
Årgang 43 | Nr. 1 - 2016

Norsk Ornitologisk Forening
avd. Sør- og Nord-Trøndelag

TRØNDERSK
NATUR

Steppehauker
på Ørlandet

Guide ti l fuglel ivet i Røyrvik

Fugler i Sør-
Trøndelag 2014





3Trøndersk Natur Nr. 1-2016

Trøndersk Natur (TN) utgis av
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Sør- og Nord-Trøndelag

Ansvarlig redaktør
Thomas Kvalnes

Øvrig redaksjon
Rolf B. Sandven, Morten Martinsen,
Arnt Stavne, Bjørn-Steinar Tanem og
Vegard Aksnes

Kontakt
Trøndersk Natur
c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim
trondersk.natur@gmail.com

Om redaksjonen
Styret i NOF Sør-Trøndelag har vært
redaksjon for dette nummeret. Ny

redaksjon vil bestå av Øystein R.
Størkersen (redaktør), Rolf Terje
Kroglund, Charlotte Hallerud og Per
Inge Værnesbranden.

Trykk: Skipnes Kommunikasjon,
Trondheim
Layout: Thomas Kvalnes
ISSN: 0806-0517
Opplag: 550 eks.

Manuskriptfrister
TN 2-16: 15. november 2016
TN 1-17: 1. mars 2017

TN utkommer med to hefter pr år.
Artikler og innlegg til TN sendes
redaksjonen som digitale dokumenter
pr e-post eller pr post på egnet
lagringsmedie. Vennligst orienter
redaksjonen i god tid før innsending.
Forfattere og fotografer gir utgiver

rettigheten til å publisere innsendt
materiale i trykt og digital form. Det
utbetales ikke honorarer.

Adresseforandringer
Tidsskriftet sendes ut til alle som har
betalt lokalt tillegg for NOF avd. Sør-
eller Nord-Trøndelag på grunnlag av
medlemslistene. Endring av adresse,
etterlysning av manglende blad o.l.
må derfor rettes til respektive
fylkeslag.

Forsidebilde
Svartand hann fotografert ved Vesle
Orkelsjøen 3. juli 2016.
Foto: Jon Helle.
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enkelt ved størrelsen på den røde panneknølen. Foto: Morten Vang/www.fuglefoto.net.
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Gratulerer, du har nå et nytt nummer av
Trøndersk Natur i hendene. Forut for denne
utgivelsen er det gjort flere forandringer i

tidsskriftet. Denne lederspalten som du nå leser er en av
nyhetene og skal følge tidsskriftet videre. Det er likevel
ikke den største forandringen.

Etter 11 år som redaktør for tidsskriftet har Trond
Haugskott sendt stafettpinnen videre. Jeg vil starte med å
berømme innsatsen han har lagt ned for
å gjøre TN til det flotte produktet det er
i dag. Trond har latt sine tegninger og
akvareller pryde tidsskriftet i hele
perioden. Dette har gjort TN til noe som
ingen andre fylkestidsskrift har kunnet
måle seg med. I tillegg gav Trond
layouten til TN et realt løft da han tok over som redaktør.
Sammen med de artikler og bilder som er publisert
gjennom årene, har det sikret oss et moderne tidsskrift å
hygge oss med. Jeg er sikker på at jeg har alle leserne av
TN i ryggen når jeg uttrykker takknemlighet for det
arbeidet Trond har utført og ønsker ham lykke til videre!
Det vil også i framtiden være rom for bidrag fra Trond i
Trøndersk Natur.

Styret i NOF avdeling Sør-Trøndelag har vært

midlertidig redaksjon for dette
nummeret av Trøndersk Natur, med
undertegnede som ansvarlig redaktør.
Jobben har vært større enn vanlig siden
det også måtte lages en ny layout for
tidsskriftet. Parallelt har styret jobbet
med å etablere en ny redaksjon. Trond arbeidet alene som
redaktør for TN, slik flere redaktører har gjort før ham.

Nå ønsket styrene i NOF Sør- og Nord-
Trøndelag å etablere en redaksjon med
tre medlemmer og redaktør. Dette
arbeidet gikk raskt når det først kom i
gang, og uten ytterligere ventetid er det
nå på tide å introdusere den nye
redaksjonen. Øystein R. Størkersen trer

inn som redaktør og med seg på laget får han Charlotte
Hallerud, Rolf Terje Kroglund og Per Inge
Værnesbranden.

Jeg ønsker den nye redaksjonen lykke til og håper alle
lesere får en fuglerik høst!

Lederen i ST har ordet

Trond har latt sine
tegninger og

akvareller pryde
tidsskriftet.

Linerlene er nå dratt sørover til overvintringsområdene rundt middelhavet. Foto: Thomas Kvalnes.

| Leder NOF avd. Sør-Trøndelag

Thomas Kvalnes
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Opplev fuglelivet i Røyrvik

Iperioden 2010 til 2016 har
forfatterne tilbragt mange
feltdøgn i Røyrvik. Våre besøk

har i hovedsak vært knyttet til

prosjektarbeid på den eksklusive
bestanden av sædgås u.a. fabalis som
fortsatt hekker i Nord-Trøndelag
(Kroglund og Østnes 2015a). Under
dette arbeidet, men også i ledige
stunder, når vi har fartet rundt i
kommunen, har vi opplevd at
Røyrvik er svært så spennende.
Målsettingen med denne artikkelen er
å presentere det vi har erfart som
spennende lokaliteter, samt å nevne
noen spennende arter det er mulig å
komme i kontakt med. Basert på våre
erfaringer er det kanskje særlig
andefugler, skogshøns, vadere,
rovfugler og spurvefugler som er
godt representert. Det kan jo allerede
her nevnes at dette er den eneste

kommunen i fylket hvor alle de fire
alpine dykkendene hekker (Kroglund
og Østnes 2015b). Av rovfugler har vi
under våre opphold registrert

Rolf Terje Kroglund
Førstelektor
Nord Universitet

Jan Eivind Østnes
Førsteamanuensis
Nord Universitet

Tom Roger Østerås

Bilde øverst: Svømmesnipe. Foto: Jan
Eivind Østnes.

Denne artikkelen om fuglelivet og fuglelokaliteter i Røyrvik er inspirert av to
tidligere TN-artikler (Venås 2014, Østerås og Venås 2015). Til forskjell fra
eksempelvis Lierne, har Røyrvik tradisjonelt vært lite besøkt av ornitologer. Dette
er nok ikke fordi potensialet er særlig mindre, men ornitologer er konservative i
valget av lokaliteter for sine utferder. Vi håper vår artikkel bidrar til flere besøk,
flotte opplevelser og verdifulle registreringer av fuglelivet i Røyrvik.

Steppehauk. Foto: Tom Roger Østerås.
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følgende arter: Kongeørn, havørn,
fiskeørn, musvåk, fjellvåk,
hønsehauk, spurvehauk, steppehauk,
myrhauk, jaktfalk, vandrefalk,
tårnfalk og dvergfalk. Av vadere er
boltit, sandlo, heilo, vipe, tjeld,
temmincksnipe, rødstilk, sotsnipe,
strandsnipe, skogsnipe, grønnstilk,
brushane, storspove, småspove,
gluttsnipe, enkeltbekkasin,
dobbeltbekkasin, fjellmyrløper og
svømmesnipe på artslista. I likhet
med nabokommunen i sør, Lierne,
gir også et besøk i Røyrvik
muligheten til å møte østlige arter.
Sidensvans blir stadig mer vanlig og
hekker mange steder, båndkorsnebb
blir også regulært registrert i
hekkesesongen og med tålmodighet
og god feltinnsats er også lappmeis
innenfor rekkevidde.

Dersom dere legger turen til
Røyrvik i april/mai anbefaler vi å ta
av fra E6 ved Lassemoen, kjøre
østover mot Skorovatn for så å
fortsette langs vestsida av Tunnsjøen
mot Gjersvika. Seint i mai og i juni er

det erfaringsmessig best å kjøre E6 til
Brekkvasselv for så å legge turen over
Steinfjellet. Denne ruta blir ekstra
spennende om dere bruker litt ekstra
tid og kjører «gammelvegen».
Avkjøringa til gammelvegen er dårlig
merket, men ta av til venstre når dere
er nesten framme ved
Steinfjelltunellen. Dette blir da ingen

fartsetappe, men gir muligheter for
observasjoner av alpine arter fra
vegen.

I og med at «alle», med unntak av
de som kommer fra Lierne, kjører
gjennom deler av Namsskogan på
veg mot Røyrvik har vi valgt å omtale
et mindre antall spennende lokaliteter
også derfra.

1. Grøndalen
(Namsskogan)

På tidlige vårturer i slutten av april
eller tidlig i mai kan kjøreturen
gjennom Grøndalen være spennende.
Ikke lenge etter avkjøringa fra E6
dukker de første trostene opp i
vegkanten. Flere 10-talls duetroster er
fullt mulig i løpet av en overfart. Ikke
like tallrik, men like fullt er også
ringtrost regulær langs vegen på
denne tiden. Av mer spesielle
egenopplevelser kan vendehals første
uka i mai nevnes.

2. Tunnsjørøyrvik
Obligatorisk stopp på vegen

mellom Skorovatn og Gjersvika. Ta
til høyre i krysset og kjør et par
hundre meter på vegen i retning
Lierne. Herfra har dere god oversikt
over store areal med dyrka mark, ei
spennende vik i Tunnsjøen og
omkringliggende blandingsskog. På
tidlige vårturer kan dyrkamarka være
dekt av gressender, vadere og
spurvefugl. Sett av litt tid her da det

Ringtrost hann. Foto: Jan Eivind Østnes.

Dette er den eneste
kommunen i fylket

hvor alle de fire
alpine dykkendene

hekker.



Kart over
Røyrvik

kommune
med

tilgrensende
Lierne og

Namsskogan
kommuner.

Interessante lokaliteter
for fuglekikking er

indikert med nummer.
Beskrivelse av hver

lokalitet finnes i teksten.
Kartkilde: © Kartverket.
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stort sett alltid «dukker opp» noe. På
vaderfronten kan arter som rødstilk,
grønnstilk, småspove, strandsnipe,
temmincksnipe, heilo og vipe
nærmest forventes. I tillegg er boltit
heller ingen umulighet. Store
mengder linerler, gulerler, bokfink,
bjørkefink og heipiplerker bør også
vies oppmerksomhet da det
innimellom kan være noe annet. Vi
har bl.a. hatt rastende lappspurv her.
På denne lokaliteten ser vi «alltid»
rovfugl, og selv om trivielle arter som
dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk
dominerer har vi ofte sett kongeørn
her. Våren 2015 hadde også en
steppehauk tatt en rast ved bredden
av Tunnsjøen, og gjennomførte i
klassisk kjerrhaukstil rolig
lavtflygende jakt over innmarka.

3. Spunstjønna
(Namsskogan)

Spunstjønna ligger på venstre side
når dere kjører oppover mot
Steinfjellet fra Brekkvasselv. Det er
litt drøy avstand, men med teleskop
oppnås bra oversikt fra vegen. Det er
fornuftig å sette fra seg bilen på ei lita
parkeringslomme på høyre side da

vegen ikke er særlig brei. Spunstjønna
er bl.a. en «bombesikker» lokalitet for
bergand på våren. Fram mot midten
av mai er det også alle muligheter for
å oppleve to-tre territoriehevdende
blåstruper i vierkjerrene langs vegen.
Av vadere har vi ofte vært i kontakt
med dobbeltbekkasin og grønnstilk
like inntil vegen her. En spillplass for
dobbeltbekkasin ligger også i
området.

4. Steinfjellet (deles
mellom Namsskogan
og Røyrvik)

Fra midten av mai er det verd å
investere litt tid på overfarten over
Steinfjellet. Har en anledning til å
snegle seg langs gammelvegen vil
dette gi ekstra muligheter. Det er helt
kurant å kjøre gammelvegen med
vanlig personbil, men da det ikke er
bare ornitologer som velger denne
sløyfa så pass på at vegen ikke
blokkeres for andre. En større
avkjørsel på venstre side i nærheten
av det høyeste punktet kan anbefales
for en liten rusletur i området. I dette
området hekker bl.a. temmincksnipe,
myrsnipe, sandlo, fjellrype og boltit.

Det bør også være mulig å finne
lappspurv i vierfeltene her. I gode
smågnagerår er også fjelljo en art som
kan «dukke opp» under overfarten.

5. Bjørkvatnet
Umiddelbart idet du kommer ut av

tunellen på vegen fra Namsskogan til
Røyrvik får du Bjørkvatnet på høyre
side. Fra vegen får du fin høyde. Det
er imidlertid litt drøy avstand så det
er nødvendig med teleskop.
Lokaliteten fortjener absolutt en
stopp, og tidlig i mai er det gode
muligheter for arter som brushane og
svømmesnipe. I tillegg huser området
mer trivielle arter som gulerle,
blåstrupe, rødstilk, grønnstilk,
enkeltbekkasin, fjellvåk m.fl. Her vil
du også som regel se et lite antall
bergender på denne tida, og dette er
en av de få lokaliteter hvor arten
fortsatt hekker i Nord-Trøndelag.
Vær ellers oppmerksom på snøspurv
som gjerne opptrer i veikanten ved
tunnelmunningen tidlig på året.

6. Gjersvika
Enten du kjører over Steinfjellet

eller du kommer via Skorovatn

Fjellvåk. Foto: Tom Roger Østerås.
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kommer du til Gjersvika på vegen
mot Røyrvik sentrum. Det er
obligatorisk med en kort stopp her.
Du har god oversikt fra vegen. Med
hell er det faktisk mulig å oppleve alle
våre fire alpine dykkender her
(sjøorre dog unntaksvis). Fra
Gjersvika er det kort avstand til den
eneste kjente hekkelokaliteten for
sjøorre i Nord-Trøndelag. Fra
vegskuldra har du forholdsvis kort
avstand til eventuelle rastende fugl på
denne lokaliteten. Lokaliteten er
erfaringsmessig ikke så spennende i
forhold til vadere, men rastende
temmincksniper er registrert.

7. Røyrvika
Like nedenfor Røyrvik sentrum

ligger lokaliteten: Røyrvika. Det er
ofte mer trivielle arter som påtreffes,
men på enkelte dager kan det være
godt med fugl her. De vanligste
vaderne er representert, det samme
med smålom og storlom, trane og
noen titalls gress- og dykkender.
Våren 2015 ble over 20 bergender

registrert samtidig her! Havelle og
svartand blir også sett her på våren,
mens de venter på at
hekkelokalitetene i Børgefjell blir
tilgjengelige. Eneste funn av
knoppsvane (2010) og gravand (2013)
i Røyrvik kommune er fra denne
lokaliteten. Tårnfalk hekker
tilsynelatende årvisst like ved og
dukker «alltid» opp her.

8. Storfloen
Definitivt en av Røyrvik

kommunes aller beste lokaliteter!
Området er så stort at her bør en
stoppe på i alle fall et par steder. Ta
til venstre på vegen fra Røyrvik
sentrum østover mot Hudningsdalen
(skiltet mot Namsvatnet).
Umiddelbart kommer ei avkjøring til
høyre med parkering og infotavle.
Dette er en fin plass for å se over de
vestlige deler av Storfloen. Vi har
flere ganger hørt spillende
dobbeltbekkasin fra parkeringa her.
Etter at dere er ferdig her kjør tilbake

til krysset og ta til venstre innover
Hudningsdalen. Da kommer flere
møteplasser som kan benyttes til
parkering i forhold til å se over mer
sentrale deler av Storfloen. Basert på
mange, mange timer i dette området
anbefaler vi at området studeres fra
avstand og at en ikke tråkker av gårde
utover i våtmarksområdet. Dette ikke
bare av hensyn til fuglelivet, men
faktisk også i forhold til
ornitologenes uttelling. Med litt
høyde oppnås mye bedre oversikt
enn om en går helt ned på myrflata.

Forfatterne har besøkt denne
lokaliteten i forbindelse med flere
kartleggingsprosjekter bl.a. på
brushane og fjellmyrløper (Østnes &
Kroglund 2014, Østnes & Kroglund
2015). I flere år nå har Storfloen vært
den største spillplassen for brushane i
Nord-Trøndelag. Vi har registrert i
størrelsesorden 8-15 spillende hanner
i området hvilket i seinere år er blitt
et uvanlig syn (kanskje med unntak av
enkelte steder i Finnmark). Storfloen
er også en regulær hekkelokalitet for

Brushane. Foto: Jan Eivind Østnes.
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fjellmyrløper, og det er fullt mulig å
se flere spillende hanner samtidig.
Igjen er beste oppskrift å bruke litt
tid. Basert på egne erfaringer er det
slett ikke uvanlig å oppleve spillende
fjellmyrløper her midt på dagen.
Ellers gir Storfloen perfekte
jaktmuligheter for arter som jordugle,
fjellvåk, tårnfalk og myrhauk, men for
alle disse er smågnagersituasjonen
selvsagt avgjørende. Posteringsjegere
som haukugle og varsler er også
«vanlig» på Storfloen. Tornskate ble
sett her så seint som våren 2015.
Lokaliteten huser også flere par
rødnebbterner, smålom, viper,
myrsnipe, rødstilk, grønnstilk og
heilo. Sangsvane har også
gjennomført hekkeforsøk, uten at
vellykket hekking er konstatert. De
senere år har 2-10 rastende
dvergmåker oppholdt seg i området
noen dager på våren.

9. Bjørkmoen
Neste stopp innover

Hudningsdalen er Bjørkmoen.
Området ligger på samme side av
vegen som Storfloen. Dette er ved
den første bosettingen innover dalen.
Ta av til venstre like før en enebolig
på venstre side. Vegen nedover er
ofte stengt med bom, og vi anbefaler
at bilen uansett parkeres ved
bommen. Nede på området er det av
og til aktivitet ved den sørsamiske
temaparken «Destinasjon Derga» -
vis hensyn! På dyrkamarka her kan
det være store mengder spurvefugl,
vadere og ender. Flere titalls gulerler,
heipiplerker, blåstrupe,
enkeltbekkasin og heilo er regulært
her. Brushaner (og høner) som spiller
på Storfloen drar også gjerne til
innmarka ved Bjørkmoen for
næringssøk. Nede ved vannkanten
møtes du av storlom, rødnebbterner
og gjerne også svømmesniper. Andre

spennende arter vi har notert herfra
er knekkand, jordugle og dvergmåke.

10. Litjbotn
En av de mest spennende

lokalitetene i Røyrvik, og det sier ikke
så lite. Et besøk her i månedsskiftet
mai/juni gir alltid flotte opplevelser.
Her kan du påregne gressender som
stokkand, krikkand, brunnakke og
stjertand. Skjeand er også sett her.
Vaderne er representert med
brushane, rødstilk, grønnstilk og
strandsnipe. Et større trekkplaster er
kanskje de ofte tallrike
svømmesnipene som årvisst raster
her før de trekker inn mot
hekkelokalitetene i fjellet. Det er helt
vanlig å påvise et 20-talls (ofte flere)
svømmesniper på lokaliteten første
uka i juni. Ett til to par
rødnebbterner hekker også årvisst på
lokaliteten. Med litt hell har du også
muligheten til å oppleve rastende

Rugde. Foto: Jan Eivind Østnes.
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dvergmåker som snapper insekter
over vannspeilet i Litjbotntjønna.
Såpass mange som 10 individer er
sett samtidig. Etter at fuglene på
vannet er studert kan det også svare
seg å bruke kikkerten litt. Særlig over
ryggen på nordsida har vi tidvis hatt

god uttelling i form av arter som
dvergfalk, myrhauk, hønsehauk,
jaktfalk og kongeørn. Er det bra med
gnagere er også tårnfalk og haukugle
vanlig forekommende. Mot sør og
fjellet Firklumpen er det med
teleskop gode muligheter til å se

næringssøkende fjellryper på de
øverste barflekkene. Her passerte
også Storskrikørna «Tønn» på sin
turne i Nord-Trøndelag for noen år
siden. Vegen gjennom
Hudningsdalen er smal, så pass på at
du ikke hindrer trafikken.

Røy. Foto: Jan Eivind Østnes.
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11. Kjærnes
Litt øst for midten av

Hudningsvatnet ligger denne
spennende lokaliteten. Det er plass til
å parkere bilen i krysset ved
gårdsvegen til Kjærnes. Særlig god
uttelling kan påregnes under

snøsmeltinga når dyrkamarka mellom
vegen og Hudingsvatnet er delvis
under vann. Artslisten på vadere kan
bli imponerende her: Sandlo,
myrsnipe, brushane, temmincksnipe,
rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin,
småspove, strandsnipe, skogsnipe og

dobbeltbekkasin er fullt mulig. På
innmarka på motsatt side av vegen er
det fast rasteplass for heilo, men vi
har også notert boltit her. I mai er
også alle vanlige gressender innom
her, inkludert den halvsjeldne
knekkanda.

12. Lybekkdalen
Fra Hudningsvatnet er det etter

hvert ikke langt til riksgrensa, men
mellom ligger Lybekkdalen som går
tilnærmet parallelt med vegen på
nordsida. Kjør østover mot Vestre
Vallervatnet. Her duger det ikke med
skåding fra vegskuldra, nå må fjellsko
på, men det anbefales. Dalføret er
rikt og naturskjønt med flott
vegetasjon dominert av høgstauder
som turt, tyrihjelm og ballblom.
Spillende liryper og syngende
ringtrost inngår i opplevelsene her.
Med litt hell er det også muligheter
for dvergspett, kongeørn, jaktfalk og
lappmeis. Sistnevnte er sett her flere
ganger (pers. medd. Øyvind
Spjøtvoll). Lybekkdalen er også
vertskap for to større spillplasser for
dobbeltbekkasin (Østnes m.fl. 2014).

13. Husvika
Fortsett østover fra Bjørkmoen

innover Hudningsdalen ca. 1,5
kilometer til dere får elva på høyre
side ved Seteråsen. Ta av nordover
(til venstre) og kjør (rolig) innover i
retning Husvika (som er den østlige
delen av Vekteren). Frodig vegetasjon
og mye død og døende ved gir
attraktive hekkelokaliteter for mange
hulerugere. Båndkorsnebb er også
inne på artslista på denne
strekningen. Kjør rundt bukta til dere
er på nordsida, ved utløpet av
Husvikelva og gå nedover mot
vannet. Her oppnås fin høyde og god
oversikt over myrflater og østlige
deler av Vekteren. Rastende
dvergmåker synes å være årvisst her
nå, og en liten hekkebestand er trolig
i ferd med å etablere seg i området.
Noen par med rødnebbterne,



Trøndersk Natur14 Nr. 1-2016

brushane og storlom er også årvisst i
området. Fortsett videre nordover og
dere kommer inn på 361 like nord for
Vekterlia. Merk imidlertid at denne
veien om Husvika ikke er åpen før et
godt stykke ut i mai.

14. Vekterlia, Skånålia
og vegen mot
Namsvatnet

Fortsett vegen fra infotavla ved
Storfloen nordover mot Namsvatnet.
Vær særlig oppmerksom i området
ved Vekterlia og Skånålia. Her er
innmarksområder som er interessante
for rastende ender, vadere og
spurvefugl. Eneste kjente funn av
snadderand i Røyrvik er fra Vekterlia
(2015). En svartrødstjert på en
brøytestikke ved Skånålia første uka i
mai 2016, mens det ennå var over en
halv meter snø, er nok vårt mest

overraskende funn i Røyrvik. Tidlig
på året blir også snøspurv sett ved
Vekterlia, og i vegkanten videre
innover mot Namsvatnet. Spillende
dobbeltbekkasin er faktisk mulig å
oppleve fra vegen på denne
strekningen. Hyggelige arter som
blåstrupe, haukugle og varsler er også
innen rekkevidde. I gressbakkene ved
Vekterlia er både ringtrost og
duetrost alltid til stede i
trosteflokkene tidlig i mai.

15. Heimvatnet
Nesten framme ved Namsvatnet

ligger Heimvatnet på venstre side.
Kjør rolig og parker ved stor
garasje/driftsbygningen på venstre
side. På kveldstid i første halvdel av
juni er det gode muligheter til å se
sædgås herfra. Bruk teleskopet og se
nøye over innmarksområdene

sørvestover. Dette er en fast lokalitet
for sædgjess som mislykkes med
hekking eller som avstår fra hekking
inneværende sesong (Kroglund og
Østnes 2015a). Fuglene ankommer
dette området på tidlig kveld, og
beiter her til over midnatt. De er
imidlertid svært årvåkne og sky, og
det henstilles om at fuglene beskues
med teleskop på denne avstanden.
Dersom noen registrerer halsringer er
det et sterkt ønske om at disse
avleses, og videreformidles til oss.
Lokaliteten kan ellers varte opp med
et bra antall rastende vadere og
spurvefugl. I tillegg har dette etter
hvert også blitt en lokalitet hvor
overflygende fiskeørn kan påregnes,
og hvor mindre flokker med bergirisk
gjerne søker næring på vegkantene.

Sædgjess og trane i bakgrunnen. Flere av sædgjessene i Røyrvik er merket med halsring slik som den ene av disse fuglene.
Halsringene har en bokstav og to siffere. Foto: Jan Eivind Østnes.
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16. Strekningen
Røyrvik sentrum-
Liminglia (Lierne)

En kjøretur på denne strekningen
er alltid en opplevelse. Skal utbytte bli
stort bør en gjennomføre denne
turen før andre biler, dvs. mellom kl.

05:00 og kl. 07:00. Den beste delen
av denne turen er erfaringsmessig fra
kommunegrensa til Liminglia i
Lierne. Da må kuleramma fram om
en skal holde oversikt over antall
hønsefugl. Er det bra med
smågnagere er det heller ikke langt

mellom territoriene for tårnfalk og
fjellvåk på denne strekningen.
Framme ved innmarka på Liminglia
kan en møte flere hundre troster,
deriblant betydelige antall av både
ringtrost og duetrost.

En del av myrene på Storfloen. Dette er et ettertraktet område for blant annet brushane og fjellmyrløper. I tillegg sees det
flotte fjellet Dergaklumpen (1 108 moh) i bakgrunnen. Foto: Jan Eivind Østnes.
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Steppehauker i Grandefjæra

Torsdag 3. september fant
Harald Dahlby og Svein
Melum en ung steppehauk

ved Innstrandfjæra på Ørlandet.
Senere på dagen ble fuglen
gjenfunnet jaktende over åkrene
innenfor amfiet sentralt i
Grandefjæra. Bilder av fuglen ble lagt
ut på artsobservasjoner.no, noe som
trigget skuelysten hos fuglekikkere i
fylket.

To steppehauker
Neste morgen dro Eirik Spets,

Emil Krokan og jeg på tur for å se
om vi kunne finne igjen fuglen. Den
viste seg å være svært så
samarbeidsvillig og dukket opp igjen
ved amfiet allerede kl. 0730, rett etter
vi ankom. Fuglen jaktet og var synlig
i noen minutter av gangen, for så å
være borte en stund, gjerne opp mot
en times tid. Den kom stadig
flygende tilbake med sine elegante,
fjærende vingeslag, og den ble sett til
og fra mellom Televerkets antenner
og Småbåthavna gjennom hele dagen.

Tidlig på ettermiddagen kom
fuglen flygende, jaktende over
jordene, før den landet i grasenga
innenfor amfiet. Det var første gang
vi så den sittende, noe som ga
mulighet til å studere de særegne
hodetegningene godt i teleskop.
Mens vi sto der og betraktet
skjønnheten, dukket plutselig enda en
kjerrhauk opp, flygende mot sør lavt
over kulturlandskapet. Umiddelbart
tenkte vi myrhauk, da denne fuglen
virket noe kraftigere, og det hadde
dessuten vært sett to hunnfargete

myrhauker på Ørlandet dagene i
forveien. Det ble imidlertid fort klart
at den nye fuglen var enda en
steppehauk. Den nye fuglen satte
tydeligvis lite pris på selskap, for det
første den gjorde var å fly rett bort til
steppehauken som alt satt på bakken
og gjøre et utslag mot denne, for så å
overta sitteplassen. Fugl nummer én
skvatt opp og fløy noen titalls meter
før den slo seg ned på bakken på
nytt. I manøveren viste fugl nummer
to frem en helt ustreket, oransjetonet
underside, og da den satt kunne vi
konstatere at hodetegningene også på
denne fuglen passet perfekt for
steppehauk. Etter et par minutter
lettet fugl nummer to og gjentok
angrepet på den første fuglen. Denne
lettet da på nytt og fløy sørover, og
den ble ikke sett igjen resten av
dagen.

Kjønnsbestemmelse
Den første steppehauken var en

hann. Bilder viser at fuglen har lys
iris, noe som er tilstrekkelig for å
kjønnsbestemme unge kjerrhauker.
Fuglen var dessuten veldig smekker i
flukt med en avsmalnende, spiss hånd
når den fløy aktivt. Hos rovfugler er
gjerne hannen mindre og slankere
enn hunnen. Så også hos steppehauk.

Fugl nummer to ga et noe
kraftigere inntrykk, og særlig var
hånden noe mer fyldig da fuglene
kunne sammenlignes direkte. Fugl
nummer to ble derfor antatt å være
en hunn, noe som kunne bekreftes
gjennom mørk iris, synlig på bilder
tatt to dager senere. De to fuglene
kunne for øvrig fint skilles fra
hverandre på fjærdrakten.
Framkanten av armen, utenfor det
lyse dekkerfeltet, var lysere brun enn

I løpet av ni septemberdager i 2015 ble hele tre steppehauker rapportert på Fosen i
Sør-Trøndelag. Dette er historien om to av dem.

Den andre fuglen skilte seg draktmessig fra den første gjennom en mørkere
framkant på armen og en halsboa som hadde lyse sjatteringer og strakk seg lenger
ned på brystsidene. Den ga også et litt kraftigere inntrykk da fuglene ble sett
sammen. Mørk iris bekrefter at denne fuglen er en hunn. Foto: Arvid Bredesen.

Andreas Winnem
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resten av vingeoversiden på den
første fuglen. På fugl nummer to var
dette partiet like mørkt som resten av
vingen. Forskjellen var tydelig nok til
at fuglene ganske enkelt lot seg skille
i flukt, selv om man bare så én av
dem. Hannen ble ikke sett igjen med
sikkerhet etter at den ble jaget av
hunnen. Bilder tatt de neste dagene,
viser hunnen.

Identifikasjon
Unge steppehauker er et vakkert

skue, både på grunn av den slanke,
elegante fremtoningen og den
grasiøse, dansende flukten, og fordi
fjærdrakten er tonet i oransje og har
velmarkerte tegninger. Det første
man legger merke til når man ser en
steppehauk, er gjerne at fuglen er
påfallende smalvinget, liten og slank
sammenlignet med myrhauk, og den
har en elegant, dansende flukt med
lette, fjærende vingeslag. Myrhaukens
håndsvingfjær danner fem tydelige
fingre ytterst på vingen, mens
steppehauken med sin smalere hånd,
kun har fire fingre. Den største
forvekslingsrisikoen er derfor unge
enghauker, som også er slankere og
lettere i flukten enn en myrhauk.

Fjærdrakten på en ung steppehauk
er karakteristisk med en helt ustreket
underside, vakkert farget i en

oransjebeige fargetone.
Hodetegningene er velmarkerte og
artstypiske og viktige å merke seg for
en sikker artsbestemmelse. Unge
steppehauker har et ustreket, lyst
bånd rundt hele nakken, som
avgrenses i bakkant av en
kontrasterende brun krage, som i
varierende grad strekker seg ned på
brystsiden. Denne mørke kragen

omtales gjerne som en «halsboa».
Både over og under øyet har
steppehauken små hvite tegninger.
Den siste rammes inn av mørkebrune
øredekkere. Denne mørke
kinntegningen strekker seg helt frem
mot nebbet, slik at den hvite
tegningen under øyet er adskilt fra
nebbet. Hos en ung enghauk vil det
hvite partiet under øyet være større,
og det brune partiet på kinnet

strekker seg ikke fram til nebbet. Den
lyse kragen og den mørke halsboaen
er også mindre markerte og
kontrastfylte, og begge tegningene er
streket.

En ung myrhauk er en kraftigere
og større fugl, og den bestemmes
også lett på fjærdrakten. Unge
myrhauker har alltid et streket bryst,
og den mangler steppehaukens klare
oransje fargetone. De siste årene har
det imidlertid blitt dokumentert
hybridhekkinger i Finland, og flere
antatte hybrider rapporteres nå årlig i
Sverige og Finland. Det er også gjort
noen få funn i Norge. Alle
kjennetegn bør derfor helst stemme
før man kan være sikker på hva man
har foran seg. Det er uansett alltid
fint med god fotodokumentasjon for
en sikker ID av unge kjerrhauker.

Også undersiden av svingfjærene
byr på diagnostiske kjennetegn. Hos
en ung steppehauk viser undervingen
en påfallende kontrast mellom veldig
mørke armsvingfjær og lyse
håndsvingfjær. Denne kontrasten har
også ungfugler hos enghauk og

Hos steppehauken danner de fire
ytterste håndsvingfjærene frittstående
fingre. En myrhauk har fem slike fingre.
Hos unge kjerrhauker er
armsvingfjærene veldig mørke på
undersiden, men dette er mest
utpreget hos steppehauk. Dette mørke
feltet danner en stor kontrast mot de
lysere håndsvingfjærene. Disse har hos
en ung steppehauk kun en diffust
avsatt mørk bakkant, og de mørke
tuppene på fingrene er mindre, lysere
og mer diffust avsatt enn hos myrhauk
og enghauk. Legg merke til lys iris,
som forteller at denne fuglen er en
hann. Foto: Svein Melum.

Kontrastrike lyse bremmer på svingfjær
og alle dekkfjær på oversiden av
vingen er et karaktertrekk for juvenil
drakt hos steppehauk, som det også er
hos mange andre rovfuglarter.
Foto: Svein Melum.

Steppehauker i juvenil drakt har en
brunoransje farge på hele undersiden.
Brystet og buken er helt uten streking,
noe en ung myrhauk ville hatt. Den
lyse, ustrekete halskragen som
strekker seg rundt nakken og skiller
den mørke kinntegningen fra den like
mørke halsboaen, er artstypisk.
Foto: Svein Melum.

Mens vi sto der
og betraktet
skjønnheten,

dukket plutselig
enda en kjerrhauk
opp, flygende mot

sør lavt over
kulturlandskapet.
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myrhauk, men den er mest markert
hos en steppehauk.
Håndsvingfjærenes mørke flekker er i
gjennomsnitt mindre og litt mer
uregelmessig avsatt på en steppehauk,
men det er betydelig individuell
variasjon. To detaljer er likevel
typiske for steppehauk kontra
enghauk. Den innerste delen av
håndsvingfjærene mangler gjerne
mørk bånding, noe som gir et
sammenhengende lyst felt utenfor de
mørke spissene på hånddekkerne.
Denne lyse tegningen omtales gjerne
som en lys «bumerang» på grunn av
den avbøyde formen på feltet.
Dessuten er den mørke bakkanten på
hånden kun diffust avsatt. De mørke
spissene på fingrene er også grålige
og lite markerte. En ung enghauk
mangler tydelig lys «bumerang», har
en markert og skarpt avsatt mørk
bakkant på hånden, og de mørke
tuppene på fingrene er større,
mørkere og skarpere avsatt. For den
som ønsker å sette seg nærmere inn i
identifikasjonen av artene, anbefales
Forsman (2016).

Når man er så heldig å komme
over en steppehauk på høsten, er det
altså viktig å merke seg detaljer for å
gjøre en sikker artsbestemmelse.
Sannsynligheten taler imidlertid for at
en ubestemt steppehauk eller
enghauk er den første arten.
Steppehauken hekker på steppe og i
jordbrukslandskap primært fra
Ukraina og østover. Den har de siste

årene utvidet utbredelsen sin
vestover, og flere hekkefunn er gjort i
Finland. Funnfrekvensen i Norge har
følgelig økt betydelig det siste tiåret.
Arten har topper i funnstatistikken
både vår og høst. Den opptrer nå
gjerne med et titalls individer i Norge
hver høst, fugler på vei mot
overvintringsområdene i tropisk
Afrika. Enghauk er derimot en
utpreget vårart hos oss. Høstfunn av

ungfugler forekommer, men langt
mindre hyppig enn hos steppehauk.
Norske funn av enghauk gjøres
dessuten i all hovedsak langs kysten
fra Jæren til svenskegrensen, og det
foreligger ingen godkjente funn i
Trøndelag. Steppehauken viser en
mer variabel geografisk opptreden,
og særlig høstfunn er gjort spredt
over hele landet.

Godkjente trønderske funn av steppehauk.

Alder

16.5.2010

1K

Sted

Leksdalsvatnet, Verdal, NT

Grønningsbukta, Rissa, ST

F

Dato

Grandefjæra, Ørland, ST 4.-6.9.2015

Vera, Verdal, NT

Teveldalen, Meråker, NT

Brekken, Røros, ST

Innstrand og Grandefjæra, Ørland, ST

26.8.2010

21.8.2011

9.6.2012

Kjønn

M

2K

1K

1K

2K

3K 12.6.2013

1K 3.-4.9.2015

X

M

X

M

M

Litteratur
Forsman, D. 2016. Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the

Middle East. Bloomsbury Publishing, London.

Besøkende på Øysand-siden av Gaulosen må betale for parkering. NOF avdeling Sør-
Trøndelag har en avtale med Øysand Camping om et sterkt rabattert årskort til 300 kr.

Parkeringskortet vil være gyldig frem til 1. september 2017.

Medlemmer av NOF som ønsker å kjøpe et parkeringskort sender en e-post til:
sor-trondelag@birdlife.no

Parkering ved Gaulosen

Steppehauk i Trøndelag
I Trøndelag er steppehauk en sjelden art. Første funn ble gjort så sent som i

2010. De siste seks årene har imidlertid syv individer blitt godkjent. I tillegg
foreligger det ytterligere en håndfull funn fra 2015, men alle disse er enda ikke
behandlet av LRSK. Arten viser således en stigende trend, i likhet med i resten
av Skandinavia. Det er derfor all grunn til å tro at vi vil få oppleve flere møter
med denne elegante arten i årene som kommer.
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Verdens fugleliv er truet fra
mange kanter. Felles for
dem alle er at det er mange

lokale OG regionale
påvirkningsfaktorer som utgjør den
totale negative trenden. 421 millioner
fugler er borte fra den europeiske
faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart

i Norge er truet eller nært truet. I
mange saker er det kommunene der
hver enkelt av oss bor som har
ansvaret for naturen både vi og
fuglene er avhengig av. Bortfall av

gode plasser for næringssøk og
hekking er fortsatt den primære
årsaken til at fugler forsvinner.

Fuglevern
Naturvernarbeid omfatter det

meste av det vi sysler med i NOF,
både nasjonalt og lokalt. Enten vi er

ute for å registrere fugler i
nærmiljøet, driver med vinterfôring
eller forteller andre om fugler, er det i
vid betydning naturvernarbeid.
Gjennom å kartlegge fugler og
bevisstgjøre andre om fuglers krav til
miljø legges mye av grunnlaget for
god forvaltning av fuglene.
Naturvern, mer spesifikt fuglevern, er
så viktig for oss at det til og med er
inkludert i navnet vårt: Norsk
Ornitologisk Forening – forening for
fuglevern.

I NOFs strategi vedtatt på
årsmøtet i 2014 er forvaltning av
fuglene våre på en bærekraftig måte
mål nummer én av totalt fire
satsingsområder. NOF har lenge vært
en sentral aktør i norsk

Foreningen for fuglevern og
fuglevernere

Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være slagkraftig i naturvernarbeidet.
Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur hver dag, som følger
med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og
naturområder går utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette!

Martin Eggen
Naturvernrådgiver
Norsk Ornitologisk Forening

Bilde øverst: Martin Eggen er ny
naturvernrådgiver i NOF, og
organisasjonen ønsker med ansettelsen
å øke slagkraften i naturvernsaker.
Foto: Jon Olav Larsen.

Uten NOF ville
norsk natur vært

fattigere.
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naturforvaltning, ikke minst gjennom
å ha en medlemsmasse av kyndige
fuglefolk. Dette setter oss i en
særstilling. Dette gjør at vi blir lyttet
til, og selv kan bidra med verdifull
informasjon. Rundt omkring er det
mengder av NOFere som legger inn
observasjoner i artsobservasjoner.no,
og således bidrar til kunnskap om
naturen. De fleste lokallag og
fylkesavdelinger har på et eller annet

tidspunkt kommet med uttalelser
eller jobbet mer planmessig med å
engasjere seg når fugleliv i deres
område er truet. Mange jobber godt
med dette, og opplever at det er en
aktivitet som gir både tap og seire.
Mest av alt gir det mening. Hva kan
være bedre for en fuglekikker enn å
bidra til å ta vare på fuglene rundt
oss?

Gjør hverandre gode!
Dette ønsker vi mer av. For å

styrke fuglevernarbeidet har derfor
NOF ansatt en egen
naturvernrådgiver, som skal ha et
spesielt fokus på fuglevern. En av de
primære oppgavene er å styrke
naturvernarbeidet ute i lokallag og
fylkesavdelinger. Med våre 9000
medlemmer, der svært mange kan
tenkes å ha ressurser å bidra med, er

Den viktigste årsaken til at det blir færre fugler er ødeleggelse av områder for næringssøk og hekking. Brekstadfjæra i Ørland
var et av de viktigste våtmarksområdene i den sørtrønderske kommunen, men ble vedtatt utfylt til næringsformål.
Fylkesmannen har levert innsigelse mot planene. Foto: Georg Bangjord.
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potensialet for enda mer engasjement
stort. Ved å hjelpe hverandre og gi
hverandre tips vil vi bli enda mer
slagferdig. Dette gjør vi gjennom:

• Å gi hverandre tips om
ressurspersoner og kontaktpersoner.

• Å vise frem de gode resultatene.
Hva har fungert andre steder?

• Å bidra med det hver enkelt er
god på, og få hjelp til det man føler

seg utrygg på.
• Å bygge kompetanse innad i

foreningen.
• Å følge med på små og store

naturvernsaker over hele landet.
• Å bli sett og hørt i den offentlige

debatten.

De hyggelige
eksemplene

Det er viktig å huske på at det vi
gjør betyr noe, også i et langt
perspektiv. NOF har siden 1957
bidratt til å sette fuglevern på kartet.
Vi har vært sentral i å foreslå
verneplaner og opprette
naturreservater over hele landet. Vi
har gjennom årtier korrigert og vært
både en vaktbikkje og støttespiller til
forvaltningen. Mange naturinngrep er
ikke gjennomført blant annet takket
være NOF, og vi kan trygt si at uten
NOF ville norsk natur vært fattigere.
Vi jobber mot konkrete arter, blant
annet dverggås, hubro, åkerrikse og
vipe – vi vet at langsiktig

naturvernarbeid gir resultater! Ikke
bare konkret, men også gjennom
utformingen av forvaltningen av
artene på sikt.

Svært mye av det vi oppnår er
takket være alle våre medlemmer og
tillitsvalgte over hele landet. Dere er
ryggraden i organisasjonen. Med en
nyansatt naturrådgiver er ønsket at
NOF kan bli enda mer aktuell og
slagkraftig, og at samarbeidet mellom
ulike nivåer i NOF styrkes.

Denne artikkelen ble først publisert på
birdlife.no den 4. januar 2016.

NOFs kontaktperson
for naturvernsaker

Martin Eggen
martin@birdlife.no

Tlf: 90 56 51 08

Det er ikke uvesentlig hvor en kraftlinje legges. Mange av NOFs avdelinger jobber
konkret med denne type saker – slik at hubro og andre fuglearter ikke skal få økt
dødelighet gjennom elektrokusjon og kollisjoner. Foto: Karl-Otto Jacobsen.
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Nytt fra Trøndelag

Helgen 8. – 10. april ble det arrangert tur til
Kråkvåg og Storfosna. Denne turen har vært
fast innslag de siste årene. Der ute i havgapet

kan en oppleve starten på våren hvor de første
trekkfuglene allerede er ankommet. Det ble en flott tur
med totalt 11 deltakere.

Lørdagen morgen startet med at vi dro ut i forskjellige
grupper, avtalen var at vi skulle samles ved befalsbrakka til
felles rundtur kl 8. Fellesturen startet med besøk på
toppen av Kråkøya hvor vi har god utsikt over havet, det
blåste ganske bra der så det gikk ikke så lang tid før ferden
gikk videre til Storslåttøya. Neste stopp ble Kråkvågsvaet
før vi dro over til Storfosna. Der var vi innom på
Nordheim, fergekaia, småbåthavna og Skaget.

Totalt fikk vi sett nesten 50 arter i løpet av dagen, blant
høydepunktene var islom og gråstrupedykker i full
sommerdrakt. Dessuten hadde vi en lomvi rett ved der vi
parkerte på veien over Svaet. På ettermiddagen fikk vi
også en flokk steinvendere på kloss hold på Storslåttøya.
Utpå kvelden var det fellesmiddag, noen laget middagen,
mens andre skulle vaske opp og rydde.

Søndagen morgen var det opp tidlig i nydelig vær, vi
skulle ta fergen kl 09, så da vi hadde pakket i bilene ble det
tid til gjøre noen siste besøk på Kråkvåg og Storfosna. Da
vi kom til Garten fikk vi med en deltager til, ferden gikk til

Grandefjæra hvor noen dro ut til Kløholmen, mens resten
ble på Amfiet. Høydepunktet var vel at vi alle fikk sett
gulnebblom. Etter å ha besøkt Kråka og
Snekkerverkstedet dro de enkelte bilene i litt forskjellige
retninger.

Nok en gang en fin tur, selv om de helt store bombene
uteble denne gangen.

Fredag den 17. juni 2016 var en gledens dag.
Gaulosen og Rødberg marine verneområde ble
vedtatt opprettet. For Gaulosen betyr dette at tiår

med trusler om utbygging og utfyllinger nå er kommet til
ende. To fantastiske naturområder for fugl er tatt vare på
for ettertiden!

Gjennom tidene har det ikke manglet på planer som
kunne gitt historien et helt annet utfall. For eksempel ville
tyskerene under andre verdenskrig bygge en ny by på
Øysand (Nau-Drontheim) og begynte smått med å skulle
etablere en ubåthavn. Den siste tiden har NOF avdeling
Sør-Trøndelag jobbet for å ivareta fuglelivet i diskusjoner

Arnt Stavne

Fuglekikking på Kråkvåg. Foto: Arnt Stavne.

Sjøorre er blant karakterartene ved Rødberg og Gaulosen
marine verneomrder. I Gaulosen utpeker brekkgrunnen seg
som et viktig område for blant annet sjøorre og andre
dykkender. Foto: Jon Helle.

Thomas Kvalnes

Fylkestur til Kråkvåg og
Storfosna

Gaulosen og Rødberg
marine verneområder
er opprettet
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om planer om hotellutbygging i fjæra langs Øysand og
massedeponi på Brekkgrunnen.

Fuglelivet i Gaulosen er viden kjent blant Norges
ornitologer. Området har et rikt fugleliv, og er et av de
viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-
Trøndelag fylke. Fjæreområdene inngår som del av et
svært viktig bløtbunnsområde i Gaulosen. Det rike
fuglelivet, og spesielt områdets verdi for et stort antall
rastende gjess vår og høst, har gitt Gaulosen status som
Important Bird and Biodiversity Area (IBA). Prestbukta
og Grønningsbukta med tilhørende sjøområder rundt
Rødbergneset er godt kjent over lang tid for sin rike
forekomster av vannfugl, med spesielt høye individantall
under trekktidene og større forekomster av overvintrende
vannfugl, blant annet sjøorre som er identifisert som
sterkt truet på IUCNs rødliste. Klima- og miljøminister
Vidar Helgesen uttalte tidligere: «Desse nye verneområda
er viktige for å ta vare på de særeigne marine
naturverdiane langs den lange norske kystlinja.»

I tillegg til de marine verneområdene har Gaulosen
naturreservat blitt utvidet og slått sammen med Gaulosen
landskapsvernområde og Leinøra og Gaulosen
naturreservat. Nytt vernet areal øker med 166 dekar til
2700 dekar. Med dette er nesten hele arealet innenfor
IBAet i Gaulosen nå vernet. I Nord-Trøndelag har Ørin
naturreservat blitt utvida og slått sammen med
Kausmofjæra fuglefredingsområde. Nytt vernet areal øker
med 509 dekar til 2004 dekar. Også dette området er
identifisert som IBA. Områdene består av marine
elvedeltaer, og mye av verneområdene er våtmark og
grunntvannsområder.

Høstdagen ble arrangert for 25. gang ved
Haukvatnet i Trondheim. Slik som i fjor deltok
NOF avdeling Sør-Trøndelag med en stand

under arrangementet. Både barn og voksne koste seg med
fuglekassesnekring, fuglequiz, kikkerter og teleskoper.
Utrolig mange fant glede i å gjette fuglequizen, og ikke
minst snekre fuglekasser. Ca. 60 nye fuglekasser kommer
nå på markedet som nye hjem for våre småfugler. Mange
hadde også artige fuglehistorier som vi fikk høre. Kjetil
Aadne Solbakken, Beata Solbakken, Arnt Stavne og Rolf
Sandven deltok på arrangementet og koste seg blant
mange flotte folk. Thomas Kvalnes tok seg av nødvendige
forberedelser med fuglekassene. Slike arrangement gjør
mye for fugleinteressen blant folk, og vi kommer helt
sikkert tilbake neste år (med dobbelt antall fuglekasser!).
Vi inviterer alle NOFere til å bli med på NOFs stand en
annen gang.

Vi anbefaler alle medlemmer å benytte
seg av avtalegiro for å betale

medlemskontingenten til NOF. Det er
både enkelt og miljøvennlig, og så unngår

man irriterende purringer. Let opp
«Norsk Ornitologisk Forening» i din

nettbank, og inngå en avtale om avtalegiro
med oss. Hvis du inngår en slik avtale vil
denne tas i bruk ved fakturering av neste

års medlemskontingent.

Visste du at NOF

tilbyr avtalegiro?

Bilde over: Det var mange besøkende som ville prate om fugl
og prøve fuglequiz.

Rolf B. Sandven

Høstdagen

Bilde under: Fuglekassesnekring var meget populært. Begge
foto: Rolf B. Sandven.



Trøndersk Natur24 Nr. 1-2016

Kommentaren

Bare hiv avfall på havet, det
forsvinner så elegant i bølgene. Eller?
Et av verdens største problemer for
ville dyr er nettopp det
sjokoladeomslaget eller avkappet av
fiskeline som du kaster på havet. På
verdensbasis er det beregnet at over 6
millioner tonn plastbiter, liner,
plastkopper, lightere, plastkanner,
pensler, dukker, sigarettsneiper,
fiskegarn osv. årlig havner i bølgene.
Det er altså milliarder av slike små og
store plastbiter som havner i sjøen.
FN anslår at på hver eneste

kvadratkilometer på verdenshavene
så flyter det 30.000 biter av plastikk.
På strendene finnes det også rikelig

med sigarettfiltre, lightere,
brusflasker, plastposer, fiskegarn osv.

Tenker vi egentlig på hvilken

konsekvens vår
skjødesløse
håndtering av avfall
får for marine dyr? Her er noen tall
som kanskje kan få deg til å våkne:
100.000 hval og havskilpadder
omkommer årlig som direkte følge av
plastikkavfall, enten de spiser det eller
de vikler seg inn i det. Det er utrolig
trist å se spermhval eller delfiner som
drasser på alskens tauverk, eller plast
som tyter ut av munnen på
havskilpadder, sel med rep som
‘magebelter’ eller tauverk rundt

Hele 25% av alle
sjøfugler i verden
svelger hvert år

plastbiter.

Marin forsøpling er et enormt problem. Plast som havner i havet driver rundt inntil det synker til bunns eller blåses på land. Ved
Oksbåsen i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag, ryddet fotografen og familien store mengder søppel under årets
strandryddedag. Foto: Kjartan Trana.

Tekst og bilder sendes redaksjonen i digital form via post eller e-post.

trondersk.natur@gmail.com
eller

Trøndersk Natur c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139

7401 Trondheim

Ser du det?
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halsen, eller døde fugler på stranda
som kan ha kilovis av plast i magen.
Hva fisken i havet spiser av avfall er
ikke like lett å avdekke. Kartlegginger
viser at alle disse dyrene før eller
siden omkommer når de enten spiser
slikt avfall eller blir fanget i det.
Beregninger viser at det knapt finnes
en eneste sjøfugl som i sitt liv ikke
har spist slike plastgjenstander. Hele
25% av alle sjøfugler i verden svelger
hvert år plastbiter, noe som neppe
fremmer deres ve og vel.

Økning av plast i havene og på
enkelte steder i verdenshavene er en
naturlig følge av vår forsøpling av
miljøet. Med andre ord øker
mengden i havene mer og mer. Hvor
lang tid tar det å bryte ned plast tror
du? En plastpose tar visstnok ikke
mer enn 10-20 år før den ikke lenger
er synlig. Kanskje er den da blitt til
usynlig mikroplast? Slik plast, og
hvilken fare det kan utgjøre for
miljøet og selvsagt til syvende og sist
menneskene selv, er nå blitt mer
omdiskutert. Visste du at bildekk står
for 60% av mikroplast i havene?
Dekkene slites ned og bitene havner i
vassdrag og til slutt i havene. Vi kan
trygt kalle dette en snikende fare, på
linje med giftige stoffer som vi i
rikelig monn omgir oss med. Den
samlede belastningen på naturen, og
f.eks. de fugleartene som lever der,
som følge av marin forsøpling
kommer i tillegg til andre farer, som
oljesøl, kollisjoner mot kraftlinjer og

vindmøller, bifangst i fiskerier, illegal
jakt i mange deler av verden
(Middelhavsområdet er blant
verstingene), forgiftninger som følge
av industrijordbruk og direkte
etterstrebelse. Legg så til at
menneskene har ødelagt dyrelivets
leveområder i stort monn. Ikke rart
at fuglelivet nå er på sterkt vikende
front over hele verden.

Det er stor fokus på marin

forsøpling i verden, og en rekke råd
og anbefalinger om fornuftige tiltak
er godt kjent. I stor grad kan man si
at disse følges opp i vestlige land som
Norge, mens fattigere deler av verden
fortsatt har et stykke å gå. Blant folk
flest i Norge har nok likevel
myndigheter og naturvern-
organisasjoner som NOF fortsatt en
oppgave å informere og bygge
kunnskap og dermed holdninger.

Det urørte mageinnholdet til en død albatrossunge ved Midwayøyene i september 2009.
Midwayøyene ligger i Stillehavet midtveis mellom Nord-Amerika og Asia, langt fra
nærmeste store sivilisasjon. Ungen døde antagelig som følge av at magen fyltes av
plastavfall som den ble foret med av foreldrene. Foto: Chris Jordan.

Tekst og bilder sendes redaksjonen i digital form via post eller e-post.

trondersk.natur@gmail.com
eller

Trøndersk Natur c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139

7401 Trondheim
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Rolf er død. Vi har mistet en god venn og kollega
gjennom mange år, og NOF har mistet ett av sine mest
engasjerte medlemmer. Torsdag den 6. oktober stoppet
hjertet til Rolf å slå, 59 år gammel. Det er knapt vi kan
forstå at vi nå skriver minneord til deg Rolf, du skulle jo
være med oss i mange år ennå.

Rolf Birger Sandven ble født 6. juni 1957 i Haugesund.
Der vokste han opp inntil han i 1976 flyttet til Trondheim
for å studere. I sitt profesjonelle liv jobbet han med
geoteknikk og oppnådde en doktorgrad innen fagfeltet fra
Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU), hvor han også
var professor i 25 år. De senere år jobbet han som
spesialrådgiver og faglig leder ved konsulentselskapet
Multiconsult.

Vi kjente imidlertid Rolf best som en engasjert
amatørornitolog med en glødende interesse for fugl og
natur. Rolf var ofte ute med kikkerten og teleskopet for å
studere fugler, og når han var på jobbreiser ble det gjerne
tid til en fugleopplevelse samtidig. Under våren og
forsommeren påtok han seg fugletakseringer i forbindelse
med TOV-E (Ekstensiv overvåking av hekkefugl), som
han gjennomførte med stor nøyaktighet. Det ble også satt
av tid til det Rolf omtalte som «vårens vakreste eventyr»,
nemlig besøk på leik med orrfugl. Han hadde sin egen
faste lokalitet som han fulgte opp, gjerne flere ganger i

løpet av sesongen. Rolf verdsatte fugle- og
naturopplevelser høyt og fant stor glede i å studere
naturen rundt seg. I etterkant fortalte han gjerne fra
opplevelsene, med en innlevelse og engasjement som
kunne nå inn til selv den mest blaserte.

Som medlem i NOF gjorde Rolf seg bemerket gjennom
sin uavbrutte innsats i styret for NOF avdeling Sør-
Trøndelag. Han skapte kontinuitet i arbeidet gjennom sin
tilstedeværelse, fra han ble valgt inn i 2004 til hans
bortgang i år. Rolf hadde et smittsomt godt humør og
bidro med sitt lune vesen til å skape et positivt og hyggelig
fellesskap i organisasjonen. Han tok gjerne imot
arbeidsoppgaver og gjennomførte disse med stor
nøyaktighet og glede. Spesielt stor glede virket det som
Rolf fant i å delta på arrangement hvor vi møtte folk for å
informere om fugler og om NOFs arbeid og aktiviteter.
Rolf var aktiv inntil det siste og etterlater et stort tomrom.

Takk for innsatsen, og takk for at du delte tiden din
med oss, Rolf. Du vil bli savnet.

Thomas Kvalnes
Bjørn Steinar Tanem
Vegard Aksnes
Morten Martinsen
Arnt Stavne

Til minne om Rolf Birger Sandven
(1957-2016)
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Fugler i Sør-Trøndelag 2014

LRSK takker alle som har
bidratt med observasjoner og
bilder til denne årsrapporten.

Forrige rapport dekket året 2013 og
ble publisert i Trøndersk Natur 1-
2015.

Komitéens
sammensetning

LRSKs sammensetning under
arbeidet med denne rapporten har
vært uendret siden publiseringen av
årsrapporten for 2013. LRSK utvides
nå med et medlem, da Øyvind Aas
kommer inn i komitéen. Vi ønsker
Øyvind velkommen og ser fram til et
godt samarbeid!

Henvendelser til LRSK
Rapportering av observasjoner

gjøres på Artsobservasjoner. Øvrige
henvendelser til LRSK går til
sekretær Andreas Winnem
(andreas.winnem@gmail.com, tlf 97
04 23 13).

Råd til observatørene
Generelle råd om hvordan man

rapporterer i Artsobservasjoner ble
gitt i egen artikkel i Trøndersk Natur

nr 1-2013. For å beskytte sårbare
arter er noen observasjoner i denne
rapporten presentert bare med
kommunenavn eller andre
betegnelser på større geografiske
områder. LRSK vil på det sterkeste
oppfordre observatører til å vise stor
varsomhet med avspilling av lyd til
ropende hornugler, hekkende
vendehalser o.l. Likeledes bør kjente
overvintrende kvartbekkasiner og
vannrikser få være i fred når vinteren
er streng. I de fleste tilfeller vil én
enkelt lydavspilling eller
oppskremming i seg selv ikke få
større konsekvenser for fuglene. Det
samlede presset på enkeltindivider fra
fotografer og fuglekikkere kan
imidlertid være stort, særlig nær
Trondheim. Det kan derfor godt
være nettopp du som uforvarende er
årsak til at en vendehals i
etableringsfasen skyr territoriet eller

Meddelelse nr. 39 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i
Sør-Trøndelag.

Andreas Winnem
Sekretær

Magne Myklebust

Einar Sæter

Kjetil Aa. Solbakken

Bilde øverst: Bøksanger med
reirmateriale i nebbet 1 . juni 2014 i
Lauglolia i Trondheim. Hos
bøksangeren er
håndsvingfjærprojeksjonen lengre enn
både den synlige tertiærlengden og
stjertprojeksjonen bak vingespissen.
Foto: Trond Hervik.
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at en kvartbekkasin til slutt stryker
med i vinterkulda. Observasjoner av
sårbare arter bør derfor skjermes når
de rapporteres i Artsobservasjoner.

For en del arter som nevnes i
denne rapporten, er kun utvalgte
observasjoner listet opp. Dette
gjelder for eksempel stillits og
nøttekråke. LRSK oppfordrer alle
observatører til å rapportere alle
observasjoner av slike arter likevel,
selv om ikke alt nevnes i rapporten.
Observasjonene vil da være
tilgjengelige i Artsobservasjoner. En
høy rapporteringsgrad er viktig for å
dokumentere forekomsten av en art.
På sikt kan Artsobservasjoner
dermed være med på å dokumentere
bestandssvingninger og endringer i
utbredelse, både lokalt og nasjonalt.

Forskjellen på en LRSK-rapport og
for eksempel en nettside med
fugleobservasjoner, er at LRSK
kvalitetssikrer observasjonsmaterialet
før det publiseres i årsrapporten. Alle
observasjoner i denne rapporten er å
betrakte som godkjente av LRSK,
selv om ikke alle er understøttet av

dokumentasjon eller en beskrivelse.
Funn av arter som står på NSKFs
liste, behandles ikke av LRSK, men
godkjente funn av NSKF-arter tas
likevel med i denne rapporten for
oversiktens skyld.

Hva skal rapporteres?
For funn av arter listet i tabell 1,

ønsker LRSK å motta bilder, en
beskrivelse eller annen
dokumentasjon før funnet publiseres.
For øvrige arter kreves det normalt
ingen dokumentasjon. Observatører
vil likevel kunne bli bedt om å
beskrive funn gjort på ekstreme
datoer, på svært uvanlige lokaliteter
e.l. Slike funn kan bli underkjent
dersom momenter ved
observasjonen tilsier det.

Endringer i
rapporteringslistene

Ungfugler av polarjo tas ut av
listen over arter som må
dokumenteres eller beskrives, med
virkning fra 1.1.2015. Høsten 2014
var det en svært god forekomst av

polarjo langs kysten vår, og det er
også gitt amnesti fra kravet om
beskrivelser for funn fra denne
influksen. Arten hekker på den
sibirske tundraen, og en betydelig del
av denne bestanden trekker langs
norskekysten vår og høst. Trekket går
imidlertid langt til havs, og arten blir
derfor registrert primært i forbindelse
med kraftig pålandsvind i
trekkperiodene. Siden arten trekker
forbi kysten vår i betydelige antall
hvert år og således er regulær i våre
farvann, anser LRSK at det ikke
lenger er behov for å kreve
beskrivelser av funn av arten. Funn
som bryter med det ordinære
funnmønsteret, vil fortsatt kunne bli
underlagt et krav om en beskrivelse
før det godkjennes. Antall polarjo
som registreres i fylket varierer mye
mellom år. Observatørene
oppfordres til å være kritiske ved
bestemming av polarjo på trekk og
kun rapportere arten når tyvjo kan
utelukkes med sikkerhet.

Hvordan lage
beskrivelser

Funn av arter som står i tabell 1,
blir ikke publisert og inkludert i
funnstatistikken uten at funnet er
dokumentert med foto eller en
beskrivelse av kjennetegn og
omstendigheter. Det er viktig å
presisere at årsaken til at en
beskrivelse etterspørres, ikke er at
funnet i utgangspunktet betviles.
Artene som er listet opp i tabell 1 er
genuint sjeldne i fylket, og flere ligner
mye på andre, nærstående arter og
kan derfor by på
identifikasjonsmessige utfordringer.
Når en beskrivelse er laget, er også
detaljene rundt funnet bevart for
ettertiden. Kravet om beskrivelser
eller dokumentasjon gjelder alle
observatører, også de mest erfarne,
og det inkluderer også LRSKs
medlemmer, som må beskrive egne
funn på lik linje med alle andre.

Når man lager en sak på et funn, er

Observasjoner av følgende arter/underarter skal behandles av LRSK Sør-
Trøndelag og skal dokumenteres med beskrivelse, foto e. l. I tillegg kreves det
beskrivelse av arter/underarter som er nye for fylket og for arter som skal
godkjennes av NSKF, samt av alle hybrider.

Arter

Dvergsvane Tundragås ua. flavirostris Dverggås Snøgås

Ringgås ua. bernicla Mandarinand FF1 Snadderand FF1 Amerikakrikkand

Knekkand FF1 Taffeland FF1 Stellerand Havlire

Stormsvale Egretthegre Vepsevåk Svartglente2

Glente Sivhauk Steppehauk2 Musvåk

Lerkefalk Myrrikse Avosett Alaskasnipe

Dobbeltbekkasin3 Polarsvømmesnipe Svartehavsmåke2 Sabinemåke

Splitterne Svartterne Polarlomvi Skogdue

Turteldue Snøugle Slagugle Lappugle

Nattravn Isfugl Hærfugl Trelerke

Tartarpiplerke Sibirpiplerke2 Lappiplerke Sitronerle

Gulerle ua. flava Linerle ua. yarrellii Nattergal Svartrødstjert

Svartstrupe Steinskvett ua. leucorhoa Rødvingetrost ua. coburni Gresshoppesanger

Elvesanger2 Rørsanger Myrsanger Busksanger

Gransanger ua. tristis Lappsanger Dvergfluesnapper Tornskate

Svartkråke Rosenstær Pirol Polarsisik ua. hornemanni

Hortulan Vierspurv Dvergspurv

1Kun enslige FF. 2Fra 2014. 3Gjelder kun observasjoner utenom hekkeområdene.
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det viktig å få med alle kjennetegn
som ble sett som gjorde at fuglen
kunne artsbestemmes. Skriv gjerne
også noen ord om generelt utseende,
størrelse og proporsjoner, gjerne
sammenlignet med andre arter. Ta
også med litt om
funnomstendighetene, som hvem
som oppdaget fuglen,
observasjonsavstand, lysforhold osv.
Fyller man ut alle punkter i skjemaet
som virker relevante for
observasjonen, så får man med alt
som er vesentlig. For å lage en god
beskrivelse er det på ingen måte
nødvendig å være spesielt skrivefør.
Kjennetegn og omstendigheter kan
godt skrives ned med halve setninger
og delvis på stikkordsform om
nødvendig. Det er innholdet som er
viktig, ikke hvordan setninger er
formulert.

Beskrivelser til LRSK og NSKF
lages i Artsobservasjoner.
Observasjonene dine som skal

beskrives, finnes i restanselisten på
venstre side i visningen «Mine sider».
Du kan også søke frem
observasjonen i fanen «Vis funn».
Klikk på observasjonen, og trykk så
på knappen «Skriv rapport» øverst på
siden som viser funndata. Da
kommer det frem et skjema som kan
fylles ut. Husk å legge ved bilder.
Bilder som alt ligger på funnet i
Artsobservasjoner, bør også lastes
opp som vedlegg til rapporten.

Funn av nasjonale
sjeldenheter og nye
arter for fylket

Til sammen 255 arter i kategori A
til C ble sett i Sør-Trøndelag i 2014,
fire arter færre enn i 2013. Tre nye
arter for fylket ble funnet: Kuhegre,
rustsnipe og starrsanger. I tillegg
presenteres det første godkjente
funnet av ærfugl som viser karakterer
til underarten borealis. Rødfotanda fra
2013, som ble presentert som en

hybrid i 2013-rapporten, er revurdert
av NSKF, og den er nå godkjent som
en ren rødfotand. 347 arter i kategori
A til C er nå registrert i Sør-
Trøndelag. Merk at dette tallet er
oppjustert med én art grunnet en
tellefeil i forrige rapport. Andre
NSKF-arter som presenteres i denne
rapporten, er silkehegre, amursvale
(2), tundrapiplerke og rødhodevarsler.
Alle presenterte funn av NSKF-arter
er godkjent av NSKF. Av andre
sjeldne arter i fylket presenteres funn
av amerikakrikkand, stormsvale,
egretthegre, svartglente, ubestemt
steppehauk/enghauk, lerkefalk,
polarsvømmesnipe (5), sabinemåke,
splitterne, turteldue (3), lappugle,
hærfugl (2), tartarpiplerke,
sibirpiplerke, svartstrupe, busksanger
(3), myrsanger, dvergfluesnapper (4),
rosenstær, svartkråke, polarsisik ua.
hornemanni (5) og dvergspurv (2).

Kommune (Forkortelse)

Agdenes (A.) Osen (Os.)

Bjugn (B.) Rennebu (Re.)

Frøya (F.) Rissa (Ri.)

Hemne (He.) Roan (Ro.)

Hitra (Hi.) Røros (Rø.)

Holtålen (Ho.) Selbu (Se.)

Klæbu (K.) Skaun (Sk.)

Malvik (Ma.) Snillfjord (Sn.)

Meldal (Md.) Trondheim (Tr.)

Melhus (Mh.) Tydal (Ty.)

Midtre Gauldal (MG.) Ørland (Ø.)

Oppdal (Op.) Åfjord (Å.)

Orkdal (Or.)

Forkortelser for kommuner.

Beskrivelse

Ad.1

Subad.

Juv.2

Pull.3

1K

2K

2K+

F

FF

M

Alders- og kjønnsbegrep.

Voksen (adultus)

Nesten fullt utfarget voksendrakt

Flyvedyktig ungfugl i første ekte fjærdrakt

Årsunge som enda ikke kan fly

Individ i første kalenderår

Individ i andre kalenderår

Individ i andre kalenderår eller eldre

Hunn (female)

Hunnfarget

Hann (male)

1Adultus. 2Juvenilus. 3Pullus, flertall pulli.

Beskrivelse

ind.

min.

maks.

ua.

sy.

rug.

rm.

N, Ø, S, V

pt

km

Andre forkortelser.

individ(er)

minimum

maksimum

underart

syngende

rugende

fuglen ble ringmerket

nord, øst, sør, vest

på trekk (etterfulgt av himmelretning)

kilometer

nm nautiske mil

s.st. samme sted

div. lok. diverse lokaliteter

Forkortelser og tegnforklaring
For en del arter nevnes antall funn for årene 2009-2013 i artsomtalen. Tidligere årsrapporter nevnes også i noen

artsomtaler. Referansene til de aktuelle rapportene er ikke tatt med under hver art, men kan i stedet finnes i
referanselisten bakerst i denne rapporten. Som hovedregel er maksimalt fire observatører listet opp for hvert funn. For
arter i kategori C, D og E nevnes dette bak artsnavnet. Forklaring på kategoriseringen finnes i NSKFs rapporter, f.eks.
Heggøy & Olsen (2015). En stjerne (*) bak dato betyr at funnet er belagt med dokumentasjon som foto, lydopptak,
video eller lignende. Dette angis vanligvis bare for arter i tabell 1. En stjerne foran initialer betyr at observatøren
oppdaget fuglen. < > = Første siffer angir antall individer av arten funnet i fylket til og med 1970, og andre siffer angir
antall individer i perioden 1971-2014, inkludert omtalte funn. For å begrense størrelsen på årsrapporten, er
kommunenavn og uttrykk forkortet ihh. til tabellene under.
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Knoppsvane Cygnus olor
Tre hekkefunn ble gjort denne
sommeren. Det er en tangering av 2012,
som er året med flest hekkefunn. I
Åfjord fikk et par frem 5 pulli, og 4 av
dem vokste opp. I Snillfjord gikk et par
til hekking, og de ble sett rugende. Unger
ble imidlertid ikke registrert, og fuglene
ble ikke sett etter 7.6, så hekkingen var
sannsynligvis mislykket. Det første
hekkefunnet for Hemne resulterte i 4
unger, som ble sett gjennom sommeren.
Fuglene på Hitra er rømte
fangenskapsfugler som har holdt til i
området gjennom flere år.
Hekkefunn: 1 par med 5 pull. Monstad,
Å. 4.4-22.9 (SME, SGA, MGA mfl.). 1
par rug. Åstfjorden, Sn. 5.4-7.6 (BST,
MVE, MMA mfl.). 1 par med 4 pull.
Holla, He. 25.6-28.9 (JOB mfl.). Andre
funn: 3 ind. (Kat. E) Børøysundet, Hi.
2.1-16.8 (ARB, BST, FRL, SWA mfl.).

Sangsvane Cygnus cygnus
Tre hekkefunn ble gjort. To av parene er
rapportert med hhv. 5 og 3 pulli, mens
paret på Røros fikk mislykket hekking.
Arten hekker gjerne i avsidesliggende
ferskvann, så det er sannsynlig at flere
par kan ha hekket ved lokaliteter som
ikke besøkes ofte av fuglekikkere. En
god del sommerobservasjoner ble gjort,
særlig på Røros, uten at
hekkeindikasjoner er rapportert.
Sommerfunn fra Røros listes ikke under.
Årets høyeste antall ble kun 230 ind. i
Bjugn i mars.
Hekkefunn: 1 par med 5 pull.
Slettestjønna, Re. 11.4-11.9 (MMA, AST
mfl.). 1 par rug. Langensjøen, Rø. 26.4-
6.6 (ESÆ, MMY, THA mfl.). 1 par med
3 pull. Valtjørna, A. 6.7 (TMO). Andre
nevneverdige sommerfunn: 1 ad.
Eidsvatnet, B. 11.5-19.9 (JBJ, ABR, EBJ
mfl.). 1 par Grønbakken, Op. 17.5
(PWB). 1 ad. Flognan, MG. 21.5 (EYD).
4 ind. Fløosvatnet, Hi. 25.5 (KBE). 1
ind. Solsjøen, Or. 25.5 (FRL). 3 ind.
Bjørndalsheia, Ri. 26.5 (KNI). 1 par
Stråsjøen, Se. 1.6-16.8 (THA, EBA, ESÆ
mfl.). 1 ad. Veslvontjønnin, Op. 3.-8.6
(IRØ, EBA, ESÆ). 2 ad. Tjørna, Sn. 7.6
(ARB). 4 ad. Ånøya syd, Mh. 8.6 (TBJ).
Nevneverdig lokalitet: 2 2K Halten, F.
4.-10.5 (HER, HDA, GBA). Stort antall:
230 ind. Seter, Botngård, B. 4.3 (HER).

Sædgås Anser fabalis
Anslagsvis 52 ind. ble sett i løpet av året.
Av disse er 25 ind. angitt å tilhøre den
tundrahekkende underarten rossicus. En
liten influks fra medio februar til primo
april sto for 29 av årets fugler. Resten
fordeler seg på 12 ind. i de tre
vintermånedene, 8 ind. på vårtrekk i
perioden 10.5-9.6 og 3 ind. på høstrekk i
oktober. Antall ind. foregående år: 2013

(13), 2012 (45), 2011 (22), 2010 (9) og
2009 (5).
Alle funn: 7 ind. (ua. rossicus) Loholt og
Øvre Leirfoss, Tr. 1.-15.2 (GBA mfl.). 1
ind. (ua. rossicus) Nidarø, Tr. 13.2-3.3
(EIG mfl.). Opptil 2 ind. (min. 1 ua.
rossicus) Strømmen, Ri. 17.2-1.3 (ORY,
OAF, GBA mfl.). Opptil 5 ind. (min. 1
ua. rossicus) div. lok., Ø. 22.2-22.3 (AER,
HDA, SME mfl.). Opptil 5 ind. Storøya,
Se. 27.2-20.3 (JSA). 4 ind. (ua. rossicus)
Seter, Botngård, B. 3.-10.3 (SME mfl.). 6
ind. (ua. rossicus) Lauvøya, Å. 8.3 (TKV).
4 ind. (ua. rossicus) Gaulosen, Mh. 20.-
23.3 (AST mfl.). 1 ind. Lauvøya, Å. 1.4
(TRØ). 1 ind. (ua. rossicus) Steinsdalen,
Os. 3.-11.4 (TRE). 1 ind. Gaulosen, Mh.
10.-19.5 (SGJ, AST mfl.). 5 ind. Volløya,
Tr. 16.5 (BEB, SGJ). 1 ad. Håsjøen, Rø.
30.5 (HIK, AAS). 1 ad. Gaulosen, Mh.
6.-9.6 (KWO, HEG, EBA mfl.). 3 ind.
Litlvatnet, A. og Kråka, Ø. 9.-14.10
(HER, JOB). 1 par Grøtvågen, He. 15.-
22.12 (JOB). Opptil 3 ind. Grande, Ø.
17.-26.12 (SME, GDY).

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
I de tre vintermånedene ble 19 ind.
registrert. Tre av disse hadde tilhold i
Ørland og Bjugn gjennom januar og
februar, mens resten ble sett i desember.
Et sommerfunn ble gjort på Gaulosen.
Vinterfunn: 3 ind. div. lok., Ø. og B.
14.1-28.2 (HDA, HER mfl.). 12 ind.
Gaulosen og Buvika, Mh., Tr. og Sk.
23.11-7.12 (TBO, EKR, TKR mfl.). 3

ind. div. lok., Ø. 4.-31.12 (HDA, SME,
HLL mfl.). 1 ind. Grønningsbukta, Ri.
19.12 (NGR). Sommerfunn: 2 ind.
Gaulosen, Mh. 27.5-12.6 (RES, ARE,
BEB mfl.).

Dverggås Anser erythropus E
Årets fugl var en fargemerket svensk
prosjektfugl, og den plasseres derfor i
kategori E. Fuglen holdt seg i en blandet
gåseflokk med grågjess, noen
kortnebbgjess og en ringgås.
Alle funn: 1 1K M Innstrandfjæra, Ø.
9.-12.10* (HER, SME, GDY, TRI, JSØ,
PEL, JSP mfl.).

Tundragås Anser albifrons
Anslagsvis 8 ind. er rapportert dette året,
hvorav 3 var vinterfugler, 3 besøkte oss
på vårtrekk, mens de 2 siste ble sett på
høsten. 8 ind. på et år er en normal
forekomst av arten hos oss. 2 ind. var av
den sibirske underarten albifrons. Antall
ind. foregående år: 2013 (4), 2012 (148),
2011 (124), 2010 (10) og 2009 (8).
Alle funn: Opptil 2 ad. (ua. albifrons)
div. lok., Ø. 26.1-29.3 (PEL, GDY, SME
mfl.). 2 2K Grande, Ø. 3.-18.4 (GBA,
JOB, HOL mfl.). 1 ind. Volløya, Mh.
23.5 (SGJ, AST). 1 ind. Gaulosen, Mh.
8.-27.9 (THA mfl.). 1 2K+ Opphaug, Ø.
29.11-4.12 (HDA, ARB, SME mfl.). 1
ind. Grønningsbukta, Ri. 21.-30.12
(NGR, ARB mfl.).

En sædgås av den tundrahekkende underarten rossicus holdt til langs Nidelva i
Trondheim tre uker på ettervinteren, her fotografert ved Marinen 1 . mars.
Underarten rossicus er i gjennomsnitt noe mindre og har kortere og kraftigere hals
enn den skoghekkende formen fabal is. Størrelse og proporsjoner hos en rossicus er
omtrent som hos en kortnebbgås, mens fabal is heller gir assosiasjoner til en
grågås. En rossicus har også i gjennomsnitt et litt kortere og kraftigere nebb, og
den øvre kanten av undernebbet bølger nedover innerst, noe den ikke gjør i
samme grad hos fabal is. Dette kalles gjerne en «grin patch». Underarten rossicus
hekker ikke i Norge, men den opptrer regelmessig i Trøndelag, ofte sammen med
kortnebbgjess. Foto: Erik Bangjord.
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Grågås Anser anser
275 ind. er rapportert i de tre
vintermånedene. 55 av disse ble sett i
januar, 6 nye ind. ble funnet i februar,
mens 214 ind. ble registrert i desember.
200 ind. tilbrakte årets siste måned i
Ørland og Bjugn, noe som er et uvanlig
høyt antall så sent på året.
Vinterfunn: Opptil 50 ad. Døsvika, Ø.
1.1-28.2 (HER, TRI, HDA mfl.). 1 ind.
Herfjorden, Å. 2.-6.1 (SGA). 1 ind.
Nidarø, Tr. 17.-18.1 (NKG, ORD, AES
mfl.). 3 ind. Bjørnavågen, Hi. 26.1
(SWA). 1 ind. Viggja, Sk. 4.2 (RES). 2
ind. Fillan, Hi. 10.2 (KBE). 2 ind.
Norddyrøya, F. 27.2 (GOL). 1 ind.
Storøya, Se. 27.2 (JSA). Opptil 200 ind.
Grandefjæra, Ø. 2.-31.12 (SME, HER,
GDY mfl.). 13 ind. Gaulosen, Mh. 7.-
19.12 (THE, TON, SGJ mfl.). 1 ind.
Grønningsbukta, Ri. 21.-30.12 (NGR
mfl.).

Stripegås Anser indicus E
Fem funn av til sammen ni ind. ble gjort i
perioden 11. mai til 25. august, noe som
må betegnes som en normal forekomst.
Antall ind. foregående år: 2013 (17), 2012
(10), 2011 (7), 2010 (1) og 2009 (23).
Alle funn: 3 ind. Storøya, Se. 11.-20.5
(JSA). 2 ad. Orkanger, Or. 22.5 (MMA,
FRL). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 5.-7.6
(HDA, PEL). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 6.8
(HDA, OSF). 1 ind. Gaulosen, Mh. 21.-
25.8 (SGJ, AST mfl.).

Hvitkinngås Branta leucopsis
Minimum 2409 hvitkinngjess er
rapportert i fylket i 2014. Det ble gjort
tre vinterfunn, med tre ind. i januar og
februar og én fugl i Ørland fra oktober
og ut året. Tre ind. i Rissa ultimo mars
kan også godt ha tilbrakt vinteren på våre
breddegrader. Fugler på vårtrekk ble sett
i perioden 2.-24. mai og omfattet 174 ind.
To funn fra Tydal og Røros er verdt å
merke seg. Den første flokken på
høsttrekk ble sett 21. september, og
høstens siste flokk på direkte trekk ble
sett 1. oktober. Etter dette ble noen få
gjenværende fugler sett i Ørland, Rissa og
Hemne. Forekomsten på høsten anslås å
omfatte 2232 ind., inkludert fuglen som
ble værende inn i desember. Antall ind.
foregående år: 2013 (6957), 2012 (4979),
2011 (22301), 2010 (493) og 2009 (2996).
Vinterfunn: 2 ind. div. lok., Ø. og B. 4.2-
20.4 (SME, GDY, HER mfl.). 1 ind.
Gaulosen, Tr. 24.2-31.3 (KWO, OHO). 1
ind. div. lok., Ø. 9.10-28.12 (HDA, SME
mfl.). Nevneverdige lokaliteter: 1 ind.
Stuggusjøen, Ty. 23.5 (IHA, ØAS). 4 ind.
Molinga, Rø. 24.5 (THE).

Ringgås Branta bernicla
Ringgås er en fåtallig art hos oss, og kun
5 funn av 24 ind. ble gjort dette året.
Med unntak av én fugl i april, ble alle sett
i september og oktober. To høstfugler
ble underartsbestemt, hvorav én var av
den Svalbard-hekkende underarten hrota,
mens den andre var av den sibirske
formen bernicla. Antall registrerte ringgås
varierer mye fra år til år, avhengig av
observatørdekning på trekkplasser på
kysten de dagene Svalbard-bestanden
passerer på trekket. Antall ind.
foregående år: 2013 (9), 2012 (88), 2011
(6), 2010 (6) og 2009 (295).
Vårtrekk: 1 3K+ Grande, Ø. 8.4 (HER,
TRI, EPE mfl.). Høsttrekk: 1 ind.
Vikhammer, Ma. 17.9 (PSH). 1 ind. (ua.
hrota) Grandefjæra, Ø. 22.9 (HDA, SME,
GDY). 20 ind. ptS Titran, F. 22.9 (JOB).
1 ind. (ua. bernicla) Hoøya, Ø. 11.-20.10
(AER, PEL, SME, AWI mfl.).

Gravand Tadorna tadorna
Ingen vinterfunn ble gjort dette året.
Innlandsfunn: 1 M Eidem til Flønes, Se.
16.-31.3 (GBA, SBA, JSA). 7 ind.
Selbusjøen vest, K. 21.3 (KWO). 2 ad.
Sundet, Rø. 12.4 (KAS, BES).
Nevneverdige lokaliteter: 3 1K Inner
Singsvatnet, F. 23.8 (OSF, KTH, DBS
mfl.). 1 ad. Slettringen, Titran, F. 12.-25.9
(JOB, THA, ESÆ).

Mandarinand Aix galericulata C
Fem hanner er rapportert gjennom året. I
tillegg kommer en hann som overvintret
på Storfosna, som antas å ha rømt fra
lokalt andehold og derfor plasseres i
kategori E. Antall ind. foregående år:
2013 (4), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (2) og
2009 (1).
Alle funn: 1 M (kat. E) Vågen,
Storfosna, Ø. overvintret (NN). 2 M
Nidarø, Tr. 30.3-7.4 (*BJT, TKR, EKR
mfl.). 2 M Døsvika, Ø. 4.-6.5 (GDY,
AER, EPE mfl.). 1 M Viggja, Sk. 18.9
(MMA, KKR).

Brunnakke Anas penelope
Til sammen 294 brunnakker ble sett i de
tre vintermånedene. Anslagsvis 46 ind. er
rapportert i januar og februar i Agdenes
(27), Ørland/Bjugn (15), Trondheim (3)
og Skaun (1). I desember ble anslagsvis
248 ind. registrert, fordelt på Ørland
(181), Agdenes (57), Trondheim (4),
Melhus/Skaun (3), Orkdal (2) og Hemne
(1). Særlig en flokk på 180 ind. i
Døsvikfjæra 1. desember er et høyt antall
vinterstid. Disse bør imidlertid betraktes
som sene høsttrekkere, da antallet fugler
sank betydelig utover i måneden.
Store antall vinter: Opptil 180 ind.
Døsvika, Ø. 1.-27.12 (HDA mfl.). Opptil
57 ind. Litlvatnet, A. 1.-12.12 (DOB,
GBA).

Snadderand Anas strepera
Med en total på anslagsvis 17 ind. ble
2014 nok et godt år for snadderand i
fylket. 3 ind. overvintret på Ørlandet, 7
ind. ble sett på vårtrekk mellom 18.4 og
7.6, 5 ind. dukket opp på høsttrekk i
oktober, mens 2 fugler ble sett i
månedsskiftet november-desember. Som
vanlig ble flest snadderender sett i
våtmarksområdene i området rundt
utløpet av Trondheimsfjorden, hvor
Ørland og Bjugn kommuner og
Litlvatnet i Agdenes sto for til sammen
12 av årets 17 individer. Antall ind.
foregående år: 2013 (21), 2012 (8), 2011
(18), 2010 (12) og 2009 (11).
Alle funn: 2 M og 1 F div. lok., B. og Ø.
11.1-19.4 (HDA, SME, JSP mfl.). 1 ad. M
Gaulosen, Mh. 18.-21.4 (OHO, GOH,
FRL mfl.). 1 par Såsøya, Se. 3.5 (JSA). 1
M Havsjøen, Rø. 12.5 (TTH). 2 M
Botngårdsfjæra, B. 3.6 (SME, HDA,
GDY). 1 ad. M Litlvatnet, A. 7.6 (ETH,
OTH, BAT). 1 ind. Litlvatnet, A. 3.10-
1.12 (OHE, SME, JOB mfl.). 1 M
Døsvikfjæra, Ø. 4.10-15.11 (HDA). 2 FF
Hovsfjæra, Ø. 5.10 (AER). 1 M
Gammelelva, Mh. 12.10 (MMY). 1 1K M
Litlvatnet, A. 29.11-1.12 (OHE, DOB,
PSR). 1 FF Døsvika, Ø. 29.11* (SME,
AER).

Krikkand Anas crecca
Anslagsvis 60 ind. ble sett vinterstid. I
januar og februar er 27 ind. rapportert i
Trondheim (12), Bjugn (7), Agdenes (3),
Hitra (1), Rissa (1), Skaun (1), Ørland (1)
og Ørland/Bjugn (1), mens 43 ind. i
desember fordeler seg kommunevis på
Agdenes (15), Trondheim (14),
Trondheim/Skaun (8), Ørland/Bjugn (3)
og Ørland (3).
Store antall vår: 176 ind. Gaulosen, Mh.
20.4 (SGJ, EBA, AST, FSC). 120 ind.
Floan, Rø. 26.4 (ESÆ). 120 ind.
Borgosen, Rø. 11.5 (MVE). Store antall
høst: 141 ind. Gaulosen, Mh. 24.9
(DOB). 150 ind. Grandefjæra, Ø. 25.9
(HDA). 112 ind. Gangåsvatnet, Or. 28.9
(MMA). 191 ind. Litlvatnet, A. 2.11
(DOB).

Amerikakrikkand Anas carolinensis
<0,17>
En hann ble sett på Gaulosen to uker i
juni. To dager etter siste
observasjonsdato ble antatt samme fugl
sett igjen i Leangenbukta. Funnet er det
syttende i fylket og det sjette fra
Gaulosen.
Alle funn: 1 M Gaulosen, Mh. 9.-22.6*
(*KAS, BES mfl.) og Leangenbukta, Tr.
24.6 (SGJ, BEB).
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Stokkand Anas platyrhynchos
Store antall: 1840 ind. Litlvatnet, A. 7.1
(HER, TRI, SME mfl.). 1134 ind.
Buvika, Sk. 23.11 (TBO).

Rødfotand Anas rubripes NSKF <0,1>
Funnet på Gaulosen fra 2013 har
tidligere vært publisert som en hybrid
rødfotand x stokkand. Denne fuglen har
blitt revurdert av NSKF og er nå
godkjent som en ren rødfotand. Funnet
er det første i Sør-Trøndelag.
Funn fra tidligere år: 1 M Volløya og
Gaulosen, Tr. og Mh. 19.4-1.5.2013*
(*ESÆ, KAS, THA mfl.)

Stjertand Anas acuta
Anslagsvis 80 stjertender ble registrert i
2014. Et hekkefunn ble konstatert på
Slettestjønna i Rennebu, hvor 2 par
hadde tilhold, og ett av dem fikk frem 3
unger. Ellers ble 8 fugler sett i januar og
februar, 24 ble sett på vårtrekk, 6 ind. er
rapportert fra potensielle hekkeplasser, 8
ind. var junifunn utenfor antatte
hekkeområder, 26 ind. var på høsttrekk,
mens én fugl er meldt i desember.
Hannen på Gjeddvatnet i Trondheim
dannet par med en stokkand-hunn.
Antall ind. foregående år: 2013 (71), 2012
(103), 2011 (92), 2010 (94) og 2009 (50).
Hekkefunn: 2 par og 3 1K Slettestjønna,
Re. 21.4-9.8 (MMA mfl.). Andre funn
fra potensielle hekkeområder: 1 par
Molinga, Rø. 14.-24.5 (MVE, THE). 1 F
Elgsjøelvaosen, Op. 2.6 (MVE). 1 M
Vesle Orkelsjø, Op. 3.6 (MVE). 1 F
Stororkelsjøen, Op. 14.6 (MMA, MKL,
RES mfl.). Vinterfunn: 1 par Litlvatnet,
A. 3.1-15.4 (ESÆ, HER, MMA mfl.). 2
par Fevåg, Ri. 29.1-24.3 (GBA, ORY,
GNY mfl.). 1 par Brekstadfjæra, Ø. 8.2-

20.4 (PEL, MMA, HDA mfl.). 1 M
Buvika, Sk. 15.11-7.12 (ESÆ, DOB). 1 F
Brekstadfjæra, Ø. 17.-20.12 (SME,
HDA). Høyt antall: Opptil 9 ind.
Grandefjæra, Ø. 25.9 (AER).
Nevneverdig lokalitet: 1 FF
Kjervågsund, Titran, F. 8.11 (AST, TRE).

Knekkand Anas querquedula
Med anslagsvis 26 ind. ble 2014 det beste
året for arten i fylket noensinne. Årets
funn i første halvår ble gjort i perioden
30. mars til 24. juni, mens et høstfunn ble
gjort på Litlvatnet, Agdenes 7.
september. Ankomstdatoen 30. mars er
svært tidlig for arten. Store deler av
bestanden tilbringer vinteren sør for
Sahara, og arten dukker normalt ikke opp
i Trøndelag før ultimo april. Vårt tidligste
vårfunn ble gjort i 1996, da et par ankom
Buvika allerede 10. mars i forbindelse
med en større influks i Vest-Europa.
Antall ind. foregående år: 2013 (16),
2012 (1), 2011 (14), 2010 (4) og 2009
(11).
Vårtrekk: 1 M Litlvatnet, A. 30.3-12.4*
(KWO, RSA, AWI mfl.). 1 M Eidsvatnet,
B. og Hovsfjæra, Ø. 17.-19.4 (PEL,
HDA, GME mfl.). 1 par Litlvatnet og
Gjeddvatnet, Tr. 28.4-18.5 (EBA, TKR,
EKR mfl.). 2 par Gaulosen, Mh. 6.5
(HLL, SGJ, THE mfl.). 1 par Aursunden
ved utløpet og Borgosen, Rø. 10.-13.5
(ESÆ, MVE). 1 M Øvre Leirfoss, Tr.
11.-12.5 (JHE, RFR, TON mfl.). 1 M
Låen, Se. 11.5 (AWI). 1 par Eidsvatnet, B.
og Hovsfjæra, Ø. 12.-20.5 (AES, SME,
HDA, HER). 1 M Laugen, Sk. 13.5
(KWO). 1 par Gaulosen, Mh. og
Leangenbukta, Tr. 16.5-24.6 (HEG,
MHE, AST mfl.). 1 par Valatjønna, B.
16.5 (SME). 1 par Gardåa, Op. 28.5

(ÅLO). 1 M Holtvatna, MG. 1.6 (ØSO).
2 ad. M Litlvatnet, A. 7.6 (ETH, OTH,
BAT). Høsttrekk: 1 par Litlvatnet, A. 7.9
(SPR, AST, OHO, SGJ, KWO).

Skjeand Anas clypeata
Årets forekomst anslås å omfatte 26 ind.,
som er et litt lavere tall enn vi har vært
vant til de seneste årene. Et vinterfunn i
Agdenes i januar er uvanlig. Dette kan
godt dreie seg om samme fugl som ble
sett på Ørlandet i desember året før. Et
funn på Hitra er også verdt å merke seg.
Antall ind. foregående år: 2013 (38), 2012
(29), 2011 (44), 2010 (33) og 2009 (45).
Alle funn: 1 F Litlvatnet, A. 7.-8.1 (TRI,
HDA, SME mfl.). 1 par og 1 M
Eidsvatnet, B. 26.4-4.5 (TRI, HDA, JSP
mfl.). 2 M Volløya, Tr. 30.4 (THA, BEB,
SGJ mfl.). 1 F Botngårdsfjæra, B. 9.5
(GDY, SME). 1 par Grønningsbukta, Ri.
9.-24.5 (TON, JBJ, EBJ mfl.). Min. 1 par
og 1 M Gaulosen, Mh. 10.5-25.6 (SGJ,
AST, EBA, THA mfl.). 1 ad. M
Drågavatnet, Hi. 27.5 (ARB, OSF). 1 M
Haugatjønna, Myrmoen, Rø. 1.6 (MVE).
1 par Gjølmesfjæra, Or. 23.6 (MMA,
JOB, HOL). 3 M og 2 FF Botn og
Strømmen, Ri. 1.-13.8 (ORY, SME, GNY
mfl.). 1 FF Eidsvatnet, B. 22.8 (BJT). 1
FF Litlvatnet, A. 24.8-7.9 (PWB, AWI,
EBA mfl.). 1 FF Gaulosen, Mh. 19.9
(RES, HLL). 1 F Kråka, Ø. 26.10 (HDA).
1 1K Garbergosen, Se. 2.11 (GBA, SBA).

Taffeland Aythya ferina
To taffelender ble sett dette året, én på
våren og én på høsten. To funn i løpet av
et år er en normal forekomst av arten
hos oss. Antall ind. foregående år: 2013
(2), 2012 (4), 2011 (18), 2010 (3) og 2009
(1).
Alle funn: 1 F Gaulosen, Mh. 15.-20.4*
(ESÆ, MMA, OHO mfl.). 1 ad. M
Eidsvatnet, B. 4.-25.10* (AER, HER, JSP
mfl.).

Toppand Aythya fuligula
Nevneverdige lokaliteter: 1 par
Ervikvatnet, F. 18.4-7.6 (OSF). 2 ad. M
Bustbergvatnet, F. 11.-24.5 (BST, KTH,
PEI mfl.). 2 1K Skybuvatnet, Titran, F.
22.9 (*ESÆ, MMY, JOB mfl.). Store
antall: 136 ind. Havsjøen, Rø. 10.5
(ESÆ). 57 M og 42 F Glåmos, Rø. 12.5
(MVE). Stort antall vinter: 17 M og 24
F Stavne, Nidelva, Tr. 1.2 (EBA).

Bergand Aythya marila
Anslagsvis 66 bergender ble registrert i
2014. Årsunger ble sett i aktuelle
hekkeområder ved to lokaliteter i
Oppdal. Til sammen 8 ind. ble sett i
januar og februar, 5 fugler var på
vårtrekk, 8 ind. er rapportert fra
hekkeområdene, 2 ble sett sommerstid
utenfor hekkeområder, 41 var på

En knekkand ble oppdaget ved Øvre Leirfoss i Trondheim 11 . mai. Voksne hanner
er lett gjenkjennelige med sin brede, hvite øyenbrynsstrek, som strekker seg langt
bak i nakken, og som står i stor kontrast til et ellers ganske mørkt hode.
Foto: Erik Bangjord.
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høsttrekk, hvorav 6 ble sett inn i
desember, og 2 nye fugler dukket opp i
desember.
Funn fra hekkeområdene: 2 ad. F og 2
1K Kvolvtjønnin, Op. 7.8 (PWB). 1 ind.
Langsjøen, K. 24.8 (OAI). 3 ind. (min. 1
1K) Stororkelsjøen, Op. 18.-29.9 (JOB
mfl.). Andre sommerfunn: 1 M
Gaulosen, Mh. 21.-26.6 (MMY mfl.). 1 F
Molinga, Rø. 19.7 (EWE). Vinterfunn: 1
2K+ F Åremsstranda, A. 1.2 (TMO).
Opptil 5 ind. Litlvatnet, A. 9.10-12.12
(AER, HDA, DOB mfl.). 2 ind.
Likroken, He. 12.10-31.12 (JOB, HOL,
ALY). 2 1K Litlvatnet, Tr. 16.-26.12
(GBA). Stort antall: Opptil 17 ind.
Brekkgrunnen, Sk. 25.9-21.11 (KWO,
OHO, AST mfl.).

Ærfugl Somateria mollissima
Store antall: 2015 ind. Midtsandan, Ma.
4.4 (PSH). 1304 ind. Mule, Gaulosen, Tr.
18.10 (DOB).

Ærfugl Somateria mollissima borealis <0,1>
Første bekreftede funn av denne
underarten i fylket. Fuglen ble oppdaget
1. juledag i Ila-bassenget og ble sett ut
året og inn i 2015. Den holdt seg
sammen med ærfugler mellom Ila og
utløpet av Nidelva. Fuglen er godkjent
som et individ som matcher utseendet til
en borealis, men det er ikke mulig å fastslå
fra hvilken bestand fuglen har sitt
opphav. Underarten borealis defineres
ulikt i litteraturen. Klassiske borealis
hekker øst i Canada og vest på Grønland.
Fugler fra det østlige Grønland, Island,
Svalbard og Frans Josefs land har
vekselvis blitt betraktet som borealis, som
en egen underart islandica, og som
mollissima. På Svalbard finnes fugler med
et utseende som matcher borealis, fugler
som ser ut som norske mollissima, samt
mellomformer. Svalbardbestanden
overvintrer i stor grad langs kysten av
Finnmark, og det er mest nærliggende å
anta at den aktuelle fuglen stammer
herfra. Ærfuglhanner har skapulærer med
brede ytterfaner som kan reises, og de
fremstår da som to tydelige kuler på
ryggen, gjerne kalt seil. Den viktigste
forskjellen mellom hanner av borealis og
mollissima er hvordan de bruker disse
seilene. Hos mollissima kan de løftes under
spill, men de ligger stort sett nede ellers.
En borealis har derimot i stor grad seilene
reist permanent, noe denne fuglen hadde.
Det er også en gjennomsnittlig forskjell i
nebbfarge hos de to formene, men
variasjonen er for stor hos begge former
til at dette kan brukes som noe mer enn
en støttekarakter. Denne fuglen har en
oransjegul farge på de indre delene av
nebbet som stemmer bra med en klassisk
borealis. Det er også mindre forskjeller på
de to formene i proporsjonene på nebbet

og i neseborets plassering.
Alle funn: 1 ad. M Ila til Nidelva
nedenfor Pirbrua, Tr. 25.-31.12* (*GBA,
JHE, TBO mfl.).

Praktærfugl Somateria spectabilis
Til sammen seks praktærfugler ble sett i
løpet av året. Funn både i mai, juni og
juli er verdt å merke seg. Funnene av
hunnfugler fra Valsneset i mai og Været i
juni bedømmes å være trolig samme
individ, da arten er sjelden sommerstid.
Antall ind. foregående år: 2013 (12),
2012 (11), 2011 (9), 2010 (34) og 2009
(27).
Alle funn: 1 ad. M Bjugnholmen, B. til
Kjeungan, Ø. 1.1-18.4 (HER, JSØ, HDA
mfl.). 1 F Innstrandfjæra, Ø. 1.-4.1
(HER, TRI). 1 F Vessøra, He. 29.1
(JOB). 1 ad. F Midtsandan til Muruvika,
Ma. 24.3-6.4 (DOB, PSH mfl.). 1 2K F
Valsneset, B. 19.5 (SME, GDY, HDA). 1
2K+ F Været, B. 30.6 (HER). 1 F Viggja,
Sk. 8.-9.7 (RES, MMA, EBA).

Havelle Clangula hyemalis
Min. to hekkefunn ble konstatert denne
sommeren, begge i Oppdal. I tillegg til
hekkefunnene er 16 ind. sett på 8
lokaliteter i potensielle hekkeområder,
fordelt på Oppdal (8/4), Røros (7/3) og
Tydal (1/1). Under vårtrekket er 38 ind.
registrert i ferskvann ved 7 lokaliteter i
Selbu (29/4), Tydal (6/1), Klæbu (2/1)
og Røros (1/1), mens 44 ind. ble sett om
høsten på 9 lokaliteter i Selbu (26/3),
Tydal (13/1), Rennebu (2/2), Klæbu
(1/1), Hemne (1/1) og Røros (1/1).
Hekkefunn: Min. 3 ad. F og 9 pull.
Stororkelsjøen, Op. 29.5-20.9 (PWB,
SGA, MGA mfl.). 1 F med 4 1K Vesle
Orkelsjø, Op. 8.6-20.8 (PWB, TAN,
HOL). Andre funn fra
hekkeområdene: 1 par Gjevillvatnet,

Op. 15.-24.5 (PWB). 1 par
Unndalsvatnet, Op. 29.5-24.6 (ØSO, JEL
mfl.). 3 ind. Finnsjøen, Op. 31.5-8.6
(PWB, BJT, EBA mfl.). 1 F
Gardkleppsjøen, Ty. 6.7 (ESÆ, TAS). 1
ind. Leirpullan, Op. 10.8 (GGU, ALO).
Vårtrekk ferskvann: Min. 7 ind.
Litlvatnet, Tr. 17.4-18.5 (GBA mfl.).
Høsttrekk ferskvann: 1 1K
Lauvåstjønnan, Re. 6.9 (ESÆ). 3 ind.
Litlvatnet, Tr. 13.9-22.12 (GBA, BJT,
EBA). 1 1K Holmtjønna, Re. 9.10
(NVA). 1 ind. Mugga, Femundsmarka,
Rø. 11.10 (MAU). 4 ind. Liavatnet, B.
19.10 (NN via GST). Store antall: 150
ind. Vessøra, He. 30.1 (RES, JOB). 266
ind. Kråkvågsvaet, Ø. 29.3 (AWI, EBA,
PWB, RSA mfl.). 520 ind. Midtsandan,
Ma. 3.4 (PSH). 110 ind. ptS Sula 5.10
(EKR, ØHE). 138 ind. ptSV Gjæsingen,
F. 11.10 (DOB). 120 ind. Vessøra, He.
31.12 (JOB).

Svartand Melanitta nigra
Minimum 6 hekkefunn ble gjort, alle i
Oppdal kommune. I tillegg er arten
rapportert i hekketid med 44 ind. fra
ytterligere 15 lokaliteter i potensielle
hekkeområder i Røros (14/6), Oppdal
(5/3), Tydal (13/3), Midtre Gauldal
(1/1), Roan (1/1) og Åfjord (1/1). På
vårtrekk er hele 287 ind. rapportert i
ferskvann fra 17 lokaliteter i Selbu
(121/1), Orkdal (35/2), Skaun (30/1),
Røros (27/5), Klæbu (21/1), Rennebu
(15/1), Hemne (12/1), Oppdal (10/1),
Trondheim (8/1), Åfjord (5/1), Tydal
(2/1) og Melhus (1/1). En flokk på 110
ind. på Selbusjøen 10. mai er verdt å
merke seg. På høsten ble 23 ind. sett på 8
ferskvannslokaliteter fordelt på Røros
(8/2), Hemne (6/1), Orkdal (5/1), Bjugn
(2/2), Agdenes (1/1) og Selbu (1/1).

En ærfugl som viste karakterene til den nordlige underarten boreal is ble oppdaget
ved Skansen i Trondheim i romjulen, her fotografert 27. desember. Foto: Jon Helle.
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Hekkefunn: 2 F med hhv. 2 og 4 1K
Stororkelsjøen, Op. 29.5-20.8 (PWB
mfl.). 1 F med 2 1K Unndalsvatnet, Op.
1.6-31.7 (EBA, PWB). 1 F med 3 pull.
Butjørna, Op. 13.-21.7 (MMY). 3 F med
9 1K (min. 2 kull) Vesle Orkelsjø, Op.
24.7-20.8 (TAN, TÅS, PWB). Andre
funn fra hekkeområdene: 1 par
Håsjøen, Rø. 14.5 (HIK). 10 ind.
Gjevillvatnet, Op. 15.5 (PWB). 8 ind.
Mosjøen, Ty. 17.-31.5 (ESÆ, THA). 1 F
Grønbakken, Op. 18.5 (PWB). 2 M og 1
F Rien, Rø. 29.5 (ESÆ). 5 par Butjørna,
Op. 29.5-1.6 (PWB, EBA). 3 ind.
Skjerivatnet, Å. 1.6 (KKJ). 3 ind.
Finnsjøen, Op. 2.6 (JOB). 7 ind. Vesle
Orkelsjø, Op. 8.6-10.7 (PWB, EBA, TAN
mfl.). 3 ind. Burusjøen, MG. 8.-10.6
(OAF). 2 ind. Mustjønna, Ty. 14.6 (BEI,
SSL). 2 M og 1 F Gardkleppsjøen, Ty. 6.7
(ESÆ, TAS). 1 M Rien, Rø. 25.7 (BSÆ).
1 FF Leirpullan, Op. 10.8 (GGU, ALO).
6 FF Hyllingen, Rø. 31.8 (ESÆ). 1 ind.
Roasten, Rø. 5.9 (GBA). 1 F Øversjøen,
Rø. 14.9 (BSÆ). Vinterfunn ferskvann:
1 FF Glåmos, Rø. 1.1* (TMH). 1 FF
Storvatnet, A. 8.1 (GBA). 1 FF
Granbybukta, Se. 6.12 (GBA). Stort
antall ferskvann: Opptil 110 ind.
Selbusjøen, Se. 6.4-15.5 (GBA, JSA,
MMY mfl.). Store antall: 400 ind.
Utgrunnskjæra, F. 10.5 (GBA). 400 ind.
Baren, Ro. 10.6 (GBA, AES).

Sjøorre Melanitta fusca
Ni hekkefunn ble konstatert på fem
lokaliteter, fordelt kommunevis på
Oppdal (6/3), Tydal (2/1) og Midtre
Gauldal (1/1). I tillegg kan 4 1K i
Ovlingen i Tydal 10. september godt
utgjøre ytterligere et hekkefunn, men
såpass sent på året kan de godt ha
forflyttet seg et stykke fra hekkeplassen.
Utenom lokalitetene med konstatert
hekking foreligger det funn i mulige
hekkeområder på fem lokaliteter i Røros
(3) og Tydal (2). Under vårtrekket er
anslagsvis 80 ind. rapportert i ferskvann i
Røros (48), Selbu (13), Klæbu (10),
Midtre Gauldal (5), Tydal (3) og Orkdal
(1), mens 22 ind. ble sett i ferskvann
under høsttrekket, fordelt på Røros (18),
Selbu (2), Rennebu (1) og Orkdal (1).
Hekkefunn: 3 F med hhv. 18, 10 og 7
1K Vesle Orkelsjø, Op. 10.7-20.8 (PWB
mfl.). 1 F med 6 pull. Kameldyrtjønna,
MG. 24.7 (AMS). 1 F med 5 1K
Unndalsvatnet, Op. 31.7-3.8 (PWB). 2 F
med hhv. 5 og 3 1K Stororkelsjøen, Op.
31.7-20.9 (PWB, MMA, JOB mfl.). 2 F
med hhv. 7 og 6 pull. Ystesosen, Ty. 7.8-
10.9 (PSH, ESÆ, JOB mfl.). Andre funn
fra hekkområdene: 1 par Rien, Rø. 29.5
(ESÆ). Opptil 9 ind. Mustjønna, Ty.
31.5-14.6 (ESÆ, EBA, BEI mfl.). Opptil
4 ind. Stororkelsjøen, Op. 31.5-25.6
(HTH, JOB mfl.). Opptil 2 par

Unndalsvatnet nord, Op. 1.-7.6 (EBA,
ORY, ABR). 2 F Langtjønna, Rø. 1.6
(MVE). 9 par Unndalsvatnet sør, Op. 2.6
(MVE). 8 par Vesle Orkelsjø, Op. 3.-8.6
(MVE, PWB). 4 1K Ovlingen, Ty. 10.9
(JOB, HOL, VAK). 1 F Rien, Rø. 14.9
(BSÆ). 1 ind. Nesjøen, Ty. 17.9 (APE).
Vårtrekk ferskvann: 1 M Gangåsvatnet,
Or. 29.4 (MMA). 1 par Såsøya, Se. 3.5
(JSA). 34 ad. Havsjøen, Rø. 10.-31.5
(ESÆ, MMY, TTH mfl.). 5 par
Selbusjøen, K. 10.5 (KWO, OAF). 11
ind. Selbusjøen sentralt, Se. 10.-15.5
(JSA). 1 par Sjøvollholman, Brekken, Rø.
12.5 (MVE). 1 par Aursunden ved
utløpet, Rø. 13.5 (MVE). Opptil 8 ad.
Håsjøen og Langensjøen, Rø. 14.5-7.6
(HIK, LHE, AES mfl.). 3 ad. M , 1 2K
M og 1 ad. F Samsjøen, MG. 17.5 (OAF).
3 ind. Mosjøen, Ty. 17.5 (ESÆ, THA). 1
par Botnet, Aursunden, Rø. 18.5 (ESÆ,
THA). Høsttrekk ferskvann: 1 ind.
Slettestjønna, Re. 1.7 (ORE). 1 FF
Gangåsvatnet, Or. 20.8 (MMA). 18 ind.
Havsjøen, Rø. 10.9 (ESÆ). 2 ind.
Neadeltaet, Se. 25.9 (JSA). Store antall:
273 ind. Grandefjæra, Ø. 23.3 (TBO).
358 ind. Midtsandan, Ma. 2.4 (PSH). 350
ind. Bjugnfjorden, B. 2.7 (JSP, EPE).

Kvinand Bucephala clangula
Store antall: 220 ind. Laksåvika, Hi. 3.1
(ARB). 170 ind. Sagfjorden, Sn. 2.3
(ESÆ, MMY). 151 ind. Buvika, Sk. 8.3
(OHE, HEG). 186 ind. Buvika, Sk. 25.10
(DOB).

Lappfiskand Mergellus albellus
Syv lappfiskender er rapportert dette
året. Fire av dem dukket opp på vårtrekk
i april og mai, mens tre ble sett på
høsttrekk i oktober. Antall ind.
foregående år: 2013 (6), 2012 (4), 2011
(4), 2010 (11), 2009 (4) og 2008 (8).
Alle funn: 1 F Gjølmesfjæra, Or. 10.4
(MMA, FRL, RES). 1 F Litlvatnet, Tr.
12.4-1.6 (GBA, EVI, KWO mfl.). 1 F
Eidsvatnet, B. 10.-22.5 (GME, HDA,
SME mfl.). 1 F Orvos, Rø. 10.5 (ESÆ). 1
FF Litlvatnet, A. 3.-12.10 (SME, AWI). 1
1K Likroken, He. 12.10-5.11 (SME, JOB,
ALY mfl.). 1 FF Gaulosen, Mh. 18.-
23.10 (FSC, TBO mfl.).

Laksand Mergus merganser
Store antall: Opptil 48 ind. Uthaug til
Døsvika, Ø. 2.1-12.2 (GDY, SME, HDA
mfl.). Opptil 41 ind. Vinjefjorden, He.
24.1-13.3 (HOL, KTO, JOB). 1 M
Strømøya, F. 24.1 (KTH). 39 ind.
Botngård, B. 24.1 (EBA, AST). 1 M
Uttian, F. 11.2 (BST). 30 ind.
Vinjefjorden, He. 4.12 (JOB).

Vaktel Coturnix coturnix
Anslagsvis 30 vaktler ble rapportert i
perioden 29. mai til 29. september. Av
disse var 25 syngende hanner. Ved
Grønningsbukta i Rissa ble et sjeldent
hekkefunn konstatert da et kull på 6 ind.
ble skremt opp 28. september. Hekking
forekommer trolig regelmessig i
Trøndelag, men artens tilbaketrukne
levevis gjør hekkefunn vanskelige å
konstatere. To hanner sang ved
Grønningsbukta denne sommeren. Én av
disse kan godt ha vært i flokken på seks,
og denne er derfor ikke telt dobbelt i
totalen. Årets syngende fugler fordelte
seg kommunevis på Orkdal (3), Rissa (3),
Ørland (3), Malvik (2), Melhus (2), Selbu
(2), Trondheim (2), Bjugn (1), Frøya (1),
Hemne (1), Meldal (1), Oppdal (1),
Rennebu (1), Skaun (1) og Åfjord (1).
Antall ind. foregående år: 2013 (3), 2012
(16), 2011 (35), 2010 (4) og 2009 (15).
Alle funn: 1 sy. M Børsa, Sk. 29.5
(ORØ). 1 sy. M Olderøya, Or. 30.5-23.7
(RES, MMA, FRL). 1 sy. M Kjøsnes, Se.
31.5-15.7 (TMØ). 1 sy. M Ekra, Tr. 1.6-
6.7 (VAK, THA, ESP mfl.). 1 sy. M
Storfosna, Ø. 4.6 (JSP). 1 sy. M
Songmoen, Or. 7.6 (FHO). 1 sy. M
Lauvøya, Å. 8.6 (ESP). 1 sy. M
Storsanden, Ma. 10.-15.6 (NN via OFR).
1 sy. M Stororkelsjøen, Op. 14.6 (FHO).
1 sy. M Oppigard, Re. 15.6 (MMA). 2 sy.
M Vollhåggån, Mh. 27.6-25.7 (ESP, EBA,
THE). 1 sy. M Rovatnet, He. 28.6-5.7
(JOB, HOL, EBA). 1 sy. M Vasseljå, Ma.
29.6 (PSH). 1 sy. M Storøya, Se. 1.-5.7
(JSA). 1 sy. M Nes, B. 9.-12.7 (HER, TRI,
MHR mfl.). 1 sy. M Klett, Tr. 9.-10.7
(KAS, BES). 1 sy. M Ervika, F. 10.7
(OSF). 1 sy. M Grønningsbukta, Ri. 11.7-
29.9 (NGR, ABR mfl.). 1 sy. M
Byagrenda, Or. 12.7 (MMA). 1 sy. M
Stadsbygd kirke, Ri. 13.7-13.8 (JBJ, EBJ,
ORY mfl.). 1 sy. M Grønningsbukta, Ri.
16.7-1.8 (ORY, ARB, NGR mfl.). 1 sy. M
Å, Md. 21.7 (JOB). 1 sy. M Amfiet,
Grandefjæra, Ø. 5.-16.8 (ARB, OSF, PEL
mfl.). 1 ind. Leirbekken, Grandefjæra, Ø.
13.8 (HDA). 6 ind. Grønningsbukta, Ri.
28.9 (NGR, ABR).

Fasan Phasianus colchicus E
Minimum 10 fasaner ble registrert dette
året, inkludert 6 1K fra et hekkefunn.
Alle fasaner i fylket stammer fra rømte
eller utsatte fugler.
Alle funn: 1 M Ervika, F. 1.1-27.12
(OSF). 1 M Ulvøya, Hi. 28.3-22.6 (OSF,
DBS). 1 F Vikan, Strømøya, F. 19.4
(BST). Opptil 1 ad F og 6 1K Ervika og
Dyrvik, F. 19.8-12.12 (PEI, BST, FRL,
KTH, GOL).

Lirype Lagopus lagopus
Nevneverdig lokalitet: 1 ind. Fjordgata,
Tr. 17.10 (OFR).
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Orrfugl Tetrao tetrix
Nevneverdige lokaliteter: 2 M Straum,
Hi. 16.4 (ARB). 1 1K M funnet død
Hammarstaddalen, Hi. 28.9 (BST). 2 ind.
Fillan, Hi. 28.9 (AWI, BJT, VAK).

Smålom Gavia stellata
Stort antall: 72 ind. Øya, Hoøya, Ø. 12.8
(HDA).

Storlom Gavia arctica
Anslagsvis 26 ind. ble registrert i de tre
vintermånedene, fordelt på 22 ind. i
januar og februar og 4 ind. i desember.
Vinterfunn: Opptil 2 ind. Viggja, Sk.
1.1-5.2 (MMA, RES). 1 ind.
Grilstadfjæra, Tr. 1.1-8.2 (AST, GBA,
EBA mfl.). Opptil 6 ind. Døsvika, Ø.
1.1-28.2 (PWB, ORY, SME mfl.). 2 ind.
Bjugnholmen, B. 1.1 (HER, TRI, HDA).
Opptil 2 ind. Midtsandan, Ma. 4.1-8.2
(POS, SFB, PSH mfl.). 1 ind. Laksåvika,
Hi. 8.1 (KBE). 1 ind. Været, B. 8.1
(HER). 2 ind. Rørvik, Ri. 8.1 (GNY). 1
ind. Garten, Ø. 24.1-23.2 (AWI, BJT,
EBA mfl.). 1 ind. Nordvika, Os. 16.2
(SGA, MGA). 1 ind. Inntian, F. 21.2
(FRL). 2 ind. Linesøya, Å. 28.2 (JHE). 2
ind. Døsvika, Ø. 1.-4.12 (SME, HDA,
HLL). 1 ad. Hommelvik, Ma. 27.12
(BJT). 1 ad. Norddyrøy, F. 27.12 (FRL,
GOL).

Islom Gavia immer
Anslagsvis 3 ind. er rapportert i
Trondheimsfjorden, hvorav ett funn var i
juli, fylkets eneste sommerfunn dette
året.
Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ind.
Være til Leangenbukta, Tr. 1.1-12.2 (AST,
EBA, GBA mfl.). 1 ind. Viggja, Sk. 22.2
(DOB). Sommerfunn: 1 2K Viggja, Sk.
8.7 (MMA).

Gulnebblom Gavia adamsii
Årets funnmasse anslås å dreie seg om 35
ind., noe som er en høyere årssum enn
de siste årene. Av disse ble 20 ind.
rapportert i vårhalvåret, mens 15 ind. ble
sett i andre halvår. To funn fra
Trondheimsfjorden i februar er uvanlig.
Funn fra Trondheimsfjorden: 1 3K+
Midtsandan, Ma. 1.2* (TKV, RHA, OHE
mfl.). 1 2K Vikhammerløkka, Ma. 2.-8.2*
(ØSO, THA). Andre funn: 1 ind.
Døsvika, Ø. 3.1-1.4 (GDY mfl.). Opptil
12 ind. Grandebukta, Ø. 4.1-11.5 (HDA,
PEL, TBO mfl.). 1 2K Været, B. 8.1
(HER). 1 ind. Mausundvær, F. 1.-2.3
(MMA). 2 ind. Innstrand, Ø. 1.4 (GDY,
SME). 1 ind. Sandviksberget, Os. 4.4
(TRE). 5 ind. Sula, F. 3.-5.10 (EKR,
ØHE mfl.). 1 ad. Gjæsingen, F. 12.10
(DOB). 1 ind. Linesøya, Å. 12.10 (JHE).
1 ad. Gimsan, F. 13.10 (GBA, HER).
Opptil 5 ind. Grandebukta, Ø. 14.10-
4.12 (JOB, SSÆ, KSÆ mfl.). 1 ad. ptSV
Titran, F. 26.10 (VAK). 1 1K
Bingsholmsråsa, Å. 1.12 (SGA, MGA).

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Anslagsvis 25 dvergdykkere er rapportert
i løpet av året. Antatte gjengangere i
begge vintersesonger er ikke telt dobbelt.
En fugl som holdt seg i Strømmen i
Rissa i juni og juli, er telt separat fra funn
i vintersesongen ved samme lokalitet, da
det er stor avstand i datospenn, og et
sommerfunn faller utenfor det normale
funnmønsteret for returnerende fugler.
Det kan som alltid ikke utelukkes at noen
individer blir telt dobbelt etter å ha
forflyttet seg mellom ulike lokaliteter.
Særlig gjelder dette fugler som blir sett
kun én enkelt eller noen få dager vår og
høst. Antall ind. foregående år: 2013
(25), 2012 (20), 2011 (22), 2010 (30) og

2009 (22).
Første halvår: 2 ind. Strømmen, Ri. 1.1-
29.4 (GNY, MHO, ORY mfl.). 1 ind.
Vessøra, He. 1.1-30.3 (JOB, HOL, RES).
1 ind. Gammelosen, Or. 1.1-8.4 (MMA,
RES, FRL mfl.). 2 ind. Tillerbrua. Tr. 2.-
27.1 (KWO, EKR, TKR mfl.). 2 ind.
Sandstad og Børøysundet, Hi. 2.1-28.3
(ARB, GRA mfl.). 1 ind. Tanemsbrua. K.
2.1 (HLL). 1 ind. Litlvatnet, A. 3.-9.1
(ESÆ, HDA, SME mfl.). 1 ind. Kråkvåg,
Ø. 4.1-5.2 (JSØ, HDA). 1 ind.
Kjerringvåg, Hi. 5.1 (OSF). 1 ind.
Brattøra, Tr. 13.1-10.4 (ESÆ, DBS, TON
mfl.). 1 ind. Viggja, Sk. 15.1 (ALY). 1 ind.
Nedre Leirfoss, Tr. 19.-31.1 (EBA, HLL,
CBE mfl.). 2 ind. Lysøysundet, B. 22.1-
21.2 (SME, HDA, GDY). 1 ind. Hopen,
Os. 2.5 (MVE). 1 ind. Strømmen, Ri.
17.6-21.7 (GNY). Andre halvår: 4 ind.
Strømmen, Ri. 9.10-31.12 (GNY mfl.). 1
ind. Skansen, Tr. 9.10-13.12 (ESÆ mfl.).
1 ind. Vessøra, He. 4.11-31.12 (JOB
mfl.). 1 ind. Døsvika, Ø. 8.11-4.12 (SME,
HLL, HDA). 1 ind. Eidsvatnet, B. 9.-
15.11 (SGA, MGA, GME mfl.). 1 ind.
Gjølmesfjæra, Or. 10.11-31.12 (PSH,
MMA, RES mfl.). 1 ind. Nedre Leirfoss,
Tr. 15.11-26.12 (THE, BJT, EBA mfl.). 1
ind. Værebukta, Tr. 18.11-28.12 (AST,
SGJ, EBA mfl.). 1 ind. Leinøra, Tr. 18.11
(ESÆ). 1 ind. Sandstad, Hi. 20.12 (ARB).

Toppdykker Podiceps cristatus
Syv individer ble sett i løpet av året. De
to fuglene i Grandefjæra på høsten antas
å være returnerende individer og er ikke
telt dobbelt. Antall ind. foregående år:
2013 (7), 2012 (9), 2011 (5), 2010 (7) og
2009 (6).
Første halvår: 2 ind. Innstrandfjæra, Ø.
4.1-24.3 (GDY, JSP, HER mfl.). 2 ind.
Grandefjæra, Ø. 22.2-17.4 (JSP, EPE
mfl.). Andre halvår: 2 ind. Grandefjæra,
Ø. 25.9-2.10 (AER, HDA). 2 ind.
Brekkgrunnen, Sk. 19.10-15.11 (RES,
EBA, BJT mfl.). 1 ind. Likroken 6.11
(JOB, HOL).

Gråstrupedykker Podiceps grisegena
Funn fra Trondheimsfjorden: 2 ind.
Hasselvika, Ri. 9.1-24.3 (JEI). 1 ind.
Viggja, Sk. 31.1 (MMA, ESÆ). 1 1K
Viggja, Sk. 25.10 (DOB). Innlandsfunn:
1 1K+ Langsjøen, K. 24.8 (OAI). 1 ind.
Slettestjønna, Re. 5.9 (PWB). Stort
antall: 80 ind. Grandebukta, Ø. 23.3
(TBO).

Horndykker Podiceps auritus
Minimum 11 hekkefunn er rapportert på
9 lokaliteter. På Røros er 4 hekkinger
rapportert ved Hittersjøen, Sundtjønna,
Åbborloken i Hådalen og Stikkillen. De
tre førstnvente parene ble sett med hhv.
2, 3 og 2 pulli. Fuglene ved Stikkillen er
kun rapportert rugende. I Malvik hekket

Dvergdykker, Ila, Trondheim 10. november. Dvergdykkeren legger seg ofte inntil
flytende tang eller annen vegetasjon og bruker dette som kamuflasje.
Foto: Eirik Spets.
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2 par ved Vennatjønna, og disse fikk
frem hhv. 2 og 1 pulli. I tillegg ble
reirbygging sett ved Snustaddammen. I
Rennebu hekket minimum 2 par på
Slettestjønna. Disse ble sett med til
sammen 4 pulli. I Orkdal gikk minimum
1 par til hekking ved Tjønnlitjønna, men
hekkesuksessen er ukjent. Det er godt
mulig flere par hekket her, da flere adulte
fugler er rapportert på lokaliteten. I Rissa
ble et par sett med 5 pulli på Storvatnet. I
tillegg er arten observert ved flere
potensielle hekkeplasser, uten at konkrete
hekkeindikasjoner er rapportert. En del
aktuelle lokaliteter besøkes sjeldent av
fuglekikkere i perioden på sommeren når
man kan påvise hekkefunn. Fire 1K-
fugler på Lauvåstjønnan i Rennebu 6.
september kan godt ha vært klekt her,
men regnes ikke som et konstatert
hekkefunn da arten ikke er rapportert på
lokaliteten etter 7. juni. For en art som
horndykker, som kan hekke i løse
kolonier, er det viktig at antall rugende
fugler, eller fugler som på annen måte
viser hekkeatferd, spesifiseres når man
rapporterer. Det er avgjørende for å
kunne vurdere antall par som har gått til
hekking.

Store antall: 29 ind. Været, B. 8.1
(HER). 23 ind. Neadeltaet, Se. 26.4
(GBA). Opptil 29 ad. Havsjøen, Rø. 10.-
18.5 (ESÆ mfl.).

Havhest Fulmarus glacialis
Nevneverdige lokaliteter: 4 ind. ptSV
Valsneset, B. 27.9 (HER, TRI). 2 ind.
Uthaug, Ø. 28.9 (ABR). 2 ind. Valsneset,
B. 28.9 (HDA, AER). 2 ind. ptSV
Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 4 ind. Nes,
B. 28.9 (JSP, HER, EPE). 10 ind.
Valsneset, B. 29.9 (SME). 35 ind. ptSV
Tarvafjorden, B. 29.9 (HER). 1 ind.
Valsneset, B. 27.10 (SME). 1 ind. Uthaug,
Ø. 31.10 (HDA, SME, TRI mfl.).

Grålire Puffinus griseus
Til sammen 18 ind. ble registrert i
perioden 6. september til 3. oktober.
Særlig er et funn fra Uthaug i Ørland
verdt å merke seg. Gråliren trekker forbi
kysten vår på høsten, og antall registrerte
individer avhenger mye av værforhold og
observatørdekning på ytterkysten i den
aktuelle perioden. Antall ind. foregående
år: 2013 (3), 2012 (5), 2011 (18), 2010 (0)
og 2009 (8).
Alle funn: 1 ind. N for Halten, F. 6.9*
(TKO, KTH, ARB mfl.). 1 ind. N for

Halten, F. 16.9 (HDA, SME). 3 ind.
Titran, F. 20.9 (EBA, THA). 2 ind. ptNØ
Titran, F. 25.9 (ESÆ). 1 ind. Uthaug, Ø.
27.9 (AER, HDA). 2 ind. ptSV Nes, B.
27.9 (HER, TRI). 1 ind. Tarva, B. 28.9
(EDY). 1 ind. ptSV Titran, F. 28.9 (AWI,
BJT, VAK, MMY). 1 ind. ptSV
Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 1 ind.
Valsneset, B. 29.9 (SME). 1 ind. Taftøyan,
He. 29.9 (JOB). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC,
KLA, KHE mfl.). 1 ind. ptV Sula, F. 1.10
(TON, KLA, KHE mfl.). 1 ind. ptSV
Titran, F. 3.10 (JOB).

Havlire Puffinus puffinus
Fire havlirer ble sett i andre halvår i
Frøya kommune. Ett ind. ble sett i 2013,
men før det var forrige funn helt tilbake i
2008. Havliren besøker trolig kysten vår
regelmessig i lite antall sommer og høst
på næringstrekk fra britiske kolonier, og
den er vanligere i våre farvann enn den
beskjedne funnmassen tilsier. Havliren
lever pelagisk, noe som gjør den
vanskelig å registrere.
Alle funn: 3 ind. Humlingsværet, F. 4.7
(RUH). 1 ind. ptV Sula, F. 3.10 (EKR).

Sør-Trøndelags første kuhegre ble sett ved Mosjøen i Tydal i september. Fuglen fikk naturlig nok mye oppmerksomhet av
fylkets ornitologer. Fuglen holdt til på et fellesbeite, hvor den snappet insekter rundt kyrne. Gule fargetoner på hodet, brystet
og ryggen viser at fuglen fortsatt har rester av hekkedrakt og dermed må være voksen. Bildet er tatt 10. september.
Foto: Bjørn Steinar Tanem.
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Havsvale Hydrobates pelagicus
Til sammen fem individer ble sett dette
året, hvorav kun én ble ringmerket. To
funn fra Trondheimsfjorden er verdt å
merke seg. Disse funnene er de første
siden et individ ble funnet dødt i
Grilstadfjæra 11. november 1973.
Havsvaler lever utpreget pelagisk, og det
kreves som oftest målrettet innsats for å
komme i kontakt med arten. Den opptrer
mer regelmessig langs den ytterste
kyststripen vår enn funnmassen tilsier.
Antall ind. foregående år: 2013 (7), 2012
(5), 2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 2 ind. NV for Halten, F. 21.7
(GBA, EBA, SBA). 1 2K+ rm. Stabben,
Titran, F. 9.8 (MMY, RES, ØAA mfl.). 1
ind. ptV Østmarkneset, Tr. 27.9 (OHE).
1 ind. Østmarkneset, Tr. 20.11 (ORD).

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa <4,16>
Årets stormsvale ble sett fra fergen
mellom Valset og Brekstad. Funnet er det
første siden 2012.
Alle funn: 1 ind. S for Brekstad, Ø.
31.10-1.11 (*EKR, ELI).

Storskarv Phalacrocorax carbo
Arten opptrer relativt vanlig i Nidelva, og
funn herfra nevnes derfor ikke.
Utvalgte ferskvannsfunn: 2 ind.
Kjøsnes, Se. 10.-24.1 (HBR, TMØ). 17
ind. ptN Haltdalen, Ho. 13.4 (DOB). 1
ind. Aursunden, Rø. 29.5-29.6 (ESÆ,
AWI). 6 ind. Rien, Rø. 25.7 (BSÆ). 1 ind.
Femunden, Rø. 23.8 (DOB). 2 ind.
Krokhølen, Rø. 10.9 (ESÆ). 1 ad.
Neadeltaet, Se. 25.9 (JSA). 1 ind.
Langvatnet, Mh. 20.10 (NN via TBR). 1
ind. Hammar, Se. 14.11 (TMØ). 1 ind.
Jonsvatnet, Tr. 22.12 (GBA). 1 ind.
Mobakk, Or. 26.12 (MRE).

Mellomskarv Phalacrocorax carbo sinensis
<0,13>
Med tre funn i 2014 og tre nye funn fra
tidligere år foreligger det nå 13
bekreftede funn av underarten i Sør-
Trøndelag. De to nye funnene fra Frøya i
2009 utgjør de første dokumenterte
fuglene i fylket. Storskarv av underarten
sinensis opptrer trolig betydelig mer
regelmessig i fylket enn den beskjedne
funnmassen antyder. Underarten skilles
fra carbo på formen på den bare huden
innenfor undernebbet, eller nærmere
bestemt vinkelen mellom munnviken og
den indre kanten av det fjærløse partiet.
Er denne vinkelen over 73 grader, er
fuglen en sinensis, mens fugler med vinkel
under 65 grader er carbo. Fugler med
vinkel mellom 65 og 73 grader kan ikke
bestemmes til underart (Newson mfl.
2004). Fugler av underarten sinensis er
dessuten mer knyttet til ferskvann, og de
hekker og sitter gjerne i trær, men begge
underartene kan opptre i både fersk- og

saltvann. Trønderske fuglekikkere
oppfordres til å ta en ekstra kikk på
storskarver som observeres på nært hold,
særlig i ferskvann, og dokumentere fugler
som mistenkes å være sinensis.
Alle funn: 1 ind. Østmarkneset, Tr. 27.9
(OHE). 1 ind. Tilfredshet kirkegård, Tr.
6.10* (ESP). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr.
29.11* (JHE). Funn fra tidligere år: 1 ind.
Ervika, F. 9.4.2009* (OSF). 1 ind. Ervika,
F. 17.5.2009* (OSF). 1 ind.
Ladehammeren, Tr. 26.11.2011* (BJT).

Kuhegre Bubulcus ibis NSKF <0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! Vår første
kuhegre dukket opp på et fellesbeite ved
Mosjøen i Tydal i september 2014. Den
ble funnet av Elisabeth Klingsheim 6.
september og meldt via NOFs websider.
9. september fant Einar Sæter igjen
fuglen, som da i følge røkter Jostein
Lunden skal ha vært på lokaliteten i ca.
en uke. Fuglen holdt til sammen med kyr
og snappet insekter rundt disse, noe som
er en typisk oppførsel for arten. Fra 24.
september til 1. oktober ble en kuhegre,
sannsynligvis den samme fuglen, sett
utenfor Bodø i Nordland. Fuglen utgjør
det femte funnet i Norge. Arten er
tidligere påtruffet én gang i Trøndelag, da
en fugl besøkte Steinkjer og Flatanger i
juni 2009. Årets funn er nærmere
beskrevet av Winnem (2015).
Alle funn: 1 ad. Moen, Mosjøen, Ty. 2.-
12.9* (EKL, JLU, ESÆ mfl.).

Egretthegre Egretta alba <0,10>
Årets funn er det tiende i fylket og det
første for Trondheim kommune. Arten
viser en tydelig økende funnfrekvens i
Sør-Trøndelag i takt med en tilsvarende
trend i resten av landet. Første funn i
fylket kom så sent som i 2001, men arten

har de siste årene opptrådt omtrent årlig.
Årets fugl utgjør kun vårt andre
høstfunn. Fra før er åtte fugler registrert i
april og mai, mens ett ind. er registrert i
november og desember.
Alle funn: 1 ind. Nidelva ved Øya. Tr. 4.-
7.10* (OHE, VAK, PWB mfl.).

Silkehegre Egretta garzetta NSKF <0,3>
Vår tredje silkehegre ble funnet i
Gaulosen 6. juli. Et sommerfunn er
typisk for arten i Norge. Tidligere funn i
fylket er fra Måsøyvalen, Frøya 29.10-
2.11.2011 og Strømmen, Rissa 18.-
19.11.2013.
Alle funn: 1 ind. Gaulosen, Mh. 6.7* og
Volløya, Tr. 7.7* (*KWO, BES, KAS,
ØAA mfl.).

Svartglente Milvus migrans <0,4>
Fjerde funn i fylket. Første funn ble gjort
i 2010, og arten har vært nesten årlig
siden. Funnmassen i resten av landet
viser en tilsvarende positiv trend. Det er
derfor rimelig å tro at vi vil komme til å
få flere funn av arten i årene som
kommer.
Alle funn: 1 ind. Hauka, MG. 27.5*
(TMY).

Havørn Haliaeetus albicilla
Stort antall: 32 ind. Mausundvær, F. 2.3
(MMA).

Sivhauk Circus aeruginosus <0,47>
To sivhauker er godkjent i 2014. Antall
ind. foregående år: 2013 (8), 2012 (1),
2011 (5), 2010 (1) og 2009 (6).
Alle funn: 1 2K M Grandefjæra, Ø. 19.7-
12.8* (SME, HDA, EBA mfl.). 1 FF
Gaulosen, Mh. 31.8* (JHE).

En egretthegre hadde tilhold i Nidelva ved Øya i Trondheim i oktober, her foreviget
6. oktober. Fuglen kunne i perioder ses fint fra broen ved sykehuset. Funnet er det
første i Trondheim. Foto: Eirik Spets.
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Myrhauk Circus cyaneus
Ett reir med tre pulli ble funnet i Oppdal.
I tillegg er fire par og to enslige hanner
registrert i anslagsvis fire andre
territorier. Ingen andre funn er gjort i
potensielle hekkebiotoper, men en
ubestemt hunnfarget kjerrhauk fra fjellet
i Midtre Gauldal i juli var mest sannsynlig
en myrhauk. Fra vårtrekket foreligger tre
funn fra Røros, mens to ind. ble
registrert i Ørland og Holtålen på
høsttrekk.
Vårtrekk: 1 ad. M Floan, Rø. 14.4
(KAS). 1 F Håsjøen, Rø. 10.5 (ESÆ). 1
M Borgosen, Rø. 11.5 (MVE).
Høsttrekk: 1 FF Garten, Ø. 8.9 (SME,
GDY). 1 ind. Nesvold, Ho. 21.9 (TKR).

Ub. steppe-/enghauk Circus
macrorus/pygargus <0,2>
Fuglen er mest sannsynlig en steppehauk,
men bildene og observasjonen var ikke
gode nok til å utelukke enghauk med
sikkerhet. Ubestemt steppe-/enghauk er
sett én gang før i Sør-Trøndelag, da en
2K ble observert i Grandefjæra
15.5.1982. Det foreligger to funn av
steppehauk i fylket, mens enghauk aldri
er sett hos oss.
Alle funn: 1 1K ptSV Gjæsingen, F.
29.8* (DOB).

Hønsehauk Accipiter gentilis
I 2014 er 92 lokaliteter kontrollert og 33
hekkinger påvist. I tillegg ble det
registrert hønsehauk på 15 andre
lokaliteter. Til sammen ble 66 unger
registrert ved 30 av de påviste
hekkingene. 21 unger ble ringmerket.
Fem nye lokaliteter ble funnet, tre i
Skaun, én i Melhus og én i Selbu (RJA).

Musvåk Buteo buteo
Kun to funn ble gjort dette året, begge
på høsten.
Alle funn: 1 1K Snellmyra, Mh. 5.8
(ALI). 1 1K Mosjøen, Ty. 11.-16.9* (EIG,
KSC, GBA, TON mfl.).

Fjellvåk Buteo lagopus
To vinterfunn ble gjort, ett i januar og ett
i desember.
Vinterfunn: 1 ind. Ler, Mh. 1.1 (ESP,
ORY). 1 ind. Ler, Mh. 19.12 (PWB).
Nevneverdig lokaliteter: 2 ind. Titran,
F. 9.8 (TRE, RES, ØAA mfl.). 1 ind.
Mausundvær, F. 24.8 (MHE).

Fiskeørn Pandion haliaetus
Tre hekkefunn ble konstatert i Melhus
(2) og Røros. Parene i Melhus fikk frem
hhv. to og én unge, mens paret på Røros
fikk frem to unger. På Røros er arten i
tillegg registrert ved fem andre
lokaliteter. Andre steder i fylket er
fiskeørn rapportert i hekketiden fra
Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa og
Tydal, men flere av disse kan godt dreie
seg om trekkende eller streifende fugler.
Ved en lokalitet i Bjugn ble to ind. sett i
september. Minst én av disse var en 1K,
noe som kan tyde på hekking i området,
men fuglene kan også være trekkere som
ikke har hekket lokalt. Tre ind. ble
registrert på vårtrekk og én fugl på
høsttrekk.
Vårtrekk: 1 ind. ptNØ Litjfjellet, Se.
23.4 (MVE). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or.
25.4 (MMA). 1 ind. Gaulosen, Mh. og
Volløya, Tr. 25.-27.5 (THE, OHE, MHE
mfl.). Høsttrekk: 1 ind. Flora, Se. 13.9*
(JGL).

Tårnfalk Falco tinnunculus
Fire tårnfalker er rapportert i januar og
februar. Desember forløp uten funn.
Vinterfunn: 1 ind. Valsneset, B. 1.1
(GDY, SME). 2 ind. Tårnes til Stokkøya,
Å. 4.1-28.2 (JHE, GBA, ORY). 1 ind.
Olden, B. 21.2 (GDY, SME).

Dvergfalk Falco columbarius
Tre vinterfunn er rapportert.
Vinterfunn: 1 ad. M Kråkvåg, Ø. 14.1-
5.2 (HER, HDA). 1 ind. Innstrand, Ø.
19.2 (GBA, OAF). 1 ind. Lundamo, Mh.
12.12 (EDE).

Lerkefalk Falco subbuteo <0,14>
Årets funn er det fjortende i fylket.
Alle funn: 1 ind. ptNV Øvre Rotvoll, Tr.
22.5 (MMA).

Jaktfalk Falco rusticolus
Tre konstaterte hekkefunn ble gjort i
Oppdal (2) og Midtre Gauldal (1). I
tillegg er arten registrert på ni lokaliteter
på fjellet i hekketiden, fordelt på Oppdal
(4), Selbu (2), Midtre Gauldal (1),
Rennebu (1) og Tydal (1). Utenfor
hekketiden foreligger observasjoner fra
ytterligere seks lokaliteter i eller ved
mulige hekkeområder.
Funn utenfor hekkeområdene: 1 3K+
M Nordmyra, Tr. 18.1 (THA). 1 ind.
Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 1 ind.
Linesøya, Å. 18.2 (ORY). 1 2K Være, Tr.
21.2 (TGI, JEL). 1 ind. Mausundvær, F.
2.3 (MMA). 1 2K Falkhyttmyra, Ø. 12.4
(HER). 1 ind. Holtvatna, MG. 20.4
(ØSO, ØJS, SSO). 1 ind. Vassfjellet, Mh.
29.8 (SGJ, BEB). 1 ad. Hoøya, Ø. 31.8
(HDA). 1 ad. Valsneset, B. 15.9 (SME). 1
1K Valsneset, B. 28.9 (JSP, EPE). 1 ind.
Magerøysundet, He. 29.9 (JOB). 1 ad.
Stokkøya, Å. 7.12 (SGA, MGA). 1 ad.
Grandefjæra, Ø. 15.12 (SME, HDA,
GDY mfl.).

Vandrefalk Falco peregrinus
Fire vinterfunn ble gjort.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 5.1-
3.2 (PEL, HDA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 5.1
(KAS). 1 ad. Linesøya, Å. 28.2 (JHE). 1
ad. Grandefjæra, Ø. 4.-26.12 (HLL, SME,
HDA).

Vannrikse Rallus aquaticus
Til sammen 12 vannrikser er rapportert,
noe som er en litt høyere årstotal enn de
siste årene. Tre av fuglene ble sett i første
halvår frem til 2. april, mens ni ble
registrert på høsten fra 30. september og
ut året. Vannrikser blir primært registrert
på seinhøsten og vinteren i Sør-
Trøndelag, og flest funn gjøres på kysten,
noe årets funnbilde illustrerer godt.
Antall funn foregående år: 2013 (7), 2012
(4), 2011 (5), 2010 (8) og 2009 (14).
Alle funn: 1 ind. Beian, Ø. 1.-7.1 (LNV,

Ung jaktfalk fra et av årets hekkefunn. Hos jaktfalk stikker stjerten ut et stykke bak
vingespissene på en sittende fugl. Dette er i alle drakter et godt kjennetegn for å
skille arten fra vandrefalk, som har en kortere stjert som akkurat når ut til
vingespissene. Foto: Erik Bangjord.
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EPE, SME mfl.). 1 ind. Storfosna, Ø.
14.1 (HER). 1 ind. Litlvatnet, A. 11.2-2.4
(LNO, GBA, BES mfl.). 3 ind. Sula, F.
30.9-4.10 (PWB, EKR, TKR mfl.). 1 ind.
Likroken, He. 17.10 (JOB). 1 ind.
Litlvatnet, A. 3.11 (SME, HDA). 1 ind.
Titran, F. 7.-9.11 (ESÆ, EBA mfl.). 1 ind.
Beian, Ø. 16.-27.12 (GDY, HER, HDA
mfl.). 2 ind. Nes, B. 28.12 (HER).

Myrrikse Porzana porzana
Årets fugl er den første siden 2011, da to
spillende fugler ble hørt. Antall funn
foregående år: 2013 (0), 2012 (0), 2011
(2), 2010 (0) og 2009 (0).
Alle funn: 1 sy. M Putten, Se. 21.-26.7*
(JSA mfl.).

Åkerrikse Crex crex
Kun én åkerrikse er rapportert i 2014.
Denne fuglen ble skremt opp fra en
graseng under slått i september. Antall
ind. foregående år: 2013 (6), 2012 (4),
2011 (5), 2010 (0) og 2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Brødreskift, Ri. 2.9
(ABR).

Sivhøne Gallinula chloropus
Seks sivhøner er rapportert i perioden 29.
mars til 28. oktober. Antall ind.
foregående år: 2013 (5), 2012 (1), 2011
(1), 2010 (3) og 2009 (1).
Alle funn: 1 ind. Eidsvatnet, B. 29.3
(HER). 1 ind. Leangenbukta, Tr. 9.-16.4*
(SFB, EBA mfl.). 1 ind. Hovindammen,
Mh. 16.-17.4 (ESÆ, KWO). 1 ind.
Leangenbukta, Tr. 3.7 (GBA). 1 ind.
Likroken, He. 18.10 (JOB). 1 ind.
Eidsvatnet, B. 19.-28.10* (HDA, SME).

Sothøne Fulica atra
Årets funn anslås å omfatte 6 ind.
Fuglene som er rapportert fra Litlvatnet i
januar, april og august er regnet som ulike
individer, da det er lang tid mellom

observasjonene, og lokaliteten er relativt
godt besøkt. Antall ind. foregående år:
2013 (7), 2012 (9), 2011 (11), 2010 (10)
og 2009 (12).
Alle funn: 2 ind. Litlvatnet, A. 3.-9.1
(GBA, SME, MMA mfl.). 1 ind.
Hammarvågen, F. 14.2-10.3 (KTH, OSF,
ARB mfl.). 1 ind. Litlvatnet, A. 1.-2.4
(MMA, RES, HDA). 1 ind. Leinøra, Tr.
29.4 (OHO). 1 ad. Litlvatnet, A. 22.8
(JOB).

Trane Grus grus
Store antall: 300 ind. Storøya, Se. 13.4
(JSA). 93 ad. og 9 1K Byagrenda, Or. 2.9
(ONO). 103 ind. Grinni, Mh. 7.9 (MAU).
427 ad. og 66 1K Snoen, Md. 10.9
(ONO). 105 ind. Melby, Sk. 14.9 (VAK).
238 ind. Storøya, Se. 19.9 (JSA). 116 ind.
ptS Haltdalen, Ho. 21.9 (DOB).

Tjeld Haematopus ostralegus
Til sammen 86 tjeld er rapportert i de tre
vintermånedene. 23 av disse ble sett i
januar, 60 nye fugler er rapportert i
februar, mens kun 3 ind. ble sett i
desember. Hele 46 av de nye individene i
februar dukket opp de to siste dagene i
måneden, og disse bør betraktes som de
første vårtrekkerne.
Vinterfunn: 2 ind. Uthaug til Døsvika,
Ø. 8.-30.1 (GBA, EPE, SME mfl.). 16
ind. Været, B. 8.1 (HER). 5 ind.
Valsneset, B. 21.1 (GDY). 9 ind. Uthaug,
Ø. 6.-28.2 (HER, HDA, PEL). 25 ind.
Linesøya. Å. 11.-28.2 (SGA, ORY, JHE).
2 ind. Laksåvika, Hi. 16.2 (KBE). 1 ind.
Kvitgæsinga, Å. 20.2 (SGA). 1 ind.
Gjølmesfjæra, Or. 27.2 (KKR). 5 ind.
Prestbukta, Ri. 28.2 (ABR, JBJ). 1 ind.
Børøysundet, Hi. 28.2 (ARB). 5 ind.
Botngårdsfjæra, B. 28.2 (SME). 2 ind.
Hestvika, Hi. 28.2 (ARB). 9 ind.
Valsneset, B. 28.2 (SME). 1 ind.
Botngårdsfjæra, B. 15.12 (SME). 1 ind.

Stokkøya, Å. 28.12 (SGA, MGA). 1 ind.
Uthaug, Ø. 29.12 (HER). Nevneverdige
lokaliteter: 1 ind. Mosjøen, Ty. 13.4
(ESÆ). 4 ind. Aursunden ved utløpet,
Rø. 14.-15.4 (KAS, GAS). 1 par
Stuggusjøen, Ty. 11.5 (ESÆ).

Heilo Pluvialis apricaria
Stort antall: 1010 ind. Storøya, Se. 3.5
(JSA). Sene høstfunn: 2 ind.
Grandefjæra, Ø. 2.11 (HDA). 1 ind.
Buvika, Sk. 22.11 (DOB).

Tundralo Pluvialis squatarola
To vinterfunn ble gjort i januar.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 9.1
(HER). 1 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 14.-30.1
(HER, GBA). Stort antall: 29 ind.
Grandefjæra, Ø. 11.10 (HER).

Vipe Vanellus vanellus
Til sammen 4 ind. er rapportert i årets to
første måneder, mens 2 ind. ble sett i
desember. De to fuglene på Midtsandan i
januar gjorde ikke overvintringsforsøk.
Fuglen på Hoøya 28. februar er
sannsynligvis en tidlig vårtrekker.
Vinterfunn: 2 ind. Midtsandan, Ma. 1.-
8.1 (GBA, EBA, BJT mfl.). 1 ind.
Kvisten, F. 26.1 (GAR). 1 ind. Hoøya, Ø.
28.2 (AER). 2 ind. Midtsandan, Ma. 6.-
14.12 (DOB, BJT, PSH).

Dverglo Charadrius dubius
Hekkefunn ble konstatert på Gaulosen
og Volløya, hvor to par fikk frem hhv. 2
og 3 unger. I tillegg er arten rapportert
fra syv andre potensielle hekkeplasser i
Midtre Gauldal (3), Melhus (2), Orkdal
og Trondheim. Ved lokaliteten i
Trondheim ble det sannsynligvis gjort et
hekkeforsøk, men med ukjent resultat.
Funn fra Granåsen i Trondheim og
Tanem i Klæbu 17. mai antas å være
trekkere, da det ikke foreligger flere
observasjoner i løpet av sommeren. Et
juli-funn fra Ørland er verdt å merke seg.
Trekkobservasjoner: 2 ind. Tanem, K.
17.5 (MVA). 2 ind. Granåsen, Tr. 17.5
(JHE). 1 1K Grandefjæra, Ø. 29.7
(HER).

Sandlo Charadrius hiaticula
Stort antall: 400 ind. Grandefjæra, Ø.
31.8 (KKJ, JSØ).

Boltit Charadrius morinellus
Årets forekomst av boltit anslås til å
omfatte 67 individer, én pullus fra et
hekkefunn ikke medregnet. Med unntak
av ett individ i Tydal ble alle årets fugler
sett i Oppdal.
Lavlandsfunn: 3 ind. Vinstradalen
bomstasjon, Op. 10.-15.5 (PWB). 2 ind.
Driva, Op. 15.5 (PWB). 12 ind. Driva,
Op. 22.6 (PWB). Funn fra
hekkeområdene: Opptil 30 ind.Vannrikse, Likroken i Rovatnet, Hemne 17. oktober. Arten opptrer fåtallig i

Trøndelag, primært seint på høsten og vinterstid. Foto: Jan Ove Bratset.
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Sæterfjellet til Raudhøa, Op. 20.5-23.8
(AJM, TBR mfl.). Opptil 12 ind., hvorav
minst én hekking, Ålmflåin, Op. 23.5-
12.7 (PWB mfl.). 3 ind. Veslvonlægret,
Op. 31.5-25.7 (KWO, TAN, TÅS). 1 ind.
Grønbakken, Op. 31.5 (BJT). 1 ind.
Finnsjøen, Op. 2.6 (JOB). 1 ind. Ryggen,
Op. 12.6 (OHE). 1 ad. Sør-
Skardsfjelltoppen, Ty. 14.6 (OKL). 1 ad.
med min. 1 pull. Tverrbekken, Blåhø,
Op. 6.8 (ABS).

Småspove Numenius phaeopus
Tidlig vårtrekk: 2 ind. Ånegga, Re. 19.-
21.4 (NVA, RWA). 1 ind. Gaulosen, Mh.
23.4 (GBA). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or.
30.4 (MMA, RES).

Storspove Numenius arquata
Anslagsvis 104 storspover ble sett i de tre
vintermånedene, fordelt på 84 i januar og
februar og 20 i desember. Vinterfunnene
fordeler seg kommunevis på Ørland (67),
Bjugn (13), Hitra (10), Åfjord (8), Frøya
(5) og Hemne (1).
Vinterfunn: Opptil 38 ind. Grandefjæra,
Ø. 1.1-25.2 (JSØ, HER mfl.). 2 ind.
Valsneset, B. 1.1 (GDY, SME). Opptil 5
ind. Strandfjæra, Hi. 2.1-28.2 (EBR,
ARB, OSF mfl.). Opptil 11 ind.
Kråkvågsvaet, Ø. 4.1-8.2 (JSØ, HER
mfl.). Opptil 5 ind. Kråka,
Innstrandfjæra, Ø. 5.1-19.2 (EBA, AST,
GDY mfl.). 8 ind. Været, B. 8.1 (HER). 2
ind. Ulvan, Hi. 14.1 (GRA). 2 ind.
Gjæsinga, Å. 5.-20.2 (SGA). 2 ind.
Linesøybrua. Å. 11.2-5.3 (SGA, JHE). 3
ind. Harbaksvika, Å. 11.2 (SGA). 1 ind.
Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 4 ind.
Titran, F. 19.-22.2 (GOL, FRL, ARB). 1
ind. Norddyrøya, F. 27.2 (GOL). 3 ind.
Valsneset, B. 1.12 (SME). 8 ind.

Grandefjæra, Ø. 4.-31.12 (SME, HDA,
HLL mfl.). 1 ind. Taftøyan, He. 5.-10.12
(JOB). 3 ind. Strandfjæra, Hi. 11.12
(ARB). 5 ind. Uthaug, Ø. 12.12 (SME).
Stort antall vårtrekk: 89 ind.
Neadeltaet, Se. 12.4 (JSA).

Svarthalespove Limosa limosa
Med et anslag på 39 ind. ble 2014 et godt
år for svarthalespove. Min. 19 ind. var av
den nordlige underarten islandica, men
det er rimelig å anta at så godt som alle
fugler som besøker Midt-Norge er av
denne underarten. 29 ind. ble sett på
vårtrekk i perioden 20. april til 25. mai,
ett sommerfunn 18. juni bør trolig
betraktes som en tidlig høsttrekker, mens
9 ind. ble sett på høstrekk mellom 15.
august og 14. september. Den ene fuglen
i flokken som ble sett på Volløya og
Gaulosen i slutten av april har av noen
observatører blitt angitt å være av den
kontinentale underarten limosa. Flere
detaljer i fjærdrakten tilsier imidlertid at
denne fuglen med stor sannsynlighet er
en islandica hunn. Særlig mønsteret på
tertiærer og sommerdraktstegnede
skapulærer, og at alle fuglens seks
tertiærer er sommerdraktstegnede, er
veldig gode indikasjoner på islandica. For
den som ønsker å sette seg nærmere inn i
ID-en på de to underartene av
svarthalespove, så anbefales Hellquist
(2006). Underarten limosa er aldri påvist
med sikkerhet i Sør-Trøndelag. Antall
ind. foregående år: 2013 (17), 2012 (24),
2011 (44), 2010 (19) og 2009 (6).
Vårtrekk: 9 ind. (min. 7 ua. islandica)
Gaulosen, Mh. 20.4-18.5 (EBA, AST,
FSC mfl.). 7 ind. (ua. islandica) Kråka, Ø.
20.-21.4 (BJT, JSP, EPE mfl.). 9 ind.
(min. 1 ua. islandica) Grønningsbukta,

Ri. 25.4 (NGR, JBJ, ESU mfl.). 1 ind. (ua.
islandica) Halten, F. 4.-5.5 (HDA, HER).
1 ind. (ua. islandica) Grønningsbukta, Ri.
13.-20.5 (HDA, SME, JBJ mfl.). 1 ind.
(ua. islandica) Leangenbukta, Tr. 14.5
(THE, GBA). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 25.5
(HER). Høsttrekk: 1 ind. (ua. islandica)
Gjølmesfjæra, Or. 18.6 (MMA). 1 ind.
Sistranda, F. 15.8 (OSF, KTH). 2 ind.
Grønningsbukta, Ri. 21.8-9.9 (ABR,
EKO, GBA). 3 ind. Gaulosen, Mh. 3.-
12.9 (EBA, DOB, AST mfl.). 1 ind.
Grandefjæra, Ø. 4.-7.9 (HDA, SME,
HLL mfl.). 2 ind. Nes, B. 8.-14.9 (HER,
JSØ, SME mfl.).

Lappspove Limosa lapponica
Lappspove er en svært fåtallig overvintrer
i Midt-Norge, og kun to fugler ble
registrert dette året. Et uvanlig
innlandsfunn ble gjort i Selbu på vårtrekk
i april.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 5.-
9.1 (PEL, HDA, HER). 1 ind.
Grandefjæra, Ø. 4.12 (HLL, SME,
HDA). Innlandsfunn: 1 ind. Neadeltaet,
Se. 12.-13.4 (JSA, GBA).

Steinvender Arenaria interpres
Årets funn på Oppdal er det andre kjente
fra kommunen, kun ett år etter
førstefunnet i 2013.
Innlandsfunn: 1 ind. Unndalsvatnet,
Op. 1.6 (EBA).

Polarsnipe Calidris canutus
Minimum 95 polarsniper er rapportert
vinterstid.
Vinterfunn: Opptil 32 ind. Grandefjæra,
Ø. 4.-9.1 (HDA, PEL, HER). Opptil 63
ind. Grandefjæra, Ø. 2.-4.12 (HER, HLL,
SME mfl.).

Temmincksnipe Calidris temminckii
I området rundt Orkelsjøen i Oppdal er
arten rapportert regelmessig fra 29. mai
til 3. august. På det meste ble 12 adulte
fugler sett primo juni. Ett reir ble funnet
ved Stororkelsjøen, og en varslende fugl
indikerte hekking ved Butjønna. I tillegg
ble en fugl sett i Unndalen ultimo juni.
Etter 1. juli har imidlertid ingen
rapportører meldt om flere enn to
individer i området rundt Orkelsjøen, og
kun én 1K-fugl er sett, så det er
nærliggende å anta at hekkesuksessen her
var laber denne sommeren. Fra andre
egnede hekkeområder i fjellet er arten
rapportert med 4 ind. fra Gjetbekkvika i
Tydal 30. mai. Fra hekkeområdene i
lavlandet er arten registrert på Gaulosen
og ved utløpet av Orkla. Ved Gaulosen
og Volløya er arten registrert i perioden
13. mai til 24. august. Som vanlig viser
forekomsten en topp ultimo mai, som
utgjøres av fugler på gjennomtrekk.
Høyeste dagsantall var 14 ind. 23. mai.

Adult dverglo ved Granåsen, Trondheim 17. mai. I flukt mangler dvergloen det lyse
vingebåndet som sandloen har, noe som er et godt kjennetegn for å skille de to
artene fra hverandre. Den gule øyeringen er også iøynefallende på en voksen
dverglo. Foto: Jon Helle.
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Utover sommeren ble 4 ind. sett i
området. To par er rapportert med
hekkeindikasjoner, ett hver på Øyamelen
og Volløya. De to første 1K-fuglene ble
sett 22. juli, og flere enn to 1K-er ble
aldri registrert ved Gaulosen dette året.
Ved Grønøra i Orkdal ble ett par sett
gjennom hele sommeren, og arten gjorde
trolig et hekkeforsøk her. 5 ind. ved
Gammelosen 30. juli er telt som
høsttrekkere. Under vårtrekket ble
anslagsvis 28 ind. rapportert i
Melhus/Trondheim (10), Røros (10),
Rissa (3), Tydal (3), Selbu (1) og
Trondheim (1). Høsttrekket ga 21 ind.,
fordelt kommunevis på Ørland (7),
Orkdal (5), Selbu (3), Rissa (2), Åfjord
(2), Malvik (1) og Trondheim (1). Kun
trekkobservasjoner utenfor
hekkeområdene er gjengitt under.
Vårtrekk: 2 ind. Valsetholman, Brekken,
Rø. 13.5 (MVE). 1 ind. Garbergosen, Se.
17.5 (ESÆ, THA). 6 ind. Borgosen, Rø.
18.-31.5 (ESÆ, THA). 3 ind.
Grønningsbukta, Ri. 18.-31.5 (ABR,
NGR, JBJ mfl.). 3 ind. Stuggusjøen, Ty.
18.5 (ESÆ, THA). 2 ind. Krokhølen, Rø.
18.5 (ESÆ, THA). 2 ind. Momyrvatnet,
Å. 18.5 (HER). 1 ind. Nydalsdammen,
Tr. 19.5 (KAS). Høsttrekk: 2 ind.
Grønningsbukta, Ri. 3.8 (ARB). 3 ind.
Vikaengene, Se. 10.-17.8 (GBA, JSA). 2
ind. Grandefjæra, Ø. 18.-25.8 (HER,
HDA mfl.). 1 1K Muruvika, Ma. 19.8
(PSH). 4 ind. Innstrandfjæra, Ø. 25.8
(SME, GDY). 1 ind. Nidarø, Tr. 30.8
(BJT). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 3.9 (HDA).

Sandløper Calidris alba
Årets funn antas å omfatte 29 ind., et litt
høyere antall enn de fleste år. Arten
passerer Trøndelag på trekk i større antall
enn den registrerte funnmassen skulle
tilsi, men fuglene passerer i hovedsak på
ytterkysten, ofte uten å raste i noen særlig
grad. Den geografiske spredningen på
årets fugler er typisk, med alle funn fra
kysten, med unntak av fire fugler på
Gaulosen. Alle ble registrert på høsttrekk
i perioden 21. juli til 13. oktober.
Alle funn: 13 ad. N for Halten, F. 21.7
(GBA, EBA, SBA). 2 ind. Linesøya, Å.
21.7 (EBA, SBA, GBA). 2 ind. NV for
Halten, F. 21.7 (GBA, BST, EBA mfl.). 2
ad. Langskjæret, Å. 21.7 (GBA, EBA,
SBA). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 17.-25.8
(PWB, HOL, JOB mfl.). 1 ind.
Innstrandfjæra, Ø. 25.8 (SME, GDY). 4
ind. Gaulosen, Mh. 4.-8.9 (AST, KWO,
ESÆ mfl.). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 10.10
(HDA, AER, PEL). 2 ind. NV for
Halten, F. 13.10 (GBA, HER).

Myrsnipe Calidris alpina
I hekkeområdene er 62 myrsniper
rapportert fra 12 lokaliteter fordelt på
Oppdal (42/6), Tydal (12/2), Hitra (4/1),

Rennebu (2/1), Holtålen (1/1) og Selbu
(1/1). I de tre vintermånedene ble
anslagsvis 81 myrsniper sett, fordelt på
77 ind. i januar og februar og 4 ind. i
desember. Alle vinterfunn er fra Ørland.
Vinterfunn: Opptil 66 ind. Grandefjæra,
Ø. 5.1-16.2 (PEL, HDA, HER mfl.). 1
ind. Uthaug, Ø. 12.-13.1 (JSØ, KKJ, JSP
mfl.). Opptil 9 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 14.-
30.1 (HER, GBA). 1 ind. Hovsfjæra, Ø.
8.2 (MMA). 4 ind. Grandefjæra, Ø. 4.12
(HLL, SME, HDA).

Fjæreplytt Calidris maritima
Hekkefunn: 1 ad. med 2 pull.
Brunkollen, Op. 1.7 (TBR, HRØ). Stort
antall: 140 ind. Linesøya, Å. 29.11
(NKG).

Dvergsnipe Calidris minuta
På vårtrekket ble tre ind. registrert. To
innlandsfunn ble gjort under høsttrekket,
noe som er uvanlig for arten. Fuglen på
Hitra er den andre kjente i kommunen,
mens funnet på Sula er det første for
lokaliteten.
Vårtrekk: 2 ind. Gaulosen, Mh. 21.-28.5
(OHE, ESÆ, THE mfl.). 1 ind.
Grønningsbukta, Ri. 27.5 (NGR).
Innlandsfunn: 1 ind. Gangåsvatnet, Or.
29.7 (MMA). 1 1K Vikaengene, Se. 10.8
(JSA). Nevneverdige lokaliteter: 1 ind.
Strandfjæra, Hi. 24.8 (ARB). 1 ind. Sula,
F. 30.8 (OHE).

Fjellmyrløper Calidris falcinellus
Fjellmyrløper er rapportert fra to kjente
hekkelokaliteter i Røros og Selbu. To ind.
ble sett på lokaliteten i Røros, mens tre
adulte fugler ble registrert på lokaliteten i
Selbu. I tillegg ble én fugl sett på fjellet i

Oppdal, men dette dreier seg trolig om
en fugl på trekk. Én fugl ble sett på
vårtrekk og fem ind. på høsten ved
trekklokaliteter i lavlandet.
Vårtrekk: 1 ind. Gaulosen, Mh. 6.6*
(HEG, EBA, AST mfl.). 1 ind. Vesle
Orkelsjø, Op. 6.6 (JOB). Høsttrekk: 3
ind. Grandefjæra, Ø. 15.-25.8* (PEL,
HDA, TRI mfl.). 1 ind. Hovsfjæra, Ø.
24.8 (MAU). 1 ind. Gaulosen, Mh. 19.-
25.9 (THE, SGJ, KWO).

Rustsnipe Calidris subruficollis NSKF
<0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! Fylkets første
rustsnipe ble funnet av Trond Haugskott
på Gaulosen 16. august. To funn
foreligger fra før i Nord-Trøndelag fra
Rinnleiret 17.9.1980 og Ørin 29.8.1992.
Arten er en sjelden gjest fra Nord-
Amerika.
Alle funn: 1 ad. Gaulosen, Mh. 16.-17.8*
(*THA mfl.).

Brushane Calidris pugnax
Brushaner er rapportert i passende
hekkehabitat med min. 28 ind. på 6
lokaliteter i Tydal (11/1), Oppdal (6/2),
Rennebu (6/1), Røros (4/1) og Selbu
(1/1). Høstflokkene i Ørland var noe
mindre enn hva vi har sett noen
eksempler på de siste årene, men 330 ind.
i Grandefjæra i august er likevel en god
forekomst av arten, noe som bekrefter
lokalitetens betydning som rasteplass for
brushaner under høsttrekket.
Funn fra hekkeområdene: Min. 4 M og
2 F Slettestjønna, Re. 20.5-14.6 (AES,
PWB, MMA mfl.). Min. 2 M og 2 F
Molinga, Rø. 24.5-8.6 (THE mfl.). 7 M
og 4 F Gjetbekkvika, Kjølen, Ty. 30.5

Denne 1K fjellmyrløperen fotografert 16. august, Grandefjæra, Ørland. Gode
kjennetegn for å skille arten fra myrsnipe, er en litt mindre størrelse, den lyse
streken over det lyse øyenbrynet, at nebbet kurver så vidt nedover kun helt på
tuppen, en lys grågrønn beinfarge, og at den mangler mørke flekker på bryst og
flanker, som unge som myrsniper har. Foto: Erik Bangjord.
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(ESÆ). 1 F Stråsjøen, Se. 1.-15.6 (THA,
ESÆ). Opptil 3 M og 2 F Vesle Orkelsjø,
Op. 3.-8.6 (MVE, PWB, JOB). 1 M
Slåbergstjønnin, Op. 8.6 (EBA). Stort
antall: Opptil 330 ind. Grandefjæra, Ø.
28.7-7.9 (HDA, ØAA, HER mfl.).

Svømmesnipe Phalaropus lobatus
Fra hekkeområdene er 46 ind. rapportert
fra 8 lokaliteter i Oppdal (25/4),
Rennebu (13/2), Røros (4/1) og Selbu
(4/1), deriblant 1 1K ved Vesle Orkelsjø i
Oppdal. I tillegg ble tre ind. sett på to
lokaliteter i Røros, fugler som antas å
være på vei videre til hekkeplasser i
fjellet. I lavlandet ble to ind. sett på våren
og ett på høsten.
Funn utenfor hekkeområdene: 1 ind.
Gaulosen, Mh. 23.5 (THA). 1 ind.
Grønningsbukta, Ri. 4.-7.6* (GDY, SME,
TON). 1 1K Grandefjæra, Ø. 19.8*
(SME, JOB, HDA mfl.).

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
<1,42>
Tre funn av fem individer ble gjort denne
høsten i perioden 29. september til 21.
desember. Dette er fjerde år på rad at
arten registreres langs kysten i
forbindelse med kraftige vinder fra vest
på høsten. Både tid og sted for årets funn
er typiske, og særlig Uthaug har vist seg å
være en god lokalitet for arten. Et nytt
funn fra 2011 bringer årstotalen for dette
året opp i 11 fugler.
Alle funn: 1 1K Kjervågsund, Titran, F.
29.9 (MMY). 3 ind. Uthaug, Ø. 30.10-
10.11* (HDA, SME, BJT mfl.). 1 ind.
Uthaug, Ø. 14.-21.12* (SME, HDA,
AER mfl.). Funn fra tidligere år: 1 ind.
Linesfjorden, Å. 22.9.2011* (BMU).

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Fuglen som ble oppdaget i Muruvika 27.
desember 2013, ble sett frem til 5. januar.

Vinterfunn: 1 ind. Muruvika, Ma. 1.-5.1*
(BJT, EBA, TRE mfl.). Sene høstfunn:
1 ind. Leinøra, Tr. 6.10 (KWO). 1 ind.
Midtsandan, Ma. 15.11 (PSH).

Sotsnipe Tringa erythropus
Anslagsvis 19 sotsniper er rapportert i
2014. Et individ som hadde tilhold på
Gaulosen 12 dager i mai var et uvanlig
vårfunn som ga trønderske ornitologer
en sjelden mulighet til å få oppleve arten
i full sommerdrakt. Tre innlandsfunn ved

Orkelsjøen i Oppdal, Feragshåen i Røros
og Neadeltaet i Selbu er også uvanlig for
arten, som primært ses ved kystlokaliteter
hos oss. Antall ind. foregående år: 2013
(31), 2012 (14), 2011 (34), 2010 (26) og
2009 (10).
Vårtrekk: 1 ind. Gaulosen, Mh. 10.-21.5
(SGJ, AST, KAS mfl.). Høsttrekk: 1 ind.
N for Stororkelsjøen, Op. 11.7 (BBR,
KIS). 1 ind. Vinjeøra, He. 21.7 (MMA). 5
1K Feragshåen, Rø. 10.8 (OHE, RHA). 1
1K Eidsvatnet, B. 10.8 (HDA). 1 1K
Gangåsvatnet, Or. 15.-16.8 (MMA mfl.).
2 1K Gaulosen, Mh. 17.-26.8 (ESÆ,
ØAA, MHE mfl.). 2 ind. Neadeltaet, Se.
17.8 (GBA). Min. 2 1K Grandefjæra, Ø.
19.-31.8 (HER, JOB, HOL mfl.). 1 1K
Leangenbukta, Tr. 23.-27.8 (TKR, GBA,
TON mfl.). 1 ind. Været, B. 3.9 (GBA,
ABT). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 16.9
(HER).

Rødstilk Tringa totanus
Anslagsvis 57 ind. ble registrert i de tre
vintermånedene, fordelt på 37 ind. i
januar og februar og 20 ind. i desember.
Et januarfunn i Trondheim er uvanlig.
Vinterfunn: 3 ind. Korsvika, Tr. 1.1
(GBA, BJT). Opptil 15 ind. Uthaug til
Innstrandfjæra, Ø. 1.1-19.2 (HDA, HER,
TRI mfl.). Opptil 10 ind. Grandefjæra,
Ø. 1.1-22.2 (HER, TRI mfl.). Opptil 7
ind. Kråkvågsvaet, Ø. 4.1-8.2 (JSØ mfl.).
1 ind. Valsneset, B. 16.1 (HER). 1 ind.
Brekstadfjæra og Hovsfjæra, Ø. 1.-16.2
(HDA, AER, PEL mfl.). Opptil 19 ind.
Uthaug, Ø. til Ervika, B. 2.-29.12 (SME,
HDA, GDY mfl.). 1 ind. Grandefjæra, Ø.
21.12 (HER, JSP).

Fylkets første rustsnipe rastet i Gaulosen (Melhus) to dager i august. Fotografert
den 17. august. Arten ligner mye på en ung brushane i fjærdrakten. Rustsnipa er
imidlertid ikke større enn en myrsnipe. Foto: Eirik Spets.

Ung polarsvømmesnipe fra Uthaug, Ørland 8. november. Uthaug er en av landets
beste lokaliteter utenom Svalbard for å få se denne arten. Polarsvømmesniper
observeres nå nesten årlig her etter vestavær i årets tre siste måneder. Forveksling
med svømmesnipe er ikke en reell problemstilling i november, da de aller fleste
svømmesniper forlater landet allerede i august. Fuglen på bildet viser et kraftig
nebb til svømmesnipe å være, og nebbet har gul basis, kjennetegn som uansett
bekrefter artstilhørigheten. Foto: Jan Ove Bratset.
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Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Anslagsvis 24 kvartbekkasiner er
rapportert dette året. Funndatoene
fordeler seg månedsvis på januar (4),
mars (2), april (1), mai (1), september
(10), oktober (4) og november (2), mens
kommunefordelingen var Frøya (7),
Trondheim (5), Ørland (4), Bjugn (3),
Melhus (2), Agdenes (1), Rissa (1) og
Selbu (1). Ikke alle funn av overvintrende
fugler presenteres, da disse er sårbare for
forstyrrelser i kuldeperioder. LRSK
oppfordrer observatører til å unngå å
støkke opp kjente individer unødig.
Antall ind. foregående år: 2013 (16), 2012
(16), 2011 (20), 2010 (14) og 2009 (25).
Utvalgte funn: 1 ind. Litlvatnet, A. 1.-
3.3 (BES, KAS, MMA). 1 ind.
Norddyrøy, F. 29.3 (FRL). 1 ind.
Tillermarka, Tr. 18.4 (EKR, TKR). 1 ind.
Rusasetvatnet, Ø. 2.-5.5 (HDA, EPE,
JSP). 1 ind. Halten, F. 9.9 (GBA, ABR). 1
ind. Eidsvatnet, B. 18.9 (SME, SGA,
MGA). 3 ind. Titran, F. 21.9-17.10 (ESÆ,
OSF, EBA mfl.). 1 ind. Grandefjæra, Ø.
25.-26.9 (HDA, AER). 2 ind. Gaulosen,
Mh. 27.9-19.10 (ESP, THA). 2 ind. Sula,
F. 30.9-4.10 (KHE, THA, JHE mfl.). 1
ind. Nordmyra, Tr. 2.10 (BEB). 1 ind.
Flatnesfjæra, Ø. 25.10 (MVE, KWO). 1
ind. Innstrandfjæra, Ø. 25.10 (EBA,
MVA). 1 ind. Buheim, Ri. 31.10-30.11
(ABR, PJS, JBJ mfl.).

Rugde Scolopax rusticola
Vinterfunn: 1 ind. Kløstermyran, He.
12.12 (JVU).

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Til sammen 26 ind. ble sett i løpet av de
tre vintermånedene, fordelt på 19 i januar
og februar og 7 i desember. Funnene
fordelte seg kommunevis på Ørland (17),
Trondheim (3), Bjugn (2), Frøya (2),
Agdenes (1) og Åfjord (1).

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Til sammen 33 dobbeltbekkasiner er
rapportert fra 9 spillplasser i
hekkeområdene. Kommunefordelingen
var Midtre Gauldal (6/2), Oppdal (13/3),
Rennebu (6/2), Meldal (4/1) og Røros
(4/1). I tillegg er fire enkeltindivider
observert på vårtrekk på tre lokaliteter i
Røros og én i Oppdal. Ingen funn ble
gjort i lavlandet. Arten er vanligere i
egnet habitat i fjellet enn den rapporterte
funnmassen indikerer.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Kraftige vestlige vinder langs kysten
denne høsten ga en influks på hele 96
polarjo i Sør-Trøndelag! Fuglene ble sett i
perioden 25. september til 2. november,
og de fleste var på direkte trekk. Som
vanlig var det på kysten arten i hovedsak
ble registrert, men én fugl ble også sett i

Trondheim. Kommunevis fordeling på
høstens funn var Frøya (49), Hemne
(20), Bjugn (23), Ørland (3) og
Trondheim (1). Antall ind. foregående år:
2013 (1), 2012 (0), 2011 (3), 2010 (2) og
2009 (5).
Alle funn: 1 ad. ptSV Titran, F. 25.9
(ESÆ). 2 1K ptSV Titran, F. 26.9 (ESÆ,
MMY). 1 ind. Uthaug, Ø. 27.9 (AER,
HER). 3 1K ptSV Valsneset, B. 27.9
(HER, TRI). 2 1K Titran, F. 27.9 (AWI,
BJT, VAK mfl.). 1 ind. ptSV Nes, B. 27.9
(HER, TRI). 1 ad. og 1 1K ptN og 3 1K
ptSV Titran, F. 28.9 (MMY, AWI, BJT,
VAK). 2 ind. Valsneset, B. 28.9 (HDA,
AER). 6 ad. (4 ptS) og 3 1K ptS
Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 1 1K
Valsneset, B. 29.9* (SME). 10 ind. Sula,
F. 29.9 (FSC, TKR, THA mfl.). 7 ad. og
15 1K ptV Titran, F. 29.9 (MMY). 3 ad.
og 3 1K ptSV Tarvafjorden, B. 29.9*
(HER). 8 ind. ptSV Magerøysundet, He.
29.9 (JOB). 12 ind. ptSV Taftøyan, He.
29.9* (JOB). 1 ad. ptV Sula, F. 1.10
(TON, TKR, THA mfl.). 2 1K ptV
Titran, F. 2.10 (JEL, MMY, SPR mfl.). 1
1K Sula, F. 3.-5.10 (EKR mfl.). 1 ind.
Nes, B. 4.10 (HDA, AER, PEL). 3 1K
Gjæsingen, F. 11.-12.10 (DOB). 1 1K
Brekstadbukta, Ø. 30.10-2.11* (HDA,
SME mfl.). 1 ind. ptV Østmarkneset, Tr.
30.10 (OHE). 1 1K Uthaug, Ø. 2.11
(AER, TRI, AST).

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Fra hekkeområdene er det rapportert
anslagsvis 24 ind. Det er som vanlig en
betydelig overvekt av observasjoner i
Oppdal, noe som både skyldes at
kommunen har gode habitater for arten
og at observatørdekningen nok er bedre
her enn i andre aktuelle fjellområder. Ett
par i Oppdal ble konstatert hekkende, og
ytterligere to viste hekkeatferd. Utenfor
hekkeområdene er 42 ind. rapportert på
vårtrekk og 10 ind. på høsttrekk. 3 1K
ved Vikaengene i Selbu i september kan
tyde på vellykket hekking et sted i
fjellheimen øst i fylket.
Kommunefordeling av trekkende fugler
var Trondheim (25), Frøya (5), Selbu (3),
Ørland (3), Rissa (2), Hemne (2) og
Røros (2).
Funn fra hekkeområdene: 2 ad.
Stroplsjødalen, Op. 21.-22.5 (AJM). 1 par
Ålmflåin, Op. 23.5-12.7 (PWB mfl.). 2
ind. Grønfjellet, Ho. 29.5-13.7 (DOB). 1
ad. Rambergsfjellet, Rø. 30.5 (HIK,
AAS). Opptil 3 ind. Finnsjøen, Op. 31.5-
8.6 (PWB mfl.). Opptil 4 ad.
Veslvontjønnin, Op. 31.5-30.7 (PWB,
KWO mfl.). 2 ad. ved reir Tjønnglupen,
Op. 24.6-2.7 (IRØ). 1 ad. Fremre
Tverråa, Op. 24.6 (IRØ). 2 ind.
Hultsjøen, Ho. 2.7 (LHE). 2 ad.
Blåurdtjønna, MG. 13.-27.7 (JEA, OAF).
1 ad. Fossætra, Orkeldalen, Op. 16.7

(ARB, OSF). 1 ind. Gråtjønna, MG. 27.7
(OAF). 1 ind. Larsbekken, Op. 10.8
(GGU, ALO). Vårtrekk: Min. 25 ind.
ptN Brattøra, Tr. 18.-20.5 (EBA, GBA,
OHE mfl.). 2 ind. ptV Borgosen, Rø.
31.5 (ESÆ). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 5.6
(HDA, PEL). 1 ind. Andsteinen, F. 7.6
(ØHE, MHE). 1 ind. Halten, F. 10.6
(GBA, AES). 1 ad. NV for Halten, F.
10.6 (GBA, AES, BST). Høsttrekk: 2 ad.
pt Galgeneset, Ri. 24.7 (HER). 1 ind.
Kråka, Ø. 1.8 (HDA). 1 ind. Gimsan, F.
23.8 (MMA). 3 1K Vikaengene, Se. 25.9
(JSA). 2 ind. ptSV Magerøysundet, He.
29.9 (JOB). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC,
JHE, KLA mfl.).

Storjo Stercorarius skua
Gjennom året ble 13 ind. sett, hvorav tre
ind. i mai og ti ind. i høstsesongen fra 21.
juli til 4. oktober. Som vanlig er det flest
funn fra Frøya med 11 ind., mens Bjugn
og Hemne har ett funn hver. Antall
registreringer avhenger mye av
værforholdene på høsten og
observatørdekning på aktuelle lokaliteter
langs kysten. Antall ind. foregående år:
2013 (28), 2012 (14), 2011 (22), 2010 (4)
og 2009 (12).
Alle funn: 1 ind. N for Melstein, B. 4.5
(HDA, HER). 2 ind. N for Halten, F.
10.5 (GBA). 1 ind. Halten, F. 21.7 (JRO).
1 ind. ptNØ Titran, F. 9.8 (RES, EBA). 1
ind. Titran, F. 10.-12.8 (MMY, ØAA,
FRL). 1 ad. Halten, F. 23.8 (MVE, MGA,
SGA mfl.). 1 ind. N for Halten, F. 6.9
(KTH, TKO, OSF mfl.). 1 ind. Titran, F.
12.9 (JOB). 1 ind. ptSV Titran, F. 26.9
(ESÆ, MMY). 1 ind. ptN Frohavet, F.
28.9 (PEI). 1 ad. ptSV Taftøyan, He. 29.9
(JOB). 1 ind. Sula, F. 4.10 (PWB, ØHE).

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Minimum 21 dvergmåker ble sett dette
året. 2014 ble dermed nok et godt år for
arten, som er i fremgang i Norge. Minst
11 ind. ble sett ved Brekken med omegn
på Røros i mai og juni, men flere
individer kan godt ha vært involvert.
Fuglene hekker på svensk side av
grensen. En fugl i Trondheimsfjorden i
februar utgjør et veldig uvanlig
vinterfunn. Kun én gang tidligere har
arten blitt observert i januar eller februar
i fylket. Et mars-funn fra Leksa i
Agdenes er også verdt å merke seg.
Denne fuglen hadde tilhold i noen dager
ved et oppdrettsanlegg. To oktober-funn
var de eneste i andre halvår. Fuglen på
Titran var den første for lokaliteten.
Antall ind. foregående år: 2013 (43), 2012
(26), 2011 (11), 2010 (4) og 2009 (12).
Alle funn: 1 2K Midtsandan, Ma. 7.-24.2
(PSH, DOB, GBA mfl.). 1 ind.
Nordleksa, A. 11.-14.3 (SPE). 1 ad.
Buvika, Sk. 5.5 (JOB). 1 3K Hovsfjæra,
Ø. 25.5 (HDA, SME, AER mfl.). Min. 11
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ind. Borgosen og Vauldalen, Rø. 27.5-
10.6* (BGS, HIK, DOB, ESÆ mfl.). 1
2K Gaulosen, Mh. 28.5-2.6 (MMA, RES,
KAS mfl.). 3 ind. Vesle Orkelsjø og
Unndalen, Op. 29.5-23.6* (PWB, TKO,
JOB). 1 1K ptNØ Titran, F. 8.10 (BES,
KAS). 1 1K Uthaug, Ø. 31.10* (HDA,
PEL, AER mfl.).

Sabinemåke Xema sabini <1,26>
Ett funn ble gjort på Titran i oktober.
Både tid og sted er typisk for funn i
Trøndelag.
Alle funn: 1 1K ptØ Kjervågsund,
Titran, F. 2.10 (SPR, JEL).

Krykkje Rissa tridactyla
I kolonien på Halten ble 92 okkuperte
reir telt 9. juni, hvorav 71 fugler
tilsynelatende ruget. Trolig fikk ingen av
parene frem unger. Predasjon fra
svartbak og ravn antas å være årsaken
(GBA, AES, BST mfl.).

Fiskemåke Larus canus
Stort antall: 2800 ind. Selbusjøen, Se.
27.4 (JSA).

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Til sammen 12 grønlandsmåker ble sett i
2014, som dermed ble et godt år for
arten i fylket. 8 ind. ble sett i første halvår
og 4 i andre halvår. Antall ind.
foregående år: 2013 (12), 2012 (144),
2011 (5), 2010 (3) og 2009 (9).
Alle funn: Min. 2 2K Hommelvik, Ma.
til Flakk, Tr. 5.1-21.5 (KAS mfl.). 1 ad.
Munkholmen, Tr. 27.1-7.4 (TBO, BEB,
GBA mfl.). 1 2K+ Uthaug, Ø. 15.3
(SME). 1 2K Grønningsbukta, Ri. 23.3-

12.4 (NGR, GBA, ABR mfl.). 1 3K-
Seter, Os. 2.4 (TRE). 1 2K Hasselvika,
Ri. 21.4 (ORY, MHO). 1 ind. Innstrand,
Ø. 29.4 (JSP, EPE). 1 1K Gjæsingen, F.
12.10 (DOB). 1 ad. Hommelvik, Ma.
16.11-27.12 (TRØ, TKV, EBA mfl.). 1
ind. Uthaug, Ø. 16.12 (HDA, SME). 1
1K Midtsandan, Ma. 31.12 (SGJ, PSH,
BEB).

Polarmåke Larus hyperboreus
Med anslagsvis 12 ind. ble 2014 et
relativt godt år for arten. 9 fugler ble sett
i første halvår og bare 3 i andre, til tross
for mye pålandsvind denne høsten.
Antall ind. foregående år: 2013 (6), 2012
(19), 2011 (6), 2010 (2) og 2009 (13).
Alle funn: 1 2K Storodden, He. 5.1-11.3
(JOB, RES). 1 2K Børøysundet, Hi. 8.-
28.2 (ARB, AWR, GRA). 1 2K+ Uthaug,
Ø. 11.2 (HDA, SME, GDY). 2 2K
Mausundvær, F. 2.3 (MMA). 1 2K
Munkholmen, Tr. 8.3-30.4 (HEG mfl.). 1
ad. Høvringen, Tr. 20.3 (EBA). 1 2K
ptSØ Halten, F. 5.5 (HER). 1 4K-
Halten, F. 10.6 (GBA, AES). 1 1K Titran,
F. 25.9 (ESÆ). 1 1K Uthaug, Ø. 9.11
(SME, AER). 1 ind. Buholmen, Ro. 9.12
(PEI).

Svartbak Larus marinus
Nevneverdig innlandsfunn: 1 ind.
Aursunden ved utløpet, Rø. 19.4 (TKR).

Splitterne Thalasseus sandvicensis <0,12>
Årets funn er det andre fra
Trondheimsfjorden. Det første ble gjort
utenfor Hundhammeren i Malvik
26.6.2005.

Alle funn: 1 ind. Flatholmskjæret,
Muruvika, Ma. 27.5 (MVE).

Rødnebbterne Sterna paradisaea
De aller fleste terner forblir i
overvintringsområdene det første
leveåret. Funn av 2K-fugler er derfor
uvanlig i Norge.
Funn av 2K-fugler: 1 2K Gimsan, F. 9.6
(HER). 1 2K Litlkrinsholmen, B. 30.6
(HER). 7 2K Halten, F. 21.7 (GBA, EBA,
SBA).

Lomvi Uria aalge
Anslagsvis 99 ind. er rapportert dette
året, fordelt kommunevis på Frøya (21),
Bjugn (20), Malvik (17), Åfjord (14),
Ørland (10), Ørland/Bjugn (6), Hemne
(5), Rissa (2), Agdenes (1), Orkdal (1),
Skaun (1) og Trondheim (1).

Alke Alca torda
Store antall: 647 ind. Midtsandan, Ma.
8.2 (PSH). 442 ind. Midtsandan, Ma.
27.12 (PSH).

Teist Cepphus grylle
Store antall: 298 ad. Kunnasundet, F. 5.5
(HER). 296 ad. Halten, F. 5.5 (HER,
HDA).

Lunde Fratercula arctica
Fra fylkets eneste koloni på Halten i
Frøya er opptil 90 ind. rapportert denne
sommeren. Fra andre lokaliteter er
minimum 23 ind. rapportert fra Frøya
(11), Ørland (5), Bjugn (3), Åfjord (3) og
Hemne (1).
Funn fra hekkeområder: Opptil 90 ind.
Halten, F. 5.5-29.7 (NKG, EGR, GBA
mfl.). Nevneverdig lokalitet: 1 ad.
Lernesstranda, He. 21.12 (JOB).

Ringdue Columba palumbus
Det er rapportert 121 ringduer i januar,
72 nye individer i februar og 207
individer i desember. De tilsvarende tall
for 2013/2012 var 224/123 i januar,
80/28 i februar og 104/166 i desember.
Kommunefordeling (antall individer) for
vinterfunn 2014: Trondheim (242),
Ørland (110), Malvik (29), Bjugn (13),
Rissa (5) og Hemne. Dette året ble 60,5
% av alle vinterfunn av ringdue i fylket
registrert i Trondheim kommune.
Tilsvarende tall for de tre foregående
årene er 86 % i 2013, 83 % i 2012 og 73
% i 2011. En sterk vinterforekomst i
Ørland kommune er et markant trekk i
2014. De største forekomstene var 31
ind. Leangenbukta, Tr. 31.1 (PWB) og 85
ind. Hoøya, Ø. 26.12 (SME, GDY).

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Årets forekomst anslås til å omfatte 38
ind. Arten observeres regelmessig
gjennom året i Trondheim og øst på

Haugatjønna ved Brekken, Røros har vært den sikreste plassen å se dvergmåke i
Sør-Trøndelag de siste årene. Fuglene bruker tjønna til næringssøk, men de hekker
på svensk side av grensen. Denne fuglen ble fotografert 20. juli og viser godt
artens karakteristiske mørke vingeundersider og hvite bakkant på vingen. Denne
strekker seg frem til tuppen av hånda, noe som bidrar til inntrykket av avrundede
vinger som arten gjerne gir. Foto: Trond Hervik.
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Frøya. I tillegg ble arten registrert i
perioder ved Monstad i Åfjord,
Stadsbygda i Rissa og Opphaug i Ørland.
Øvrige observasjoner var
enkeltregistreringer. Årets fugler fordeler
seg kommunevis på Trondheim (14),
Frøya (12), Rissa (3), Bjugn (2), Åfjord
(2), Hitra (1), Malvik (1), Melhus (1),
Orkdal (1) og Ørland (1). Antall ind.
foregående år: 2013 (54), 2012 (42), 2011
(35), 2010 (22) og 2009 (27).
Hekkefunn: 2 ad. og 1 1K Ervika, F.
15.8 (OSF). Nevneverdig lokalitet: 1
ind. Halten, F. 5.5 (HDA, HER).

Turteldue Streptopelia turtur
Det foreligger tre funn av turteldue i Sør-
Trøndelag i 2014, alle fra Frøya
kommune om høsten. Funn foregående
år (antall individer): 2013 (2), 2012 (1),
2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ind. Halten, F. 6.9* (BNY,
TKO, KBE mfl.). 1 1K Titran, F. 13.9
(*MMY, BST, RES mfl.). 1 ind. Titran, F.
7.10 (ETH, KAS).

Hubro Bubo bubo
Observasjoner er rapportert fra seks
lokaliteter i løpet av året. Nærmere
detaljer gis ikke.

Haukugle Surnia ulula
I 2014 fikk vi tidenes forekomst av
haukugle i Sør-Trøndelag, og det må
åpenbart ha vært god tilgang på
smågnagere i innlandet. Det ble registrert
hele 224 individer dette året, med et
markant tyngdepunkt i høyereliggende
innlandskommuner. Dette tallet
inkluderer hele 56 pullus fra 21
hekkefunn. Den invasjonsartede
forekomsten fra september 2013 førte til
at mange haukugler var å finne i fylket
ved starten av 2014. Kommunefordeling
(antall individer/hekkefunn): Røros
(47/4), Midtre Gauldal (21/3), Oppdal
(21/2), Selbu (21/3), Melhus (19/2),
Rennebu (19/3), Tydal (18), Orkdal
(12/2), Bjugn (10), Holtålen (9), Skaun
(7/2), Klæbu (3), Meldal (3), Snillfjord
(3), Trondheim (3), Rissa (2), Åfjord (2),
Frøya, Hitra, Malvik og Ørland. Fire
kommuner (Agdenes, Hemne, Osen og
Roan) manglet funn av arten i 2014.
Funn foregående år (antall
individer/hekkefunn): 2013 (158/1),
2012 (38/0), 2011 (36/4), 2010 (59/9) og
2009 (5/0).
Nevneverdige funn: 1 ind. Kvaløya, F.
4.3 (HKW) og 1 ind. Fillan, Hi. 10.8
(RLE).

Spurveugle Glaucidium passerinum
Det er rapportert 33 spurveugler i Sør-
Trøndelag i 2014, 13 ind. første halvår og
20 ind. andre halvår. Det er rapportert
fire syngende hanner første halvår og ni

syngende hanner andre halvår, og det er
ikke rapportert sterkere
hekkeindikasjoner. Månedsfordeling
(antall individer): januar (3), februar (3),
mars (1), april (3), mai (2), juni (1), august
(5), september (4), oktober (6), november
(2) og desember (3). Kommunefordeling
(antall individer): Melhus (6), Trondheim
(6), Orkdal (5), Meldal (3), Holtålen (2),
Rennebu (2), Snillfjord (2), Bjugn, Frøya,
Klæbu, Malvik, Røros, Selbu og Åfjord.
Funn foregående år (antall individer):
2013 (12), 2012 (29), 2011 (34), 2010 (39)
og 2009 (23).
Nevneverdig funn: 1 ind. Kvisten, F.
11.10 (TON).

Lappugle Strix nebulosa <0,5>
Ett funn av lappugle ble gjort dette året.
Med fremgangen arten har vist i
Hedmark de siste hekkesesongene, er det
kanskje lov til å håpe på flere funn hos
oss i årene som kommer? Tidligere funn i
fylket er gjort i 1997, 2009 og 2012 (2).
Alle funn: 1 ind. Tronget, Ma. 29.11*
(LSL).

Hornugle Asio otus
Smågnageråret 2014 ga gode tall for
hornugle, som for flere av de andre
ugleartene. Det ble registrert 81 individer,
et tall som inkluderer 46 dununger fra 21
hekkefunn. Fuglene er observert i
perioden 17.2-25.12, med følgende
månedsfordeling (antall individer):
Februar (2), mars (10), april, mai (3), juni

Den gode forekomsten av smågnagere i 2014 førte til flere registreringer av
spurveugle enn de siste to årene. Denne ble observert i Jervanmarka, Trondheim
19. februar. Foto: Erik Bangjord.

En hornugle-pullus fra et av de 21 hekkefunnene som ble konstatert denne
sommeren. De karakteristiske fjærtoppene på hodet, som har gitt arten navn,
utvilkes allerede før ungene får sin første komplette fjærdrakt. Foto: Jon Helle.
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(36), juli (24), august (4) og desember.
Kommunefordeling (antall
individer/hekkefunn): Oppdal (23/6),
Melhus (12/4), Skaun (10/2), Selbu
(7/1), Orkdal (5/1), Rennebu (5/1),
Bjugn (4/1), Holtålen (3/1), Meldal
(3/1), Trondheim (3/1), Åfjord (3/1),
Røros (2/1) og Ørland. Den sterke
forekomsten i Oppdal dette året bør
trekkes spesielt fram. Her dukket fuglene
opp alt de første dagene av mars grunnet
god tilgang på smågnagere, og seks
hekkefunn ble konstatert senere på året.
Funn foregående år i fylket (antall
individer/hekkefunn): 2013 (19/4), 2012
(16/1), 2011 (98/28), 2010 (38/9) og
2009 (5/0).
Nevneverdig funn: 1 ind. Hovde, Ø.
25.12* (RDA).

Jordugle Asio flammeus
Det gode smågnageråret i fjellregionen
medførte et rekordår også for jordugle.
Det ble registrert 170 individer i perioden
6.3-16.11, med et markert tyngdepunkt i
høyereliggende innlandskommuner.
Ingen vinterfunn ble gjort dette året.
Funnmassen involverer 36 pulli fra 8
hekkinger. Den sterke forekomsten i
Midtre Gauldal skiller seg ut.
Kommunefordeling (antall
individer/hekkefunn): Midtre Gauldal
(59/7), Oppdal (38), Røros (26), Holtålen
(16/1), Tydal (9), Selbu (5), Rennebu (4),
Åfjord (3), Bjugn (2), Frøya (2),
Trondheim (2), Malvik, Melhus, Rissa og
Ørland. Månedsfordeling (antall
individer): mars (2), april (9), mai (26),
juni (69), juli (27), august (9), september
(18), oktober (9) og november. Funn
foregående år (antall
individer/hekkefunn): 2013 (76/1), 2012
(54/0), 2011 (76/4), 2010 (41/3) og 2009
(21/0).
Sent høstfunn: 1 ind. Rylia, Rø. 16.11
(LHE, HIK).

Perleugle Aegolius funereus
Oppgangsåret 2013 ble fulgt av
smågnageråret 2014, noe som ga sterke
tall også for perleugle. Det ble registrert
91 perleugler i Sør-Trøndelag i 2014, og
forekomsten inkluderer 39 pulli fra 17
hekkefunn. De to kommunene Melhus
og Midtre Gauldal skiller seg ut dette året
med en sterk forekomst.
Kommunefordeling (antall
individer/hekkefunn): Melhus (23/5),
Midtre Gauldal (20/2), Oppdal (8/2),
Åfjord (7), Hemne (6/1), Røros (6/3),
Trondheim (4), Klæbu (3/1), Orkdal
(3/1), Holtålen (2/1), Meldal (2),
Snillfjord (2/1), Agdenes, Bjugn, Frøya,
Malvik og Selbu. Månedsfordeling (antall
individer): januar, februar (6), mars (11),
april (17), mai (49), juni, juli (3),
september (2) og oktober. Funn

foregående år (antall
individer/hekkefunn): 2013 (41/2), 2012
(13/0), 2011 (66/10), 2010 (39/4) og
2009 (10/0).
Nevneverdig funn: 1 ind. rm. Titran, F.
3.10 (MMY, SPR, TRE mfl.).

Tårnseiler Apus apus
Tidlig vårfunn: 1 ind. Eidsvatnet, B.
10.5 (HER, SME, TRI mfl.).
Nevneverdige lokaliteter: Opptil 3 ind.
Halten, F. 21.-28.7 (GBA, EBA, SBA,
BST). 1 ind. Titran, F. 13.9 (BJT).

Hærfugl Upupa epops
To funn foreligger i 2014, og arten er
dermed sett uavbrutt siden 2001 i fylket.
År 2000 var siste år uten funn. Funn
foregående år: 2013 (2), 2012 (1), 2011
(3), 2010 (1) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ind. Håkkåran, Op. 23.4
(KSJ) og 1 ind. Titran, F. 20.-21.9*
(*ØAA mfl.).

Vendehals Jynx torquilla
Det ble registrert 13 voksne vendehalser
og 11 dununger i Sør-Trøndelag i 2014.
Fuglene er registrert i det korte
tidsvinduet 17.4-1.7. Kommunefordeling
(antall individer): Røros (14), Trondheim
(3), Orkdal (3), Oppdal (2), Selbu og
Frøya. To hekkefunn foreligger, begge
fra Røros. I det ene kullet var det 11
nyklekte dununger, i det andre kullet var
det 11 egg.
Trekkfunn: 1 ind. Lavollen, Tr. 17.4
(BJT). 1 ind. Svellingen, F. 26.4* (BST).

Hvitryggspett Dendrocopos leucotos
Det ble registrert 31 hvitryggspetter i
Sør-Trøndelag i 2014, med et markert
tyngdepunkt i Hemne og Snillfjord.
Kommunefordeling (antall individer):
Hemne (12), Snillfjord (11), Oppdal (5),
Agdenes, Meldal og Rennebu. Funn
foregående år (antall individer): 2013
(19), 2012 (16), 2011 (21), 2010 (28) og
2009 (34).
Alle funn: 2 ind. Berg, Sn. 4.1-25.5
(*JØB, JOB, HDA mfl.). 1 par
Storlidalen, Op. 1.2-8.5 (TBJ). 1 F
Krokstadøra, Sn. 26.2-10.5 (HDA, SME,
EAR). 1 M Mistfjorden, He. 2.3 (JOB). 1
par Vinjeøra, He. 3.3-13.7 (JOB). 1 par
Melvasslia, Sn. 30.3-25.4 (*JØB, EBA,
MMA). 1 par Sengsdalen, He. 30.3-6.5
(*JOB, THA, EBA mfl.). 1 M Emangen,
Op. 11.-12.4 (TBJ, PWB). 1 ind.
Resdalen, Md. 12.4-5.8 (FST). 1 F Vågan,
Sn. 19.4 (VEH). 1 M Loslia, Op. 20.4
(PWB). 1 F Nordåsen, A. 21.4 (TMO). 1
F Stranda, Rovatnet, He. 11.5 (JOB,
HOL). 1 M Rustlia, He. 26.5 (JOB). 1 F
Minnilldalsmyran, Op. 27.5-29.7 (GBO).
1 ad. M og 2 pull. Glasshylltjørna, Sn. 7.-
8.6 (ARB, OSF). 2 ind. Vessesetra, He.
12.7 (TMO). 1 ad M og 1 1K Vinjeøra,

He. 13.7 (JOB). 2 ind. Berg, Sn. 22.9
(JØB). 1 M Ånegga, Re. 12.10 (ØAA,
RAA). 1 M Likroken, He. 3.11 (JOB).
Sent høstfunn: 1 ind. Titran, F. 8.-9.11
(EBA, ESÆ mfl.)

Fjellerke Eremophila alpestris
Det ble registrert 15 fjellerker i Sør-
Trøndelag i 2014, samtlige i Oppdal.
Funn (antall individer) foregående år:
2013 (38), 2012 (13), 2011 (13), 2010 (11)
og 2009 (17).
Alle funn: 1 varsl. par og 1 ad.
Kvernbekkhøa, Op. 27.5-26.7 (JOB,
PWB, HOL). 4 sy. M og 1 par med mat
til unger (tot. 5 ad.) Ålmflåin, Op. 29.5-
12.7 (ØSO, JEL mfl.). 1 par Finnsjøen,
Op. 31.5-2.6 (PWB, JOB). 1 par
Slåbergstjønnin, Op. 8.6 (ESÆ, TAS). 1
ind. med mat til unger Indre
Veslvonskaret, Op. 14.6 (MMA, MKL,
RES mfl.). 1 sy. M Langtjørna, Op. 25.6
(SGJ, BEB). 1 1K Orkeldalen, Op. 3.8
(MMA).

Sandsvale Riparia riparia
Tidlige vårfunn: Opptil 4 ind.
Eidsvatnet, B. 27.-29.4 (JSP, EPE, HDA
mfl.). 2 ind. Nidarø, Tr. 28.4 (THA, SBS).
Opptil 3 ind. Gaulosen, Mh. 28.-30.4
(*KWO, EBA mfl.). 1 ind. Laugen, Sk.
29.4 (FSC).

Låvesvale Hirundo rustica
Sene høstfunn: 2 ind. Frengen, Ri. 19.10
(ABY). 1 ind. Brekstad, Ø. 26.-27.10
(HDA, JSP).

Taksvale Delichon urbicum
Tidlige vårfunn: Opptil 3 ind. Likroken
27.-30.4 (JOB). 1 ind. Eidsvatnet, B. 27.-
28.4 (EPE, JSP, HDA mfl.). 1 ind.
Jervanmarka, Tr. 27.4 (JST). Stort antall:
118 ind. Midtsandan, Ma. 6.8 (PSH).

Amursvale Cecropis daurica NSKF <0,5>
To amursvaler ble sett sammen ved
Litlvatnet i Agdenes 5. mai, funnet av
NOF Orkla lokallag på tur. Tidligere
funn i fylket er gjort på Titran, Frøya
24.5.2003, Eidsvatnet, Bjugn 13.-
19.5.2008 og Gangåsvatnet, Orkdal
1.6.2009.
Alle funn: 2 ad. Litlvatnet, A. 5.5 (MMA,
MKL, RES, FRL).

Tartarpiplerke Anthus richardi <0,53>
Kun ett funn av tartarpiplerke ble gjort i
2014. Funnet er relativt tidlig, de fleste
funn i fylket gjøres etter 20.9. Antall ind.
foregående år: 2013 (5), 2012 (3), 2011
(2), 2010 (0) og 2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Titran, F. 13.9 (BJT).

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni <0,13>
Det foreligger ett funn av sibirpiplerke i
fylket i 2014. Alle funn i fylket er gjort i
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Frøya kommune.
Alle funn: 1 1K+ rm. Titran, F. 30.9*
(*MMY).

Trepiplerke Anthus trivialis
Tidlige vårfunn: Opptil 2 sy. M
Tillermarka, Tr. 21.-28.4 (EKR, TKR,
EBA mfl.). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 22.4
(MMA). 1 sy. M Kammen, Tr. 30.4
(KAS). Funn på ytterkysten: 1 1K rm.
Titran, F. 22.9 (*MMY, EBA, JOB mfl.).
1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC, KHE, JHE
mfl.).

Tundrapiplerke Anthus gustavi NSKF
<0,3>
Fire år etter førstefunnet i fylket kom de
to neste funnene av tundrapiplerke i
2014. Akkurat som i 2009 hang det et
individ i nettene i Suzukidammen på
Titran, mens den nærliggende lokaliteten
Sula kunne by på en feltobservasjon en
drøy måned senere. Interessant nok var
de to funnene fra Frøya de eneste i
Norge i 2014.
Alle funn: 1 1K+ rm. Suzukidammen,
Titran, F. 22.9* (*MMY, EBA, ESÆ). 1
ind. Sula, F. 25.10* (BOT, MAK).

Heipiplerke Anthus pratensis
Vinterfunn: Opptil 5 ind. Kråkvåg, Ø.
4.1-5.2 (JSØ, HDA). 1 ind. Hoøya, Ø.
27.1 (HER). Sent høstfunn: Opptil 2
ind. Titran, F. 7.-8.11 (AST, EBA, ESÆ
mfl.).

Gulerle Motacilla flava
Tidlig vårfunn: 1 M Likroken, He. 27.4
(JOB). Sene høstfunn: 1 ind. Titran, F.
6.10 (*KAS, BES, ETH mfl.). 1 ind.
Titran, F. 18.10 (ESÆ, BST).

Vintererle Motacilla cinerea
Med 79 individer registrert i 2014 kan det
se ut som om bestanden av vintererle er i
ferd med å ta seg opp etter magre år.
Vintrene 2009/10 og 2010/11 var svært
kalde og snørike både i Norge og i
vinterkvarterene til arten på det
europeiske kontinentet. Dette ga
vintererlebestanden en knekk. Arten er i
2014 registrert i perioden 23.3-18.10, og
det foreligger dermed ingen vinterfunn.
Det er gjort seks konstaterte hekkefunn
dette året, men i tillegg er par registrert
på en rekke tradisjonelle hekkebiotoper
uten at hekking er konstatert.

Månedsfordeling (antall individer): mars
(6), april (18), mai (9), juni (9), juli (9),
august (10), september (15) og oktober
(3). Kommunefordeling (antall individer):
Trondheim (39), Midtre Gauldal (14),
Melhus (6), Klæbu (4), Snillfjord (4),
Holtålen (2), Røros (2), Skaun (2),
Malvik, Oppdal, Rennebu, Rissa, Selbu
og Tydal. Funn foregående år (antall
individer): 2013 (45), 2012 (40), 2011
(31), 2010 (51) og 2009 (81).

Linerle Motacilla alba
Det ble gjort ett vinterfunn i 2014.
Vinterfunn: 1 ind. Leangenbukta, Tr.
14.12 (ØSO). Tidlige vårfunn: 1 ind.
Strømmen, Ri. 24.3 (GNY). 1 ind.
Midtsandan, Ma. 30.3 (GBA). 1 ind.
Prestelva, Ri. 30.3 (NGR). Sene
høstfunn: 1 ind. Uthaug, Ø. 10.11
(ØHE, MHE). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or.
10.11 (PSH).

Svartryggerle Motacilla alba yarrellii
Det ble registrert fire svartryggerler i
perioden 16. april til 6. juli. En hann var
involvert i et hekkefunn på Hitra. Alle
funn: 1 ad. M Holtvatna, MG. 16.4*
(ØJS, SSO). 1 M Krokhølen, Rø. 25.4
(ESÆ). 1 FF Munkholmen, Tr. 14.5
(EKR). 1 M med mat til unger
Bjørnavågen, Hi. 6.7 (SWA).

Sidensvans Bombycilla garrulus
Ingen hekkefunn foreligger i 2014.
Sommerfunn: 2 ind. Haltdalen, Ho. 30.7
(THE). Tidlige høstfunn: 1 ind.
Stokkanhaugen, Tr. 15.8 (TKR). 12 ind.
Strømmen, Ri. 8.9 (GNY).

Tundrapiplerke ringmerket på Titran, Frøya 22. september. Arten ligner mye på en
ung lappiplerke, men den skiller seg fra denne blant annet gjennom en gul
grunnfarge på brystet, rosa nebb, en tydelig håndsvingfjærprojeksjon og at den
hvite øyeringen er brutt i fremkant. Foto: Magne Myklebust.

En sibirpiplerke ble fanget for ringmerking på Titran, Frøya 30. september. Blant
kjennetegnene som skiller arten fra trepiplerke, er en oliventonet rygg uten lysere
streker, en karakteristisk hodetegning med en velmarkert mørk kant over det lyse
øyenbrynet og en lys og en mørk flekk lengst bak på øredekkerne, samt krafigere
streking på flanken. Foto: Magne Myklebust.
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Fossekall Cinclus cinclus
Sjelden art i Frøya kommune. Fuglen er
rapportert på samme lok. i januar 2013.
Nevneverdig lokalitet: 1 ind.
Tungvågen, F. 20.-22.2 (GOL, FRL, OSF,
BST).

Jernspurv Prunella modularis
Fuglen i Leangenbukta har hatt tilhold
der siden 14.12.2013, og trolig er det
samme fugl som også ble registrert s.st.
17.-30.3 (HLL, OHO, GBA).
Vinterfunn: 1 ind. Leangenbukta, Tr. 1.-
31.1 (JEL, ØSO, EBA mfl.). Tidlige
vårfunn: 1 sy. Sandstad, Hi. 23.3 (ARB,
EBR). 1 sy. Kjøsnes, Se. 30.3 (TMØ).

Rødstrupe Erithacus rubecula
I vintermånedene januar, februar og
desember er det rapportert 178
rødstruper i Sør-Trøndelag. Av disse er
114 ind. registrert i januar, 17 ind. i
februar og 47 ind. i desember.
Kommunefordeling: Trondheim (79),
Frøya (21), Hitra (15), Orkdal (15),
Hemne (14), Ørland (8), Rissa (6), Bjugn
(4), Åfjord (4), Malvik (3), Melhus (3),
Selbu (2), Skaun (2), Osen og Roan.
Antall ind. foregående år: 2013 (176),
2012 (119), 2011 (100), 2010 (70) og
2009 (114). Det ble rapportert 57
rødstruper i forbindelse med
Hagefugltellingen 25.-26. januar. De
tilsvarende tallene tidligere år er 70 ind. i
2013, 39 ind. i 2012, 38 ind. i 2011, 34
ind. i 2010 og 33 ind. i 2009.
Innlandsfunn vinter: 1 ind.
Slindmoene, Se. 8.-26.1 (NOS). 1 ind.
Hersjøen, Se. 25.1 (KOH).

Blåstrupe Luscinia svecica
Dette er det tidligste funnet av arten i
fylket som er rapportert på
Artsobservasjoner.
Tidlig vårfunn: 1 sy. M Juvatnet, Å. 7.5
(GNY).

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Tidlig vårtrekk: 1 ind. Husdalen, Or.
27.4 (TMO).1 ad. M rm. Stavsengan, Tr.
29.4 (HEG).

Buskskvett Saxicola rubetra
Tidlig vårfunn: 1 ind. Gaulosen, Mh.
25.4 (EBA, ESP).

Svartstrupe Saxicola rubicola <0,13>
Det foreligger ett funn av en hann fra
Frøya høsten 2014. Det forrige året med
funn av arten var 2009, med et marsfunn
fra Malvik og et høstfunn fra Frøya. Tatt
i betraktning at arten hekker i Møre og
Romsdal, er den usedvanlig sjelden i Sør-
Trøndelag.
Alle funn: 1 M Halten, F. 7.9-14.10*
(GBA, TKO, KTH mfl.).

Ringtrost Turdus torquatus
Det foreligger ingen vinterfunn i 2014.
Tidlige vårfunn: 1 sy. Taftøyan, He. 8.4
(JOB). 1 M Stordalen, Å. 11.4 (SGA,
MVE, TRØ). 1 M Nes, B. 11.4 (HER).
Sent høstfunn: 1 ind. Holladalen, He.
1.11 (JOB).

Måltrost Turdus philomelos
Ingen vinterfunn foreligger i 2014.
Tidlige vårfunn: 1 ind. Brekkvatnet, B.
29.3 (HER, GDY, TON mfl.). 1 ind.
Eidsvatnet, B. 29.3 (HDA). 1 ind. Hoøya,
Ø. 30.3 (AWI, RSA, PWB mfl.). 1 ind.
Solem, B. 30.3 (HER, GDY, ANS mfl.). 1
sy. Straumsvatnet, Ro. 31.3 (TRØ). Sene
høstfunn: 3 ind. Haukdalen, MG. 1.-2.11
(EDE). 1 ind. Titran, F. 8.11 (EBA). 1
1K rm. Titran, F. 9.11 (MMY, ESÆ).

Rødvingetrost Turdus iliacus
Det ble registrert 39 individer vinterstid i
2014, med følgende månedsfordeling:
januar (7), februar (0) og desember (32).
Vinterfunn (antall individer) tidligere år:
2013 (12), 2012 (32), 2011 (53), 2010 (3)
og 2009 (40).
Vinterfunn: 1 ind. Oddatunet,
Litlvatnet, Tr. 22.1 (GBA). 5 ind.
Hammarvika, F. 26.1 (JEE). 1 ind.
Hernes, Hi. 27.1 (SHE). 1 ind. Innstrand,
Ø. 4.12 (HLL, SME, HDA). 1 ind.
Kystadveien, Tr. 6.12 (FFA). 1 ind.
Ringve, Tr. 14.12 (EBA). 1 ind. Staulan,
F. 14.12 (BST). 1 ind. Nes, B. 19.-28.12
(HER). 1 ind. Jektvika, Hi. 20.12 (ARB).
1 ind. Nedre Rømmesbakkan, Or. 21.-
30.12 (MMA). 2 ind. Øvre Skograndan,
He. 21.-29.12 (JOB). 5 ind. Ryggen, Ø.

22.12 (HDA). 1 ind. Fannrem, Or. 22.12
(RES). 3 ind. Titran, F. 23.12 (OSF). 2
ind. Brødreskift, Ri. 25.12 (ABR). 1 ind.
Audalen, B. 26.12 (SME). 5 ind.
Leangenbukta, Tr. 27.-31.12 (*GBA,
EBA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 27.12 (EBA).
1 ind. Grønningsbukta, Ri. 28.12 (NGR).
3 ind. Stokkøya, Å. 28.12 (SGA, MGA).
1 ind. Bjørkneset, He. 31.12 (JOB).

Duetrost Turdus viscivorus
Med 238 individer fikk vi tidenes
rekordår for duetrost i Sør-Trøndelag i
2014. Arten er dette året registrert i fylket
i perioden 27.3-15.10. Det er ikke gjort
vinterfunn, men det foreligger to
konstaterte hekkefunn.
Kommunfordeling (antall individer):
Røros (46), Selbu (23), Holtålen (21),
Rennebu (21), Orkdal (20), Meldal (16),
Oppdal (14), Trondheim (13), Åfjord
(13), Bjugn (8), Hemne (8), Malvik (8),
Klæbu (7), Midtre Gauldal (7), Melhus
(5), Frøya (2), Snillfjord (2), Tydal (2),
Agdenes og Skaun. Månedsfordeling
(antall individer): mars (23), april (119),
mai (30), juni (18), juli (3), august (25),
september (11) og oktober (9). Funn
foregående år (antall individer): 2013
(95), 2012 (88), 2011 (151), 2010 (103) og
2009 (105).
Hekkefunn: 1 par ved reir med 2 unger
og 3 egg Skjerlivatnet, He. 3.6 (JOB). 1
1K (nylig utfløyet) Hådalen, Rø. 24.6
(BGS). Sannsynlige hekkefunn: 1
varslende ad. Tangvella, K. 8.6 (IST). 5
ind. (4 1K + 1 ad.) Slettestjønna, Re. 25.6
(THE). 1 ad. og 1 1K Kattugleåsen, Ma.
28.6 (PSH).

Fylkets første starrsanger ble funnet på Nes i Bjugn 23. september. Som andre
Locustel la-arter kan starrsangeren ha en kryptisk oppførsel, og det kan være
vanskelig å få sett fuglen godt. En velmarkert lys overøyestripe som fortsetter godt
bak øyet, en mørkere farge på issen enn på ryggen og markerte hvite bremmer
ytterst på tertiærer og stordekkere er blant kjennetegnene som skiller arten fra
gresshoppesanger. Starrsangeren har også en rødbrun overgump og hvite tupper
på stjertfjærene. Foto: Svein Melum.
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Starrsanger Locustella certhiola NSKF
<0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! En 1K
starrsanger dukket opp i Merkefeltet på
Nes i Bjugn en regnfull septemberdag,
men gikk ikke i fangstnettene. Det lyktes
heldigvis Svein Melum å fotografere
fuglen mens den satt inne i tett buskas,
og bildene viser nok til en sikker
artsbestemmelse. Det foreligger 22 funn i
Norge t.o.m. 31.12.2014. Med ett unntak
foreligger funnene langs kysten fra Lista i
sør til Røst i nord i perioden 14.9-9.10.
Unntaket utgjøres av et julifunn fra
Bjørnøya i 2013. I 1995 fikk Nord-
Trøndelag sitt første og eneste funn 27.-
28.9 på Sklinna, Leka.
Alle funn: 1 1K Merkefeltet, Nes, B.
23.9* (HER, HDA, SME, JSØ, TRI).

Gulsanger Hippolais icterina
Arten er sjelden i begge kommuner.
Nevneverdige funn: 1 sy. Daløya, F. 29.5
(TON). 1 sy. Fjellsjølia, Rø. 15.6 (TTH).

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Det ble rapportert 132 sivsangere i Sør-
Trøndelag i 2014, som vanlig med et
betydelig tyngdepunkt i kommunene på
Fosen. Arten er rapportert i perioden
16.5-14.9, og i funnmassen på 132
individer er 66 syngende hanner. Funnet
fra Selbu er tidlig til Sør-Trøndelag å
være. Arten dukket ikke opp i
kjerneområdet på Ørlandet før 24.5 dette
året. Kommunefordeling (antall
individer): Ørland (51), Åfjord (27),
Hemne (13), Bjugn (8), Hitra (7), Frøya
(6), Snillfjord (6), Agdenes (5), Rissa (5),
Melhus, Osen, Selbu og Trondheim.
Antall individer foregående år: 2013 (96),
2012 (105), 2011 (158), 2010 (77) og
2009 (115).
Nevneverdige funn: 1 sy. M Låen, Se.
16.5-15.6 (*NOS, ESÆ, EBA). 20 sy. M
Lauvøya, Å. 8.6 (ESP, OKL).

Busksanger Acrocephalus dumetorum
<0,12>
Tre nye funn ble gjort av busksanger i
2014. To var syngende hanner som
dukket opp i juni, mens den siste ble
ringmerket på kysten på høsten. Våre
tolv funn i Sør-Trøndelag fordeler seg nå
på syv syngende hanner sommerstid og
fem ringmerkede fugler på høsten.
Alle funn: 1 sy. M Grøtan, He. 25.-30.6*
(*JOB mfl.). 1 sy. M Stokkhaugen, Or.
28.6-2.7* (*MMA mfl.). 1 1K rm.
Kjervågsund, Titran, F. 22.9* (*MMY,
*ESÆ, EBA mfl.).

Myrsanger Acrocephalus palustris <0,30>
Det ble gjort ett funn av myrsanger i Sør-
Trøndelag i 2014. Funnet er for øvrig det
tidligste noensinne i fylket, den forrige
rekorden var en syngende hann Norddal,

Sandvika, Frøya 8. juni 2000. Av 30 funn
i fylket er 23 fra sommeren, mens 7 er
høstfunn. Antall individer foregående år:
2013 (1), 2012 (3), 2011 (3), 2010 (1) og
2009 (1).
Alle funn: 1 sy. M Tislauan, Mh. 5.-7.6*
(*ESP, VAK, TRE mfl.).

Hauksanger Sylvia nisoria <0, 167>
Det ble registrert 12 ind. (8 rm.) i 2014,
alle 1K-fugler fra Frøya og Bjugn i
perioden 7.9-5.10. Funn foregående år
(ant. ind.): 2013 (0), 2012 (4), 2011 (11),
2010 (19) og 2009 (16).
Alle funn: Opptil 2 1K (1 rm.) Halten, F.
7.-16.9* (KTH, ARB, KBE mfl.). Opptil
5 1K (3 rm.) Titran, F. 13.9-3.10*
(*MMY, OSF, ESP mfl.). 2 1K rm. Nes,

B. 14.-23.9* (HDA, SME, ANS, HER
mfl.). Opptil 3 1K (2 rm.) Sula, F. 29.9-
5.10* (PWB, EKR, AWI mfl.).

Møller Sylvia curruca
Det ble registrert 80 møllere i Sør-
Trøndelag i 2014, med følgende
kommunefordeling (antall individer):
Trondheim (30), Frøya (7), Oppdal (6),
Midtre Gauldal (5), Orkdal (5), Røros (5),
Bjugn (4), Malvik (3), Ørland (3), Åfjord
(3), Holtålen (2), Rissa (2), Selbu (2),
Hemne, Hitra og Tydal. Månedsfordeling
(antall individer): mai (32), juni (21), juli
(8), august (10), september (8) og oktober
(1). Fuglene er registrert i perioden 7.5-
25.10, og av disse er 51 syngende hanner
i perioden 7.5-9.7. Funn (antall individer)

Busksanger, fanget for ringmerking på Kjervågsund, Titran, Frøya 22. september.
En velmarkert lys overøyestripe, særlig tydelig foran øyet, er en av karakterene
som skiller busksangeren fra myrsanger og rørsanger. Ofte fortsetter det lyse
øyenbrynet så vidt bak øyet, noe det imidlertid ikke gjør på denne fuglen. I hånd
skilles artene på ulik vingeformel. Foto: Magne Myklebust.

Syngende myrsanger ved Tislauan, Melhus 5. juni. Enger og kantsoner med
hundekjeks og bringebærkratt er et typisk habitat for arten. Foto: Eirik Spets.
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foregående år: 2013 (80), 2012 (66), 2011
(72), 2010 (71) og 2009 (76).
Sent høstfunn: 1 ind. rm. Titran, F.
25.10 (MMY, VAK mfl.).

Hagesanger Sylvia borin
Tidlige vårfunn: 1 sy. Krokstadøra, Sn.
11.5* (EAR). 1 sy. Karlsenget, Ø. 13.5
(HER).

Munk Sylvia atricapilla
Det var en normal vinterforekomst av
munk i 2014 med 12 individer.
Vinterfunn foregående år: 2013 (18),
2012 (19), 2011 (12), 2010 (4) og 2009
(11). Det ble i 2014 registrert 7 ind. i
januar, 1 ind. i februar, 1 ind. i mars og 3
ind. i desember. Kommunefordeling
(antall individer): Rissa (3), Or. (2), Tr.
(2), Ø. (2), B., Hi. og Malvik. Funnet 9.
april i Malivk er nok også en overvintrer.
Det neste vårfunnet i fylket kom 22.4, og
arten ble regelmessig registert etter den
dagen i Sør-Trøndelag.
Vinterfunn: 1 par Brekstad, Ø. 1.-4.1
(PEL, HDA). 1 M Pertrøa, Ri. 1.-21.1
(JBJ, EBJ). 1 F Lysøysundet, B. 11.-20.1
(KKJ). 1 par Slakken, Ri. 12.1 (ARR). 1
M Lade, Tr. 26.1 (SGJ). 1 ind.
Naustanbergan, Ma. 8.2 (SFB). 1 F
Melandsjø, Hi. 22.3 (ARB, KBE, OSF
mfl.). 1 M Nedre Rømmesbakkan, Or.
30.11-24.12 (MMA). 1 M Tiller, Tr. 14.12
(EKR, TKR). 1 F Nedre
Rømmesbakkan, Or. 25.12 (MMA).
Tidlig vårfunn: 1 sy. M Ringve, Tr. 9.4
(SFB).

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
<0,178>
Det ble registrert 21 ind. (19 rm.) i fylket
i 2014, alle om høsten på lokaliteter med
nettfangst. Forekomsten er sterk og er
kun slått av rekordåret 2011. Funn
foregående år: 2013 (20), 2012 (9), 2011
(42), 2010 (8) og 2009 (4).
Alle funn: 15 ind. rm. Titran, F. 13.9-
4.10* (*MMY, ESP, RES mfl.). 4 ind. (2
rm.) Sula, F. 3.-5.10* (PWB, EKR, AWI
mfl.). 2 ind. rm. Merkefeltet, Nes, B.
4.10* (*HER, HDA, TRI mfl.).

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Hele 17 bøksangere ble registrert på 13
ulike lokaliteter i løpet av året, noe som
er ny årsrekord. Arten ble registrert i
perioden 10. mai til 1. oktober.
Hekkefunn ble konstatert i
Femundsmarka på Røros og i Lauglolia i
Trondheim. Fuglen som ble ringmerket
på Titran 1. oktober, utgjør kun det
andre oktober-funnet i fylket, kun slått av
et ringmerket individ fra Nes i Bjugn 22.
oktober 2006. Antall ind. foregående år:
2013 (2), 2012 (0), 2011 (8), 2010 (13) og
2009 (5).
Vår- og sommerfunn: 1 sy. M Stranda
gård, Rovatnet, He. 10.-16.5 (*JOB,
HOL). Opptil 3 ind. Austråttlunden, Ø.
23.5-20.6 (AER, EPE, TRI mfl.). 1 sy. M
Vulu, Ma. 24.5 (PSH). 1 ind. med
reirmateriale Lauglolia, Tr. 1.-7.6 (*THE,
MMA, SGJ mfl.). 1 sy. M Haugatjønna,
Myrmoen, Rø. 1.6 (MVE). 1 sy. M Trøta,
Rø. 8.6 (THK, OJK). 1 sy. M Gjetvollen,
Rø. 8.6 (AES). 1 par Karlslyst, Ma. 11.-
14.6 (*KAS, PSH, BES). 1 sy. M
Skyttholet, Se. 14.6 (JSA). 2 ind. med mat
til unger Heggrøstad, Rø. 23.6 (GBA).
Høsttrekk: 1 ind. Vikvarvet, Se. 14.8
(KVO). 1 ind. Sauøya, F. 6.9 (KTH,
KBE, BNY mfl.). 1 1K rm. Titran, F.
1.10* (MMY, SPR, TRE).

Gransanger Phylloscopus collybita
Ingen vinterfunn foreligger.
Sent høstfunn: 1 ind. rm. Titran, F. 8.11
(TRE, AST, ESÆ mfl.).

Én av de fem dvergfluesnapperne som ble sett denne høsten, fotografert på Sula,
Frøya 2. oktober. De hvite sidene på den indre delen av stjerten er et karakteristisk
kjennetegn på arten i alle drakter. Foto: Jon Helle.

Hauksanger, Sula, Frøya 4. oktober. Hauksangere spiser mye bær på høsten, og de
fuglene som dukker opp hos oss, ses derfor ofte i bærbusker. Sammenlignet med
en hagesanger, er hauksangeren litt større og har en lenger stjert. Hauksangeren
har lyse bremmer på stor- og mellomdekkere og tertiærer, samt gjerne noe mer
diffust på skulderfjær og overgump. Flankefjærene er lyse med mørkere bremmer i
varierende grad. Dette gir unge hauksangere et karakteristisk skjellete utseende.
Foto: Eirik Spets.
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Løvsanger Phylloscopus trochilus
Tidlige vårfunn: 1 ind. Gjølgalia, B. 21.4
(JSP, EPE). 1 ind. Reppesåsen, Tr. 21.4
(RED). 2 sy. M Vardheifoten, Rusaset, Ø.
24.4 (HER). Sene høstfunn: 1 1K Sula,
F. 2.10 (EKR, KHE, JHE mfl.). 1 ind.
Titran, F. 4.10 (ARB, SPR, OSF mfl.).

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Sent høstfunn: 1 ind. Titran, F. 2.10
(TRE).

Dvergfluesnapper Ficedula parva <0,29>
Det foreligger fire funn av fem individer
i Sør-Trøndelag i 2014, og som vanlig er
det 1K-individer på Frøya i september-
oktober det er snakk om. Observasjonen
av to individer i Holmskogen, Titran 1.
oktober er uvanlig, kun ved et tidligere
tilfelle er to ind. registrert samtidig på en
lokalitet i fylket. Det skjedde på Sula 4.
oktober 2011. For Gjæsingen var
dvergfluesnapper et førstefunn i 2014.
Hele 28 av 29 individer i fylket er
registrert i Frøya kommune. Av disse er
16 (14 rm.) fra Titran, 10 (4 rm.) fra Sula
og så kommer Halten og Gjæsingen med
ett funn hver. Det er førstefunnet som
skiller seg ut tidsmessig og geografisk; en
voksen M som ble funnet død utenfor
inngangsdøra til Stephen Barstow på
Naustanbergan, Ma. 25.5.1995.
Alle funn: 1 1K M rm. Kjervågsund,
Titran, F. 24.9* (*MMY, EBA, ESÆ). 1
1K Sula, F. 30.9-5.10* (ESP, KWO, JHE
mfl.). 2 ind. (1 rm.) Titran, F. 1.-4.10*
(*SPR, MMY, TRE mfl.). 1 1K
Gjæsingen, F. 13.10* (DOB).

Lappmeis Poecile cinctus
Det er registrert fem lappmeiser i Sør-
Trøndelag i 2014, samtlige funn er fra
Femundsmarka i Røros kommune. Funn
(ant. ind.) tidligere år: 2013 (10), 2012 (1),
2011 (16), 2010 (20) og 2009 (4).
Alle funn: 2 ind. SV av Gubbtjønna, Rø.
18.3 (EBA). 2 ind. Koltjønna, Rø. 19.3
(EBA). 1 ind. Lortholbua, Rø. 9.8 (OHE,
RHA).

Spettmeis Sitta europaea
Nevneverdig funn: 1 ind. rm. Titran, F.
3.-4.10 (TRE, SPR, JEL mfl.).

Trekryper Certhia familiaris
Nevneverdige funn: 3 ind. rm. Titran,
F. 1.-18.10 (TRE, MMY, SPR mfl.). 1 ind.
Sula, F. 25.10 (BOT, MAK).

Tornskate Lanius collurio
Én tornskate ble registrert i 2014. Antall
ind. foregående år: 2013 (2), 2012 (2),
2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ad. F Gaulosen, Mh. 14.6*
(*THE, ESÆ, BJT mfl.).

Varsler Lanius excubitor
Det ble registrert 138 varslere i fylket i
2014, dette inkluderer 3 pulli fra et
hekkefunn i Midtre Gauldal. Selv om
dette er det eneste konstaterte
hekkefunnet, foreligger det en rekke
andre observasjoner i hekketid i 2014.
Eksempelvis kan nevnes funn av 4 ind.
på tre forskjellige lokaliteter i Rissa i juli-
august, mest sannsynlig resultatet av flere
vellykkede hekkinger. Funn foregående
år (antall individer): 2013 (89), 2012
(107), 2011 (162), 2010 (68), 2009 (92) og
2008 (111). Forekomsten ser ut til å følge
topper i forekomstene av smågnagere,
derav gode smågnager- og varsler-år i
2008, 2011 og 2014. Kun 2011 har en
sterkere forekomst av varsler, og det året
ble hele ni hekkefunn gjort i fylket. Det
ble registrert 65 ind. i første halvår og 73
ind. i andre halvår i 2014.
Månedsfordeling (antall individer): januar
(22), februar (11), mars (7), april (7), mai
(9), juni (9), juli (11), august (14),
september (21), oktober (11), november
(11) og desember (5).
Kommunefordeling (antall individer):
Rissa (30), Orkdal (11), Trondheim (9),
Agdenes (8), Oppdal (8), Bjugn (7),
Midtre Gauldal (7), Snillfjord (7), Åfjord
(7), Rennebu (6), Frøya (5), Melhus (5),
Hemne (4), Hitra (4), Selbu (4), Tydal (4),
Holtålen (3), Røros (3), Klæbu (2), Skaun
(2), Malvik (1) og Ørland (1). De eneste
kommunene uten funn av varsler i 2014
var Meldal, Osen og Roan.

Rødhodevarsler Lanius senator NSKF
<0,4>
Det fjerde funnet av rødhodevarsler i
Sør-Trøndelag kom i form av en 1K-fugl
av nominatunderarten i slutten av
september. De tre tidligere funnene er 1
1K rm. Titran, Frøya 9.-15.10.2002, 1 1K
Sula, Frøya 10.10.2003 og 1 1K
Sandbakken, Nes, Bjugn 25.-29.9.2012.
Alle funn: 1 1K Føya, Lauvøya, Å. 22.9-
1.10* (*TRØ, SGA, MGA mfl.).

Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Nevneverdige funn: 1 ind. Voll, Re.
25.1 (IBR). 2 ind. Stuggudalen, Ty. 3.2-
13.4 (SSL, BEI). 1 ind. Haltdalen kirke,
Ho. 5.2 (MRØ). 1 ind. Langset, Md. 17.7
(RPE). 2 ind. Fillvågen, Hi. 5.9 (ARB). 1
ind. Gunnes, Re. 6.9 (ESÆ). 5 ind.
Mosjøen, Ty. 10.-13.9 (*TRE, PBU, STS
mfl.). 1 ind. Stuggudalen, Ty. 14.-28.9
(SSL, BEI). 1 ind. Stamnan, Re. 16.11
(GBA).

Kaie Corvus monedula
Kaie er en regulær hekkefugl i
Trondheim og noen av
nabokommunene, men hekker også i
innlandskommunene Røros, Selbu og
Rennebu. Utenfor hekkeområdene var

det i 2014 for tredje år på rad en svært
god forekomst av kaie i Stadsbygd, Rissa
om høsten. Disse dukket opp senhøsten
2013. Interessant nok var det ingen funn
av kaie i Rissa høsten 2014.
Funn utenfor hekkeområdene: Opptil
9 ind. Kyrksæterøra, Holla og Likroken,
He. 1.1-25.3 (*JOB, HOL, KTO mfl.).
Opptil 150 ind. Stadsbygd, Ri. 1.1-19.5
(*JBJ, *EBJ, ECB mfl.). 2 ind. Strømmen,
Ri. 1.1 (GNY). Opptil 2 ind. div. lok. Ø.
7.1-18.3 (*HDA, *SME, HER mfl.). 4
ind. Løvøya, Ty. 25.4 (ESÆ). 1 Likroken,
He. 11.5 (JOB). 1 ind. Haugen, Op. 11.5
(PWB). 2 ind. Voll, Md. 17.6 (SME). 4
ind. Årnset, Ri. 28.7 (SGA, MGA). 3 ind.
Driva, Op. 15.10 (PWB). Opptil 4 ind.
div. lok., Ø. 16.10-17.12 (*JSP, MGA,
MVE mfl.). 1 ind. Øver Skograndan, He.
23.10 (JOB). 1 ind. Hubakkan, Å. 24.12
(TEH).

Kornkråke Corvus frugilegus
Det hekker 100-110 par i Trondheim,
noe som er en solid andel av den vesle
norske hekkebestanden på 267-294 par
(Shimmings & Øien 2015). Kornkråkene
i Trondheim er stasjonære, og kun 16
individer ble registrert i fylkets øvrige
kommuner i 2014.
Funn utenfor Trondheim kommune:
Opptil 4 ind. Stadsbygd, Ri. 1.1-18.5
(*JBJ, *EBJ, NGR mfl.). 2 ind.
Midtsandan, Ma. 4.1 (BJT). 1 2K
Kyrksæterøra, He. 24.1-23.3 (*HOL,
JOB, JVU). 2 ind. Gaulosen, Mh. 24.2
(FRL). 1 ind. ptV Naustanbergan, Ma.
5.4 (SFB). 1 ad. Gjølmesfjæra, Or. 22.-
26.4 (*MMA, RES). 1 ind. Vormstad, Or.
2.6 (MMA). 1 ind. Midtsandan, Ma. 20.9
(PSH). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 1.10
(MMA). 1 1K Vikvarvet, Se. 9.10 (TMØ).
1 ind. Midtsandan, Ma. 20.12 (BJT).

Svartkråke Corvus corone <0,3>
Årets fugl ble plukket ut av kråkefelle på
Mastad av Martin Pearson både 15. og
17.10. Fuglen ble sluppet fri ved begge
anledninger. Dette er tredje funn av arten
i fylket. De to første funn var 1 ind.
Vikavatnet, Olden, Bjugn 18.4.1999 samt
1 ind. som ble registrert i Ørland de to
vintrene 04/05 og 05/06.
Alle funn: 1 ind. Mastad, Fjellværøya og
Jektvika, Ansnes, Hi. 15.10-20.12* (MPE,
ARB).

Stær Sturnus vulgaris
Det er Ørland kommune som skiller seg
ut med tanke på overvintrende stær i
fylket, og det høyeste antallet vinterstid i
2014 var 1000 ind. Rædergården, Beian,
Ø. 8.2 (MMA).
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Rosenstær Pastor roseus <1,17>
Det ble gjort ett funn av rosenstær i
fylket i 2014. Forrige år med funn i fylket
var 2013 (1), 2009 (2), 2008 (2), 2007 (1)
og 2004 (2). Forrige observasjon av en
adult fugl var fra Daløya, Frøya 12.-
19.10.2008.
Alle funn: 1 ad. M Rønneberg, Ø. 8.-
23.6* (EPE, JSP, SME mfl.).

Pilfink Passer montanus
Nevneverdige funn: 2 ind. Ervika, F.
11.1-18.4 (OSF, BST, MMY mfl.). 1 ind.
Hestvika, Hi. 2.4 (GRA). 1 ind.
Norddyrøya, F. 6.9 (FRL). 1 ind.
Hammarvika, F. 8.9 (BST). 1 ind. Sula, F.
30.9 (FSC, TKR, TON mfl.). 1 ind.
Sandstad, Hi. 10.10 (ARB). 1 ind.
Sørdyrøya, F. 28.-29.10 (RRI).

Bokfink Fringilla coelebs
Det ble registrert 380 bokfink vinterstid i
Sør-Trøndelag i 2014, av disse er 187 ind.
fra januar, 28 ind. fra februar, 93 ind. fra
første halvdel av mars og 72 ind. fra
desember. Kommunefordeling (antall
individer): Trondheim (74), Frøya (52),
Rennebu (39), Hemne (34), Melhus (34),
Hitra (20), Oppdal (20), Malvik (19),
Bjugn (17), Rissa (16), Ørland (13),
Snillfjord (12), Orkdal (8), Skaun (7),
Meldal (7), Midtre Gauldal (3), Røros (2),
Agdenes, Klæbu og Selbu. Av 139
kjønnsbestemte individer var 107 hanner
og 32 hunner. Dette gir 77 % andel
hanner i vinterforekomsten i 2014.
Tilsvarende tall foregående år: 2013 (75
%), 2012 (73 %), 2011 (82 %) og 2010
(82 %).
Nevneverdig innlandsfunn vinter: 2
ind. Vintervollen, Rø. 2.2 (TSA).

Bjørkefink Fringilla montifringilla
Det ble registrert gode tall av bjørkefink
for fylket å være vinterstid i 2014. Det
ble registrert 453 individer, med følgende
månedsfordeling: januar (330), februar
(71), mars (21) og desember (31). De
høye tallene fra desember 2013 (253 ind.)
holdt seg inn i januar 2014.
Kommunefordeling: Bjugn (111), Ørland
(74), Rissa (64), Hemne (53), Frøya (48),
Trondheim (32), Hitra (31), Melhus (16),
Malvik (7), Oppdal (5), Agdenes (4),
Orkdal (4), Midtre Gauldal (2), Selbu og
Snillfjord. Forekomsten er den sterkeste
siden vinteren 2006/2007, da man kunne
påtreffe flokker med tresifrede antall
bjørkefinker i fylket.
Innlandsfunn vinter: 1 M
Kvellohaugen, Se. 2.1 (JSA). 2 ind.
Støren, MG. 29.1 (ERE). Store antall
vinter: Opptil 75 ind. Ervika, B. 4.1-4.3
(*SME, *GDY, EPE mfl.). 50 ind.
Rødsjøseter, Ri. 2.2 (KRØ).

Stillits Carduelis carduelis
Det ble registrert 140 stillits i Sør-
Trøndelag i 2014, med følgende
kommunefordeling (antall individer):
Malvik (45), Trondheim (20), Melhus
(17), Hitra (15), Rissa (14), Frøya (11),
Orkdal (7), Bjugn (5), Selbu (2), Agdenes,
Hemne, Klæbu og Ørland.
Månedsfordeling (antall individer): januar
(62), februar (4), mars (3), april (3), mai
(2), oktober (6), november (57) og
desember (3). Funn (ant. ind.)
foregående år: 2013 (194), 2012 (134),
2011 (145), 2010 (71) og 2009 (28). Den
største flokken i 2014 var 40 ind.
Midtsandan, Ma. 16.11 (PSH). Nevnes
kan også obs. av opptil 15 ind. på de
nærliggende fôringsplassene
Brubakkhaugen 32, Høyeggen 37 og

Gimsvegen 91 nord av Melhus sentrum,
Mh. 4.1-10.3 (KAB, ESP, JOM, TSV),
samt 15 ind. Melandsjø, Hi. 4.-29.1
(ARB, GRA, KBE).

Tornirisk Carduelis cannabina
Det ble en rekordartet forekomst av
tornirisk i Sør-Trøndelag i 2014, med
hele 237 ind. i perioden 4.4-25.10. Av
disse er 183 ind. (77 %) fra Ørland. Funn
(ant. ind. fylke/ant. ind. Ørland)
foregående år: 2013 (146/121), 2012
(79/59), 2011 (193/166), 2010 (126/117)
og 2009 (200/150). Ørland sin
prosentvise andel av fylkesforekomsten
har i perioden 2008-2014 variert fra 75 %
til 93 %. De største enkeltforekomstene i
2014 var 41 ind. Amfiet, Grandefjæra, Ø.
16.9 (HER) og 75 ind. Djupdalen, Ø.
17.9 (SME). Det ble registrert 54 ind. i
fylket utenfor Ørland kommune i 2014,
med følgende kommunefordeling (antall
individer): Bjugn (27), Trondheim (16),
Frøya (5), Melhus (4), Rissa og Åfjord.
Funn utenfor Ørland: 1 F
Prestgårdshagen, Ri. 13.4 (ORY, ABR).
Opptil 2 ind. Valsneset, B. 16.4-1.6
(HER, SME). Opptil 7 ind. Tillermarka,
Tr. 21.4-23.8 (EKR, TKR, EBA). 1 sy.
Nes, B. 24.4 (JSP, EPE). 3 ind. Tiller, Tr.
4.5 (TKR). Opptil 4 ind. Gaulosen, Mh.
13.5-28.9 (ESÆ, TON, THE). 2 ind.
Leangenbukta, Tr. 29.6 (CBE). Opptil 3
ind. Titran, F. 9.8-20.9 (TRE, MMY, EBA
mfl.). 2 ind. Ust, Tr. 18.8 (KAS). 2 ind.
Nypan-Skjetlein, Tr. 24.8 (TON). 4 ind.
Nes, B. 28.8 (SME, HDA). 1 ind.
Lauvøya, Å. 23.9 (HDA, GDY, SME).
Opptil 2 ind. Sula, F. 3.-5.10 (KWO,
TKR, EKR mfl.). Opptil 20 ind. Nes, B.
4.-12.10 (HDA, AER, PEL mfl.).

Bergirisk Carduelis flavirostris
Det ble registrert 159 bergirisker
vinterstid i 2014, med 122 individer i
januar-februar og 37 i desember. I
innlandskommunene ble det registrert
250 individer, de aller fleste på trekk i
april. Hvorvidt vårfunnene i innlandet
tilhører den sparsomme fjellbestanden
eller den mer tallrike kystbestanden er
uvisst. Månedsfordeling innlandsfunn
(antall individer): mars (2), april (221),
mai (8), juni (14), juli (3) og august (2).
Kommunefordeling innlandsfunn (antall
individer): Oppdal (175), Rennebu (70),
Tydal (3) og Meldal (2). Det mangler
funn av bergirisk i innlandskommunene
Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Selbu
og Klæbu dette året.
Vinterfunn: Opptil 40 ind. Grilstadfjæra,
Tr. 1.1-8.2 (EBA, ØSO, JEL mfl.). 7 ind.
Valsneset, B. 1.1 (GDY, SME). Opptil 40
ind. Grandefjæra, Ø. 9.1-23.2 (HER,
KKJ, JSØ mfl.). 23 ind. IKEA, Tr. 19.1
(MMY, OHE). 8 ind. Storfosna, Ø. 5.2
(HDA). 1 ind. Midtsandan, Ma. 9.2

En voksen rosenstær har en umiskjennelig fjærdrakt! Årets eneste funn ble gjort på
Rønneberg, Ørland, hvor dette bildet ble tatt 23. juni. Foto: Jan Ove Bratset.



53Trøndersk Natur Nr. 1-2016

(PSH). 3 ind. Tårnesodden, Å. 18.2
(ORY). 25 ind. Grandefjæra, Ø. 7.12
(HDA). 12 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 25.12
(EBA). Innlandsfunn fra
hekkelokaliteter: 3 ind. Unndalsvatnet,
Op. 29.5 (ØSO, JEL). 2 ind. Slættet, Re.
2.6 (MMA). 3 ind. Vognillan, Op. 9.6
(PWB). 1 par ved reir med unger + 1 ind.
Unndalen, Op. 14.6 (MMA, MKL, RES
mfl.). 4 ind. Stororkelsjøen, Op. 23.-25.6
(TKO). 1 ind. Grønøysætra, Unndalen,
Op. 16.7 (ARB, OSF). 1 ind.
Vinstradalen, Op. 25.7 (TAN, TÅS). 1
ind. Syltjønna, Ty. 29.7 (JSA). 1 ind.
Resfjellet, Md. 2.8 (FST).

Brunsisik Carduelis cabaret
Kun ringmerkede individer presenteres.
Det ble ringmerket 21 individer og
kontrollert en svenskmerket adult hann i
2014. Dette er et svært lavt antall i
forhold til foregående år, men det skyldes
i stor grad redusert fangstaktivitet på Nes
i Bjugn. Antall ringmerkede individer
foregående år: 2013 (59), 2012 (108),
2011 (260), 2010 (217) og 2009 (158). I
rekordåret 2006 ble det ringmerket 901
individer i Sør-Trøndelag.
Ringmerkede individer: 8 ind. rm.
Titran, F. 10.8-6.10 (TRE, MMY mfl.). 4
ind. rm. Ånegga, Re. 14.9-11.10 (RAA,
ØAA). 9 ind. rm. Nes, B. 4.10 (HER,
GDY, PEL mfl.). 1 2K+ M med svensk
ring kontrollert Nes 4.10 (HER).

Polarsisik Carduelis hornemanni
Det er rapportert 54 polarsisik som ikke
er bestemt til underart i 2014. Ingen er
bestemt til underarten exilipes.
Underarten hornemanni har egen omtale.
Funnene i 2014 er utelukkende gjort i
årets fire første måneder.
Månedsfordeling (antall individer): januar
(14), februar (17), mars (13) og april (10).
Kommunefordeling (antall individer):
Trondheim (8), Orkdal (7), Oppdal (5),
Agdenes (4), Hemne (4), Midtre Gauldal
(3), Rennbu (3), Skaun (3), Ørland (3),
Frøya (2), Hitra (2), Meldal (2), Rissa (2),
Selbu (2), Snillfjord (2), Bjugn og Malvik.
Funn foregående år (ant. ind. ub.
underart + ua. exilipes): 2013 (89), 2012
(16), 2011 (36), 2010 (46) og 2009 (56).

Polarsisik Carduelis hornemanni hornemanni
<0,48>
Det ble registrert 5 individer av polarsisik
av underarten hornemanni i Sør-Trøndelag
i 2014. Funn (ant. ind.) foregående år:
2013 (7), 2012 (3), 2011 (5), 2010 (9) og
2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Kråkvåg, Ø. 5.2*
(HDA). 4 ind. Linesøya, Å. 28.2* (JHE).

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Det ble registrert 32 individer i Sør-
Trøndelag i 2014, av disse kun to
individer i første halvår.
Kommunefordeling (antall individer):
Frøya (17), Åfjord (5), Bjugn (3), Hemne
(3), Orkdal, Røros, Trondheim og
Ørland. Månedsfordeling: januar (2),
august (3), oktober (9), november (17) og
desember (1). Funn (ant. ind.)
foregående år: 2013 (176), 2012 (19),
2011 (120), 2010 (17) og 2009 (21).
Alle funn: 2 ind. Hammarvika, F. 26.1
(JEE). 1 ind. Ljøsnåvola, Rø. 10.8 (OHE,
RHA). 1 ind. Titran, F. 10.8 (ØAA,
MMY). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 31.8
(HDA). 5 ind. Stokkøya, Å. 11.-12.10
(NKG, SGA, MGA). 3 ind. Ervika, B.
28.10 (SME). 1 M Ringve, Tr. 31.10
(VAK). 3 ind. Holladalen, He. 1.11
(JOB). 1 FF Gangåsvatnet, Or. 3.11
(MMA). 9 ind. Titran, F. 8.11 (MMY,
TRE, BST mfl.). 3 ind. Titran, F. 9.11
(MMY). 1 M Bua, F. 19.11 (JOB). 1 F
Staulan, F. 11.12 (BST). Tillegg 2013:
Opptil 10 ind. Hammarvika, F. 11.10-
12.11.2013* (DRO). Det var fra før
rapportert 7 ind. fra Hammarvika i dette
tidsrommet. Fylkesårstotalen øker med 3
til 176 ind. i 2013.

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Det ble registrert fire rosenfinker i 2014,
tre syngende hanner og en 1K-fugl om
høsten. Funn foregående år (antall
individer): 2013 (2), 2012 (2), 2011 (6),
2010 (9) og 2009 (6).
Alle funn: 1 sy. M Fitjan, Se. 25.-26.5
(TMØ). 1 sy. M Nes, B. 1.6 (HER). 1 sy.
2K M Solem, B. 6.6 (HER). 1 1K rm.
Halten, F. 28.8-16.9* (*BST, OSF, TKO
mfl.).

Konglebit Pinicola enucleator
Det ble registrert 38 konglebit i Sør-
Trøndelag i 2014, med følgende
månedsfordeling: januar (3), februar (6),
mars (6), oktober (3), november (11) og
desember (9). Kommunefordeling: Tydal
(11), Ørland (9), Trondheim (6), Hemne
(4), Holtålen (3), Rennebu (3) og Selbu
(2). Funn foregående år: 2013 (86), 2012
(203), 2011 (187), 2010 (533) og 2009
(63). Forekomsten i 2014 er den svakeste
siden 2005 (11 ind.).
Alle funn: 3 ind. Haltdalen, Ho. 26.1
(THE). 6 ind. Leangenbukta, Tr. 14.2
(TMH). 3 ind. Nevollen, Ty. 6.3 (ISA). 3
ind. ptØ Slettestjønna, Re. 6.3 (MMA). 3
ind. Græsli, Ty. 31.10 (TMØ). 4 ind.
Holladalen, He. 2.11 (JOB). 2 ind.
Vassdalen, Se. 5.11 (GBA). 4 ind.
Langkåsvollen, Ty. 6.11 (GBA). 1 ind.
Nevollen, Ty. 13.11 (ISA). 9 ind. Vestrått,
Ø. 11.12 (HDA).

Det finnes ikke stort lysere sisiker enn dette! Polarsisiker av den grønlandske
underarten hornemanni er større og mer langvinget enn vår hjemlige underart. De
er brede over nakken og med en karakteristisk lys, gulbeige fargetone på hode og
hals. Fuglen er fotografert på Linesøya i Åfjord 28. februar. Foto: Jon Helle.
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Observatører
AAS Aage Storsve
ABR Alfred Brødreskift
ABS Anders Braut Simonsen
ABT Arne Bretten
ABY Arne Bysveen
AER Audun Eriksen
AES Arild Espelien
AHA Anders Hangård
AJM Arne J. Mortensen
ALI Arild Lindgaard
ALO Aida Lopez
ALY Arnold Lysfjord
AMS Anne Margrethe Sveian
ANS Andreas Søraker
APE Anna Peman
ARB Arvid Bredesen
ARE Arvid Espen
ARR Arne Reitan
AST Arnt Stavne
AWI Andreas Winnem
AWR Are Wedø Rabben
BAT Beate Aas Thesen
BBR Bård Bredesen
BEB Brit Eldrid Barstad
BEI Bjørn Eide
BES Beata Elisabeth B. Solbakken
BGS Bård Gunnar Stokke
BJT Bjørn S. Tanem
BMU Bjørn Malvin Uthus
BNY Bård Nyberg
BOT Bjørn Olav Tveit
BST Bjørg Støen
BSÆ Bernt-Erik Sæther
CBE Claus Bech
DBS Dagfinn Breivik Skomsø
DOB Dag Olav Bollingmo
DRO David Robertsen
EAR Elias A. Ryberg
EBA Erik Bangjord
EBJ Elsa Bjørgan
EBR Erlend Bredesen
ECB Ebbe Carsten Brødreskift
EDE Even Dehli
EDY Edvin Dybvik
EGR Endre Grønvik
EIG Eirik Grønningsæter
EKL Elisabeth Klingsheim
EKO Einar Kongshaug
EKR Emil Krokan
ELI Eirik Lie
EPE Edith Pettersen
ERE Eva Ressem
ESP Eirik Spets
ESU Edgar Sumstad
ESÆ Einar Sæter
ETH Edvin Thesen
EVI Erling Vikan
EWE Egil Ween
EYD Erik Ydse

FFA Frode Falkenberg
FHO Finn Hoff
FRL Frank Robert Lyngvær
FSC Fredrik Schevig
FST Frode Steffensen
GAR Gunnar Arntzen
GAS Gunnar Aadne Solbakken
GBA Georg Bangjord
GBO Gøran Bolme
GDY Gunnar Dybvik
GGU Gunnar Gundersen
GME Geir Melum
GNY Gunn Nyborg
GOH Geir Otto Holmås
GOL Geir Ove Lyngvær
GRA Gøran Rabben
GST Gunnar Stenhaug
HBR Hans Brede
HDA Harald Dahlby
HEG Håvard Eggen
HER Hans Einar Ring
HIK Hans Iver Kojedal
HKW Hans Kristian Werkland
HLL Håkon Lasse Leira
HOL Hans Olsvik
HRØ Håvard Rønning
HTH Helge Thun
IBR Ingvild Brevik
IHA Inge Hafstad
IHE Ivar Herfindal
IRØ Ingolf Røtvei
ISA Ingebrigt Saxe Aasen
IST Ingvar Stenberg
JBJ Jakob Bjørgan
JEA Jan Erik Asphaug
JEE Jan-Egil Eilertsen
JEI Johan Eilertsen
JEL Jan Egil Larsen
JGL Joakim Gulbrandsen Lein
JHE Jon Helle
JLU Jostein Lunden
JOB Jan Ove Bratset
JOM Jon Olav Martinsen
JRO Jan Rosberg
JSA Jostein Sandvik
JSP Jon Sigmund Pettersen
JST Jan Strand
JSØ Jørgen Søraker
JVU Jørulf Vullum
JØB John Øystein Berg
KAB Kjell André Brevik
KAS Kjetil Aadne Solbakken
KAT Kristin Alice Teksdal
KBE Kolbjørn Bekkvik
KHE Knut Hellandsjø
KIS Kjell Isaksen
KKJ Kjartan Kjøsnes
KKR Kjetil Kroksæter
KLA Kjell Larssen

KNI Knut Nilsen
KOH Karl Otto Horrigmo
KRØ Kari Rødsjøsæter
KSC Kjetil Schjølberg
KSJ Kristin Sjøvold
KSÆ Kjell Sæther
KTH Karl Thorvaldsen
KTO Knut Totland
KVO Kari Viken Olsen
KWO Kjell Jostein Woldvik
LHE Lillian Hegseth
LNO Lorentz Noteng
LNV Liv Elin Nesset Vikestad
LSL Lars Slettom
MAK Magne Klann
MAU Martin Austad
MGA Mari Gaarden
MHE Morten Hegge
MHO Marit Hoff
MHR Martin Hagen Ring
MKL Magnar Klingan
MMA Morten Martinsen
MMY Magne Myklebust
MPE Martin Pearson
MRE Morten Ree
MRØ Marit Hegseth Rønning
MVA Morten Vang
MVE Morten Venås
NGR Norvald Grønning
NKG Nils Kristian Grønvik
NN Ukjent observatør
NOS Nils Olav Siraas
NVA Nils Valland
OAF Ole Andreas Forseth
OAI Odd Arne Indset
OFR Otto Frengen
OHE Oddvar Heggøy
OHO Olav Hovlandsvåg
OJK Ole-Jakob Kvalshaug
OKL Oddmund Kleven
ONO Ola Nordsteien
ORD Ole Roar Davidsen
ORE Odd Rune Einmo
ORY Odd Rygh
ORØ Ole Rønningen
OSF Oskar Sigurd Fredagsvik
OTH Oscar Thesen
PBU Per Buertange
PEI Petter Iversen
PEL Per Erik Lyngstad
PJS Peter Johan Schei
POS Per Ole Syvertsen
PSH Paul Shimmings
PSR Peter Sjolte Ranke
PWB Per Willy Bøe
RAA Roald Aas
RDA Roy Dahlen
RED Ruben Edna
RES Roger Espen

RFR Robert Fredagsvik
RHA Ragnhild Hannaas
RJA Runar Jacobsson
RLE Raymond Lervik
RPE Roar Pettersen
RRI Ranveig Riiber
RSA Rolf Sandven
RUH Rune Haugen
RWA Rigmor Wang
SBA Sigurd Bangjord
SBS Sissel Bjørstad Skille
SFB Stephen F. Barstow
SGA Stig Gaarden
SGJ Svein Gjelle
SHE Sturla Hernes
SME Svein Melum
SPR Ståle Prestøy
SSL Sigrid Slungaard
SSO Sissel Soelberg
SSÆ Stian Sæther
SPE Steinar Pettersen
SWA Stig Wahlberg
TAN Tormod Andersen
TAS Tove Aspaas
TBJ Terje Bjerkan
TBO Tor Bollingmo
TBR Tord Bretten
TEH Terje Haltstrand
TGI Terje Gimnes
THA Trond Haugskott
THE Trond Hervik
THK Torbjørn Horsberg Kornstad
TKO Terje Kolaas
TKR Torgeir Krokan
TKV Thomas Kvalnes
TMH Tor Magnus Hansen
TMO Torstein Mostad
TMY Torstein Myhre
TMØ Torgeir Møst
TON Terje O. Nordvik
TRE Tore Reinsborg
TRI Torgeir Ring
TRØ Tom Roger Østerås
TSA Torill Sandkjernan
TST Torill Stubberud
TSV Tore Staverløkk
TTH Thorleif Thorsen
TÅS Turid Åsenden
VAK Vegard Aksnes
VEH Vegard Erik Hansen
ØAA Øyvind Aas
ØAS Øyvind Aasegg
ØHE Øystein Hegge
ØJS Ørjan Soelberg
ØSO Øyvind Soelberg
ÅLO Åsmund Loe

Forkortelser for observatører.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Det ble registrert 250 kjernebitere i Sør-
Trøndelag i 2014, med følgende
kommunefordeling (antall individer):
Trondheim (128), Oppdal (30), Melhus
(29), Orkdal (11), Rennebu (11), Malvik
(9), Snillfjord (8), Skaun (6), Rissa (4),
Selbu (4), Hitra (3), Meldal (3), Klæbu
(2), Midtre Gauldal og Tydal. Den sterke
forekomsten er kun overgått av de to
rekordårene i forkant. Funn (ant. ind.) fra

foregående år: 2013 (254), 2012 (327),
2011 (150), 2010 (166) og 2009 (158).
Nevneverdige funn: 1 ind. Holstrøa,
MG. 26.1 (AMS). 1 ind. Mosjøen, Ty.
13.9 (AHA, PSH).

Lappspurv Calcarius lapponicus
Ingen vinterfunn foreligger i 2014. Fra
hekkeområdene foreligger det en rekke
funn fra Oppdal, samtlige øst for
Drivdalen.

Tidlig vårfunn: 1 M Strandfjæra, Hi.
27.3 (ARB, GRA). Funn fra
hekkeområdene utenfor Oppdal: 1
ind. Syltjønna, Ty. 29.7 (JSA).

Snøspurv Plectrophenax nivalis
Det ble registrert 358 snøspurver
vinterstid i 2014, med følgende
månedsfordeling: januar (230), februar
(12) og desember (116). Som vanlig er de
største flokkene i Ørland kommune.
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Norsk
Ornitologisk
Forening
(NOF)
NOF er en frivillig
naturvernorganisasjon med hovedvekt
på fugler og fuglevern. Foreningen
har fylkesavdelinger i alle fylker og
rundt 50 lokallag. NOF fungerer som
et bindeledd mellom fugleinteresserte
i hele landet og gjør et omfattende
arbeid med natur- og fuglevern. Blant
annet gjennom å skape og spre
kunnskap om fugl og natur.

Sekretariatet
Sekretariatet sørger for den daglige
driften av foreningen fra
hovedkontoret i Trondheim.

Kontakt
Sandgata 30 B
7012 Trondheim
nof@birdlife.no
Nettside: birdlife.no
Facebook: fb.com/fuglevern

Tidsskrifter
NOF sentralt utgir tidsskriftene Vår
Fuglefauna, Fuglevennen og
Fugleåret.

Medlemsskap
Et seniormedlemskap i NOF koster
fra kr. 150 og oppover avhengig av
hvilke tidsskrifter som ønskes.

Juniorer (under 18) betaler halv pris. I
tillegg tilbys lokale tillegg med
fylkesvise tidsskrifter. De lokale
tilleggene er hhv. 100 og 150 kr i Sør-
og Nord-Trøndelag. Som medlem i
NOF inviteres du med på en rekke
aktiviteter i ditt nærområde.

Internasjonalt samarbeid
NOF er partner av BirdLife
International; en paraplyorganisasjon
for verdens fuglevernorganisasjoner.

NOF avdeling
Sør-Trøndelag
NOF avdeling Sør-Trøndelag har fem
lokallag og ble stiftet våren 1958.

Styret
Thomas Kvalnes | Leder
Morten Martinsen | Kasserer
Arnt Stavne | Styremedlem
Bjørn-Steinar Tanem | Styremedlem
Vegard Aksnes | Styremedlem

Kontakt
Postboks 139
7401 Trondheim
sor-trondelag@birdlife.no
Nettside: birdlife.no/sor-trondelag
Facebook: fb.com/nof.sortrondelag

NOF Fosen lokallag
Leder: Jørgen Søraker
jssbirdman@live.no
Tlf: 954 10 119

NOF Hemne lokallag
Leder: Knut Totland
knut@hemne.as
Tlf: 944 70 485

NOF Hitra-Frøya lokallag
Leder: Karl Thorvaldsen
karl.thorvaldsen@stfk.no
Tlf: 948 67 665

NOF Orkla lokallag
Leder: Magnar Klingan
mag-klin@online.no
Tlf: 996 34 724

NOF Trondheim lokallag
Leder: Andreas Winnem
andreas.winnem@gmail.com
Tlf: 970 42 313

LRSK Sør-Trøndelag
Andreas Winnem (sekretær,
andreas.winnem@gmail.com), Kjetil
Solbakken, Magne Myklebust, Øyvind
Aas og Einar Sæter.

NOF avdeling
Nord-Trøndelag
NOF avdeling Nord-Trøndelag har
tre aktive lokallag.

Styret
Kjell Thore Leinhardt | Leder
Kåre Haugan | Nestleder/sekretær
John Haugen | Kasserer
Arnold Lysfjord | Styremedlem
Torstein Myhre | Styremedlem

Arnold Lorentsen | Varamedlem
Henry Skevik | Varamedlem

Kontakt
Postboks 68
7501 Stjørdal
nord-trondelag@birdlife.no
Nettside: birdlife.no/nord-trondelag

NOF Namdal lokallag
Leder: Håvard Johnsen
havard.johnsen@gmail.com
Tlf: 906 40 512

NOF Sjørdal lokallag
Leder: Per Inge Værnesbranden
naturobservatoren@gmail.com
Tlf: 456 19 219

NOF Verdal og Levanger
lokallag
Leder: Arnstein Indahl
ain@nofnt.no
Tlf: 958 08 287

LRSK Nord-Trøndelag
Per Inge Værnesbranden (sekretær,
naturobservatøren@gmail.com), Tore
Reinsborg, Trond Sørhuus, Bård
Nyberg og Terje Kolaas.
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Vinterfunn: Opptil 230 ind. Grandefjæra
til Garten, Ø. 4.1-12.2 (*PEL, *HDA,
EBA mfl.). 11 ind. Tårnesodden, Å. 18.2
(ORY). 1 ind. Nordmyra, Tr. 20.2 (TKR).
Opptil 100 ind. Grandefjæra, Ø. 4.-27.12
(HLL, HDA, SME mfl.). 1 ind.
Fjellværsøya, Hi. 20.12 (ARB). 1 ind.
Grilstadfjæra, Tr. 20.12 (BJT). 4 ind.
Grønningsbukta, Ri. 21.12 (NGR). 4 ind.
Tårnesodden, Å. 26.12 (SGA, MGA). 6
ind. Valsneset, B. 30.12 (IHE, KAT).

Dvergspurv Emberiza pusilla <1,34>
Det ble registrert to individer i fylket i
2014. Forekomst, tidspunkt og lokalitet
er helt typisk. Funn foregående år (ant.
ind.): 2013 (2), 2012 (1), 2011 (4), 2010
(0) og 2009 (0).
Alle funn: 1 1K rm. Titran, F. 23.-25.9*
(*MMY, ESÆ). 1 1K rm. Sula, F. 3.-4.10*
(EKR, TKR, TON mfl.).






