq<wsolens første varme. ilet har V'Ert en kAld n::Jtt, nå 

a;elder det 

smAgodt for 

FA v8rmet seq litt oon og sA f~ seg noe 

kunne st3 imot en nv vinternatt under en kald 

oq tierneklar himmeL. ik sto gr3heqren A følte seg fram 

d;:qen da ;eg :.:om forbi. uen s;~ meg og ga fullstendig 

,;illo koste for mye energi folde ut vingene 

den nok lle rt hadde rstirlen 

rekst DCJ foto i ørn \i i cia r sson 
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HAUKUGLE-HEKKING I VEST-AGOE~ SOMME~EN 1985. 

Atle Helge Ovale 

Under en Atlas-tur til Byremo-traktene den 12. juni 85 , kom 

Leif E. Gabrielsen og undertegnede uforvarende til ~ støte 

oå et haukugle-oar med tre unger. 

Turen startet opprinnelig med 3 prøve å forbedre noen koder 

on en del vanlige arter nede i dalen, men da dette etter hvert 

begynte å bli vrient, la vi turen oppover på heia for å prøve 

oopdage noen nye arter for ruta, da jo fuglelivet som kjent 

skifter karakter fra de litt lavereliggende strøk til de som 

ligger noe høyere oppe. 

Saab'en til Leif ble parkert nærheten av et forholdsvis 

kraftig osoeholt, da Leif anså sjansene for å finne spetter 

der, kanskje spesiellt hvitryggspett, som store. 

Etter en del saumfaring, uten å se 

annet enn en flaggspett på matsøk, 

som vi at til ikke klarte å kode 

015 oå ( dvs fugl med mat for 

unge), ga vi oop, og la heller 

turen innover heia. Då turen inn-

ver ble det bl.a. observert en 

syngende sivspurv, en syngende 

stjertmeis, 3 syngende rødstjerter 

og en bjørkefink hann med nebbet 

orooofullt av grønne larver. 

'''en den store"godbi ten" manglet 

allikevel. 

Vi hadde så smått vendt nesa mot 

bilen til Leif igjen, sola sto høyt 

på himmelen og fuglelivet hadde 

dabbet betraktelig av. Adferden til 

de to ornitofile "fuglejegere" 

hadde også forandret seg betraktelil; 
fra være to "snikende ulltepper" 

med sansene i helspenn, til to -

Flaggspett 

tegning : Leif. 
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- ~ratesjuke ornitologer, den ene ivrig lyttende til den andres 

utlegg om sine litterære nyervervelser p~ fuglefronten. 

Jet er da det skjer ••••• , Lei setter nesten ordene fast 

dt under et foredrag om afrikanske 

gjøker eller hva det n; var, •• , , da 

vi med ett f~r høre en serie skarpe 

lyder som kommer tett o~ hverandre. 

~inner ikke s~ rent lite om v~rrooet 

til dvergsoetten, men tonefallet er noe 

•rmørkere 11 og tak ten noe raskere. 

De to oratesjuke ornitologer er igjen 

forandret til to snikende jegere, med Haukugle 

alle sanser åpne. Vi nistirrer innover tegning : Leif 

i dalen vi nettop er kommet inn i, så på hverandre. Vi sprer 

oss i terrenget, undertegnede et stykke nede i dalsiden og 

Leif noe høyere oppe. Langsomt arbeider vi oss fremover med 

ca 30 meters mellomrom. 

Plutselig er det en åpning i den tette granskogen, og foran 

meg har jeg en liten myr. Der var lyden der igjenf •••• jeg 

lokaliserer lyden til toppen av en gran oå den andre siden 

av myra ca 50 meter fra meg: Midt i toppen sitter det en, 

nei •••••• jo! En haukugle ! Som varsler !! Jeg roper be

geistret til Leif, og i forfjamselsen nevner jeg nesten hele 

ugleslekten for ham, før jeg får ropt ut hvilken fugl det er. 

Leif kommec brasende gjennom underskogen som en løpsk elgokse, 

og først da ser jeg det: Midt ute oå myra står et gammelt 

dødt tre, og på en grein sitter det vaglet tre snaut flyge

dyktige unger. 

Følelser raser gjennom en, ubeskrivelige, når noe slikt hender 

en. Jet er slike opplevelser som gjør hobbyen til det den er. 

Leif har forlengst kommet til. Vi står der og stirrer i et par 

minutter, som mer fortoner seg som en evighet, før den syste

matiske fagornitolog igjen tok overh~nd. Vi nærmer oss for

siktig ugleungenA, som letter da vi er kommet halvveis ut på 

myra. 
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Den eldste av ungene har ingen problemer med å fly, mens de 

to andre, spesiellt den minste har store problemer med å ta 

seg fram. Den slår seg ned i det nærmeste treet på den andre 

siden av myra, mens de to andre flyr litt lenger inn skog

holtet. En av foreldrene varsler hele tiden intenst. Vi foto

graferer den minste ungen og den ene av foreldrene, men da 

Leif har glemt ringene i bilen, ser vi ingen vits å prøve 

å få tak noen av ungene, da det ville forstyrre unødvendig 

mye. Etter hvert trakk vi oss ned i dalen og opp på den 

andre siden. Her fikk vi til slutt øye på en av de andre 

ungene, før vi endelig trakk oss vekk, for å la familien få 

fred og ro. 

Etter å ha konferert nærmere med litteraturen, viste det seg 

at ungene var 5-6 uker gamle. Det var også vanlig at de for

lot reiret etter ca 4 uker, dvs at disse ungene hadde vært 

ute "i den store verden" i ca 1 uke. Iflg. litteraturen 

pleier haukuglene også å holde seg i reirområdet opptil flere 

uker etter at ungene har blitt flygedyktige. Det er derfor 

nærliggende å tro at haukuglene hekket nettop i denne dalen, 

og at de ikke har kommet hit utenfra. 

Dalen hvori haukuglene ble observert, lå ca 450 m.o.h. 

Bjørk, osp eg et oar granholt utgjorde hovedinnslaget av 

trebevoksning langs dalsidene. Skogbunnen var fuktig og vege

tasjonsfattig, for det meste bestående av forskjellige gress

vekster iblandet noe lyng pluss noen arter av sisselrot

familien. 

hekkefunnet er sannsynligvis landets sydligste med sine 

58° 23' N , og det er vel sannsynlig at hekkefunnet er et 

resultat av den store invasjonen av haukugle høsten -83. 

Uansett,"rekord" eller ikke, det er en opplevelse som vil 

bli husket lenge, lenge ••••• 

Litteratur Cramp, Stanley, 1985: Handbook of the Birds of 

Europe, the Middle East and North Africa. Vol IV. 

Haftorn, Svein : Norges Fugler, Univers. forl.-71. 
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Vannfugltellingene Vest ... Agder 

vinteren -8.6 

Kåre Olsen 

Også vinteren 1986 ble det foretatt vannfugltellinger 

periodene 11.1 - 14.4., 1.2- 8.2. og 15.3. - 16.3. 

Om vær og klimaforhold skal kort nevnes at januartellingen 

var dominert av vestlige, tildels sterke, milde og fuktige 

vinder og således ikke de beste telleforhold. Det samme kan 

sies om februartellingen; NØ kuling og kaldt. Også marstel

lingen ble utført under tildels dårlige observasjonsforhold; 

Ø frisk bris, tåke og sludd. 

Disse dårlige observasjonsforholdene tiltross ble januar -

resultatet - vel 13000 vannfugl - det høyeste som er regi

strert i Vest-Agder siden de samordnede tellingene begynte. 

Marsresultatet, ca.11500 var litt under "rekorden" fra 1985. 

For ordens skyld skal nevnes at de fleste ferskvann var 

islagte under alle tellingene og storparten av de registrerte 

vannfugl var følgelig å finne i sjøen. 

Nytt for ~ret er februartellingen som ble utført for 

Direktoratet for Naturforvaltning v/viltkonsulent T.Pundsvik. 

Tellelokalitetene: 

Vennesla: 

1\ristiansanj: 

O tra. 

Observatør: ~.1yvind Fjeldsgård 

Otra, Kristiansand havn, Bertesbukta og 

~ande sund. 

Obs: Ø. Fjeldsgård, Peder r<.r<nutson og Tellef 

1/estøl. 



Søgne: 

Mandal: 

Lindesnes: 

Farsund: 

Kvinesdal: 

Flekkefjord: 
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Ikke oppgitt lokaliteter. 

Obs. Ø. Fjeldsgård. 

Kyststrekningen Hille - Ala. 

Obs: Dagfinn Dahl, David Drangsland, Jarle 

Egseth, Inge Flesjå, Geir Hundstad, Tor Egil 

Høgsås, Finn Jørgensen, Johnny Jørgensen, 

Runar Jåbekk, Bernt K. Knutsen, Lene Knutsen, 

Trine Robstad og Leif E. Gabrielsen. 

Kyststrekningen Lindesneshalvøya - Tjørn. 

Obs: Stort sett samme som nevnt under Mandal. 

Listastrendene - Straumen - Framvaren samt 

sjøl skjærgårdsområdet - Rauna - Færøy + 

Slevdalsvann, Brastadvann, Prestvann, Nes -

heimvann, Hanangervann og Kråkenesvann. 

Obs: Lars Bergersen, Glenn Bjørnestad, 

Tor o. Hansen, Oddvar Pedersen, Kåre Olsen, 

Geir H. Stølen, Sverre Sandersen, Jostein 

Vetland, Hans Buch og Cato Buch. 

Sandebukta. 

Obs. Kjell Grimsby, Per ø. Grimsby. 

Ana-Sira m/Berrefjord, Hidra, Lafjorden m/ 

Abelsnes, Løgene/Grisefjorden, Gylands -

vassdraget og Sira-elva. 

Obs: Kjell Grimsby, Svein Grimsby, Per Ø. 
Grimsby, Alf Inge Mathiassen, Bård o. 

Tobiassen, Geir Tobiassen, Svein Jonassen. 

Samtlige observatører takkes herved for innsatsen. 
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Lfl ..... r Lfl z Lfl 1"'1 3 
r l:> l o l l 
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l 

jan. 4 3 7 
SMÅLOM feb. 4 3 1 8 

mars r--- 1 1 

jan. 
STORLOM feb. 1 1 1 3 

mars 2 2 

jan. 1 1 
ISLOM feb. 1 1 1 1 4 

mars 2 2 

jan. 
GULNEBB/ISLOM feb. 2 2 

mars 

jan. 1 1 2 
LOfVI SP. feb. 1 1 2 

mars 1 1 

jan. 1 6 13 20 
DVERGDYKKER feb. 6 1 14 21 

mars 7 7 14 

jan. 4 4 
HORNDYKKER feb. 1 3 4 

mars 

jan. 
GR AS TRU PEDYKKER feb. 1 1 2 

mars 

jan. 
TOPP DYKKER feb. 1 1 

mars 

jan. 2 2 
DYKKER SP. feb. 1 1 

mars 1 1 

jan. 1 1 
HAVHEST feb. 

------------- ~<!_rs 

jan. 14 29 15 11 140 3 113 325 
"JTORSKARIJ feb. 32 31 29 148 8 130 378 

mars 1 12 63 41 69 5 59 250 

jan. 34 17 8 59 
TOPPSKI\R\1 feb. 54 24 1 4 83 

mars 1 1 12 5 19 

jan. 4 97 44 145 
SKAR V SP. feb. 14 1 15 

mars 16 13 3 32 

jan. 3 3 12 25 43 
CR.~HEGRE feb. 1 12 40 53 

mars l 1 12 27 40 
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jan. 34 5 51 219 83 11 403 
KANAOAGAS feb. 190 48 115 4 357 

mars 4 2 194 30 161 2 13 406 

HVITKINNGAS 
jan. 
feb. 1 1 
mars 1 1 

jan. 41 41 
GR AG AS feb. 60 60 

mars 1 43 44 

jan. 6 24 30 
KNOPPSVANE feb. 17 17 

mars 3 10 4 17 

jan. 22 1 26 21 43 1 114 
SANGSVANE feb. 4 13 44 4 65 

mars 3 4 5 2 58 1 73 

jan. 1 1 
GRA VAND feb. 

mars 11 11 

jan. 6 293 4 225 142 289 12 71 1042 
STOKKAND feb. 243 134 12 301 17 53 760 

mars 2 93 39 116 46 270 3 51 620 

jan. 
KRIKKAND feb. 

mars 2 1 7 10 

jan. 3 3 
BRUNNAKKE feb. 1 1 

mars 

jan. 1 1 
MANOARINANO feb. 

mars 

jan. 
TAFFEL AND feb. 

mars 1 1 

jan. 5 24 1 30 
TOPP AND feb. 1 4 5 

mars 2 1 7 2 12 

jan. 5 5 
BERGA NO feb. 26 26 

mars 23 23 

jan. 47 22 189 140 311 400 1109 
ÆRFUGL feb. 44 171 119 445 352 11 31 

mars 25 38 173 56 174 129 595 

jan. 

l 
5 5 

STELLERSANO feb. 5 5 
mars 5 5 
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50 jCJn, 90 29 227 9S 422 7 194 1114 
feb./ ~ 148 109 440 247 948 

~------------------rm_a~r~s~,l~-2~2-.,~131 26r-__ 9~8+-~6~8+-_4_2_1~--~3~_1_2~5-r_8~94 
jan.j 12 1 23 36 
feb,! 2 2 

~:~~ ti 4~1 ~ 
AND 

FI5K1\NO feb, 1 
mars 1 4 9 

SI LAND 

LAKSANO 

jan. 
feb, 
mars 

jan. 
feb. 
mars 2 

42 9 145 52 15 32 295 
13 78 51 10 15 167 

3 41 25 14 1 8 92 

7 12 46 1 4 70 
9 1 35 5 10 60 

3 3 30 12 50 

~ 
jan. 

VANN'.HKSE feb. 

1 

mars 

jan. 
i SIVHZNE feb. 1 

l mars 1 1 

jan. 1 2 1 2 6 

~-s-o~_H_1_N_'------·---+~~~:~~~;~---4----+---~----2~3r----r--~5+----+----1+----~-l 

l 
_U

·an. 4 12 16 

TJELU - feb. 1 
mars ---4----4+----43~---1~~2_7r----+----+-~3~5~1 

,-------, j-~f-- ,, l 
/ 5.1\NDL D j feb. 

l m a r s 4 1 31 1 7 
~-----------------rJ~~n~.4---~~--~--~r----r----+,--~+---~----~--~l 

1 >i[! O l feb, 
J mars 

l i jan. 
l fLJNJt~ALO l feb, 

3 3 

mars 
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ART Gl 1./) ..... r 1./) z 1./) 1"'1 3 

a. r :r> l o l l 
:r> z 

l 

Jan. 1 1 
VIPE feb. 

mars 13 18 34 134 33 232 

jan. 3 3 
STEINVENOER feb. 3 3 

mars 

jan. 8 8 
FJÆREPLYTT feb. 

mars 

jan. 2 1 132 135 
MYRSNIPE feb. 

mars 13 49 62 

jan. 1 1 2 
POLARSNIPE feb. 

mars 

jan. 3 3 
SANDLØPER feb. 

mars 

jan. 1 10 11 
RØDS TI LK feb. 

mars 

jan. 
LAPP SPOVE feb. 

mars 1 1 

jan. 
STORSPOVE feb. 

mars 3 3 

jan. 
ENKELTBEKKASIN feb. 1 1 

mars 

jan. 5 5 
SM~ VADER SP. feb. 

mars 2 2 

jan. 1 1 2 4 
ALKE feb. 3 3 

mars 

jan. 1 2 7 10 
ALKEKONGE feb. 1 4 5 

mars 1 1 

l jan. 4 18 24 7 1~1 8 65 
LOMVI feb. 16 4 12 49 

mars 2 3 
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jan. 
TEIST feb. 1 2 3 

mars 
jan. 1 3 4 1 9 

ALKEFUGL SP. feb. 1 6 2 9 
mars 2 2 
jan. 177 9 65 2 83 336 

HETTEM1lKE feb. 40 100 8 69 36 253 
mars 108 14 161 38 321 

jan. 2 2 
SILOEM&KE feb. 2 2 

mars 1 9 9 19 

jan. 878 1088 1555 11 1493 5025 
GRrMi'KE feb. 220 765 608 761 25 558 2937 

mars 409 1255 1419 25 1712 4820 

jan. 101 210 302 186 799 
SVARTBAK feb. 50 76 83 51 8 88 356 

mars 90 202 287 10 660 1249 

jan. 40 33 504 3 274 854 
FISKEM~KE feb. 81 7 34 41 1 77 241 

mars 2 40 292 5 633 972 

jan. 14 101 3 14 132 
KRYKKJE feb. 30 2 32 

mars 1 1 
jan. 1 1 

1-lOLARMAKE feb. 1 1 
mars 
jan. 1 1 1 3 

GR,IiNNLANOSM&~E feb. 1 1 
mars 1 1 
jan. 1 1 

AR/GR.'lNNLANO feb. 

1--- mars 

jan. 375 375 
STORM 1KE feb. 1491 329 243 135 2198 

mars (~ 1 180 221 

jan. 9 11 55 3 78 
SKJÆRPIDL feb. 15 48 63 

mars 2 4 24 1 31 

jan. 3 2 22 27 
FOSSEKALL feb. 1 20 21 

~6S 
mars 1 5 6 

arter jan. 112 515 169 2518 1999 4774 39 30:J3 01291 feb. h0727 
l , mars 33 283 155 1355 18871 4177 541 3535 114 79 
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Nytt fra LRSK Vest- Agder 

Le i f E. Ga b r i e l s e n 

=================================================================== 

Liste over arter l underarter som skal vurderes av NSKF. 

Foruten alle nye arter l underarter skal følgende fugler vurderes 

av NSKF (Norsk Sjeldenhets Komite for Fugl). En H bak artsnavnet 

betyr at bare hekkefunn av arten skal innsendes for godkjenning. 

Navn merket med en asterisk ~ gjelder ikke for observasjoner fra 

Svalbard ( inkl.Bjørnøya ) , Jan Mayen og de arktiske havområder. 

ObservasjoneDe sendes til LRSK - Vest-Agder og ikke direkte til 

~~ S K F. 

ARTER 

Svarthalsdykker 

Svartbrynalbatross 

Gulnebblire 

Storlire 

Wilsonstormsvale 

Hvitpelikan 

Krølloelikan 

Rørdrum 

Amerikarørdrum 

Overgrørdrum 

Natthegre 

Vinhegre 

Silkehegre 

Egretthegre 

Purpurhegre 

Svartstork 

Stork før 1.1.85 

Bronseibis 

Skjestork 

Flamingo 

Dverggås H 

Rødhalsgås 

Ru stand 

Amerikablesand 

Snadderand H 

Gulkinnand 

Knekkand H 

Rødhodeand 

Taffeland H 

Ringand 

Hvitøyeand 

Praktærfugl H ~ 

Brilleærfugl 

Harlekinand 

Brilleand 

Islandsand 

Svartglente 

Glente 



Pallashavørn 

Ålselgribb 

Sivhauk H 

Steppehauk 

Eng hauk 

Småskrikeørn 

Steppeørn 

Aftenfalk unntatt ut-
farga hanner etter 1.1.1985 

Lerkefalk H 

Vak tel H 

Myrrikse H 

Sump rikse 

Amerikapurpurhøne 

Sultanhøne 

Jam fru trane 

Dvergtrapoe 

Stor trappe 

Avosett H 

Tri el 

Ørkenl121per 

Brakk svale 

Steppebrakksvale 

Tobeltelo 

Kittlitzlo 

Hvi tbrystlo 

Mongollo 

~rkenlo 

Rødbrystlo 

Be ringla 

Bonaoartesnipe 

Gulbrystsnipe 

Alaskasnipe 

Spisshalesnipe 

Rustsnipe 

Kortnebbekkasinsnipe 

Langnebbekkasinsnipe 

Dverg spove 

Dam snipe 

Gulbeinsnioe 

Tereksnioe 
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Hvithalesvømmesnipe 

Polarsvømmesnipe • 

Polarjo H 

Storjo H 

Svartehavsmåke 

Franklinmåke 

Overgmåke H 

Sabinemåke • 

Kanadahet temåke 
Ringnebbmåke 

Rosenmåke • 

Ismåke • 

Sand terne 

Rovterne H 

Kong eterne 

Split terne H 

Sot terne 

Hvitkinnsvartterne 

Hvitvingesvartterne 

Brunnoddy 

Steppehøne 

Mongol turteldue 

Skjæregj øk 

Gulnebbgjøk 

Tårnugle 

Overghornugle 

Pigghaleseiler 

Alpeseiler 

Bi eter 

Blå råke 

Kalanderlerke 

Hvitvingelerke 

Dverg lerke 

Topp lerke 

Amursvale 

Markpiplerke før 1.1.1985 

Sibirpiplerke 

Tundrapiplerke 

Sitronerle 

Alpejernspurv 

Hekk sanger 



Sørnattergal 

Blåstjert 

Hvitstrupenattergal 

Svartrødstjert H 

Isabellasteinskvett 

Svartstrupesteinskvett 

Middelhavssteinskvett 

Ørkensteinskvett 

Svartsteinskvett 

Steintrost 

Gull trost 

Sibirtrost 

Brunkinnskogtrost 

Gråkinnskogtrost 

Gdstrupetrost 

Gruntrost 

Taigatrost 

Vandre trost 

Stripesanger 

Elvesanger 

Sump sanger 

Vannsanger 

!::lusksanger 

Myrsanger H 

Trostesanger 

Overqspottesanger 

Rødstrupesanger 

Svarthodesanger 

Hauksanger H 
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Østsanger 

Fuglekongesanger før 1.1. 1985 

Viersanger 

Brunsanger 

Bone l li sanger 

Rødtoppfuglekonqe 

Overgfluesnapper H 

Halsbåndfluesnapper 

Skjeggmeis 

Pirol H 

Rødhalevarsler 

Rosenvarsler 

Rødhodevarsler 

Rosens tær 

Gulirisk 

Gultykknebb 

Sang spurv 

Hvithodespurv 

Overgspurv H 

Kastanjespurv 

Sibirspurv 

Brunhodespurv 

Svarthodespurv 

Kornspurv før 1.1.1985 

Cisselspurv 

Rosenbrysttykknebb 

Blåtykknebb 

Bobolink 

UNDERARTE.R 

Havlire u.a. mauretanicus Svartstrupn u.a. maura 

Mellomskarv Ph.carbo sinensis Svartstrupe u.a. varieqata 

Tundragås u.a. flavirostris Møller u.a. blythi 

Krikkand u.a. carolinensis Gransanqer u.a. collybita 

Hønsehauk u.a. buteoides Spettmeis u.a. asiatica 

Russevåk Buteo b.vuloinus Varsler u.a. sibiricus 

Dvergfalk u.a. subaesalon Varsler u.a. oallidirostris 

Vandrefalk u.a. calidus 

Myrsnipe u.a. arctica 

~~yr s ni o e u. a. sak ha l in a 

8l~strupe u.a. cyanecula 

GrAsisik u.a. rostrata 

Gråsisik u.a. cabaret 

Dolarsisik u.a. hornemanni 

Snøsourv u.a. vlasowae 
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TREKK TUR T I L S K A G E N 

T E L L E F V E S T Ø L ========================= 

Kristiansand har vi i flere år snakket om en trekktur til Skagen 

Danmark, men først vAren 1986 ble det alvor av planene. Vi stu -

derte litteraturen og fant at vi hadde valget mellom stort trekk

antall midt i april eller de store sjeldenheter uti mai. Det vi 

mest av alt var ute etter denne gangen var trekk, masse trekk , og 

derfor blinket vi ut helga 18.-?0. april. (Sjeldenhetene kunne vi 

jo fikse her hjemme, etterpå.) 

Vi gjorde forsøk på trekktelling allerede på fredag ettermiddag , 

oå ferga, men det var lite å notere. En storfalk og to tårnfalk ga 

likevel en indikasjon på at rovfugltrekket var i gang. 

Vi ankom Hirtshals og kjørte videre til Skagen uten å se det helt 

store. Et par fjellvåk og en flokk på 22 duetrost vakte dog en 

viss interesse. \li tok inn på Vandrerhjæmmet Gamle Skagen og 

okkuperte et rom med god utsikt. 

Resten av kvelden brukte vi til å gjøre oss kjent i området, og 

etter et tips fra en københavnsk dreng som visstnok var ornitolog, 

fant vi en ypperlig telleplass på flagbakken, en høyde noen km sør 

for Skagen, med utsikt både mot Skagerak og Kattegat. 

Lørdag morgen klokka 6 var vi på plass igjen. Været var kjølig og 

overskyet med bris fra NV. Vi hadde håpet på mere østlig vind, men 

aktiviteten i lufta de første minuttene ga oss forhApninger om en 

bra trekkdag likevel. 

Det viste seg fort at det var bokfinkens dag. Selv om egsA trost , 

stær, qrønnsisik oq jernsourv var aktive, dominerte bokfinken to

talt. Det første kvarteret sto vi og kikka mest rett opp og rett 

fram, og vi hadde nok med ~ identifisere og telle flokkene som 

kom over oss. Men snart skjønte vi at vi oversA store mengder små

fugl som trakk langs høyderyqgene o~ østkysten. \li la om taktikken 

oq begynte ; ta stikkprøver av antall fugl or. minutt som passerte 

kikkertlinsene. Vi kom raskt opo i flere hundre fugl i minuttet , 

og vi var ganske så imponert. 

Det var da Peder fikk den lyse ide å snu seg og kikke vestover 

stedet, og da skjønte han plutselig hva fugletrekk er. Over sand

dynene ved Gamle Skagen kunne vi registrere det villeste trekk som 

noen av oss har ooplevd. Det var ikke snakk om flokker, det var 

hele flak, ja et levende teppe av fugl som gled over landskapet. 
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Små flygende skapninger kilometerlange remser som stadig endret 

form, men som holdt stø kurs mot nordøst. Det var nesten uvirkelig. 

1000 fugl minuttet, i tre kvarter. Siden stadig synkende intens

itet utover formiddagen, men hele tiden var det fugl i lufta. 

På fire timer fikk vi totalt 100 ODD trekkende fugl! Bare en brøk

del ble artsbestemt, men basert på dette materialet var ca 75 % 
av fuglene bokfink, 10 ~ stær, 4 % bjørkefink, 3 % rødvingetrost 

og 2 % grønnsisik. 

Men det var ikke bare småfuglene som trakk. Rovfuglene bidro i høy 

grd til å gjøre trekket til en stor opplevelse. Først dukket en 

fjellvåk opp, deretter et par spurvehauker, før ei fisksørn gled 

forbi, tett fulgt av en sivhaukhunn. Dvergfalk og tårnfalk viste 

seg også etterhvert, og i halv åtte-tiden begynte v~ketrekket for 

alvor. Til slutt kunne vi telle opp 33 fjellvåk, 15 musvåk, 23 

spurvehauk, 1 sivhauk, 2 tårnfalk, 9 dvergfalk og 5 fiskeørn. 

Resten av dagen fartet vi omkring i området rundt Skagen for å 

finne en bra lokalitet for vannfugl. Det beste vi fant var Nord

strand. Her var det vidstrakte myrområder like innenfor stranda 

og sanddynene. Vi fikk endel ender og 4 smålom, og over markene 

jaktet en sverm av rovfugl, blant annet et sivhaukpar. Her traff 

vi også en ekte ornitolog, en engelskmann som hadde slått seg ned 

i Skagen. Han mente at dette var den beste trekkdagen for småfugl 

p~ mange år. 

Vi bestemte oss for å telle trekk ved Nordstrand på søndagen, og 

fortsatte så vår sightseeing med et besøk på Grenen før vi begynte 

å lete etter topplerka. Vi forsøkte først i havneområdet i Skagen, 

men der var det ingen å se. Så forflyttet vi oss til området ved 

jernbanelinja sør for sentrum. Her traff vi igjen vår venn køben

havneren som ble svært fornøyd da vi viste ham et par gråtrost og 

en måltrost mellom rødvingene på plenen. Vi pekte også ut en flokk 

sandlo oå en grusbane, og han ble henrykt. Men da det viste seq at 

han foretrakk å bruke kikkerten til å lete opp orestekraver, i 

midten av april, ga vi ham opp. Straks han var gått fant vi det vi 

var ute etter, to topolerker i en bakgård. De var ganske tillitsfulle 

og tok nødig til vingene, så vi kunne studere dem godt oå nært hold. 

En slik vellykket dag inviterte til utskeielser, og Endre investerte 

i små brune punsjboller som ifølge paooa Eldar la seg som en knytt

neve i magen. Eldar kjøpte så ei sykkelpumoe, men hvordan den skul

le hjeloe mot mageknioe var det ingen som skjønte. Men en lektor i 

biologi kjenner nok fordøyelsessystemets mange hemmeligheter. I alle 

fall ble han fort bra igjen. 
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Elder med i<nyttnevo magen . 

Omsider ble dat a0ndøq , og vi 

atllto opn ved Nordstrand aom 
plnnlegt . Døs~vurr~ blA ste dnt 

rorrordolig , og det vør vnn~kø

llg A finne brukbar utsikt oq 

ly aamlldig . Vi kikket r~o~rat 

utover Djøen ut en ' se det helt 
atore , OQ vnndtll oss stadig 
ortero innover mot myromrAden a 

hvor rovfuglene vor sv rt nkt
i ve . Spurvahaukøn trAkk br11 
(100+ irølqo onqelskmnnnen) og 
fjellv~k , sivheuk og myrheuk 

blø sott hele tiden , av og til 

like over hodene vAra. 
Det ble ganske kaldt øttørhvart , 
OQ ror en gnngs skyld m~ttø Jan 

Erik gi SOQ utnn A finnn Di hav

sula . Vi trai<i< oss tilbake til 
Gamle Skagen og paki<et sammen . 

P\ tilbai<aveian tok vi an litt sørligere rute til Hirtahalo , bl . a . 

for \ r~ med oss en ev karakterruglono , kornspurvan . Det vor 

atadlq ma330 rovruql ~ sø , b~de fiakuern og sivhAuk like vad valen , 

OQ en varsler i en busk . OgsA kornspurven stilte opo , OQ dn vi for 
lot Hirtshals Jgjan , vø r vi kommet opp i B6 arter . 

Ikke det imponerende e rl autvAlqnt Alts~ . og ingen pangnrtør , man 

døl vor da haller ikke dat vJ vAr ute atter . ,om trøkktur kunne 
lkkn turen v-rrl mor vol lykkøt. Vi vil aldri qlømmo synAt AV da 
lu,nnor o tusener små vlnqekropoar i flukt ov•r Sknqan den 19 . 

••Or Il 1 'lR6 , 

1 n f ri~ ( L.V. ) oq 

TIIJlo l fpir!r !ul 

slo r!l trel(kot. 

IIIC11P l ~)lo : Tolle ! 
VIISl >~l, fra ei as . 
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Geir Hundstad 

Etter nøye planlegging av reiserute og tidsrom for turen, kom vi 

oss av sted torsdag kveld ved 2230-tiden. Denne gang var det hele 

6 biler med totalt 24 ind. Vi måtte reise i god tid, for det var 

mye å ordne ved tollboden i Kr.sand.Alle måtte få klarert utstyret 

og stemplet tolldeklarasjonen. Etter dette bar det rett ombord 

ferga. De fleste prøvde å få seg en blund her, men utpå morgen -

kvisten ble de vekket av ivrige unggutter som hadde sett havhest. 

På overfarten fikk vi også tyrkerdue,de fleste måkeartene og alke

fugl sp. 

Når vi kom iland i Danmark og fikk samlet alle bilene, bar det i

vei til første stopp. Det begynte godt, en syngende kornsourv var 

meget samarbeidsvillig og et utall slides ble spandert på denne. 

Vi la ivei videre,på en temmelig tradisjonell reiserute, og det 

som i år var spesielt var en kortere reiserute og innkvartering 

på hytter ved Vejlerne. Disse skulle brukes som base og vi ville 

utfra disse planlegge småturer + en større dagstur. Dette viste 

seg å fungere utmerket, da vi slapp å tenke på telt. 

Vel, neste stopp var ved Kjærgård strand. På ~i ned så vi rapp -

høne, fasan og turens første musvåk - sistnevnte var turens van

ligste rovfuglart. Vel ute i sanddynene fikk vi storlom 5, svart

and 70-80 og siv og rørsanger lot høre fra seg. Vi hadde store 

forhåpninger til denne plassen, da noen av medlemmene hadde vært 

her tidligere og fått bl.a. gresshoppesanger og elvesanger. Men 

skuffelsen var stor, sivområdet var redusert til 1/5 av det det 

var. Trist. 

Etter en stooo i Hjørring bar det rett mot Gjøl. Der fikk vi de 

vanlige endene, noen toppdykkere og sivhøne. Gulsanger, engelsk 

gulerle oq topplerke ble også notert samt tundralo, gluttsnipe og 

turens første avosett. Vi brukte ikke så lang tid her for vi ville 

komme oss ned til Vejlerne og innkvartere oss oå hyttene. Det be

gynte å regne og vi tok derfor kun en rask stopo i det enorme 

Vejlerneområdet. Tross været fikk vi med oss de vanlige artene 

for området som knekkand, svarthalespove, avosett og sivhauk. 

Så bar det rett mot Bygholm Camping og vi fikk stresset oss noe 

ned og laget oss en bedre middag. Sjåførene tok seg nå en lur, og 

de ivrigste la ivei innover i den lave skogen,hvor toopmeisa sang. 
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ll'!d 1!1~0-tlrlan tlrtr t1ot mnt Vnjtnrnu IC)jon - l opoholdsvær . 

Jntor '~~nta tinn som rinqC)~s. sol1ttern~ , anndderend , myn skje 

o~ tAffelnnd oo noen s~dQJess + flor~ hunnro hokkondo gr~~jess 

skulln hør værA vnrnt; nevnn . Etter dette tok vi on avstikker 

for ~ 'Inne on brukbAr nnttsnnger lokAlitet . P~ vegen traff vi 

to d~nskn ornitologer aom Qav o~a mnng~ qodø tips . Oet vAr til 

Qod hJAln og vi fikk svartternt en ?U onr , r~rdrum , qrAsshopnR 

oo tri1Stø8tn('ler . l tter!. h~ lvttRt 11n stund kom døt to opp~yna
rttPnn for lll!jlu rne OQ aller nn liten konfprarlng mod dnm (da 

9jRkket Dl~ n~yo f~r~L) , bln vi vist til plas~er hvor det fantes 

nnttørqal , myrrikse , vannrikBa mm . Ette r litt lydbhndspillinq 

fikk vi an nntteroal til ' synqa oq nnda større vnr jubalan n~r 

vi fikk liv 1 nn myrrlksll p' samme mH11n . Oert•ttør bar det like 

tll~~kø mot hyttnna og dø som Ikke sov qodt don natten , jft da 

(t qlimt frn hyttene 

vad Ryqholm r~noln~ . 

f.t virkelig qodt 

vnlq vi QJOrdø der . 

roto : linn Jørgangen 

!1' • tr ~;~n hol ler trAlt qjenq som s t o con mornnnøn uttur for A 

k •:ø m1t \issumf1ord . Ettnr on hondlD5tonp va~ Aqger , bør dat 

rP~ t utover ch!n nyd'lllqo nqoertnnqo . Mor k;on n tn or i vtl sk lkkul iq 

tnlorn1t'lloql med cwrl ovur11lkt til beqqe sid• r . \1 fikk m11d o'>~ 

8'lt~n~~~ ? , stjartonr1er , goltttornn og dveroternø og ste1nvender . 
et ~ekkot flnro hundre p r med r0dnabbtnrna ute oA tnngen ved 

'arleiel!tt . 111 tnk ''for]:~ ovAr or, vnl tlnno bøqynt11 dAt godt 

mert '!tVB torntlr or, do' lil<er ~ilndilløfolket . ·•ot r>ia•.umfjord ble 

rtnt !IO~l solitt<rnf' 1fJ-1r, , dvoroterno ~5- :lO oq an ~klkk11liq god

oiL : ~ s t nnt~rnnr. ~n r~rste dV ni~ea Pløv lRnqsettar veien o" 

blo lt!llllemt fn bl InnA. 111 kj~rtn atter den oq det Mle nttori1Vørt 

klnrt nt ~" vnr flern snnnto rnur . 1 onr sntt n~ lnnslnen nv ~nnn

dYnt'!na oq i' - J blP. oett l flukt pA vtter~it1m "v diHo dynnne . 
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Oiaao eøndterntnt var nok bl nt det be s t e ror dø som hRddt e nde l 

krylll fro rør . Vi fikk og aå sett •n Hor rtokk med rlngg j e1s , mun 

fordi dt fleste fremdeles holdt o~ ' r o rdøye de horli oe tørnene , 

vør det kun e t r~ tall s om Fikk med s eq større lsen p \ f l okk en ( 

som tolto over 2000 ind) . 5~ var dat UlFborg nos to , nq p~ vn ien 

nedover rikk de s om hødda best disiplin mod s eg on vPoeev~k . Noen 

av dt rorankjc~~rønde vAr mare l!ultne o~ trelnrl<e oq kj ørto p~ . l r o

lorken viste seg lkka man noa ble dot j o; s oettmois , vendehnl s , 

Fuq l oko nqø oq an granmeis s om skal Vll't9 temm n lig u vanliq i t'll!tH 

dftnmark . En rødst je rt o ~ ro i r , due tro s t OQ don aynliqo undern r len 

av qr~sislk nemli q c abnrot bør oq ~~ ne vnes . S' bar dA t mo t h" søn 

Igj en OI) pA t i lb!lklllur en vor de t r o r bausonda myu sl vht~uk ' ,. , 

[n del nv <lon tr!v•tllq 

qjonnon "o:n var o 1 tur . 

Oettu IJI!Co t nr rr11 en 

rastinq "Pd L!IIJI'rq . 

lotn : rlnn hHqnnann 

Vi kom tllbako cønc o, natten og nonn dro ut p, ny na t t~~n~or• 
eksku r sjo n, og bla bolønnø t med na t tPr~ftl og at 50lld OAvnunor.r

skudd . ~f'~tn moro11n l A vJ nF>Stl'n uh~ r l~nQil t! l fuQln'olk v• r 

oq klokka vor nok 3tte f ø r vi i njpn 11111r ute 1 v .. u .. rn" , ht •u,t.: ' r 

flers bin t ooer Ofl "ndr l Arln r kunne nnler•5 · Ncn snn .. ro llAr tlftt 

t i lt.Htk r• til l'ly tnna OQ utvn!!l<lno Ofl nAk~il'o VI!! Pl fAktum . Trl•t , 

vi h~nd~ dPt jo ~ft f!n t , m~n dilt m\tlo in 11kin . PA •urnn mot 

Hi rt!lhll l ll tok vi nn RvHlkkll t ut til Gjl'l[ or. tml tit ' 011 r<~Prf'l-
mt•kR 1 1uv. 'i'. bnr r1!lt rntt mo t l ørqll nq vF>l 'lmborr1 ' 'lvnnt d• 'ln,t • 

temm~liQ rnsk l . Dat var nn hell~r trøt qjRng ~nm ~lAI) i lnnrt oq ~n 
fl fl slR f'lkk v 1 l lkkA ~'• mvn ut~~~ dl'n d>lQtn . Tur"n vnr lllllePnll 

VA ll ykkn t 'lll 1Vr IHtAr kunnA notnr• ~ . lotoornl'rtt ln11••rt bln l nr:;~" 
'uk~f'~" • mnn onn l nval!!Pno !lit tør n,.,k i minl'llll ti l t1n •om ""r "'no . 
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