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En oppsummering av Harald Våge 

 
Starter med «områdeforklaring». 
"Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med øyene omkring. Helt siden NOF 
Vestvågøy lokallaget ble dannet har lokallaget hatt oppsyn med Gimsøymyrene naturreservat. Selv 
om dette oppsynet nå er slutt, finner vi det likevel naturlig å beholde dette som "vårt område". Dette 
området finnes selvsagt ikke på www.artsobservasjoner.no, men her finnes hvor mange arter som 
er sett i Vestvågøy kommune. Fra nå av vil jeg derfor operere med to parallelle lister. Ei 
områdeliste, som omfatter "Vårt område" og ei ren Vestvågøyliste. Den første lista inneholder ved 
utgangen av 2019 seks flere arter enn Vestvågøyliste. Disse seks artene, som altså bare er sett på 
Gimsøya er: stellerand, myrhauk, dverglerke, trelerke, rosenvarsler og duetrost. 
 
Alle arter som er sett i 2019 er med i denne oversikten. Nummeret på observasjonen/antall år arten 
er sett tidligere er tatt med dersom dette er "lite" (< ca. 20). Fuglene er presentert i samme rekke-
følge som i siste utgave av Gyldendals store fugleguide.  
 
I 2019 ble det observert 165 ulike arter i "vårt område". Fem av disse, sjøorre, gråstrupedykker, 
tundralo, polarjo og lappspurv ble kun sett på Gimsøya.  
 
I likhet med 2019 ble det en ny områdeart – busksanger. Dette betyr at NOF sitt fuglearkiv for 
Vestvågøy og Gimsøya nå inneholder 254 arter (248 arter i Vestvågøy kommune). 
 
Av andre uvanlige arter som ble sett i 2019 nevnes tundragås, sædgås, kanadagås, 
amerikablesand, knekkand, dvergdykker, myrrikse, sivhøne, trane, kvartbekkasin, polarjo, hærfugl, 
bieter, møller, stillits, konglebit og båndkorsnebb. Vadertrekket høsten 2019 var labert. En av 
grunnene til dette var sannsynligvis det gode været. Hvorfor stoppe i Lofoten når en kan fly direkte? 
 
Se www.artsobservasjoner.no for detaljer. For å være sikker på at uvanlige observasjoner ikke 
bare blir tatt med i denne lokale oversikten, men også i fylkes- og landsoversikter, kreves det at 
funnene legges inn på artsobservasjoner. 
 
Noen av observasjonene krever behandling og godkjenning av sjeldenhetskomiteer. Det tas 
forbehold om at dette går i orden.  
  
Nytt fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF).  
Jomfrutrane. I august 1977 var det ei jomfrutrane i Vestvågøy kommune i ca. ei uke. Dette funnet 
ble plassert i kategori E, som betyr at fuglen ble sett på som en rømling (for eksempel fra en 
dyrepark). Jomfrutrana er nå flyttet til kategori A, noe som betyr at arten nå er regnet som spontant 
forekommende. 
Rødhalsgås. Gåsa, som ble sett Nedre Storfjordvatn 25/8-2013, ble først plassert i kategori A, men 
er nå flytter til kategori D. Dette betyr at det er vanskelig, eller umulig å fastslå om fuglen er en 
rømling eller en spontant forekommende fugl. 
Gulstruperpurv. Denne spurven, som oppholdt seg på Gravdal 13/11-2016-16/3-2017, er også 
plassert i kategori D. 
 
Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen og Jon Olav Larsen for å ha lest ”alle typer” korrektur. 



 
Artsgjennomgang 

 
Sangsvane – I 2019 måtte den tradisjonelle svanetellings første søndag i advent, avlyses på 
grunn av dårlig vær. Som en erstatning ble det talt svaner 12/1-2020. Vi så da 73, herav 8 
ungfugler – 6 kull. Samtlige svaner lå i ferskvann. Helga 7-8/12 ble det registrert 94 
sangsvaner mellom Ballstad og Lyngedal (MAR, HVÅ). Av disse var det 20 årsunger, fordelt 
på 10 kull med 1-4 unger. Arten hekker nå regelmessig i vårt område.  
Tundragås – To fugler, av den vestlige underarten – flavirostris, ved Saltisen/Farstadvatnet 24-
30/4 (MEG m.fl.) og en fugl av den østlige underarten – albifrons, ved Alstad/Steira 22-29/4 
(YHE, OLH, FSO). 18. året arten besøker oss. 
Sædgås – Fire fugler, av underarten rossicus, i Storeidvatnet 3/6 (HVÅ). 17. året arten besøker 
oss. 
Kortnebbgås – Sett i perioden 24/4-22/9. De tre første på Farstad (MMY), mens den siste ble 
sett ved Farstadvatnet (ABS, HVÅ). Flest fugler, ca. 750, trakk over Klevstad 9/5 (BKL). 
Grågås – Sett i perioden 30/4-5/10. Den første var i Steirapollen (OLH), mens de fem siste var i 
Farstadvatnet (MMY, OLH). Høyest antall fugler var 260 både i Leknesfjæra 5/8 og i 
Storeidvatnet 11/8 (HVÅ).  
Kanadagås – Seks fugler i Storeidvatnet 20/5 (LUP). 15. året denne nordamerikanske arten, som 
hekker fåtallig i Nordland, besøker vårt område. 
Hvitkinngås – Sett om våren i perioden 29/4-16/5. Den første ved Farstadvatnet (FSO, HVÅ, 
ABS), mens de 60 siste trekkende mot nord over Bollemyrene (MEG). Det ble videre sett en fugl 
på Mjåneset, Fygle 26/7 (OLH) og 2 ved Farstadvatnet 5/10 (MMY). 
Gravand – Sett i perioden 2/3-7/9. Den første, som er ny tidligrekord med to dager, var i 
Leknesfjæra (MMY), mens den siste ble sett i Halsvågen (HVÅ). Flest fugler var det, som vanlig, 
ved Sandøya. Størst antall her var 48 fugler 4/6 (OLH).  
Stokkand – Helårsfugl. Flest fugler, ca. 275, var det i Gravdal havn 2/1 (HVÅ). Her er det også, 
sent på året, sett en hybrid mellom stokkand og stjertand. 
Snadderand – En til fire fugler av begge kjønn, men flest hanner, i Leknesområdet 23/4-19/7 
(MMY, FSO m.fl.).  
Stjertand – Sett hele året. Både første og siste fugl ble sett i havna på Gravdal sammen med 
stokkender. I sommerhalvåret ble nesten alle fuglene sett i Leknesområdet.  
Skjeand – Sett i perioden 18/5-1/9. Både i Storeidvatnet (MMY) og i Justad-Skifjordområdet 
(FSO) var det vellykket hekking.  
Brunnakke – Sett i perioden 10/4-23/12. De første var fire fugler i Saltisen (MEG), mens den 
siste var i havna på Gravdal (MMY). Flest fugler, 93, var det i Storeidvatnet 1/9 (MMY). 
Amerikablesand – Et par i Storeidvatnet 19/5 (MMY).  Funn nummer tre i vårt område av denne 
arten som hører hjemme i Nord-Amerika og er en nær slektning av brunnakke. Ei ho ble sett i 
Storeidvatnet i 2016 og 2017. NSKF mener dette sannsynligvis var samme and og betrakter dette 
som ett funn. Derfor blir dette funn nr. tre. Nr. 2 var i 2018. 
Krikkand – Arten overvintrer ved Sandøya. Flest fugler, 34, ble sett i Storeidvatnet 30/7 (MEG).   
Knekkand – Et par i Storeidvatnet 20/5(MMY). En hann samme sted 30/5-4/6 (HVÅ, FSO, 
ABS). Funn nr. 10 i vårt område (alle på Vestvågøy) av denne arten som er en fåtallig hekkefugl 
i Norge. 
Bergand – Sett i perioden 10/5-14/11. Årets første var et par i Hagvåg (HVÅ), mens den siste – 
ei ho – lå i havna på Gravdal (ØHE). Ingen hekkefunn i år heller. 
Toppand – En hunnfarget fugl i Gravdal havn 20-23/1 (ABS, MMY). Dessuten sett jevnlig i 
perioden 13/4-1/11. De to første av disse, hanner, ble sett i Halsvågen (MMY), mens den siste, 
ei ho, var i Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, 37, var det i Storeidvatnet 19/7 (MEG, Oddvar 



Heggøy). 
Ærfugl – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var 687 i Nappstraumen 1/2 (MEG). Et litt 
lavere antall var det i Gimsøystraumen i februar (HVÅ).  
Praktærfugl – Sett i perioden 20/1-16/3, de fleste i Gimsøystraumen. Her ble også det størst 
antall, 249, sett 8/2 (HVÅ). 
Svartand – I år vintergjest. Ingen funn i perioden 8/4-4/9. Flest fugler, 14, var det i Unstadbukta 
2/3 (BKL). 
Sjøorre – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika. Flest fugler, 38, var det her 1/4 
(OLH). Arten ble ikke sett i Vestvågøy i år. 
Havelle – Vintergjest. Ingen funn i perioden 16/5-15/10. Flest fugler, 26, var det i Nappstraumen 
1/2 (MEG).  
Kvinand – Enkeltindivider ble sett det meste av året. Ikke hekkende fugler oversomrer i 
Borgpollene. Flest var det 29/7 med 27 fugler i Ytterpollen (OLH). 
Laksand – Sett i perioden 15/3-6/10, de fleste var mytefugler. Den første var en hann i 
Bergspollen (HVÅ), mens de seks siste ble sett i Gimsøystraumen (OLH). Flest fugler, ca. 1000, 
var det ved Smorten 31/5 (Adrian Henriksen). 
Siland – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 230, var det i Sundklakkstraumen 12/10 
(OLH).  
Lirype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. Flest fugler, 17, var det på Eltoft 29/1 (BKL). 
Fjellrype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.  
Orrfugl – Fåtallig hekkefugl. Sett og hørt i perioden 17/3 – 20/10.  
Smålom – Den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 41, utenfor Kvalnes 
2/3 (BKL). 
Storlom – Sett i perioden 21/4-17/10. De to første – et par – var i Hagvåg (OLH), mens de tre 
siste ble sett fra Gimsøya (JST). Flest fugler, 8, var det i Lomtjønna ved Vardheia 24/7 (OLH). 
Islom – Vintergjest på «yttersia» fram til 25/6. Tilbake 20/9. Flest fugler, åtte, ble sett i 
Gimsøystraumen 1/4 (OLH).  
Gulnebblom – Vintergjest på «yttersia» fram til 20/5. Tilbake 1/11.  
Horndykker – Vinterfunn: Tre fugler nord for Gimsøya 8/2 (HVÅ). Ellers sett i perioden 24/3-
17/10. Den første av disse ble sett i Limstrandpollen (JST), mens de 11 siste var i Vinjevika, 
Gimsøya (JST). Som vanlig var det flest fugler i Storeidvatnet. 18 fugler ble sett her 25/4 (OLH). 
Dvergdykker – En fugl ved Gimsøya (nordøst) 8/2 (HVÅ) og en i Kremmervika, Ballstad (15/3-
6/4 (ØHE m.fl.). Funn 20-21 av denne arten som hekker fåtallig i Møre og Romsdal, Rogaland 
og i Oslofjordområdet. 
Gråstrupedykker – 1-11 fugler i Vinjevika, Gimsøya fra årsskiftet og fram til 15/5 (JST m.fl.). 
Ble også sett her 20/9 (OLH) og 17/10 (13 fugler) (JST).  
Havhest – Flere observasjoner sør for Buksnesfjorden i mars (ØHE, HVÅ). Dessuten en død 
fugl i Unstadvika 27/3 (BKL). 
Havsvale - To fugler ble ringmerket på Eggum 27/8 (HVÅ, MAR).  
Havsule – Sett i perioden 9/3-10/5. Årets første fugl var utenfor Høynes (HVÅ). Den siste var 
ved Eggum (HVÅ). Noen reir/unger på Oddskjæran, Gimsøystraumen også i år. Ca. 40 fugler i 
området 18/4 (OLH).  
Storskarv – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 230, var det i Gimsøystraumen, 
5/9 (OLH).  
Toppskarv – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 120, var det på Gressholmen i 
Gimsøystraumen 2/3 (FSO).  
Gråhegre – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 93, var det ved Gimsøystraumbrua 
14/12 (OLH). I havna på Gravdal var det 50 fugler 8/1 (HVÅ). Lokallaget gjennomførte en 
hekkeregistrering i 2019. Totalt ble det registrert ca. 55 reir fordelt på tre kolonier: Valberg. 
Stamsund og Haugenområdet. Sannsynligvis kom 150-170 unger på vingene.  



Havørn – Mange fugler: 24 i Ytterpollen 20/3 (HVÅ) og hele 65 ved søppelfyllinga på Haugen 
30/10 (OLH). 
Kongeørn – Fåtallig hekkefugl som kan påtreffes hele året.  
Fjellvåk – Sett i periode 25/4-9/7. Første fugl ble sett over Klevstad (BKL). Her ble også den 
siste sett (HVÅ). I samme område var det tre fugler 28/4 (BKL). Svær fåtallig i år. Kanskje 
hekket ett par «nord på øya». 
Spurvehauk – Fåtallig ”vinterfugl”.  
Hønsehauk – Fåtallig ”vinterfugl”.  
Tårnfalk – 13 funn i perioden 31/1-9/9.  
Vandrefalk – Enkeltindivider ble sett på flere lokaliteter i perioden 14/4-10/11. 
Dvergfalk – Enkeltindivider ble sett flere steder det meste av året.  
Jaktfalk – En fugl øst på Vestvågøy 9/6 (FSO) og en på Sandøya 18/8 (MMY). 
Myrrikse – En (to?) fugl ved Storeidvatnet 29/4-4/7 (FSO m.fl.). Funn nr. 4 i vårt område av 
denne arten som hekker spredt og fåtallig i Sør-Norge. 
Sivhøne – En fugl i Nordgårdsvatnet på Offersøya 4-27/5 (Jørn Amundsen m.fl.). Funn nr. tre i 
vårt område (Vestvågøy) av denne arten som i Norge er vanligst i Osloområdet og på Jæren. 
Sothøne – En fugl på Ballstad 4/5 (DBE).   
Trane– En fugl ved Skjerpvatnet 2/5 (YHE m.fl.) og en samme sted 16/5 (BKL). 19. året arten 
blir sett hos oss. 
Tjeld – Sett i perioden 28/2 -16/10. De to første ble sett i Tangstadpollen (BKL), mens den siste 
var på Saupstad, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 56, var det i Tangstadpollen 3/4 (BKL). 
Sandlo – Sett i perioden 24/3-21/9. Årets første fugl ble sett på Sandberg (JST), mens de tre siste 
var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 30, var det i Svanvatnet 27/3 og i Leknesfjæra 11/8 (begge 
HVÅ). 
Tundralo – Fire funn – alle av en fugl – på Gimsøya i perioden 23/7-1/9 (JST, OLH).  
Boltit – En fugl på Hellfjellet 18/5 (ABS) og to fugler samme sted 2/6 (MAR, HVÅ). 
Heilo – Vinterfunn: En fugl på Eggum 17/1 (JST). Videre sett i perioden 21/4-3/10. De to 
første av disse var på Holsmoa (HVÅ, MAR), mens de tre siste var på Saupstad, Gimsøya 
(OLH). Flest fugler, 55, var det på Saupstadneset 5/5 (JST). 
Vipe – Sett i perioden 28/3-1/8. Den første fuglen ble sett ved Storeidvatnet (ØHE), mens de to 
siste var ved Svanvatnet (HVÅ). Noen par hekket som vanlig på Storeide/Svanvatnet. Flest 
fugler, 42, var det i Storeidfjæra 26/7 (JST).  
Polarsnipe – En fugl på Saupstadneset 4/5 (JST), en i Halsvågen 27/5-2/6 (HVÅ, MEG), en 
samme sted 1/8 (OLH) og en i Saltisen 31/8 (MMY). 
Sandløper – En fugl i Svanvatnet 27/5 (HVÅ, MMY), 1-2 fugler på Saupstad, Gimsøya 26-27/7 
og 1/9 (JST, OLH) og 10 fugler på Eggum 1-2/9 (AMD, ASO). 
Fjæreplytt – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Flest fugler, ca. 100, ble sett på Eggum 17/1 
(JST) og ca. 110 på Utakleiv 2/11 (JOL). Ingen funn i perioden 25/3-6/9. 
Steinvender – To fugler på Saupstadneset, Gimsøya 28/7 (JST), en i Leknesfjæra 29/8 (HVÅ), 
en på Eggum 1/9 (AMD) og to i samme område dagen etter (ASO). 
Myrsnipe – Sett i perioden 15/5 -21/9. Årets tre første ble sett på Saupstadneset (JST), mens de 
tre siste var i Halsvågen (HVÅ). Flest fugler, 16, var det på Saupstad 1/9 (JST).  
Tundrasnipe – Tre fugler på Saupstad 1/9, og en samme sted 7/9 (begge JST). Dessuten en fugl 
i Halsvågen 21/9 (HVÅ).  
Dvergsnipe – En til to fugler sett noen få steder i perioden 25/5-8/9. Den første var i Svanvatnet 
(OLH), mens den siste var på Eggum (AMD).  
Strandsnipe – En til to fugler, med ett unntak, ble sett i perioden 10/5-25/7. Årets første fugl var 
ved Hauklandsvatnet (OLH), mens den siste var i Malnesvika. 21/5 var det fire fugler i Indre 
Borgpoll (alt her OLH). 
Grønnstilk – En fugl ved Sevvatnet, Bollemyrene 21/5 (ENA). Dette er det 10. året denne 



arten, som hekker i store deler av indre Nordland, besøker vårt område. 
Rødstilk – Sett i perioden 23/4-4/9. Årets første fugl var ved Skjerpvatnet (OLH), mens den siste 
var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 12, var det i Saltisen 19/6 (MEG).  
Sotsnipe – Vårfunn: to fugler i Halsvågen 18/5 (OLH), en i Sevvatnet på Bollemyrene 21/5 
(ENA), en i Saltisen 6/6 (MEG) og en i Halsvågen 18-19/6 (MEG, HVÅ).  Dessuten sett under 
høsttrekket i perioden 29/7-31/8. Den to første av disse var i Halsvågen (JST), mens de ni siste 
var i Saltisen (MMY).  Flest fugler, 13, ble sett her 23/8 (HVÅ). 
Gluttsnipe – En fugl i Bergspollen 10/5 (HVÅ, MAR) og en i Alstadpollen 26/7 (JST). 
Svarthalespove – Sett i perioden 24/4-25/6. De 10 første var ved Storeidvatnet (MEG, MMY), 
mens den siste var i Halsvågen (JST). Som i 2018 var det forholdsvis mange fugler på trekk i vår. 
Flest var 17 fugler i Halsvågen 2/6 (MEG). Alle fuglene som ble underartbestemt tilhørte, som 
vanlig, underarten islandica. Det er sannsynlig at fuglene som besøker vårt område skal 
til/kommer fra Island. 
Lappspove – En fugl på Saupstadneset, Gimsøya 12/1 (JST), en på Sandberg 21/8 (JST), en i 
Halsvågen 26-31/8 (MMY, HVÅ) og 1-4 fugler på Saupstadneset og omegn 1/9-17/10 (JST, 
OLH). 
Storspove – Årets fugl 2019. Noen fugler overvintret, som vanlig, hovedsakelig ved Sandøya. 
Flest fugler, 20, var det i dette område 1/4 (MMY).  
Småspove – Sett i perioden 17/3-4/9. Den første fuglen, som bare kom to dager senere enn 
tidligrekorden fra i 2018, ble sett ved Farstadvatnet, men den siste var på Sandøya (begge OLH). 
Rugde – Sett i perioden 17/3 – 15/7. Den første fuglen, som satte ny tidligrekord, ble sett ved 
Rambergveien (BKL). Den gamle tidligrekorden var 31/3. Årets siste fugl var ved 
Limstrandpollen (OLH).  
Enkeltbekkasin – To vinterfunn: en på Eggum 17/1 (JST) og en på Rekdal 20/12 (ABS).  Videre 
sett i perioden 2/3-1/8. Den første av disse på Rekdal (BKL), mens den siste var ved Storvatnet, 
Skotnes (OLH).  Kretjønna, Bolle (HVÅ).  
Kvartbekkasin – En fugl på Tussan 4/12 (OLH). Funn nr. ni i vårt område av denne arten som i 
Norge hovedsakelig hekker i Finnmark. 
Brushane – En hann ved Storeidvatnet 20/5 (LUP) var eneste vårobservasjon. Høsttrekk foregikk 
i perioden 21/7-31/8, men kun 1-14 fugler ble sett da. På den første datoen var det to hofugler på 
Saupstad (JST). Den siste fuglen var i Halsvågen (HVÅ). 
Polarjo – En fugl trekkende mot nord ved Saupstadneset 4/5 (JST) og hele 110 fugler nord for 
Hovsund 24/9 (OLH). Begge funnene ved Gimsøya. Funn nr. 14 og 15 i vårt område av denne 
arten som nærmest hekker på arktisk tundra i Russland.   
Tyvjo – Sett i perioden 8/5-18/8. Den første over Storeidvatnet (HVÅ), mens den siste ble sett på 
Sandøya (MMY).  Fire fugler på Gimsøymyrene 27/7 (OLH). 
Hettemåse – Noen overvintrer. En fugl i havna på Gravdal 16/3 var kanskje den første på trekk 
(OLH). Observasjoner på mulige hekkelokaliteter (maks. antall): 16 i Borgavatnet 23/4 (OLH), 
35 Sandøya 18/8 (MMY), 40 i Justadvatnet 6/6 (HVÅ), 161 i Holdalsvatnet 4/5 (MEG, ENA), 60 
i Storeidvatnet 24/4 (HVÅ), 20 i Saltisen 16/5 (MEG), 115 i Svanvatnet 19/4 (OLH) og 8 i 
Storvatnet, Ballstad 28/5 (HVÅ). 
Fiskemåse –Sett i perioden 2/3-19/10. Den første fuglen var i Leknesfjæra (MMY), mens den 
siste ble sett ved Veggen (HVÅ). I tillegg var det 10 fugler som hadde forvillet seg inn i Halsvågen 
så sent som 23/12 (MMY). Flest fugler, ca. 140, var det i Petvika 15/9 (HVÅ).  
Gråmåse – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 350, var det på Utakleiv 23/2 (MMY). 
Svartbak – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 50, var det i ytre Buksnesfjord 14/3 og 
på Ballstad 25/3 (begge ØHE). 
Sildemåse – Sett i perioden 20/3-11/9. Den første var i Halsvågen, mens de to siste var på Toftan 
(begge HVÅ). De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter (graellsii/intermedius). 
Gamle saker: I 2018-oversikten var det tatt med både februar- og desemberfunn, men disse ble 



ikke godkjent av LRSK. 
Krykkje – Kan påtreffes hele året. Nusfjord, i Flakstad kommune, er nærmeste hekkested. Flest 
fugler, ca. 50, var det på Ballstad 4/3 (ØHE).  
Polarmåse – En fugl på Saupstadneset 12/1 (JST) og en på Eggum 20/2 (JOL).  
Makrellterne – Sett i perioden 6/6-5/9. Årets to første fugler ble sett ved Smorten, mens de 10 
sist var i Bergspollen (begge HVÅ). 
Rødnebbterne – Sett i perioden 30/5-4/9.  Årets første fugl ble sett ved Storeidvatnet (NOF-
tur), mens de to siste var på Sandøya (OLH). 
Alkekonge – Noen fugler ble sett i løpet av året. Flest fugler, 22, var det i Vinjevika, Gimsøya  
2/8 (OLH). 
Lunde – Noen fugler ble sett i perioden 4/3-12/7. Flest fugler, 23, var det sør for Ballstad 12/7 
(ØHE). 
Teist – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 42, var det i Gimsøystraumen 6/11 (OLH). 
Lomvi – En fugl i Vikspollen 13/6 og 3/7 (HVÅ). Dessuten sett i Gimsøystraumen med åtte 
fugler 1/4, en 4/10 og to 2/11 (OLH). 
Alke – Sett det meste av året, men bare ett funn i mai-august.   
Bydue – 9/7 var det ca. 20 fugler over Klevstad (HVÅ). Dette var nok tamduer, men hvordan 
skiller men «ekte» byduer fra «ekte» tamduer i flukt? 
Ringdue – Sett i perioden 29/3-10/11. Årets første fugl ble sett ved Hagvåg (BKL), mens den 
siste var på Gravdal (MEG).  
Tyrkerdue – Fortsatt noen fugler både på Gravdal og Leknes hele året. Flest fugler, 6, var det 
derimot på Fygle 6/10 (ABS).   
Gjøk – Sett og hørt i perioden 18/5-24/6. Både årets første og siste fugl var på Sandberg (JST).  
Haukugle – En fugl ble sett mellom Hagskaret og Finnstadkrysset noen ganger i perioden 27/10-
20/12 (MMY, ABS, HVÅ). 20. året arten sees i vårt område. 
Hornugle – Sett i perioden 11/3-9/8. Den første ble sett på Bøstad (BKL), mens den siste var på 
Gravdal (MMY). Hvor mange par som hekket, er usikkert. 
Jordugle – Sett i perioden 30/4-26/7. Den første ble sett på Nesjemyrene (ABS), mens den siste 
var på Ner-Liland (JST). Hvor mange par som hekket, er usikkert. 
Hærfugl – En fugl på Knutstad 19/10 (Oona Torgersen) og en på Fygle 28/10 (Ivar Bye, ABS). 
Sannsynligvis dreier dette seg om samme fugl. Funn nr. 10 i vårt område av denne arten som 
hekker i store deler av Europa utenom Norden og Storbritannia. 
Bieter – En fugl ved Gimsøy kirke 29/5 (Gøril Bjørnstad) og en på Vetting 10/6 (MMY). Om 
dette blir betraktet som ett eller to funn av LRSK, vil tiden vise. Denne arten, som hekker sør i 
Europa, er sett kun en gang tidligere i vårt område (i Helloskrysset i 1989).  
Gråspett – Rundt 10 funn i perioden 21/7-17/12. Den første var i Rokkvika, mellom Steine og 
Stamsund (MMY), mens den siste var på Eggum (ABS). 
Flaggspett – En fugl i Valberg 16/3 (ABS), en på Gravdal 18/8 (MMY) og en på Sandberg 29/9 
(JSI).  
Sanglerke – Sett/hørt nord på Bolle, ved Storeidvatnet og på Unstad i perioden 25/4-24/5 
(HVÅ m.fl.). 
Sandsvale – Sett i perioden 22/5 – 30/7. De seks første var på Utakleiv (JSI), mens de 25 siste ble 
sett ved Storeidvatnet (MEG). Kolonier finnes på Utakleiv, Vik og Gimsøya (og sannsynligvis 
andre steder). 
Låvesvale – Observert i perioden 20/4-22/9. Årets to første fugler ble sett på Gimsøya (OLH), 
mens den siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, ca 20, var det på Sandberg 11/8 (JSI) og på 
Toftan 18/8 (HVÅ, MAR).  
Skjærpiplerke – Hekkefugl som overvintrer fåtallig, bl. a. på Eggum og Utakleiv. Flest fugler, 
ca. 30, ble sett på Utakleiv 7/9 (HVÅ).  
Heipiplerke – Sett regelmessig i perioden 21/4-12/10. Den første var på Gimsøymyrene, mens 



den siste var på Grundstad. Flest fugler, ca. 25, var det på Saupstad, Gimsøya 27/7 (alt OLH).  
Trepiplerke – To fugler på Gravdal 21/5 (MMY).  Funn nr. 16 (10. år) i vårt område av denne 
arten som hekker vanlig i indre deler av fylket. 
Linerle – Sett i perioden 10/4-16/10. Årets første fugl var i Rokkvika mellom Steine og Stamsund 
(ABS), mens den siste var på Saupstadneset, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 12, var det i Halsvågen 
2/9 (HVÅ). 
Fossekall – Fåtallig hekkefugl som også påtreffes vinterstid – som oftest enslige fugler.  
Sidensvans – Sett i periodene 12/1-19/5 og 3/10-26/12. Flest fugler, ca. 100, var det på Storeide 
1/11 (MEG): 
Jernspurv – Tilstede i perioden 13/4-8/9. Den første ble sett ved Voieveien (MMY), mens den 
siste fuglen ble sett på Toftan (HVÅ). 
Rødstrupe – Sett i perioden 22/4-11/12. Den første ble sett ved Voieveien (ABS), mens den siste 
fuglen ble sett på Sandberg (JSI). 
Blåstrupe – Sett i perioden 19/5-8/9. Den første sang ved Skulbrusjøen (MMY), mens den siste 
ble sett på Eggum (AMD). 
Steinskvett – Sett i perioden 23/4-20/9. Den første ble sett på Sandøya (OLH), mens den siste var 
på Sandberg (JSI). 
Måltrost – Sett i perioden 22/4-1/10. Den første ble hørt/sett i Voieskogen (ABS), mens den siste 
var på Toftan (HVÅ, MAR).  
Rødvingetrost – Sett fra 13/4 og ut året. Den første var på Eggum (AMD), mens den siste var på 
Sandberg (JSI). Flest fugler, 50, var det ved Harteigen 6/10 (ABS). 
Gråtrost – Sett i perioden 12/1-10/11. Den første var mellom Ramsvika og Petvika (HVÅ, MAR), 
mens de fire siste ble sett på Gravdal (MEG). Flest fugler, ca. 120, var det i Vinjevika, Gimsøya 
5/10 (OLH). 
Svarttrost – Den eneste trostearten, som er regelmessig om vinteren – da flest hanner. Flest fugler, 
12, ble sett i Rokkvika 7/1 (ABS). 
Ringtrost – Sett i perioden 25/4-6/10. De tre første fuglene ble sett på Offersøya (YHE), mens 
den siste var i Rokkvika (ABS).  
Hagesanger – Syv funn/fugler i perioden 16/9-10/10, alle på Toftan (HVÅ, MAR). 
Munk – En hann ved Gimsøy kirke 17/2 (JST), en ung hann (ringmerket) på Toftan 26/10 
(HVÅ, MAR) og ei ho på Gravdal 23/12 (MMY). 
Møller – En fugl på Toftan 27/10 (MAR, HVÅ). Funn nr. fem i vårt område (alle på Vestvågøy) 
av denne arten som hekker sør i landet. 
Sivsanger – Sett i perioden 6/6-23/7. Årets første fugl ble sett ved Skjerpvatnet (HVÅ) Her var 
også de to siste (OLH).  
Busksanger – En hann ved Ramsvika 20/6-4/7 (ENA m. fl.). Ny område- og kommuneart:   
254/248. Arten hekker fra Finland og østover, men overvintrer i India. Første funn i Nordland var 
på Røst i 2003, men er sett nesten hvert år siden og er blitt mindre sjelden. I 2019 ble denne 
sangeren funnet i fem kommuner i tillegg til Vestvågøy. 
Løvsanger – Sett i perioden 25/4-14/9. Årets første fugler, som er ny tidligrekord med åtte dager, 
ble sett på Eltoft (BKL) og i Saltisen (MMY). Den siste ble sett ved Storeidvatnet (MEG, Astrid 
Dømbe Eggen).  
Gransanger – Sett/hørt i perioden 3/4-18/10. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), mens den 
siste var på Toftan (HVÅ). 
Gulbrynsanger – Fem funn av seks fugler i perioden 8/9-6/10, alle på Toftan (MAR, HVÅ).   
Fuglekonge – To fugler i Steindalen 25/9, fire i Leknesmarka 29/9 og en ung hann, som ble 
ringmerket, på Toftan 11/10 (alle HVÅ, MAR).  
Gjerdesmett – Ble observert det meste av året, men flest i vinterhalvåret.  
Gråfluesnapper – Noen få observasjoner i perioden 31/5-14/8. Den første fuglen ble sett på 
Sandberg (JSI), mens den de to siste var i Stamsund (ABS).  



Svarthvit fluesnapper – Sett i perioden 27/4-17/8. Den første fuglen, en hann, var i Kyllingdalen 
(DBE), mens de tre siste fuglene oppholdt seg på Toftan (HVÅ).  
Kjøttmeis – Vår vanligste meiseart. Flest fugler, 15, var det på Kvalnes 1/11 (JOL, MEG). 33 
reirunger ble ringmerket på Toftan i sommer (HVÅ).  
Blåmeis – Nå helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (maksimum 5).  
Granmeis – Helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (maksimum 4). 
Stjertmeis – Fem fugler ved Smorten 27/10 (MMY). 16. året arten besøker vårt område. 
Skjære – Helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (maksimum 10). 
Kråke – Helårsfugl. Størst antall 10/8 da minst 100 fugler trakk over Toftan på vei til 
overnattingssted (HVÅ, MAR).  
Ravn – Helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (mindre enn 10). 
Stær – Noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte lokaliteter. Flest fugler, minst 200, 
var det på Sandberg 25-26/8 (JST).  
Gråspurv – Uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Flest fugler, ca. 50, ble sett på 
Klevstad tidlig på året (BKL). 
Pilfink – En fugl på Kvalnes 1/11 (JOL, MEG). Funn nr. 11 i vårt område av denne nære 
slektningen til gråspurv. Arten ser ut til å ha blitt vanligere i Nordland i senere år. 
Bokfink – Denne arten, som tidligere var en sjelden gjest, er nå ganske vanlig hele året, men få 
funn i august-september.  Flest fugler, 10, ble sett  på Toftan 30/3 (MAR, HVÅ). 
Bjørkefink – To funn i februar: en fugl på Toftan 6/2 (HVÅ) og en på Tussan 28/2 (OLH). Videre 
sett i perioden 19/4-1/11. Den første av disse ble sett på Eggum (AMD), mens den siste var på 
Kvalnes (JOL, MEG). 
Bergirisk – Sett i perioden 1/4-12/10. Den første på Ballstad (ØHE), mens de fem siste var på 
Sandberg (JSI). Flest fugler, ca. 15, ble sett flere steder/ganger. 
Gråsisik – To fugler i Stamsund 19/1 og en 28/1 (ABS). Dessuten observert i perioden 13/4-
6/11. Den første av disse var ved Voieveien (MMY), mens de fem siste viste seg ved 
Storfjordvatnet (ØHE). En enslig fugl dukket så opp i Indre Borgpoll 25/12 (ABS). Flest fugler, 
ca. 100, var det på Sandberg rundt 20/8 (JSI).  
Brunsisik – To fugler ble ringmerket på Toftan, henholdsvis 16/9 og 16/10 (HVÅ). 
Polarsisik – En fugl ved Saupstad, Gimsøya 7/9 (JST) og 2 fugler på Toftan henholdsvis 23/9 og 
25/9 (HVÅ).   
Stillits – En fugl på Gravdal 26-27/5 (LUP, HVÅ). Kommune- og områdefunn nr. tre av denne 
arten som hekker i varierende antall i Sør-Norge. 
Grønnfink – Helårsfugl som ser ut til å øke i antall etter noen år med problemer. Flest fugler, ca. 
50, var det på Sandberg flere ganger i oktober-november (JSI). 
Grønnsisik – Noen funn i perioden 26/5-6/10. Den første fuglen ble sett på Gravdal 25/6 (LUP), 
mens de fem siste var på Fygle (MMY). Flest fugler, 15, var det i Valberg 25/7 (OLH). 
Dompap – Selve ”julefuglen”, men kan være overraskende vanskelig å få øye på om sommeren 
selv om den ofte høres. 
Konglebit – Syv fugler over Lauvåspollen 27/10 (MMY), en på Gravdal 8/11 (OLH) og fire i 
Slydalen 9/11 (ENA). Dette er 5. året denne arten besøker oss. Hekker i Finnmark. 
Grankorsnebb – Flokker med opptil 35 fugler sett hele året en rekke steder. Den største 
flokken var på Toftan 29/10 (HVÅ). 
Furukorsnebb – Fem fugler på Toftan 1+3/8 (HVÅ). Dessuten en nær Gravdal 11/10 (MMY).  
Båndkorsnebb – Invasjon i høst. Sett flere steder i perioden 8/7-11/10. De tre første på Toftan 
(HVÅ), mens den siste ble observert nær Gravdal (MMY). Flest fugler, ca. 20, var det på Toftan 
5/8 (HVÅ). 
Sivspurv – Tilstede 26/4-30/9. Årets første fugl sang ved Storeidvatnet (MMY), mens den siste 
viste seg på Sandberg (JSI).   
Snøspurv –Et svært moderat vårtrekk i år. Kun to kjente funn: 10 ind. på Sandøya 7/4 (HVÅ, 



MAR) og 20 fugler på Eggum dagen etter (AMD). 
Lappspurv – En hann på Saupstadneset, Gimsøya 4/5 (JST) var årets eneste funn.   
 
Observatører: ABS = Ann Britt Pilegaard-Simonsen, AMD = Anne Merete Davidsen, ASO = 
Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, DBE = Dag Berg, ENA = Erik Nydal Adolfsen, FSO = 
Frantz Sortland, HVÅ = Harald Våge, JOL = Jon Olav Larsen, JSI = Johan Sirnes, JST = John 
Stenersen, LUP = Leif Uppheim, MAR = May Arild, MEG = Martin Eggen, MMY = Marie 
Myklebust, OLH = Ole Lykke Henriksen, YHE = Yngve Henriksen, ØHE = Øyvind Heldal. 
 
 


	Smålom – Den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 41, utenfor Kvalnes 2/3 (BKL).
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	Gråstrupedykker – 1-11 fugler i Vinjevika, Gimsøya fra årsskiftet og fram til 15/5 (JST m.fl.). Ble også sett her 20/9 (OLH) og 17/10 (13 fugler) (JST).
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	Småspove – Sett i perioden 17/3-4/9. Den første fuglen, som bare kom to dager senere enn tidligrekorden fra i 2018, ble sett ved Farstadvatnet, men den siste var på Sandøya (begge OLH).
	Linerle – Sett i perioden 10/4-16/10. Årets første fugl var i Rokkvika mellom Steine og Stamsund (ABS), mens den siste var på Saupstadneset, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 12, var det i Halsvågen 2/9 (HVÅ).
	Jernspurv – Tilstede i perioden 13/4-8/9. Den første ble sett ved Voieveien (MMY), mens den siste fuglen ble sett på Toftan (HVÅ).
	Rødstrupe – Sett i perioden 22/4-11/12. Den første ble sett ved Voieveien (ABS), mens den siste fuglen ble sett på Sandberg (JSI).
	Snøspurv –Et svært moderat vårtrekk i år. Kun to kjente funn: 10 ind. på Sandøya 7/4 (HVÅ, MAR) og 20 fugler på Eggum dagen etter (AMD).

