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Fylkeslederen	har	ordet...

I	mai	i	år	ble	den	nye	Artsobservasjoner	åpnet	og	den	har	vist	seg	å	bli	en	stor	suksess	(se	
www.artsobservasjoner.no).	Når	dette	leses	så	er	det	lagt	inn	over	1	million	observasjoner!	
Dette	er	ment	å	bli	fremtidens	verktøy	for	å	samle	og	distribuere	observasjoner	om	fugler	
så	vel	som	andre	organismegrupper.	Etter	hvert	skal	dette	være	kanalen	der	blant	annet	
alle	LRSK	observasjoner	skal	sendes,	og	sjeldenhetsrapportene	vil	bli	basert	på	materialet	
i	databasen.	

Det	 er	 ganske	 enkelt	 å	 legge	 inn	 observasjoner,	 og	 John	 Stenersen	 har	 laget	 en	 enkel	
brukerveiledning	et	annet	sted	 i	bladet.	Man	må	være	registrert	og	observasjonene	må	
være	knyttet	til	en	lokalitet,	enten	som	allerede	er	lagt	inn	eller	man	lager	oppføringen	
ganske	enkelt	selv.	Så	alle	oppfordres	herved	til	å	bruke	systemet	og	å	legge	inn	så	mye	
som	mulig	av	observasjoner,	også	av	eldre	ting	man	måtte	ha	skrevet	ned.

Dette	skal	bli	det	nye	verktøyet	for	alt	atlasarbeid,	bestandsovervåkning	og	utbredelse	av	
arter.	I	tilegg,	og	minst	like	viktig,	er	det	meningene	at	dette	skal	være	et	viktig	verktøy	
for	alle	saker	om	arealbruk	og	i	vernesaker.	Så	den	beste	måten	å	sikre	verdifulle	områder	
eller	hekkelokaliteter	 for	 f.	eks	hubro,	er	å	 legge	observasjoner	 inn	 i	databasen	slik	at	
myndighetene	 får	 kjennskap	 til	 dette	 (opplysningene	 om	 lokaliteten	 blir	 skjermet	 for	
”andre”)	og	kan	stanse	truende	utbygginger.	

Ganske	nylig	kom	det	beskjed	om	at	Fylkesrådet	for	kultur	og	miljøvern,	med	”miljøpartiet”	
SV	i	spissen,	har	sagt	ja	til	å	bygge	vindkraftverkt	på	Solværøyene	ved	Sleneset	i	Lurøy	
kommune.	Direktoratet	for	naturforvaltning	har	i	høst	fremlagt	et	utkast	til	handlingsplan	
for	hubro	i	Norge,	og	her	fremheves	Solværøyene	som	et	nasjonalt	viktig	hubroområde.	
Siste	ord	er	neppe	sagt	i	denne	saken,	men	vedtaket	i	Fylkesrådet	viser	jo	at	hensynet	til	å	
ta	vare	på	truede	arter	og	viktige	naturområder	ikke	bestandig	vinner	frem	når	det	er	snakk	
om	(påstått)	hensyn	til	arbeidsplasser	og	utvikling.	Med	mange	andre	vindmølleparker	
nå	 under	 planlegging	 i	 andre	 viktige	 og	 uberørte	 naturområder	 burde	 vi	 kanskje	 gått	
sammen med turistnæringen og frontet Nordland som Vindmøllefri sone? Det finnes 
andre	miljøvennlige	energikilder	og	mye	kan	og	bør	gjøres	på	energisparing	og	reduksjon	
i	forbruk	i	stedet	for	en	uhemmet	økning.	Det	er	i	alle	fall	skuffende	at	Fylkesrådet	for	
miljøvern	 tilsidesetter	 fylkeskommunens	 tidligere	 holdning	 om	 at	 en	 samlet	 plan	 for	
vindkraftutbygging i Nordland bør utarbeides før det tas stilling i konfliktfylte enkeltsaker 
som	den	ved	Sleneset.	Hvis	viktige	naturmiljø	og	arter	blir	borte	får	vi	de	aldri	tilbake!
	

Atle	Ivar	Olsen
Leder	NOF	Nordland
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Jeg	bor	ikke	lengre	vekk	fra	Saltstraumen	
enn	at	jeg	kan	følge	malstrømmen	der	den	
stadig	lager	nye	mønster	utover	Saltfjorden.	
Strømsettinga	 sees	 godt	 der	 den	 kommer	
over	 Saltfjorden	 og	 treffer	 landet	 langs	
Fenes,	 utenfor	 Seines	 og	 på	 Straumøya	
der	 Beiarfjorden	 møter	 Saltfjorden.	 Dette	
er	 områder	 som	er	næringsrike	og	 samler	
mange	sjøfugler	hele	året.	Før	utbyggingen	
av	 Saltstraumbroa	 tok	 jeg	 ofte	 lokalbåten	
over	 til	 Valnes,	 Beiarbåten	 gikk	 innom	
Alsvik	 (Sandhornøya),	 Skånland	 og	
Valnes	 før	 den	 fortsatte	 innover	 fjorden	
til	Tvervik.	 I	dårlig	vær	var	det	 slett	 ikke	
en	 behaglig	 opplevelse	 blant	 solarolje	 og	
røyklukt	i	salongen,	det	var	bedre	og	stå	på	
dekk	når	været	tillot	det,	så	kunne	en	lettere	
følge	med	fuglelivet.	Var	jeg	på	sørsida	av	
fjorden	var	en	annen	veg	over	Fjellvika	til	
Marvold,	og	videre	med	ferge	fra	Tuv	over	
Saltstraumen,	en	tidkrevende	reiserute.	En	
tur	 over	 Saltfjorden	 i	 godt	 vær	 kunne	 gi	
mange fine opplevelser, lokalbåtene i 60 

åra	hadde	ingen	stor	hastighet,	i	motsetting	
til	 dagens	 hurtigbåter,	 som	 slett	 ikke	 kan	
være	 lett	 å	 komme	 seg	 fort	 nok	 unna	 for	
svømmende	 fugler	 som	 ligger	 i	 skipsleia.	
I	dag	når	broene	er	kommet	kan	hele	dette	
området	gi	gode	turmuligheter	for	en	som	
liker	å	se	på	fugl.
Saltstraumens	 nærområde	 regner	 jeg	 her	
fra	 utløpet	 av	 Saltfjorden	 til	 et	 stykke	
inn	 i	 Skjerstadfjorden,	 i	 alle	 fall	 til	
Misværfjordens	 utløp,	 der	 strømmen	 har	
sin	 påvirkning	 for	 fuglene	 som	 holder	 til	
her,	 men	 ringvirkningen	 kan	 vel	 nå	 enda	
lenger.
Ser	en	på	noen	av	fugleartene	som	har	tilhold	
i Saltstraumen er flokker av ærfugl om 
høsten	og	utover	vinteren	noen	en	merker	
seg,	især	er	det	dager	om	høsten	da	det	kan	
ligge	opp	til	et	par	tusen	fugler	eller	enda	
flere der. Hvor de store flokkene kommer 
fra	vet	jeg	ikke,	heller	ikke	hvor	mange	fugl	
det	kan	være	 totalt	 i	 et	 slikt	 fjordområde,	
men	noen	kommer	sannsynligvis	 langveis	

Litt	om	Saltstraumen
av Harald Misund

fra.	Det	har	vært	utført	sjøfugltellinger	her	
i	mange	år,	men	jeg	mener	at	bemanningen	
til	å	utføre	en	årlig	telling	i	fjordsystemet	er	
for	svak,	men	noen	nøyaktig	telling	er	vel	
heller	neppe	mulig	å	oppnå.	Et	eksempel	på	
høstsamling	av	ærfugl	ved	inngående	strøm	
sett	fra	broa	den	1.	november	i	år,	viser	her	
en flokk på 1370 fugl (bilde 1). 
Ærfuglen	 er	 vel	 en	 av	 karakterfuglene,	
men	som	hekkefugl	er	det	kun	med	få	par	
i	selve	Saltstraumen	som	på	Storholmen,	i	
det	lille	tjernet	under	broa	ved	fyret	(bilde	
2).	Her	er	der	satt	opp	noen	ærfuglhus,	men	
noen	hekker	også	i	vegetasjonen	i	området.	
Dette	 lille	 tjernet	er	 jeg	glad	 i,	og	 jeg	var	
heldig	 som	 medvirket	 til	 at	 den	 ikke	 blei	
fylt	 igjen	 under	 brobygginga,	 nu	 er	 den	
et fint lite referansepunkt for dyrelivet i 
framtida,	 og	 et	 ”vaskefat”	 for	 fugl.	 Noen	
få	ærfuglpar	hekker	langs	strandlinja,	men	
største	hekking	er	lengre	inne	i	fjorden	på	
Ljønesøya	(ønsket	tidligere	av	luftforsvaret	
tatt	i	brukt	som	bombemål).	Tidligere	hekket	
mange	 par	 også	 på	 Skånlandsholmen,	
og	 steder	 som	 Staurvik,	 Steinsøya,	 og	 i	
Skålbunestraumen.	 Bestanden	 har	 gått	
tilbake,	 minken	 er	 også	 kommet	 hit	 som	
på mange andre steder langs flomålet og 
i	vassdragene,	og	broene	har	ført	til	større	
trafikk og stadig nedbygging og økt trafikk 
i	 strandsonen.	 Det	 er	 få	 ærfuglunger	 som	
lever	opp	i	nærheten	av	selve	Saltstrømmen,	
det	ser	ut	til	at	ærfuglen	tar	med	seg	ungene	
til	grunnere	områder	etter	hekking.	Jeg	har	
sett slik flytting av små unger på så lang 
strekning	 som	 over	 Karlsøyfjorden,	 men	
det	er	mange	farer	som	truer,	ikke	minst	i	
Saltstraumen der sportsfiskernes avslitte og 
kastede snøre av monofilament en livsfarlig 
hindring.
Av	skarvene	er	det	storskaven	som	er	den	
vanligste	 utenom	 hekkesesongen,	 den	 har	
sine	 faste	 sitteplasser	 for	hvile	og	 tørking	

av	vingene	på	Kobbskjæret	vest	av	broa	og	
inne	ved	Skålbunes	på	Skarvskjæret,	dette	
skjæret	har	nok	vært	benyttet	av	skarv	i	lang	
tid siden navnet finnes på kartet. Tidligere 
satt	den	også	på	ei	fjellhylle	i	Sunnan	som	
kalles Skarvhammern, men siden trafikken 
her	er	økt	får	den	ikke	sitte	i	fred	der.
Det	foregår	et	trekk	av	skarv	om	morgenen	
innover	 Saltfjorden,	 det	 kan	 en	 se	 fra	
Hernes,	og	fugl	som	kommer	fra	Bodø	havn	
eller nordfra krysser over flystasjonen, ofte i 
stor	høyde	på	veg	innover.	Jeg	kjenner	ikke	
til	noen	faste	overnattingsplasser	innover	i	
Skjerstadfjorden,	men	jeg	har	sett	de	dratt	
innover	 fjorden	 over	 Skålbunesstrømmen	
om	kvelden.
De	 nærmeste	 store	 hekkeplasser	 for	
storskarv	 er	 på	 Bliksvær	 og	 en	 mindre	
på	 Helligvær,	 det	 er	 sannsynlig	 at	 mange	
storskarvene	 som	 er	 her	 om	 vinteren	
kommer	nordfra,	slik	også	ringmerking	har	
vist.
Småskarven	(toppskarven)	kjenner	jeg	ikke	
som	 hekkefugl	 inne	 i	 fjordsystemet	 selv	
om	den	 forekommer	 i	mindre	 antall.	Den	
hekker	ute	i	væran,	så	langt	jeg	kjenner	til	
er	den	minket	i	antall.	Bilde 1: Ærfugl i Saltstraumen 1/11-08   Foto: Harald Misund

Bilde 2: Tjernet under Saltstraumbrua. 
Foto: Harald Misund
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Jeg	regner	med	at	minst	12	havørnpar	har	
sin	 ”leveveg”	 i	 det	 skisserte	 området,	 og	
når	 det	 enkelte	ganger	blir	 sprengt	 uer	 til	
overflata vil enda flere samle seg.
Det	er	en	rekke	arter	som	kan	sees	utenom	
de overfornevnte slik som mindre flokker av 
havelle	høst	og	vinter,	den	kan	leke	i	større	
flokker i fjorden i mai, før den blir borte 
på	fjellvatna	når	isen	går.	Enkelte	vintrer	er	
den	mange	alkekonge,	men	den	er	ikke	lett	å	
oppdage	i	dårlig	vær.	Det	er	også	et	økende	
antall	hegrer	som	overvintrer	og	holder	til	
på	aksen	fra	Hopen	til	Saltstraumen,	en	av	
de	første	hekkestedene	for	disse	i	Bodø	var	
i	et	granplantefelt	på	Skålbunes,	nu	er	feltet	
hugget	ned.
Jeg	 har	 lett	 etter	 hekkende	 teist	 i	
fjordsystemet,	men	ikke	funnet	de	innenfor	
Saltstraumen,	det	er	mulig	at	noen	som	leser	
dette	kjenner	til	hekking	her,	jeg	har	funnet	
teisten	hekkende	ytterst	i	Beiarfjorden	og	på	
småholmene utenfor Bodø Hovedflystasjon. 

Det	skulle	være	mulighet	for	den	å	hekke	i	
de	mange	kalksprekkene	og	under	steiner	i	
Sunnan	eller	lengre	innover.
Av	rovfugler	som	utnytter	fuglelivet	i	dette	
området	er	havørna	den	vanligste	rovfugl,	
men	 både	 kongeørn	 og	 jaktfalk	 hekker	
enkelte	år	i	nærområdet,	og	jakter	her	om	
vinteren,	en	og	annen	hønsehauk	sees	også,	
jeg	kjenner	til	at	hønsehauken	etter	angrep	
på	gråmåse	har	havnet	sammen	med	denne	
i	sjøen	og	druknet,	den	skjebne	er	det	også	
mange	havørner	som	lider	i	årenes	løp,	men	
slik	er	naturens	gang.
Det	 har	 i	 det	 siste	 vært	 mye	 snakk	 om	
å	 bevare	 strandlinja	 langs	 Saltstraumen	
for	 kommende	 generasjoner,	 mulig	 kan	
den	 nedgangstida	 som	 er	 nu	 forsinke	 de	
utbyggingsplanene	som	nu	er	på	trappene.	
Det	er	også	trist	å	se	at	fuglene	ikke	lenger	
får	 være	 i	 fred	 i	 Saltstraumen	 på	 grunn	
av	de	mange	hurtigbåtene	som	leker	seg	i	
området.

Idyll fra Saltstraumen anno 1979.   Foto: Harald Misund

LRSK-Nordland	 (Lokal	 rapport-	 og	
sjeldenhetskomité)	 består	 fortsatt	 av	
Frantz	Sortland,	John	Stenersen	og	Harald	
Våge	(sekretær).	Siden	forrige	rapport	har	
medlemmene	 møttes	 en	 gang.	 I	 tillegg	
har	 komitémedlemmene	 også	 hatt	 jevnlig	
kontakt	via	telefon	og	e-post.	I	alt	har	LRSK	
behandlet	�7	saker.	Av	disse	observasjoner	
ble	 to,	 vaktel	 og	 vinterobservasjon	 av	
svarthalespove,	 underkjent	 på	 grunn	 av	
at	 beskrivelsene	 var	 mangelfulle	 slik	 at	
snarlike	 arter	 ikke	 kunne	 utelukkes.	 Av	
godkjente	 saker	 nevnes	 funn	 av	 to	 nye	
hekkearter:	duetrost	og	kjernebiter.

Den	nasjonale	sjeldenhetskomiteen,	NSKF	
har	 siden	 sist	 blant	 annet	 godkjent	 funn	
av	 japanstormsvale, natthegre, flekksnipe, 
svartstrupesteinskvett,	 starrsanger	 og	
stripesanger,	 alle	 nye	 arter	 i	 Nordland.	
Dette	 betyr	 at	 det	 innen	 utgangen	 av	
2007	 er	 påvist/godkjent	 �45	 ulike	 arter	 i	
fylket.	NSKF	har	ikke	godkjent	rapportert	
funn	 av	 spettmeisunderarten	 asiatica	 fra	
199�.	 (Se	 2006-rapporten	 fra	 LRSK.)	
Grunn:	 det	 var	 ikke	 mulig	 med	 sikker	
underartsbestemmelse	 i	 dette	 tilfelle.	
Videre	er	funn	av	snadderand	x	stokkand,	
furusanger	 og	 rosenstær,	 alle	 fra	 Røst,	
satt på venting. Dessuten foreligger flere 
observasjoner	som	ikke	er	behandlet.

Av	andre	uvanlige	funn	som	er	med	i	denne	
rapporten	 nevnes	 toppdykker,	 lerkefalk,	
sibirlo,	 	 kanadalo,	 skogdue,	 slagugle,	
sibirpiplerke,	 tundrapiplerke,	 vintererle,	
sørnattergal,	 gresshoppesanger,	 rørsanger,	

myrsanger,	 busksanger,	 østsanger,	
lappsanger,	pirol,	vierspurv	og	dvergspurv.	
Alle	med	maks.	ti	tidligere	funn	i	fylket..	

Oversikt	over	hvilke	arter	som	må	beskrives	
for	 godkjenning	 (X-arter)	 og	 hvilke	 som	
kun skal innrapporteres (O-arter), finnes 
i	 Fuglerapporteringsliste	 for	 Nordland.	
Denne	 fåes	 ved	 henvendelse	 til	 LRSK-
sekretæren	eller	kan	hentes	på	www.fugler-
i-lofoten.no	 under	 ”Rapporter	 Statistikk”	
og	”LRSK	Nordland”.	Opplysningene	kan	
også finnes under www.artsobservasjoner.
no/fugler.	 Eget	 rapporteringsskjema	 til	
LRSK/NSKF	kan	fåes	hos	sekretæren.

I	 artsgjennomgangen	 gjelder	 dato	 uten	
årstall	observasjoner	fra	2007.	Dersom	ikke	
annet	er	nevnt,	er	funnene	plassert	i	kategori	
A:	 spontant	 forekommende.	 Kategori	 C	
gjelder	fugler	som	naturlig	hører	hjemme	i	
andre	områder,	men	som	nå,	etter	utsetting/
forvilling	reproduserer	i	vill	tilstand	i	Europa	
og	 opprettholder	 frittlevende	 bestander	
uten	 behov	 for	 supplerende	 utsettinger.	
Kategori	D	betyr	at	en	ikke	vet	om	dette	er	
rømte	 fangenskapsfugler,	 eller	 om	 fuglen	
har	nådd	landet	ved	egen	hjelp.	Kategori	E	
brukes	om	arter	som	regnes	som	rømlinger.	
I	 praksis	 vil	 dette	 si	 arter	 som	 ikke	 har	
noe	etablert	funnmønster	i	Europa,	men	er	
vanlige	burfugler,	eller	individer	som	viser	
tegn	 på	 å	 komme	 fra	 fangenskap	 (skader	
i	 fjærdrakten	 og	 lignende).	 (Kategori	 B	
benyttes	om	spontant	forekommende	fugler	
som	ble	sett	i	landet	før	1950.		Forekommer	
ikke	 i	 denne	 rapporten.)	 Har	 LRSK-

FUGLER	I	NORDLAND	–	2007
LRSK-rapport

av Harald Våge
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Nordland	færre	enn	�5-50	godkjente	funn	
av	 en	 art	 i	 sitt	 arkiv,	 er	 funnummeret	 tatt	
med	 i	 rapporten.	 (Vær	oppmerksom	på	at	
Fugler	 i	 Nordland	 av	 og	 til	 opererer	 med	
et	annet	antall	observasjoner.)	Av	praktiske	
årsaker	 gis	 funnene	 nummer	 etter	 hvert	
som	de	meldes	inn	til	LRSK,	og	ikke	etter	
tidspunkt fuglene ble sett. Er det flere enn 
tre	 observatører,	 vil	 det	 som	 hovedregel	
stå: NNN (navn på hovedobs.) m.fl. (Navn 
på	alle	observatørene	fåes	ved	henvendelse	
til	 sekretæren).	 For	 observasjoner	 der	
informasjonen	 utelukkende	 er	 hentet	 fra	
internett	 (fugler.net	 eller	 fuglesiden.com),	
er	navnet	på	observatøren(e)	markert	slik:	
(NNN)fn.	 Hvis	 det	 i	 artsgjennomgangen	
ikke	 er	 presisert	 begrensninger	 i	 tid	 og/
eller	 sted,	 betyr	 det	 at	 alle	 innsendte	
observasjoner	 av	 arten	 er	 tatt	 med.	 Med	
”Kilde:	 POS”	 menes	 at	 observasjonen	
opprinnelig	 ble	 rapportert	 til	 Helgeland	
museum,	naturhistorisk	avdeling.

Forklaringer	til	artsgjennomgangen:	

*/**	 bak	 datoen	 betyr	 at	 observasjonen	
er	 behandlet	 og	 godkjent	 av	 hhv.	 LRSK/
NSKF
(D)	betyr	at	observasjonen	er	dokumentert	
ved	 foto,	 video,	 lyd	 eller	 død	 fugl/del	 av	
fugl.
M = hann        F = hunn  (MM/FF = flertall)       
ad.	 =	 voksen,	 utfarget	 fugl	 	 	 	 	 	 	 ind.	 =	
individ
1K/2K	osv.	angir	fugl	i	sitt	1./2.	kalenderår	
osv.	2K+	betyr	at	fuglen	er	født	foregående	
år	eller	tidligere	(er	i	sitt	2.	kalenderår	eller	
eldre.)	Tilsvarende	for	�K+	osv.

Saker	som	ønskes	tatt	inn	i	2008-rapporten	
kan	 sendes	 LRSK-sekretæren	 når	 som	
helst,	men	jo	tidligere	jo	bedre.	NSKF	har	
rapporteringsfristen	1/2-2009.	

Adresse:	Harald	Våge,	Ramsvikveien	147,	
8�70	LEKNES
e-post:	harald.vage@c2i.net

Alle	 som	 har	 sendt	 melding	 om	
observasjoner	 til	 LRSK	 takkes	 herved.	
Ingen	rapport	uten	dere.
Takk	til	alle	de	som	har	tatt	seg	tid	til	å	lese	
korrektur	med	mer.	En	spesiell	takk	til	Per	
Ole	Syvertsen	for	mange	gode	råd	–	både	
faglige	og	skrivetekniske.	

Denne rapporten finnes, i en ”luftigere” 
variant,	 som	 et	 word-dokument	 på	 www.
fugler-i-lofoten.no.	 Herfra	 kan	 den	 fritt	
lastes	ned.	

ARTSGJENNOMGANG

Knoppsvane Cygnus olor
Andøy:	2	ind.	Risøyvatnet	17/5	(EBE).

Sangsvane Cygnus cygnus
Hekking unntatt Vesterålen: Ballangen:	 4	
par	i	vassdraget	Grunnvatnet	naturreservat	
(HØD).
Fauske:	 1	par	m/�	unger	Kvitblikkvannet	
(MEG,	BDØ)fn.
Flakstad:	1	par	m/�	unger	v/Andhopen	på	
Moskenesøya	6/7	(HVÅ,	MAR).
Meløy:	 Sang1	 par.	 Juni.	 Engevikvannet.	
Hekking	(ØBI).
Rana:	1	par	m/1	pull	Langvassdeltaet	18/6	
(AEN,	EFU,	Asmund	Ravnå).
Rødøy:	1	par	Brenngårdsvatnet	juni	(HEH)	
og	1	par	Strandvatnet	(Asmund	Ravnå).
Vestvågøy:	 1	 par	Bollemyrene	m/5	unger.	
(HVÅ, m.fl.) Første hekking i kommunen.
Vågan: 1 par fikk fram 2 unger på Gimsøya 
(NVL).	
Høye antall: Ballangen:	 ca.	 80	 ind.	
Lillevatnet	på	høsten	(HØD).	

Sommerfunn: Sørfylket: Alstahaug: 1	 ad.	
Hamnesvalen, Offersøya 6-9/6 (PSH, m.fl.). 
Lurøy:	2	ad.	i	elva	nedstrøms	fra	Silavatnet,	
Sila	�/6	(men	ikke	sett	1/7)	(POS).
Vefsn:	 1	 ad.	 Motjønna,	 Drevdalen	 26/5	
(men	ikke	sett	22/6)	(POS).

Sædgås Anser fabalis
Alstahaug:	2	ind.	Prestegården,	Tjøtta	1�/4	
(PSH).
Herøy:	2	ind.	Tenna	�0/9,	sammen	med	21	
andre	grå	gjess	(PSH).

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus 
Sommerobs.: Alstahaug:	1	ad.	Øvre	Sundet,	
Tjøtta	14-20/8	(PSH,	THC).
Herøy:	 1	 ad.	 ringmerket	 Husvær	 14/7	
(PSH,	Frode	Nilsen).
Vinterobs.: Vestvågøy: 1	ind.	v/Lakselva	5-
13/2, sammen med ei grågås (JOL m.fl.).

Tundragås Anser albifrons 
Bodø:	 12	 ind.	 Rønvikjordene	 17/4	 (D)	
(TPE,	THE,	HEG)fn. 
Meløy: 1	ind.	Saura	19/4	(ØBI).
Røst:	 Røstlandet:	 1	 ind.	 2/6	 (HEG)	 og	 �	
ind.	1�/9	(SBA).	Ved	begge	observasjonen	

viste	 fuglene	 karakterene	 til	 den	 østlige	
underarten	albifrons.

Grågås Anser anser
Vinterobs.: Herøy:	 �	 ind.	Tenna	 18-�0/12	
(AIO).
Nesna:	�	ind.	Skogsleira	6-7/1	(AEN,	AIO,	
ANB).
Vega:	6	ind.	 i	Vallsjøområdet	16/11-18/12	
(JAN).
Vestvågøy: 1	ind.	v/Lakselva	5-1�/2,	sammen	
med ei kortnebbgås (JOL m.fl.).

Stripegås Anser	indicus
Herøy:	 1 ind. ved flere lokaliteter i 
kommunen 4-19/5 (PSH, m.fl.).
Saltdal:	1	ind.	Skansøyra	2/7	(JÅA).
Tysfjord:	 1	 ind.	 Hundholmen	 8/6	 (D),	
sammen	med	11	grågjess	(Tomas	Husdal).
Funn	 nr.	 �6-�8	 i	 Nordland.	 Høyalpin	 art	
som	naturlig	hører	hjemme	i	Sentral-Asia.	
Kategori	E.

Snøgås Chen caerulescens
Andøy:	 2	 ind.	 Breivika	 rundt	 1�-14/5	
(Anette	Jensen).
Vega:	 1	 ad.	 sammen	 med	 grågås-kull	

Grågås (t.v.) og kortnebbgås fra Vestvågøy 13/2.   Foto: John Stenersen
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Vallsjø	�0/6	(JAN).
Funn	 nr.	 22-2�	 i	 Nordland	 av	 denne	
arten	 som	 naturlig	 hører	 hjemme	 i	 Nord-
Amerika.	 Norske	 funn	 blir	 som	 regel	
plassert	 i	 kategori	 D,	 men	 disse	 fuglene	
hører	nok	hjemme	i	E.

Kanadagås Branta canadensis 
Vinterobs.: Alstahaug: Tjøtta:	2	ind.	1/1-
24/2	deretter	1	ind.	fram	til	22/�	(PSH).	
Vestvågøy: 2	 ind.	 Voiepollen	 25/2	 (ABS,	
HHO,	HVÅ).
Arten	hører	naturlig	hjemme	i	Nord-
Amerika.	Plassert	i	kategori	C.
	
Ringgås Branta bernicla
Meløy: Ca.70	ind.	Kunna	14/9	(ØBI).
Røst: Henholdsvis	 49,	 ca.	 70	 og	 5	 ind.	
14,15	 og	 /16/9.	 Dessuten	 40	 ind.	 26/9	
(RØF). De aller fleste, sannsynligvis alle, 
viste	karakterene	til	den	vestlige	underarten	
hrota	(D).
Saltdal:	1	ind.	Skansøyra	2/7*	(D).	Fuglen	
viste	karakterene	til	den	østlige	underarten	
bernicla (JÅA,	MEG,	BDØ).
Vestvågøy: 88 ind. i 3 flokker på hhv. 42, 14 
og	�2	fugler	v/Eggum	2/9	(JST).	
Vågan:	 ��	 ind.	 Laukvik-leira	 i	
naturreservatet	 2�/9.	 Fuglene	 viste	
karakterene	 til	 den	 østlige	 underarten	
bernicla	(FSO)fn.

Mandarinand	Aix galericulata						
Hemnes:	 1	 ind.	 Korgen	 24/5	 (Jan	 Sande.	
Kilde:	POS).
Meløy:	1	M	Æsvika	10/5	(RBI).
Røst: 1	M	Røstlandet	4/5-7/9	(SBA,	HEG).
Tidligere år: Moskenes:	1	M	på	Sørvågen	i	
Sørvågvatnet	i	2004	(200�?)	og	11/5-2005	
(RWA).
Funn	 nr.	 26-�0	 i	 Nordland.	 Plassert	 i	
kategori	C.	Arten	hører	naturlig	hjemme	i	
Øst-Asia.

Brunnakke Anas penelope 
Ny overvintringskommune: Herøy:	 1	 F-
farget	ind.	Tennsundet	1/1	(AIO).

Snadderand Anas strepera 
Alstahaug: 1	 M	 Ostjønna,	 Tjøtta	 26/4-
19/5	og	1	M	Hamnesvalen,	Offersøy	22/5	
(PSH).
Bodø: 1	ind.	Karlsøyvær	27/5	(HEG)	og	1	
ind.	Seinesodden	10/6	(THE)fn.
Dønna:	1	M	Altervatnet	5/5	(AIO).
Fauske:	1	ind.	Valnesfjord	25/6	(THE).
Herøy: 1 par sett flere steder Tenna og Sør-
Herøy	6-27/5	(PSH).
Rana:	 1	 M	 Engasjyen	 naturreservat	 9/5	
(AEN,	ANB).
Røst: 1	M	1�/5	(HEG),	9/9	(SBA)	og	17-
27/9	(RØF).
Vega:	2	ind.	Lånan	1/5	(THC)fn.
Vestvågøy: 1	par	Lomtjønn	22/5	(HHO)	og	
M	i	Storeidvatnet	1�/6	(HVÅ).

Krikkand Anas crecca
Vinter-/tidlig vårobs.: Dønna:	1	F	Dønnes,	
Nord-Dønna	2�/2	(AIO).
Herøy:	1	M	Tenna	18/�	(AIO).
Sørfold:	 7	 ind.	 Straumen	 11/2	 (THE,	
HDY).

Mandarinand, Røst.   Foto: Steve Baines

Vega:	6	ind.	Nordøytjønna,	Vallsjø	28/�	og	
�	ind.	Viksåsleirene	�0/12	(JAN).
Vestvågøy:	2	MM	og	2	FF		på	Eggum	4-1�/2	
(ABS,	HHO,	JST).	

Stjertand Anas acuta
Hekking: Hemnes:	 1	 M	 i	
våtmarkskomplekser	 (kroksjøer,	 elv	 m.v.)	
like	 sør	 for	 Bleikvasslia	 indikerte	 mulig	
hekking.	 Dette	 ble	 bekreftet	 �0/6	 da	 to	
tomme	reir	bl.a	m/fjær	fra	grønt	vingespeil	
ble	 funnet	 i	 tillegg	 til	observasjon	1	F	m/
pull	samt	1	engstelig	F	(POS).
Vinterobs.: Rana:	Sveet,	Straumen:	1	M	1-
7/1	(AEN,	ANB,	AIO)	og	2/12	(AIO,	COL)	
samt	2	MM		29/12	(AEN,	ANB).
Røst:	1	F	Skjæret	28/1-24/2	(SBA)fn.
Vestvågøy:	�	ind.,	1	M	og	2	FF,	på	Eggum	
4+7/2	(ABS,	HHO).

Stokkand x stjertand Anas platyrhynchos 
x Anas acuta
Røst: 1	 M-farget	 hele	 året*	 (D)	 (SBA,	
m.fl.). Samme fugl som i 2006.

Knekkand Anas querquedula
Alstahaug:	 1	 M	 Storvatnet,	 Tjøtta	 8/6	
(PSH).
Ballangen: 1	 M	 i	 elv	 ved	 Bergland,	
Sjøfjellet/Grunnvatnet	5/6	(D)	(EBR).
Dønna:	1	M	Altervatn	18/5	(AIO).
Evenes:	 1M	 Sommarvatnet	 20/5	 og	 1	 M	
Nordvatnet	 28/5	 (Trond	 Magne	 Kjølling	
Haugen)fn.
Fauske:	 1	M	Kvitblikkvatnet	12/5	 (AEN,	
ANB).
Herøy:	1	M	Salvatnet	29/5	(PSH).
Rana:	 1	 M	 Engasjyen	 naturreservat	 9/5	
(AEN,	ANB).

Skjeand Anas clypeata
Sannsynlig hekking: Vega:	1	par	v/Vallsjø	
10/5-27/6	(JAN).

Taffeland Aythya ferina
Meløy:	1	M	Spildervatnet	�0/9	(MFA)fn.

Toppand	Aythya fuligula
Vinterfunn: Alstahaug:	 1	 F	 Storvatnet,	
Tjøtta		7-9/1	(PSH).

Bergand	Aythya marila
Alstahaug:	 Tjøtta:	 1-6	 ind.	 i	 Ostjønna	 og	
Storvatnet	29/9-7/11	(PSH).
Gildeskål:	 2	 ind.	 Rosenvatnet	 �0/6	 (JIK,	
Per	Helge	Svendsen)fn.
Hattfjelldal:	 5	 ind.	 (F	 +	 4	 årsunger)	
Ranseren	27/6	(BJV).
Meløy.	 1	 par	 Ågvatnet	 1/5	 (HEH,	 Inger	
Tjong).
Rana:	 2	 par	 på	 vårtrekk	 Langvatnet	 21/5	
(AEN,	POS).
Røst:	1	M	Røstlandet	28/4	(SBA)	og	1�/5	
(HEG).
Vestvågøy:	 Noen	 få	 ind.	 i	 Ytre	 Borgpoll	
(Hagvåg)	 fra	 5/5	 (1	 par)	 	 til	 7/10	 (2	 ind.)	
(NVL).	
Vågan:	1	M	Gimsøya	8/6	(HVÅ)	var	tidenes	
første	kjente	obs.	på	øya.

Praktærfugl Somateria spectabilis 
Sommerobs.: Saltdal:	1	M	Skansøyra	hele	
våren.	Sist	sett	6/6	(JÅA).

Lappfiskand Mergellus albellus
Alstahaug:	 1	 F	 Storvatnet,	 Tjøtta	 2-8/10	
(PSH).	
Hemnes:	 1	 F-farget	 ind.	 Bygdås,	
Bleikvasslia	26/5	(D)	(AIO).	
Herøy:	 Salvatnet:	 2	 MM,	 en	 skiftet	 fra	
praktdrakt	 til	 eklipsedrakt,	 2�-26/6	 (AIO,	
PSH),	1	M	og	1	F-farget		11/7	(AIO),	1	M	
i	 eklipsedrakt	 19/7	 (PSH),	 1	 F-farget	 28-
29/7	 (AIO),	 2	 F-fargete	 ind.	 (=	 hanner	 i	
eklipsedrakt)	18/8	(AIO)	og	2�/8	(PSH)	(de	
foran	regnes	som	1	funn),	samt	1	F-farget	
ind.	6/10	og	�/11	(nytt	funn)	(AIO).	
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Rana:	 1	 ad.	 M	 Auran,	 Mellomstraumen,	
Straumen 11-20/6 (AIO m.fl.).
Funn	 nr.	 �9-42	 i	 Nordland.	 Hekker	 kun	
fåtallig	 i	 Norge,	 hovedsakelig	 i	 indre	
Finnmark.	 Se	 også	 kommentar	 i	 2005-
rapporten	til	LRSK.

Jerpe Bonasa bonasia
Hekking: Vefsn:	2	kull	m/8-10	unger	i	hvert	
Ravatnet	18/7	eller	19/7	(INS).

Storfugl	Tetrao urogallus
Meløy:	 1	 ind.	 Kalsholmen	
(Gunnar	 Lorentsen).	

Smålom Gavia stellata
Høyt antall: Fauske:	min.	50	ind.	Klungset	
15/4	(THE).	Dessuten	min	90	ind.	samme	
sted	8/7.	Også	min.	50	ind.	Fauske-Rognan	
8/7	(THE)fn.

Storlom Gavia arctica
Høyt antall: Fauske:	min.	100	ind.	Klungset	
14/5	(THE).
Vinterobs.: Alstahaug:	 1	 (2K)	 ind.	
Hamnesleira,	Offersøy	9/2	(PSH).
Herøy:	 2	 ind.	 Lammholmen,	 Tenna	 20/1	
(AIO).

Islom Gavia immer
Sommerobs.: Vestvågøy: 1	ind.	
Holandspollen	29/8	(NVL).
Alt sør for polarsirkelen: Alstahaug:	1	ind.	
v/Nordøya,	Tjøtta	22/12	(PSH).
Vega:	1	ind.	Langskjærvika	�1/1	og	
4/5,	1	ind.	Vallkråke	lykt	17/2,	1	ind.	
Gullsvågsjøen	7/11	og	1	ind.	Langvika	
�/12	(JAN).	

Gulnebblom Gavia adamsii
Vår-/sommerobs:	Bodø:	1	 ind.	Kjerringøy	
27/7	(Simon	Rix)fn.
Alt sør for polarsirkelen: Nesna:	 1	 ind.	

Litlesjona	27/1	(AIO)	og	22/�	(AEN).
Vega:	Langskjærvika:	1	ind.	5/1	og	9/5,	6	
ind.	 18/2,	 4	 ind.	 �/�	 og	 17/4	 samt	 1	 ind.	
Hysværfjorden	8/4	(JAN).

Dvergdykker	Tachybaptus ruficollis	
Alstahaug:	 Tjøtta:	 1	 ind.	 (1K)	 Storvatnet	
2/11	 og	 1	 ad.,	 fortsatt	 i	 sommerdrakt,	
Kråkvikvatnet	9/11	(PSH).
Dønna:	1	ind.	Altervatnet	4/11	(AIO).
Hadsel:	 1	 ind.	 Raften,	 Hinnøya	 første	
halvdel	av	nov.	(Geir	Hallvard	Nilssen)fn.
Herøy:	1	ad.	Salvatnet	2/9	og	�-4/11,	og	1	
ind.	Gotløy	17/11	(AIO).
Røst:	1	ind.	Nesset	Røstlandet	fra	27/10	og	
ut	året	(SBA).
Vega:	1	ind.	Sveavatnet	6/10	(JAN).
Vågan: 1	 ind.	 Vinjevika,	 Gimsøya	 24/2	
(FSO).
Funn	nr.	44-5�	i	Nordland	av	denne	arten	som	
i	Norge	hekker	fåtallig	i	Møre	og	Romsdal,	
Rogaland	og	i	Oslofjordområdet.	

Toppdykker Podiceps cristatus
Vågan:1	 ind.	 i	 Vinjevika,	 Gimsøya	 19/4	
(HVÅ).	
Funn	nr.	10	i	Nordland	av	denne	arten	som	
hekker	fåtallig	i	Nord-Trøndelag,	Rogaland	
(Jæren)	og	på	Østlandet.	

Dvergdykker, Røst.   Foto: Steve Baines

Gråstrupedykker Podiceps grisegena 
Andøy:	1	ind.	Andenes	28/12	(EBE).
Bodø:	 2	 ind.	 Soløyvatnet	 15/6	 (Harald	
Misund).
Fauske:	4	ind.	Klungset	14/5	(THE)fn.		
Nesna:	1	ind.	i	vinterdrakt	Litlesjona	4/10	
(AIO).
Vega:	2	ind.	Langskjærvika	�/4	(JAN)	og	2	
ind.	Omnøy	14/5	(PSH).
Vestvågøy:	 1	 ind.	 i	 Borgvåg	 24/2	 (Børge	
Klevstad,	John	Gunnar	Juliussen,	ABS).
Vågan: 1	ind.	Vinjevika,	Gimsøya	19/4	(ABS).	
Fra 1949: Træna:	 1	 voksent	 ind.	 som	
viste	 karakterene	 til	 underarten	 holboellii,	
ble skutt 28/1 (?)** (D). Fuglen finnes i 
dag	utstoppet	i	samlingen	til	Høgskolen	på	
Nesna	og	ble	oppdaget	ved	en	tilfelgighet	av	
(AIO).	Dette	 er	det	 første,	 og	hittil	 eneste,	
norske	funnet	av	denne	underarten	i	Norge.	
Underarten	 er	 hjemmehørende	 i	 Nord-
Amerika	og	Nordøst-Asia.	Se	Havørna 18 
(fra 2007) for flere detaljer.

Horndykker Podiceps auritus 
Vinterobs.: Alstahaug:	1	ind.	v/Ytterstranda,	
Tjøtta	1�/1	og	2	ind.	Hamnesleira,	Offersøy	
9/2	(PSH).
Narvik:	 1	 ind.	 Håvikleira	 25/2	 (Turid	 N.	
Strøm).
Vega:	1	ind.	Viksåssjøen	1	og	18/1,	samt	1	
ind.	Hysværfjorden	29/�	(JAN).
Vågan: Overvintrer	 i	Vinjevika,	Gimsøya.	
2	ind.	her	19/2	og	1	ind.	25/2	(HVÅ).	

Havhest Fulmarus glacialis
Høyt antall: Røst:	 Ca.	 �500	 trakk	 forbi	
Røstlandet	5/9.	�000	mot	vest	og	500	mot	
øst	(MEG,	HEG)fn.

Grålire Puffinus griseus
Røst:	22	ind.	trakk	mot	vest	18/9,	mens	16	
ind.	ble	sett	26/9.	Totalt	over	50	ind.	denne	
høsten	(RØF).

Vågan:	2-4	ind.	sør	og	øst	for	Skrova	18/10	
(JST).

Havlire Puffinus puffinus
Røst:	1	ind.	12/9,	2	ind.	18/9,	1	ind.	25/9	og	
�	ind.	26/9	(RØF).

Havsvale Hydrobates pelagicus
Utenom Lofoten/Vesterålen: Lurøy:	�	 ind.	
ringmerket	Lovund	hver	av	dagene	7+8/9	
(POS,	Kjetil	Olsen).
Rødøy: 1	ind.	Myken	28/9	(Joakim	Einmo,	
AIO).	

Japanstormsvale Oceanodroma monorhis
Tidligere år: Røst:	1	(2K+)	ind.	ringmerket	
Hernyken	1�/8-2006**	(D)	(Tycho	Anker-
Nilssen m.fl.). Første funn i Nordland (3. 
i	Norge)	av	denne	arten	som	hekker	 i	det	
nordvestlige	 Stillehavet.	 Overvintrer	 i	
tropiske	deler	av	Stillehavet	og	Indiahavet.

Havsule Morus bassanus
Værøy:	Min.	100	ind.	på	Skittenskarvholmen	
(flest) men også på Skarvholmen i sommer. 
v/Mosken	 4-6/7	 (FCH).	 Usikkert	 om	
hekkingen	 var	 vellykket.	 Dette	 betyr	 at	
arten	nå	er	tilbake	i	det	området	der	arten	
først	 ble	 funnet	 hekkende	 i	 Nordland.	
Havsulene	 hekket	 på	 Skittenskarvholmen	
fra	 1964-65,	 men	 lokaliteten	 ble	 forlatt	 i	
1977.	

Storskarv Phalacrocorax carbo
Ferskvannsobs.: Vestvågøy:	 1	 ind.	 i	
hekkedrakt	 i	 Skjerpvatnet	 14-15/4	 (HVÅ,	
JOL,	Sol	Øverås).	

Natthegre Nycticorax nycticorax
Røst:	 1	 ind.	 (1K)	Røstlandet	29/10**	 (D)	
(SBA).	Første	funn	i	Nordland	(knapt	15	i	
Norge)	av	denne	arten	som	nærmest	hekker	
i	Mellom-Europa.
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Egretthegre Ardea alba
Tidligere år: Røst:	1	ind.	mellom	Røstlandet	
og	Øran	10/5-2006**	(SBA).	Funn	nr.	12	i	
Nordland	 (ca.	 	 95	 i	Norge).	Arten	hekker	
nærmest	 stedvis	 i	 Sentral-	 og	 Sørøst-
Europa.

Myrhauk Circus cyaneus
Hattfjelldal:	 1	 F-farget	 ind.	 Ranseren	
27/8*	 (BJV).	 Funn	 nr.	 16	 i	 Nordland	 av	
denne	 rovfuglen	 som	 i	 Norge	 hekker	
spredt	i	de	sentrale	delene	av	Sør-Norge	fra	
Rørosområdet	til	Halllingdal.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Hattfjelldal:	 1	 ind.	 Ranserdalen	 26/8*	
(BJV).	
Funn	nr.	42	i	Nordland	av	denne	rovfuglen	
som i Norge først og fremst er å finne i 
skogstraktene	 i	 de	 sørøstligste	 delene	 av	
landet.

Tårnfalk Falco tinnunculus
Vinterobs.:	Hadsel/Vågan:	Flere	obs.	på	
nordsida	av	Austvågøya	både	i	januaf,	
februar	og	desember	(FSO).
Vega:	1	ind.	Kjul	1/1	(JSU).
Vestvågøy:	1	ind.	Høines	18/1	(FSO).
Vågan:	1	ind.	Ulvåg,	Store	Molla	i	januar-
februar	og	1	ind.	v/Lyngvær	18/1	(FSO).													

Dvergfalk	Falco columbarius
Vinterobs.: Herøy:	1	F-farget	ind.	Dammen,	
Tenna	24/12	(AIO).

Vestvågøy: 1	ind.	(2K?)	(F?)	Hornsbakken,	
Gravdal	12/�*	(D)	(JOL,	Ruben	Larsen).

Lerkefalk	Falco subbuteo
Vestvågøy:	1	ind.	(1K)	v/Storeidvatnet	17/8*	
(HVÅ)	 og	 på	 Tussan	 2/9*	 (ABS).	 Regnes	
som	 ett	 funn.	 Ny	 kommuneart.	 6.	 funn	 i	
Nordland.	Hekker	fåtallig	sørøst	i	Norge.

Jaktfalk	Falco rusticolus
Vinterobs.: Bodø:	2	ind.	Saltstraumen	14/1	
(HDY)
Vega:	1	ind.	Sundsvoll	28/2	(RJO).

Vandrefalk	Falco peregrinus
Innlandsobs: Fauske:	Par	i	samme	område	
hele	våren	(JÅA).

Vannrikse Rallus aquaticus
Alstahaug:	Tjøtta:	ferske	fotspor	av	1	
ind.	i	snøen	ved	grøft	1�/2,	1	ind.	hørt	
v/Ostjønna	12/10,	1	ind.	hørt	v/Storvatnet	
26/10,	1	ind.	Ostjønna	2+8/11	og	2	ind.	
samme	sted	1�/11	(PSH).	
Dønna:	1	ind.	Dønnes	2�/2	(AIO).
Herøy:	1	overvintrende	F	(�K+)	
ringmerket	Øksningan	1/1,	1	ind.	
Langåsen,	Sør-Herøy	2/10	og	2	ind.	hørt	
v/Storvatnet,	Nord-Herøy	�/11	(AIO).
Vestvågøy:	 1	 ind.	 i	 Lomtjønn,	 Offersøy	
25/10	(FSO).	Funn	nr.	2	i	kommunen.	
Vågan: 1	ind.	Rosøyfjæra,	Laukvik	25-28/10	
(FSO).	Ny	kommuneart.

Sothøne Fulica atra
Hekking:	Vestvågøy:	Hekket	for	6.	år	på	rad	
år	i	Lomtjønn,	Offersøy.	1,	muligens	2	par	
i	2007.	Første	obs.	21/4	(Jørn	Amundsen).	
Størst	 antall:	 7	 ind.	 (4	 ad.	 +	 �	 juv.)	 29/8	
(HVÅ).	Dessuten	4	pull.	11/7	(HVÅ).	Siste	
obs.:	1	ind.	26/10	(ABS,	HVÅ).
Andre	 obs.:	 Alstahaug:	 Tjøtta:	 1	 ind.	
Kråkvikvatnet	 1�-17/4	 (THC,	 PSH)	 og	 1	

Natthegre, Røst.   Foto: Steve Baines

ind.	(det	samme?)	Storvatnet	25/4	(PSH).	
Bodø: 1	 ind.	 Kjerringøy	 10/5	 (Kjell	 Ove	
Karlsen)fn.
Fauske:	1	ind.	Kvitblikkvatnet	1/7	(MEG,	
BDØ)fn.
Herøy:	1	ind.	Storvatnet	22/6	(AIO).
Sømna:	1	 ind.	 i	utløpet	av	vatn	 i	Sund	20/4	
(Arne	Follestad,	Alv	Ottar	Folkestad	og	JSU). 

Trane Grus grus
Hekking/obs. før mai/alt nord for 
polarsirkelen: Alstahaug:	 4	 ind.	 Tjøtta	
18/4	(PSH).
Bodø:	 5	 ind	 Seinesvatnet	 29/4	 (THE,	
HDY),	2	ind.	Skjelstad	10/5	(Linda	Nilsen),	
2	ind.	Kåsmo,	Skjerstad	min.	�	uker	fra	ca.	
12/6	(Rolf	Hilmarsen)	og	2	ind.	Evenseth,	
Skjerstad	11/8	(HDY),
Fauske:	 1	 ind.	 Valnesfjord	 14/5	
(THE,HDY).
Meløy:	 1	 par	Halsamyran	25/4,	 hekkende	
5/6	(ØBI).	2	ind.	Småvatnan	28/4	(Normann	
Andre	 Birkelund)fn	 og	 2	 ind.	 Halsamyra	
1/5	(RBI,	Ole	og	Asle	Birkelund)fn.
Nesna:	1	ind.	Stranda	25/4	(AIO).
Rana:	 2	 ind.	 Røssvoll	 27/4	 (AEN).	 I	
Langvassdeltaetgikk	 tre	 par	 til	 hekking,	
men kun to av parene fikk fram unger (én 
hver)	(Asmund	Ravnå).
Rødøy:	1	ind.	Langåsdalen	16/4	(HEH).
Røst:	2	ind.	Røstlandet	28/5	(SBA).
Saltdal:	1	ind.	over	Nestbyholmen	27/5	(JÅA).
Sømna:	2	ind.	v/Sund	22/4	(Arne	Follestad,	
Alv	Ottar	Folkestad	og	JSU). 
Tidligere år: Grane:	 2	 ind.	 Trofors	 26/4-
2006	(ESH.	Kilde:	POS).	

Tjeld Haematopus ostralegus
Sen høst-/vinterobs.: Alstahaug:	 2	 ind.	
Tjøtta	25/2	og	�	ind.	Søvik	27/2	(PSH).
Herøy: 1	 ind.	 Tennvalen	 24/2,	 1	 ind.	
Flostad,	Sør-Herøy	�/11+8/12	og	1	ind.	på	
gammel	søppelplass,	Tenna	17/11	(AIO).	

Meløy:	1	ind.	Reipå	17/1	(Meløyavisa)	og	
1	ind.	Øra	26/2	(JIK)fn.
Vega:	�	ind.	v/Vallsjøen	25/2	(JAN).
Avvikende ind.: Herøy:	 Taska,	 Silvalen:	
Samme	 delvis	 albino	 ind.	 har	 hekket	 på	
liten	holme	siden	ca.	2005	(AIO).
Vega:	1	ad.	m/grå	rygg	v/Viksjøen	�0/6	(JAN).	

Sandlo Charadrius hiaticula
Tidlig vår: Alstahaug:	 6	 ind.	 Nordøya,	
Tjøtta	17/�	og	�	ind.	Søvik	�1/�	(PSH). 
Herøy:	�	ind.	Tenna	18/�	(AIO).
Vega:	1	ind.	Viksåsleirene	8/�	(RJO).

Sibirlo Pluvialis fluva
Røst:	 1	 ad.	 Røstlandet	 28/6-4/7**	 (D)	
(SBA).	
Funn	 nr.	 5	 i	 Nordland	 (alle	 på	 Røst)	 av	
denne	 arten	 som	 hekker	 i	 Nord-Sibir	 og	
Vest-Alaska.	

Kanadalo Pluvialis dominica
Tidligere år: Røst:	 1	 M	 (ad.)	 Røstlandet	
15-19/7-2006**	(D)	(JST).	
Funn	 nr.	 �	 i	 Nordland	 (alle	 på	 Røst)	 av	
denne	 arten	 som	 hekker	 i	 Nord-Amerika	
og	overvintrer	i	Sør-Amerika.

Heilo	Pluvialis apricaria
Tidlig vår: Herøy:	2	ind.	sør	for	Storvatnet,	
Nord-Herøy	28/�	(PSH).

Kanadalo, Røst.   Foto: John Stenersen
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Røst:	�	ind.	v/kirkegården,	Røstlandet	29/�	
(SBA).
Tidligere år: Vinterobs.: Alstahaug:	1	
ind.	Tjøtta	19/2-200�	(PSH).	Uteglemt	
tidligere.	(Er	tatt	med	hos	NFKF:	Fugler	i	
Norge	200�.	Se	Ornis Norvegica	Vol.	�1,	
nr.	1-2008).	

Tundralo	Pluvialis squatarola
Andøy:	2	ind.	Dverberg	15/5	(EBE)fn.
Herøy:	 �	 ind.	 søppelplassen,	 Tenna	 2�/9	
(AIO).
Røst:	Røstlandet:	1	ind.	v/kirkegården	4/6.	
På	 samme	 sted	 1-�	 ind.	 i	 perioden	 16/9-
6/10,	bortsett	fra	17/9	da	hele	14	fugler	ble	
sett	(RØF).
Vestvågøy:	 1	 ind.	 i	 Ytre	 Haldsvågen	 20/9	
(HVÅ,	ABS)	og	2	ind.	i	Hagvåg	2�/9	(ABS).
Vågan:	 5	 ind.	 v/Laukvik	 2�/9	 og	 2	 ind.	
28/10	(FSO).

Vipe Vanellus vanellus
Vinterobs.: Herøy:	 1	 ind.	 Silvalen,	 Nord-
Herøy	24/12	(Bjørn	Åge	Remman).
Røst:	1	ind.	Grimsøya	24/2	(SBA) fn.
Værøy:	2	ind.	Sørland	24/2	(FCH)fn.
Vågan:	 1	 ind.	 Kabelvåg	 18/2	 (Finn	 Oluf	
Henriksen).

Polarsnipe Calidris canutus
Vinterobs.: Herøy:	 1	 ind.	 Tennvalen	 21/1	
(AIO).

Sandløper Calidris alba 
Tidlig sommer: Røst: 4	ind.	Røstlandet	�/6	
(HEG) fn	og	1	ind.	Øran	4/6	(SBA) fn.

Dvergsnipe Calidris minuta
Sen vår-/tidlig sommerobs.: Herøy: 1	ind.	
Tenna	9/6	(AIO).
Røst:	�	ind.	Røstlandet	1-4/6	(HEG,	SBA) fn.
Vestvågøy:	8	ind.	i	Svanvatnet	(travparken)	
�0/5	(HHO,	ABS).

Temmincksnipe Calidris temminckii 
Sene vårobs: Alstahaug:	 1	 ind.	 Ostjønna	
27/5	(PSH).
Bodø:	2	ind	Karlsøyvær	27/5	(THE,	HEG)	
og	 �	 spillende	 ind.	 v/Ljøsnhammarsetra	
�1/5	(JÅA).
Rana:	 Engasjyn	 naturreservat,	 Ytteren:	
1	 ind.	 20/5	 (Steve	 Bickford),	 2	 ind.	 22/5	
(AEN m.fl.), min. 10 ind. 26/5 (AIO) og 
6	 ind,	 29/5	 (POS).	 Lista	 er	 trolig	 ikke	
utfyllende	 for	 lokaliteten.	 Også	 7	 ind.	
Hauan	(Langvatnet	SØ)	2�/5	(POS).
Saltdal:	Skansøyra:	Hørt	22/5,	min.	2	ind.	
27/5,	1	ind.	�+6/6	og	�	ind.	20/6	(JÅA).

Alaskasnipe	Calidris melanotos
Herøy:	 1	 ad.	 M	 Tennvalen	 15-16/7**	 (D)	
(AIO,	COL).
Funn	nr.	1�	i	Nordland	(hvorav	8	på	Røst,	til	
sammen	rundt	125	funn	i	Norge)	av	denne	
vaderen	 som	 hekker	 i	 Nord-Amerika	 og	
Nordøst-Sibir.	

Tundrasnipe	Calidris ferruginea
Tidlig sommerobs.: Røst: 1	ind.	Røstlandet	
�/6	(HEG) fn	og	1	ind	Øran	4/6	(SBA)fn.

Myrsnipe	Calidris alpina
Vinterobs.: Herøy:	 2	 ind.	 Tennvalen	 1/1	
(AIO).	Se	og	2006-rapport.

Fjellmyrløper	Limicola falcinellus	
Andøy:	1	ind.	Sellevoll	1/6*	(Bjørn	Olav	Tveit).
Bodø: 1	ind.	Karlsøyvær	27/5*	(D)	(HEG). 
Funn	nr.	15-16	i	fylket	av	denne	arten	som	
i	 vårt	 land	 hekker	 sparsomt	 i	 sentrale	 og	
østlige	deler	av	Finnmark	og	Sør-Norge.

Brushane Philomachus pugnax
Hekking: Herøy: 	1	F	og	1	pull	(ringmerket)	
Langvalen,	Tenna	�0/6	(PSH).	
Vågan: 1	F	på	reir	på	Gimsøymyrene	21/6	
(HVÅ).

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Alstahaug:	Tjøtta:	1	ind.	Ostjønna	12/2	og	
16/7,	samt	1	ind.	Storvatnet	1�/2	(PSH).
Herøy:	1	ind.	Flostad,	Sør-Herøy	9-10/2,	1	
ind.	Indre	Øksningan,	Øksningan	10+24/2	
og	8/12,	1	ind.	v/kirken	Sør-Herøy	11/2,	1	
ind.	 Johusvågen,	Nord-Herøy	11/2,	2	 ind.	
Flostad	 22-25/2	 (1	 ind.	 siste	 dag),	 1	 ind.	
Nord-Herøy	2�/2	og	1	ind.	Storvatnet	6/10	
(AIO).
Nesna:	1	 ind.	Stranda	22/1,	5/2	og	�0/11,	
samt	1	ind.	Skogsøy	16/8	(AIO).	Dessuten	
1	ind.	Skogsleira	6/1	(AEN,	ANB).		
Røst:	1	ind.	15/9,	25-26/9	og	6/10,	samt	2	
ind.	29/9	(RØF).	
Vestvågøy:	 1	 ind.	 Klevstad	 midt	 i	
september	(D)	(Nordis	Klevstad).	Funn	nr.	
�	i	kommunen.
Vågan: 1	ind.	v/Laukvik	28/10	(FSO).

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Vinterobs.: Alstahaug:	 Ostjønna	 eller	
Storvatnet,	Tjøtta:	1	ind.	19/1	og	12+15/2,	
2	ind.	5/2	og	5	ind.	1�/2	(PSH).		
Dønna:	1	ind.	på	hver	av	følgende	lokaliteter	
2�/2:	Teistadvika,	Titternes	på	Nord-Dønna	
og	Volnes	på	Nord-Dønna	(AIO).
Herøy:	 Observert	 på	 knapt	 10	 ulike	
lokaliteter	i	perioden	20/1-24/2,	med	opptil	
6-7	 ind.	 på	 samme	 lokalitet	 (AIO).	 Også	
observert	8/12	med	1	ind.	(AIO).
Meløy:	�	ind.	Dalsbekken	12/2	(MFA	)fn.
Nesna:	1	ind.	Revsnes	6/1,	1	ind.	Stranda	
22+24/1,	 1	 ind.	 Nesna	 �0/1	 (AIO).	
Dessuten	1	ind.	Nesna	sentrum	17/2	(AIO,	
Stefan	 Obytz).	 Videre	 1	 ind.	 Remmå	 18-
19/2	(AIO,	COL).
Rødøy:	 1	 ind.	 Sleipnes	 14/1	 (HEH,	 Kjell	
Bjarne	Hammer).
Vega:	Vallsjø:	2	ind.	1�-14/1	og	1	ind.	20/1	
(JAN).	
Vestvågøy:	1	ind.	v/	Svanvatnet	(travbanen)	
26/2	(ABS).

Tidlig hekking: Vega:	reir	m/4	egg	Vallsjø	
29/4	(JAN).

Dobbeltbekkasin Gallinago media	
Bodø:	 6	 MM	 i	 spill	 v/Østerdalselva		
(Havvamohkki)	6-7/6	(JÅA).
Fauske:	 Valnesfjord:	 5+2	 ind.	 (2	 leiker)	
10/6	 (D)	 (THE)	 og	 �	 ind.	 22/6	 (MEG,	
BDØ)fn.
Rana:	min.	�	ind.	Mogressfjellet	2�/6	(ny	
leik	funnet)	(AEN,	ANB,	Annbjørg	Engås)	
og	 27/6	 (POS).	 Min.	 4	 spillende	 ind.	 i	
Virvassdalen	1/6	(Annette	Sønvisen)	samt	
8	ind.	Kaldvatnet	(kjent	lokalitet	for	arten)	
25/6 (Annette Sønvisen m. fl.). 

Rugde Scolopax rusticola
Vinterobs.: Bodø:	1	ind.	Bliksvær	10/2	
(Alf	Pedersen).
Herøy:	1	ind.	Nord-Herøy	21/1,	1	ind.	
Silvalen	9-11/2,	1	ind.	Vikerenget,	Nord-
Herøy	10-11/2	og	1	ind.	Langåsen,	Sør-
Herøy	samme	datoer	(AIO).

Svarthalespove Limosa limosa
Alstahaug:	�	ind.	Ostjønna	12/5	(THC)fn. 
Andøy:	Svært	få	obs.	Hekking	ikke	
registrert	i	2007	(EBE).
Bodø:	1	ind.	Rønvikjordene	15/5	(D)	
(THE).	Viste	karakterene	til	underarten	
islandica.
Herøy:	2	ind.	som	viste	karakterene	til	
underarten	islandica,	Langvalen,	Tenna	
(PSH,	Kjell	Isaksen)	og	1	ind.	Vangen,	
Nord-Herøy	(PSH),	begge	8/5.
Røst:	1	ind.	17/4	(SBA) fn.	Opptil	10	ind.	
på Røstlandet i mai, flere inn i juni, den 
siste 26/6. Hekkeadferd på flere (HEG, 
SBA,	THE). De fleste fuglene, kanskje 
alle,	viste	karakterene	til	den	islandske	
underarten islandica.
Vega:	Valen:	2	ind.	4/5,	5	ind.	8/5	og	1	ind.	
9-10/5,	samt	1	ind.	Vallsjø	26/8	(JAN).
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Vestvågøy: Sett	i	perioden	2/5-1�/6	i	Saltisen	
og	v/Storeidvatnet	(NVL).	Kun	1	ind.	på	hver	
av	lokalitetene,	men	sannsynligvis	hekket	et	
par	 v/Storiedvatnet	 (JST,	 HVÅ).	 Resultat	
ukjent. De fleste, kanskje alle, fuglene viste 
karakterene	 til	 den	 islandske	 underarten 
islandica. Ser	ut	til	å	avta	i	antall.
Vågan:	1	ind.	Saupstad,	Gimsøya	4/5	JST).	
Fuglen	 viste	 karakterene	 til	 den	 islandske	
underarten	islandica.

Lappspove Limosa lapponica
Sommerobs.: Meløy:	1	ind.	Måløya	28/7	
(ØBI, Dagfinn Kolberg).
Narvik:	Håvikleira:	Opptil	�1	ind.	i	
perioden	1�-26/6.	Dessuten	min.	1	ind	29-
�0/7	(EBR)fn.
Vestvågøy:	1	ind.	i	Svanvatnet	(travbanen)	
27/6	(MEG,	BDØ).
Røst:	1	ind.	Røstlandet	�/6	(HEG)fn.
Vinterobs.: Herøy: 1	 ind.	 Tennvalen	 1/1-
18/�	(AIO).	Se	og	2006-rapport.

Sotsnipe Tringa erythropus
Vår-/tidlig sommer-/høstobs.: Narvik:	 Min.	
25	ind.	på	trekk	Håvikleira	24-25/5	(EBA)fn.
Røst:	 Meland	 29/4,	 Nesset	 11/6	 og	
Røstlandet	7/10,	alle	steder	1	ind.	(SBA)fn.	

Skogsnipe Tringa ochropus
Fauske:	 1	 spillende	 ind.	 Kvitblikkvatnet	
12/5	(AEN,	ANB).
Hemnes:	2	ind.	Bleikvasslia	26/5	(AIO).
Vega:	1	ind.	Sveavatnet	1/5	(JAN).
Rana:	 2-4	 ind.	 Stordalen	 25/5	 (AEN,	
Kristian	Sivertsen)	og	2	ind.	Heimertjønna	
�0/5	(AEN,	EFU).

Grønnstilk Tringa glareola
Lofoten-Vesterålen: Vågan:	 1	 ind.	 Osen,	
Laukvik	19-20/8	(FSO).	Ny	kommuneart.
Røst:	1	ind.	Røstlandet	22-25/9	(RØF).

Strandsnipe Actitis hypoleucos
Tidlig obs.: Rana:	 �	 ind.	 Røssvoll	 27/4	
(AEN).

Flekksnipe Actitis macularius
Bindal:	 1	 ind.	 Bogadalen	 27/6**	 (Å.	
G.	 Thingstad,	 Per	 Gustav	 Thingstad	
[rapportør]).	 Første	 funn	 i	 Nordland	
(6.	 i	 Norge)	 av	 denne	 nære	 slektningen	
til	 strandsnipe.	 Hører	 hjemme	 i	 Nord-
Amerika.

Steinvender Arenaria interpres
Vinterobs.: Bodø: 6	 ind	 Helligvær	 25/2	
(TPE).

Svømmesnipe	Phalaropus lobatus
Hekkeadferd: Røst: 5	ind.	sett	i	juni.	To	av	
disse	skal	ha	hatt	hekkeadferd	(HEG).

Polarjo Stercorarius pomarinus
Alstahaug:	1	ad.	Austbø	26/6,	vestsiden	av	
øya	(PSH).
Røst:	 Min.	 9	 fugler	 sett	 trekkende	 12/9-
10/1,	av	disse	var	7	1K	(RØF).
Øksnes:	1	ind.	Stø	29/6	(MEG,	BDØ)fn.

Tyvjo Stercorarius parasiticus
Indre strøk: Fauske:	Hekkende	for	femte	år	
på	rad	i	indre	del	av	Valnesfjord	(THE).
Rana:	 1	 ad.	 (mørk	 fase)	 Røssvoll	
2�/5	 (POS).	 Samme	 dag	 1	 ad.	 (mørk	
fase),	 kanskje	 samme	 fugl,	 Engasjyen	
naturreservat	(Steve	Bickford).

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Vår: Meløy:	2	ind.	Glomfjellet	25/5	(Kjetil	
Larsen).
Vågan: 1	 ind.	 Henningsvær	 27/5	 (JST)	
og	1	 ind.	Henningsvær	 fyr	7/6	 (Haakon	F.	
Stenersen).
Høyt antall: Grane:	12	ad.	Børgefjell	2-5/8	
(Thomas	Grønn)fn.

Storjo Stercorarius skua
Hekking: Røst: Tre	 par	 hekket	 i	 2007	
(Tycho	 Anker-Nilssen,	 Tomas	 Aarvak).	
Flere streifindivider sett sommer og høst 
(RØF).
Andre obs: Bodø:	 1	 ind.	 Helligvær	 8/8	
(TPE).
Værøy:	2	ind.	Nord	av	Mosken	4-5/7	
(FCH)fn.

Dvergmåse Larus minutus
Alstahaug:	2	ad.	Storvatnet,	Tjøtta	�0/5	
(PSH).
Ballangen:	5	ad.	Sjøfjellet/Grunnvatnet	
5/6*	(EBR).
Bodø: 1	ind.	Bodøsjøen	4-11/2*	(D)	
(THE).	2.	funn	i	kommunen.
Hemnes:	1,	kanskje	2,	ad.	
Stormyrbassenget	26/5	(AIO).
Vefsn:	1	ad.	Fustvatnet	26/5	(AIO).
Tidligere år: Andøy:	1	ind.	(2K)	Baråa	
�1/5-200�	(JHM).	Uteglemt	tidligere.	(Er	
tatt	med	hos	NFKF:	Fugler	i	Norge	200�.	
Se	Ornis Norvegica	Vol.	�1,	nr.	1-2008).	
Funn	nr.	�4-�9	i	Nordland	av	denne	
østlige	måsen.

Sabinemåse Larus sabini
Røst:	Røstlandet:	1	ind.	12/9**	(MEG),	1	
ind.	18/9**	(SBA,	MEG,	THE)	og	7	ind.	
26/9** (MEG m.fl.), alle ungfugler (1K). 
Funn	nr.	11-1�	(eller	11-19	om	NSKF	
teller	7	funn	26/9)	i	Nordland	av	denne	
høyarktiske	arten	som	hekker	fåtallig	på	
Svalbard.

Sildemåse Larus fuscus
Tidlig obs.: Røst:	1	ind.	17/�	(SBA) fn.
Sen obs: Herøy:	2	ad.	Tennvalen	6/10	
(AIO).

Grønlandsmåse Larus glaucoides
Alt sør for polarsirkelen: Alstahaug: 1	ind.	

(2K) ved fiskebåt utenfor Søvik 31/1, sett 
fra	Hurtigruten	(AIO),	1	ind.	(2K)	(samme	
fugl?)	Søvik	2/2	(PSH),	1	ind.	Tjøtta	16/9	
(AEN,	 ANB)	 og	 1	 ind.	 (1K)	 Hestsund,	
Tjøtta	20/11	(PSH).	
Rana:	1	ind.	Engasjyen	naturreservat	21/6	
(AEN).

Polarmåse Larus hyperboreus
Sommerobs: Røst:	1	ind.	Røstlandet	15/6	
(SBA)fn.
Alt sør for polarsirkelen: Alstahaug:	1	
oljeskadd	ind.	(2K)	Søvik	2/2	(PSH).
Nesna:	1	ind.	(2K)	Skogsøy	15/4	(AIO).

Rødnebbterne Sterna paradisaea
Innlandshekking: Ballangen:	 Hekking	 i	
Grunnvatnet	 Naturreservat.	 Antall	 ukjent	
(HØD).
Sen obs.: Alstahaug:	 1	 (1K)	 ind.	
Hamnesleira,	Offersøy	7/11	(PSH).
Røst: Siste	obs.	10/10	med	2	ind.	(2	ad.,	1	
K)	Røstlandet	(SBA) fn.

Ubestemt rødnebb-/makrellterne Sterna 
paradisaea/hirundo sp.
Vestvågøy: Sen	 fugl:	1	 ind.	ved	Jangaard,	
Stamsund	�1/10	(Rolf	Larsen).	

Polarlomvi	Uria lomvia
Nesna:	1	ind.	Skogsøy	28/1	(AIO,	COL).

Skogdue Columba oenas
Alstahaug:	1	ind.	v/Flåten,	Tjøtta	2/4	(PSH).
Nesna:	2	ind.	Engen,	Skogsleira	15/9	(AIO,	
COL).	
Funn	 nr.	 8-9	 i	 Nordland	 av	 denne	 arten	
som	i	Norge	først	og	fremst	forekommer	i	
lavereliggende	strøk	på	Østlandet.

Ringdue Columba palumbus
Høyt antall: Nesna:	Min.	1��	 ind.	Handå	
24/9	(AIO).
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Vinterobs.: Bodø:	�	ind.	Rønvikjordene	7/1	
(THE,	HDY).

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Alstahaug:	 1	 ind.	 Novikveien,	 ved	 Ura	
skole,	Sandnessjøen	27/2	(PSH).
Bodø:	5-8	par	i	sentrum	og	på	Hunstadmoen,	
mot	 20-�0	 par	 for	 bare	 noen	 år	 siden	
(THE)fn.
Herøy:	1	ad.	Tenna	24/6	(AIO).	
Meløy:	1	ind.	Forøy	9/5	(Eli	Brattland)	og	
�1/5	(RBI) fn.
Nesna:	 2	 ind.	 Engen	 2-14/1,	 så	 1	 ind.	
sporadisk	 28/1-12/5	 og	 27/8-16/11	 (AIO	
m.fl.). 1 ind. Strandveien i mai (Siw-Elin 
Eidissen).	
Røst:	 1	 ind.	 Bombehagen,	 Røstlandet	 9-
29/5	(SBA) fn.
Sortland:	 2	 ind.	 Sortland	 fra	 1/1	 til	 i	 det	
minste	12/2	(Gunnar	Jan	Holhaugen).	
Sømna:	1	ind.	Berg	26/5	(AIO).
Vega:	1�	ind.	Gladstad	9/�	(ORD,	TKO) fn,	
�	ind.	Gladstad	21/4	og	6	ind.	(�	par)	i	hage	
øst	 for	 Gladstad	 1/6	 (AIO).	Arten	 hekker	
nok	 fortsatt	 i	 området	 Gladstad-Kolstad	
(JAN).
Vestvågøy:	 1	 ind.	 Leknes	 14/6	 (Mads	
Tanden)	 og	 2	 ind.	 Gravdal	 2/9	 (Torbjørg	
Zakariassen).
Vågan:	 Min.	 1	 ind.	 i	 Henningsvær	 og	 på	
Sauøya	hele	året	(JST).	1	ind.	Årstein	9/7	
(Sol	Øverås).

Turteldue Streptopelia turtur
Herøy:	1	ind.	Silvalen	11/7	(AIO).
Røst:	 Røstlandet:	 1-2	 (1K)	 dukket	 opp	 i	
september	og	holdt	seg	til	ut	i	oktober	(D)	
(RØF). En av disse fikk ring. Et nytt ind. 
dukket opp 7. okt. (THE m.fl.). 
Træna:	 1	 ind.	 Husøy	 11-12/10	 (ORD,	
TKO) fn,
Øksnes:	 1	 ind.	 (2K+)	 Myre	 28/10*	 og	
�0/10*	(D)	(Isak	Isaksen).

Snøugle	Nyctea scandiaca		
Meløy:	1	ind.	Halsatuva	25/12	(Linas	
Solhaug).

Haukugle Surnia ulula
Innrapporterte hekkefunn i 2007:
Andøy:	 Forfjorddalen	 (Ole	 Jørgen	
Jørgensen).	
Grane:	2	(1K)	ind.	Majavatn	1�/7.	Hekking	
i	området	(MEG,	BDØ)fn.
Vågan:	Hekking	på	Sandslett	og	et	aggressivt	
par	 Strømnes-Laukvik	 (FSO).	 1	 par	 m/2	
unger	på	Klepstad	29/5	(Adrian	Kresten	og	
Finn	Oluf	Henriksen).
Andre obs.: Rana:	Syngende	enkeltindivid	
Krokstrand	 17/�	 (AEN,	 EFU,	 Kristian	
Sivertsen)	og		i	Røvassdalen	21/�	(POS).
Rødøy:	1	ind.	Kila	11/12	(Marit	Haugtveit,	
Kurt	Nilsen).
Saltdal:	 Syngende	 M	 og	 varslende	 F	 v/
Gamfossen 15/3. 1 ind. sett flere ganger v/
Jarbruvatnet	i	september/oktober	(JÅA).	
Tidligere år: Moskenes:	1	ind.	på	Sørvågen	
i	2005	(RWA).	

Spurveugle Glaucidium passerinum
Innrapporterte hekkefunn i 2007:
Saltdal: 7	 pull.	 i	 kasse	 på	 Nestby	 og	 5	 i	
kasse	på	Medby	(JÅA).	
Sommerobs.: Vefsn:	 1	 syngende	 ind.	 v/
Spellrem	25/8	(Lars	Thomas	Poppe).
Tidligere år: Nordfylket: Narvik: 1	 ind.	
Rombak	 v/Narvik	 7/1-2006	 (Edgar	
Edvardsen).

Slagugle Strix uralensis
Tidligere år: Vågan:	1	ind.	sett	4-5	ganger	
Øyhelle,	Store	Molla	i	perioden	�0/9-5/10-
2006* (Baard Olav Sortland, m.fl.). Ny 
kommuneart.	 Funn	 nr	 �	 i	 Nordland	 (�0	
år	 etter	 nr.	 2)	 av	 denne	 østlige	 ugla	 som	
her	 til	 lands	 er	 en	 uvanlig	 hekkefugl	 ved	
svenskegrensen	(Hedmark).	

Hornugle	Asio otus
Innrapporterte hekkefunn i 2007:
Hattfjelldal:	1	ad.	+	1	juv.	Grubben	(Arnhild	
Øyås	til	INS).
Saltdal:	5	unger	i	gammelt	skjærereir	i	furu	
i	hage	Potthus.	De	to	siste	forlot	reiret	�0/6	
(JÅA).	
Vågan: Ropende	 ind.	 på	 7	 lokaliteter	 i	
kommunen,	 6	 på	 Austvågøya	 og	 1	 på	
Store	Molla.	Hekking	på	min.	4	 lokaliteter	
der	 ungeantall	 er	 kjent	 på	 �	 (2+�+�).	 På	
senhøsten	 ble	 arten	 også	 sett	 på	 �	 andre	
lokaliteter	1	på	Store	Molla,	1	i	Raftsundet	
og	1	nord	på	Austvågøya	(FSO).
Andre obs.: Andøy: En	død	fugl	funnet	i	
Forfjord	ultimo	januar	(Knut	og	Monica	
Paulsen).
Hattfjelldal:	1	ind.	Iverrud,	Susendal	�0/�	
(AIO).
Nesna:	1	ind.	Stranda	10/10	(AIO),	1	ind.	
Skogsøy	6/11	(AIO)	og	29/12	(COL).	
Tidligere år: Hekking: Vefsn:1	 par	
Bjørndalen	 i	 200�,	 sett	 m/2	 unger	 som	
trolig var flydyktige (ESH . Kilde: POS).

Jordugle	Asio flammeus
Sen høst-/vinterobs: Meløy:	 1	 ind.	 Halsa	
22/11	og	1	ind.	Vallsjøen	28/12	(ØBI).
Røst:	2	ind.	Røstlandet	29/10	(1	ind.	dagen	
før)	(SBA) fn.

Perleugle Aegolius funereus
Kysthekking: Sortland: Osvolddalen	(Edon	
og	Karin	Hansen).

Hærfugl Upupa epops
Vestvågøy:	 1	 ind.	 i	 Valberg	 18+26/6	 og	
�+7/7	(Walter	Larsen,	Asbjørg	Hjemvoll).

Gråspett Picus canus
Alstahaug:	Søvik:	1	M	v/Myrvang	14/4	
og	1	ind.	v/fergekaia	�0/9.	Dessuten	
følgende:	Tjøtta:	1	M	v/Prestegården	19/9,	

1	ind.	Faksholmen	1/10,	1	ind.	Svines	9/10	
(Tom	Hjellestad),	1	F	v/kirka	11/10,	1	ind.	
Parkveien	og	1	F	Parkveien	2/12.	Til	slutt	
2	ind.	v/Alstahaug	kirke	4/10.	(PSH).
Bindal:	1	F	v/ferjeleiet	Holm	4/10	(JSU).
Dønna:	1	ind.	Teistad	10/6	(AIO)	og	1	M	
Breivika	�0/9	(PSH)fn.
Grane:	1	F	Fiplingdal	9/2	(Johan	
Solbakken.	Kilde:	POS)fn.	
Herøy:	1	M	Staulen	8/12	(AIO)	og	1	M	
Langvalen	25/9	(PSH)fn.
Meløy:	1	ind.	Halsa	11/11	(ØBI).
Nesna:	1	M	Straumsteinneset,	Nesna	21/9	
(Oddbjørn	Haugland),	1	ind.	Bjørndalen,	
Nesna	�0/9	(Siw-Elin	Eidissen)	og	1	ind.	
Revsnes (AIO m.fl.).
Rødøy:	1	ind.	Langåsdalen	5/10	(Kilde:	
NOF	Sør-Salten	lokallag).
Saltdal:	1	M	v/Rognan	ca.	20/10	(Aud	
og	Arild	Ellefsen),	1	M	i	Nestbyholmen	
25/11	(JÅA).	

Grønnspett	Picus viridis
Meløy: 1	ind.	Halsa	�0/8	(Sverre	
Birkelund).
Grane:	1	F	Fiplingdal	7/2	(Johan	
Solbakken.	Kilde:	POS)fn.	

Svartspett Dryocopus martius
Hemnes:	1	ind.	Auringmoen,	Korgen	21/�	
(Jan	Sande.	Kilde:	POS).	
Rana:	 1	 ind.	 Fallhei	 20/�	 (AEN),	 1	 ind.	
Ytteren	 20/�	 (AEN)	 og	 25/�	 (AEN,	
ANB),	 1	 ind.	 hørt	 Ildgrubheia	 8/9	 (AEN,	
ANB)	 og	 1	 ind.	 Bustneslia	 16/9	 (AEN,	
ANB).	 Dessuten	 sportegn	 v/Tverråga	
(Klokkerhagen)	på	høsten	(POS).
Vega:	 1	 ind.	 Nes	 28/9	 (JSU).	 Ny	 art	 for	
kommunen.

Dvergspett Dendrocopos minor
Beiaren:	1	par	på	Troli	gård	11/7	(Per-Ove	
Troli.	Kilde:	POS).
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Bodø:	 1	 ind.	 m/reir	 Mjønesodden	 29/4	
(NOF	 Bodø	 lokallag).	 Første	 registrerte	
hekking	i	kommunen.
Saltdal:	 Vellykket	 hekking	 i	 orestubbe	 i	
Nestbyholmen	(JÅA).

Tretåspett Picoides tridactylus
Hekking: Nesna:	 1	 par	 m/reir	 i	 osp	
Strandåsmyra:	observert	28/5-12/6	(AIO).	
Alt nord for polarsirkelen: Andøy:	
Hakking	hørt	�	ulike	steder	samtidig	i	
Forfjorddalen,	Hinnøya	først	i	mars	(Ole	
Petter	Bergland).
Ballangen:	1	ind.	Bjørkåsen	i	oktober	(HØD).
Meløy:	 1	 ind.	Neverdal	 28/5	 (JIK)fn	 og	1	
ind.	Spildra	12/6	(MFA)fn.
Saltdal:	Trommende	F	Botnvatn	26/2,	1	F	
vest	for	Vikheia	28/7	(JÅA).	
Vågan: 1	ind.	i	Svolvær	4/2	(FSO,	Odddvar	
Hansen).

Fjellerke Eremophila alpestris
Tidligere år: Røst:	2	ind.	Røstlandet	18/9-
200�	 (Kjell	 Ruud	 Mjølsnes). Uteglemt	
tidligere.	 (Er	 tatt	 med	 hos	 NFKF:	 Fugler	
i	 Norge	 200�.	 Se	 Ornis Norvegica	 Vol.	
�1,	nr.	 1-2008).	Funn	nr	12	 i	Nordland.	 I	
Sør-Norge kan arten finnes hekkende i 
høyfjellet	mellom	1100	og	1500	over	havet.	
Ett	hekkefunn	er	kjent	fra	Nordland.

Sandsvale Riparia riparia
Hekking: Saltdal:	Min.	7-8	reirhull	mellom	
Øksengård	og	Vik.	12-15	ind.	sett	(JÅA).
Vestvågøy: Koloni	 med	 2�-�0	 reir	 på	
Utakleiv	 sist	 i	 juni	 (HVÅ).	 Hekker	
sannsynligvis	også	v/Lakselva	(HVÅ).
Vågan:	Hekker	Gimsøymyrene,	Gimsøya	
(HVÅ).

Tartarpiplerke Anthus richardi
Gildeskål:	1	ind.	(1K?)	v/Svalvatn	�/8*	
(ØBI).	

Røst: 1	ind.	dukket	opp	4/10	(MEG),	for	
så	å	øke	til	2	ind.	dagen	derpå.	Fra	6/10	
ble	opptil	4	ind.	sett	sammen	(THE,	MEG,	
SBA).	Siste	observasjon	rundt	10/10.	
Regnes	som	1	funn.
Funn	nr.	20	-	21	i	Nordland	av	denne	arten	
som	nærmest	hekker	i	Sibir.	

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Røst:	1	ind.	Røstlandet	5/10**	(MEG).	
Funn	nr.	4	i	Nordland,	alle	på	Røst,	av	
denne	piplerka	som	nærmest	hekker	nord	
i	Russland.

Tundrapiplerke Anthus gustavi
Tidligere år: Røst:	1	ind.	Grimsøya	
22/9-2006** (D) (MEG m.fl.). Røst er 
kronlokaliteten	for	arten	her	i	landet	med	
6	funn.	Antall	funn	i	Nordland	er	8,	mens	
det	er16	i	Norge	av	denne	piplerka	som	
nærmest	hekker	nord	i	Russland.	Alle	funn	
er	fra	perioden	7/9-1�/10.

Heipiplerke Anthus pratensis
Tidlige og sene obs.: Alstahaug:	2	ind.	
v/Gjerdevatnet,	Tjøtta	6/11	(PSH).
Herøy:	2	ind.	Dammen,	Tenna	28/�	
(PSH).
Røst:	1	ind.	Røstlandet	2/11	(SBA) fn.
Vega:	1	ind.	Vallsjø	25/�	og	1	ind.	Viksås	
2/12	(JAN).

Lappiplerke Anthus cervinus
Røst:	Røstlandet:	1	ad.	Røstlandet	5/10*	
(D)	(SBA,	MEG).

Gulerle Motacilla flava
Kysthekking: Røst:	1	par	sør	på	
Røstlandet,	trolig	underarten	thunbergi	
(HEG).
Lofoten(-Røst)/Vesterålen: Vågan:	1	
ungfugl	sist	i	september	v/moloen	i	
Laukvik	(FSO).

Høstobs.: Røst:	1	”østlig”	ind.	(underart	
ikke	kjent)	Røstlandet	4-6/10	(MEG,	
SBA).

Vintererle Motacilla cinerea
Rana: 2	ind.	(1K)	Ytteren	12/9*	(AEN).	
Funn	nr.	6	i	Nordland	av	denne	arten	som	i	
Norge	er	en	fast	hekkefugl	i	første	rekke	i	
lavereliggende	strøk	på	Østlandet.

Sidensvans Bombycilla garrulus 
Sen vår-/sommerobs.: Rana:	�	ind.	Ytteren	
2/7	(AEN,	ANB).
Saltdal:	1	ind.	i	Nestbyholmen	28/7	(JÅA).
Vefsn:	�	ind.	Ravatnet	18	eller	19/7	(INS).
Vestvågøy: 2	 ind.	 Hagskaret	 29/5	 (ABS),	
2-�	 ind.	 Holandsmælen	 14/6	 (HVÅ,	
MAR),	 1	 ind.	 på	 Berg	 20/8	 (HVÅ),	 ca.	 7	
ind.	 Stamsund	 26/8	 (Pål	 Eikås)	 og	 2	 ind.	
Sandberg	�1/8	(JSI).
Tidligere obs. av hekking: Grane: 
Simskardet,	 Børgefjell	 NP:2003:	 21/7:	 1	
par	 m.	 reirbygging,	 ved	 Simskardhytta.	
26/7:	Hunnen	 ruger,	 blir	mata	 av	hannen.	
5/8:	 Fuglene	 borte,	 reiret	 tomt	 (Øyvind	
Spjøtvoll,	 Svein	 Karlsen).	 2004:	 19/7:	 2	
ind.	 med	 reirmateriale,	 og	 �	 ind.	 lenger	
inn.	 Før	 Simskardhytta.	 22/7:	 4	 eller	 5	
ind.	Et	reir	med	rugende	hunn.	9/8:	Sett	på	
minst	5	lokaliteter,	inkl.	reirlokalitet.	14/8:	
Nytt	reir	lenger	fram	i	dalen,	store,	nesten	
flygedyktige unger i begge reir. 22/8: Minst 
15 utfløyne unger, mata av voksne (Alt 
Øyvind	Spjøtvoll.	14/8	også	Inger	Johanne	
Bjørhusdal).

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 
Vinterobs.: Alstahaug: 1	 ind.	 en	 rekke	
steder	i	Tjøttaområdet	5/1-19/2	og	7-�1/12	
(2	ind.	15/2	og	15/12,	dessuten	�	ind.	7/12)	
(PSH).
Bodø:	Rønvikjordene:	1	ind.	4/2	og	4	ind.	
sist	i	november	(THE).

Dønna:	 Nord-Dønna	 2�/2:	 2	 ind.,	 ikke	
sammen,	 Tittersnes	 og	 2	 ind.	 Brandsnes	
(AIO).	
Herøy:	 Observert	 på	 knapt	 10	 ulike	
lokaliteter	 i	 perioden	 20/1-17/�,	 med	 1-
2 ind. på samme lokalitet, dog flest med 
1	 ind.	 Også	 observert	 8-9/12	 samt	 26/12	
(AIO).	
Meløy:	 1	 ind.	 Køvdalen	 17/2	 (JIK)fn	 og	
Spildra	4/12	(MFA)fn.
Nesna:	 1	 ind.	 Leirholmen	 6/1,	 1	 ind.	
Revsnes	6+27/1,	1	ind.	Havna,	Nesna	og	2	
ind.	Finnvikdalen,	Tomma	10/12	(AIO).
Rana:	1	ind.	Båsmoen	6/12	(AEN).
Vega:	 2	 ind.	 Vallsjø	 21/1	 og	 1	 ind.	 26/1	
(JAN)	og	1	ind.	Vegstein	�1/1	(RJO).	
Vågan: 1	ind.	Svolvær	18/2	(FSO,	Sondre	
Sortland).

Rødstrupe Erithacus rubecula
Vinter-/tidlig vårobs.: Herøy:	1	ind.	
Silvalen,	Nord-Herøy	17/�	(AIO).
Meløy:	1	ind.	Vallsjøen	�0/1	(Jan	Ole	
Tindvik).
Moskenes: 1	ind.	på	Sørvågen	10-12	dager	
fra	26/2	(RWA).
Sortland:	1	ind.	Steia,	Sortland	�/1	(Ole	
Dagfinn Berntsen).
Træna:	1	ind.	Husøy	2/1	(IJO,	VJO)fn.
Vestvågøy: 1	ind.	Stamsund	29/1	(ABS).
Vågan: 1	ind.	Laukvik	fra	midt	i	november	
og	ut	året	(FSO).
Øksnes:	2	ind.	Lifjorden	midt	i	februar	
(Grete	Ødegård).

Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Røst:	 1	 ind.	 (1K)	Grimsøya	4-6/10**	 (D)	
(MEG,	SBA,	THE).	
Funn	nr.	2	i	Nordland	av	dette	som	er	den	
”egentlige”	 nattergalen.	 Nordligste	 funn	 i	
landet.	Hekker	i	Mellom-	og	Sør-Europa.
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Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Røst:	 1	 F-farget	 ind.	 Nesset,	 Røstlandet	
29/10*	(D)	(SBA).
Træna:	 1	 ind.	 Husøy	 7/5*	 (D)	 (IJO,	
VJO)fn.	
Funn	nr.	1�-14	i	Nordland	av	denne	arten	
som	 i	 Norge	 hekker	 fåtallig,	 særlig	 rundt	
Oslofjorden.		

Buskskvett Saxicola rubetra
Uvanlig lokalitet: Lurøy:	1	ind.	Lovund	9/9	
(AIO,	POS).	Kun	få	obs.	er	kjent	fra	øya.	
Sen obs.: Røst:	 1	 ind.	 Røstlandet	 6/10	
(MEG)fn.

Steinskvett	Oenanthe oenanthe
Sene obs: Bodø: 1	ind.	Rønvikjordene	14-
21/10	(THE),
Rana:	1	ind.	Vika,	Mo	11/10	(AEN).
Røst: 1-6	ind.	Røstlandet	i	perioden	12-
29/10.	Høyest	antall	den	29.	(SBA) fn.
Vega:	1	ind.	Eidem	8/10	(JAN).
Vestvågøy: 1	ind.	Holsmoen	6/10	(HVÅ).

Svartstrupesteinskvett	 Oenanthe 
pleschanka
Røst:	1	M	(1K+)	Røstlandet	2/11	(SBA).	
Første	funn	i	Nordland	(ca.	10	i	Norge)	av	
denne	 steinskvetten	 som	 nærmest	 hekker	
ved	Svartehavet.

Ringtrost Turdus torquatus
Vinterobs.: Vestvågøy:	2	ind.	Rokkvika	
v/hotellet,	Stamsund	14/1	(ABS).
Vågan:	1	M	v/Gimsøy	kirke	22/1	(JST)	og	
1	M	Laukvik	2�/1	(FSO).

Rødvingetrost Turdus iliacus
Ny underart: Herøy:	1	ind.	som	viste	
karakterene	til	underarten coburni,	
ringmerket	Gåsvær	22/9*	(D)	(AIO,	
THC).	Denne	underarten,	som	hekker	på	
Island	og	Færøyene,	er	gjennomgående	
større,	har	lengre	vinger,	er	mørkere	
på	oversiden	og	er	kraftigere	streket	
på bryst og flanker enn vår underart 
(nominantformen).	Dette	er	første	
gang	LRSK-Nordland	har	fått	melding	
om	underarten.	Det	er	imidlertid	ikke	
usannsynlig	at	den	opptrer	”regelmessig”	
på	Nordlandskysten.	En	av	grunnene	til	
at	den	ikke	er	registrert	tidligere,	kan	
være	at	den	ikke	er	nevnt	i	de	mest	brukte	
fuglebøkene.
Vinterobs.: Alstahaug:	2	ind.	Nordøya,	
Tjøtta	8/1	(PSH).
Bodø:	Rønvikjordene:	1	ind	4/2	og	2	ind	
26/12	(THE).
Vega:	1	ind.	Vallsjø	2�/1	(JAN).
Værøy:	�	ind.	Sørland	24/2	(FCH)fn.
Vågan:	2	ind.	Laukvik	7/1	(FSO)	og	1	ind.	
Sauøya,	Henningsvær	16/1	(JST).

Duetrost Turdus viscivorus
Hekking: Grane:	Reir	med	ca.	ukegamle	
unger	funnet	Holmvassdalen,	�50	moh	
11/6*	(Jostein	Lurås).	4	unger	ringmerket	
1�/6*	(POS).	Dette	er	første	kjente	
hekkefunn	i	Nordland.
Andre obs: Bindal:	1	ind.	Terråk	27/5	
(AIO).
Lurøy:	1	ind.	Vassvika,	Lovund	2�/4*	
(Lars	Thomas	Poppe).
Rana:	1	ind.	Straumen	19/4*	(AEN).

Svartstrupesteinskvett, Røst.   Foto: Steve 
Baines

Tidligere år: Andøy:	1	ind.	Dverberg	26/5-
200�	(JHM).	Uteglemt	tidligere.	(Er	tatt	
med	hos	NFKF:	Fugler	i	Norge	200�.	Se	
Ornis Norvegica	Vol.	�1,	nr.	1-2008).	
Funn	nr.	8-12	i	Nordland	av	denne	arten	
som	i	Norge	hovedsakelig	hekker	på	
Østlandet.	

Stripesanger Locustella lanceolata
Meløy:	 1	 ad.	 M	 Valøy	 (Mesøy)	 1-16/7**	
(D) (Gustav K. Andersen m. fl.). 
Første	funn	i	Nordland	(knapt	10	i	Norge)	
av denne arten som finnes i et belte, sentralt 
gjennom	 Eurasia	 fra	 Finland	 til	 Nord-
Japan.

Starrsanger Locustella certhiola
Tidligere år: Røst:	1	ind.	(1K+)	Grimsøya	
27/9-2006**	(Gunnar	Gundersen).	
Første	funn	i	Nordland	(vel	10	i	Norge)	av	
denne	østlige	arten	som	hekker	i	store	deler	
av	Asia.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Alstahaug:	1	syngende	ind.	Offersøy	9/6*	
(Hege	 Rølvåg	 til	 PSH)	 og	 1	 syngende	 i	
området	Ostjønna/Flåten/Flyplassen,	Tjøtta	
16/6	(PSH).	Regnes	som	2	funn.	
Funn	nr	9-10	i	Nordland	av	denne	sangeren	
som	er	blant	de	 sjeldneste	hekkefuglene	 i	
den	 norske	 faunaen.	 Norsk	 kjerneområde	
er	Jæren.	

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Røst: 1 ind. Røstlandet 28/8 (MEG m.fl.). 
Funn	 nr.7	 i	 Nordland	 av	 denne	 sangeren	
som	 i	 Norge	 hekker	 langs	 kysten	 fra	
Rogaland	 til	 svenskegrensa	 og	 i	 fylkene	
rundt	Oslofjorden. 

Myrsanger	Acrocephalus palustris
Røst:	 1	 ind.	 ringmerket	 11/9,	 1	 nytt	 ind.	
ringmerket 22/9 (MEG m.fl), samt 2 ind. 

28/9	der	den	ene	dreide	seg	om	samme	som	
22/9.	Altså	�	ind.	totalt.	(1D)	(RØF).	
Funn	nr.	10-12	i	Nordland	av	denne	sangeren	
som	i	Norge	hekker	spredt	langs	kysten	fra	
og	med	Rogaland	 til	 svenskegrensa,	 samt	
på	Østlandet.	

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tidligere år: Røst:	 1	 ind.	 Ystnes	 25/6-
2006** (D) (SBA m.fl.)
Funn	nr.	2	i	Nordland,	begge	på	Røst	(knapt	
50	i	Norge),	av	denne	arten	som	hekker	fra	
Finland	og	østover.

Munk Sylvia atricapilla
Mulig hekking: Alstahaug: 1M	 varslende	
26-�0/6	Parkveien,	Tjøtta	(PSH).
Vinter-/tidlig vårobs.: Bodø:	 1	 ind.	
Rønvikjordene	 9/1	 (TPE)	 og	 1	 ind	 på	
foringsbrett	 Bodø	 sentrum	 �0/12	 (Britt	
Andersen).
Herøy:	 1	 F-farget	 ind.	 Silvalen,	 Nord-
Herøy	1/1	og	1	F	17/�	(AIO).
Meløy:	 1	 ind.	 Reipå	 22/1	 (Kolbein	
Krokstrand).
Sortland: Min. 1 M Sortland flere steder 
fra	slutten	av	januar	til	midt	i	februar	(Ole	
Dagfinn Berntsen m.fl.). 
Vestvågøy:	 1	 F-farget	 ind.	 Trollstien,	
Gravdal	i	januar	(HHO,	ABS,	HVÅ).
Vågan: 1	 F	 Laukvik	 15/10-2006	 -	 21/1	
(FSO).
Høyt antall: Røst:	Min.	�5	 ind.	Røstlandet	
6/10	(MEG) fn.

Hagesanger Sylvia borin
Sen obs.: Røst:	 11	 ind.	 Røstlandet	 4/10	
(MEG)	fn.

Hauksanger Sylvia nisoria
Nesna:	 1	 (1K)	 ind.	 ringmerket	 Skogsøy	
15/8	(AIO).
Rødøy:	1	ind.	Myken	29/9	(TKO,	ORD)fn.
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Træna:	1	ind.	Husøy	11/10	(TKO)fn.
Vågan:	1	ind.	(1K)	Laukvik	25-27/8	(FSO).

Møller Sylvia curruca 
Bodø: 1	ind.	ringmerket	Rønvikjordene	6/8	
(D)	(TPE).
Dønna:	1	ind.	Dønnes	10/6	(AIO).
Lurøy:	1	ind.	Lovund	9/9	(AIO,	POS).
Rana:	 1	 syngende	 ind.	 på	 kirkegården	
Ytteren	 kirke	 6-7/6+14/6	 (AEN),	 på	
Bosmoen	 7+22/6	 samt	 i	 hage	 på	 Ytteren	
9+18/6	 (AEN,	 ANB).	 Sannsynligvis	
samme	 individ.	 Lengste	 avstand	 mellom	
lokalitetene	ca.	2,5	km.
Rødøy:	Myken:	min.	2	ind.	27/9	og	min.	4	
ind., herav 2 ringmerket, 28/9 (AIO, m.fl.).
Røst:	Røstlandet:	Nesten	daglig	i	perioden	
7/9-19/10.	 Høyeste	 dagsantall	 var	 7	 ind.	
6/10.	 I	 alt	 10-15	 ind.	 denne	 høsten.	 Flere	
fugler	 hadde	 hodetegninger	 og	 rygg	 som	
tydet	på	østlig	opprinnelse	(RØF).	
Træna:	1	ind.	Husøy	11/10	(ORD,	TKO)fn.
Vågan:	1	ind.	Laukvik	18-20/8	(FSO). 

Tornsanger Sylvia communis
Mulig hekking: Alstahaug: 1	 varslende,	
engstelig	 F	 nordenden	 Ostjønna,	 Tjøtta	
(PSH).
Tidligere år: Nord for polarsirkelen: 
Moskenes:	 1	 ind.	 Sørvågen	 5/5-2005	 (D)	
(RWA).

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tidligere år: Vågan:	1	ad.	Laukvik	26/6-4/7-
2002**	 (D)	 (ringmerket	 2/7)	 (FSO).	 Funn	
nr.	2	i	Nordland	av	denne	arten	som	hekker	i	
NØ-Europa	og	Asia.

Lappsanger Phylloscopus borealis
Saltdal:	 Sang	 på	 �	 forskjellige	 lokaliteter	
sørvest	 for	 Rognan.	 Lokalitet	 1	 v/Skard	
�+10/6*,	 lokalitet	 2	 v/Jarbruvatnet	 24/6*	
og	 lokalitet	 �	 v/Ingeborgvatnet	 1+�/7*	

(JÅA).	 På	 den	 siste	 lokaliteten	 ble	 en	
fugl	også	sett.	Funn	nr.	6-8	i	Nordland	av	
denne	arten	som	nærmest	hekker	i	Sverige	
i	nærheten	av	Abisko.	I	Norge	hekker	arten	
fåtallig	øst	i	Troms	og	i	Finnmark.

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Rødøy:	1	ind.	Myken	29/9	(TKO,	ORD)fn.
Røst:	 Røstlandet:	 Første	 ind.	 15/9	 (MEG,	
THE).	 Høyeste	 antall:	 6	 ind.	 22/9	 og	 7	
ind.	28/9	(�D)	(RØF).	Min.	15	ind.	denne	
høsten.	 Arten	 hekker	 fra	 Uralfjellene	 og	
østover. 

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 
Alstahaug:	1	ind.	Parkveien,	Tjøtta	9/9	
(PSH).
Saltdal:	Syngende	ind.	hørt	Dverset	1/6	
(JÅA).
Røst: 2	ind.	Røstlandet	15/9	(RØF).	

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Sen høst: Røst: 1-2	ind.	Røstlandet	1-5/10	
(MEG,	SBA)fn.

Fuglekonge Regulus regulus
Vinterobs.: Herøy:	1/1	v/Storvatnet,	Nord-
Herøy	og	på	Engan.	2	ind.	begge	steder.	
Dessuten	2	ind.	Vikvatnet,	Nord-Herøy	
25/12	(AIO).

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Sen høst: Røst: 1-2	ind.	Røstlandet	1-5/10	
(MEG,	SBA)fn.

Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Sen høst: Røst: 1	 ind.	 Røstlandet	 1+5/10	
(MEG,	SBA,	THE)fn.

Stjertmeis Aegithalos caudatus
Alstahaug:	Tjøtta:	5	ind.	v/
Russerkirkegården	4/12	og	�	ind.	Øvre	
Sundet	�1/12	(PSH).

Dønna:	1	ind.	Titternes	6/10	(Eivind	
Smørvik) fn.
Meløy:	�	ind.	Bjærangsfjord	2/10	(Ole	
Birkelund,	RBI) fn	og	�	ind.	Åmnes	28/10	
(Laila	Setvik	Loe).	
Narvik:	 �	 ind.	 Narvik	 25/10	 (Edgar	
Edvardsen).	
Saltdal:	1	kull	i	Nestbyholmen	2/7	(JÅA).	
Vega:	4	ind.	Sundsvoll	22/10	(JAN).

Løvmeis Parus palustris
Meløy:	 1	 ind.	 Bjærangen	 21/10	 (ØBI)	 og	
1	 ind.	 Spildra	 22/12	 (MFA)fn.	 Fortsatt	
eneste	 kommunen	 i	 fylket	 der	 arten	 sees	
regelmessig.

Toppmeis Parus cristatus
Meløy:	1	ind.	Ørnes	sommeren	2007	(Karl	
Birger	 Strann).	 Ca.	 15	 funn	 i	 Nordland,	
men	 arkivet	 til	 LRSK	 er	 mangelfullt	 for	
denne	arten	som	hekker	i	barskogsområder	
over	hele	landet	sør	for	Nordland.	

Svartmeis Parus ater
Hekking: Nesna:	2	ad.m/8	unger	Strandåsen	
sist	i	mai	–	først	i	juni	(AIO).
Vågan:	 Min. 6	 ind.	 Jorden,	 Laukvik	 25-
26/�	 og	 �	 ind.	 24-26/11.	 Min.	 2-�	 par	
hekket	(FSO).

Spettmeis Sitta europaea 
Nesna:	 1	 ind.	 Nesna	 medio	 sept.*	
(Jensine	Remmen).	Funn	nr.	9	 i	Nordland	
av	 denne	 arten	 som	 er	 utbredt	 sør	 for	
Trondheimsfjorden.

Pirol Oriolus oriolus
Brønnøy:	1	ind.	(1K)	Brønnøysund	21/10*	
(D)	(Brynjar	Harsvik).	
Funnet	er	nr.	7	i	Nordland	av	denne	arten	
som	registreres	årlig	 i	de	sydligste	delene	
av	landet.

Trekryper Certhia familiaris
Kysten og nordfylket: Alstahaug:	Parkveien,	
Tjøtta:	1	ind.	22/10,	�/11	og	10/12	samt	2	
ind.	26/10	(PSH).
Meløy:	1	ind.	Engavågen	14/1	(RBI) fn.
Røst:	1	ind.	Røstlandet	17/9	(MEG,	SBA,	
THE)	 og	 22/9	 (MEG,	 HEG).	 Ny	 art	 for	
Røst.	

Tornskate Lanius collurio
Herøy:	 1	 (1K)	 ind.	 Gåsvær	 1/9	 (AIO)	
og	 22/9	 (ringmerket)	 (AIO,	 THC).	
Sannsynligvis	samme	fugl.
Rødøy:	2	(1K)	ind.	Myken	ringmerket	27-
30/9 (AIO, m.fl.). Muligens et 3. ind. på 
øya.
Røst:	 1	 (1K)	 ind.	 Røstlandet	 7/10	 (THE,	
MEG,	SBA).	
Træna:	1	ind	Husøy	11/10	(ORD,	TKO) fn.
Funn	nr.	28-�1	i	Nordland.	I	Norge	hekker	
arten	 i	 Rogaland,	 Agderfylkene	 og	 på	
Østlandet.

Varsler Lanius excubitor
Grane:	 1	 ind.	 Dunfjell,	 Majavatn	 15/7	
(Bjørn	 Berg)fn	 og	 Fellingfors	 15/10	
(JIK)fn.

Trekryper, Røst.   Foto: Martin Eggen
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Rana: 1	 ind.	 (1K)	 Nevernes,	
Dunderlandsdalen	11/8	(POS,	Johannes	E.	
Anonby).
Røst:	1	ind.	Røstlandet	9/5	(SBA).
Vågan:	 1	 ind.	 Jorden,	 Laukvik	 21/1	
(FSO).
Tidligere år: Vefsn:	 1	 ind.	 Bjørnådal	 en	
gang	i	1984	(ESH.	Kilde:	POS).	

Lavskrike Perisoreus infaustus
Vefsn:	�	ind.	Ravatnet	18/7	eller	19/7	(INS).	
Omtales	 som	 ”helt	 vanlig”	 i	 Eiterådalen	
(ESH.	Kilde:	POS).

Nøttekråke Nucifraga caryocatactes
Hemnes:	1	ind.	Valla	8/9	(Ole-Bernt	Monsen	
via	Jan	Sande.	Kilde:	POS).	Dessuten	2	ind.	
i	 Korgen	 19/9.	 Disse	 fuglene	 kan	 ha	 vist	
karakterene	til	den	smalnebbete	underarten	
macrorhynchos	 ”sibirnøttekråke”	 (Jan	
Sande.	Kilde:	POS).
Nesna: 1 ind. Nesna flere dager midt i sept. 
(Johanne	Oppland	til	AIO).	Arten	ble	også	
sett	her	i	feb.	2000	og	da	var	det	vissnok	et	
bilde	i	lokalavisa	(Kilde:	AIO).
Rana:	1-2	ind.	som	viste	karakterene	til	den	
smalnebbete	 underarten	 macrorhynchos	
”sibirnøttekråke”	i	Meyerparken	i	sentrum	
av	 Mo	 i	 Rana	 �-19/9*	 (kanskje	 også	
tidligere) (D) (POS m.fl.). Dessuten 1 
ind.	Ytteren	5/9	 (underart	 ikke	meldt	 inn)	
(AEN).
Saltdal: 1 ind. flygende forbi Høyjarfallmoen 
6/10	(JÅA).

Kaie Corvus monedula
Nesna:	1	ind.	Nesna	16/�	(AIO).
Rana:	 2	 ind.	 Utskarpen	 1/6	 (POS,	 HVÅ,	
MAR).	
Træna:	4	ind.	Husøy	6-8/11	(IJO,	VJO)fn.
Vestvågøy:	 1	 ind.	 Leknes	 v/ungdomshuset	
28/1	(Pål	Eikås).
Vågan:	1	ind.	Henningsvær	�/4	(JST).

Kornkråke Corvus frugilegus
Alstahaug:	 1	 ind.	 Tjøtta	 27/4	 (PSH,	
Brynjulf	Liland).
Dønna:	 2	 ind.	 Skei	 21/6	 (Eivind	
Smørvik)fn.
Meløy:	 2	 ind.	 (ad	+	 juv.)	Bjærangen	21/4	
(Sverre	Birkelund).
Lurøy:	1	ind.	(2K?)	på	fotballbanen	Sleneset	
5/4	 (D)	 (Frode	 Johansen.	 Kilde:	 POS).	
Vega:	1	ind.	Kirkøy	ca.	14/�	(TKO).
Vestvågøy:	 1	 ind.	 Ballstad	 4/4	 (John	 Inge	
Berg,	ABS,	HHO)	og	en	fugl,	sannsynligvis	
den	 samme,	 på	 Leknes	 omtrent	 samtidig	
(John	Nyvoll).
Værøy:	 1	 ind.	 Sørland	 17/2	 og	 28/�.	 Ble	
også	sett	i	oktober	2006	(FCH)fn.

Rosenstær Sturnus roseus
Herøy:	 1	 ind.	 (1K)	Gåsvær	2�/9**	 (AIO,	
THC).
Vågan:	 1	 ind.	 Vinje,	 Gimsøya	 fra	
månedsskiftet	 sept./okt.	 til	 5/11**	 (D).	
Da	 døde	 den	 etter	 å	 ha	 vært	 pusk	 noen	
dager (Johan Helge Gjendal m.fl.). Ny 
kommuneart.	 Se	 og	 Havørna	 fra	 2007.	
Fuglen	 er	 innlemmet	 i	 samlingene	 ved	
Helgeland	museum,	naturhistorisk	avdeling	
i	Mo	i	Rana.
Tidligere år: Røst:	 1	 ind.	 Røstlandet	 24/9-
4/10-2006**	(D)	(SBA).	
Funn	nr.22-24	i	Nordland.	Arten	hekker	
nærmest	fra	Svartehavet	og	østover.

Rosenstær, Gimsøy.   Foto: John Stenersen

Pilfink Passer montanus
Tidligere år: Narvik:	Håvikleira:	1	ind.	
8/9	og	�	ind.	9/9-200�	(Jan	Erik	Berglihn).	
(Dette	er	en	presisering/justering	av	200�-
rapporten.	Er	tatt	med	hos	NFKF:	Fugler	i	
Norge	200�.	Se	Ornis Norvegica	Vol.	�1,	
nr.	1-2008).	
	
Bokfink Fringilla coelebs 
Vinterobs.: Alstahaug:	1	M	Parkveien,	
Tjøtta	17/1	og	�1/12	(PSH).
Herøy:	2	MM	på	foringsplass	Tenna	8/12	
(AIO).
Meløy:	Halsa:	1	ind.	�/2,	1	F	2/12	og	1	M	
desember	(ØBI).

Bjørkefink Fringilla montifringilla
Vinterobs.: Meløy:	1	ind.	Meløya	8/1	
(Hegge)	og	1	ind.	Halsa	14/1	(ØBI).
Nesna:	1	ind.	Nesna	18/2 (Bjørn	Sture	
Pedersen).
Saltdal: 2	MM	Høyjarfallmoen	i	hele	
desember	(JÅA).
Sortland:	1	ind.	Strand	22/1	(Edon	
Hansen).
Vega: 2	ind.	Marken	i	jan.	(T.	Pedersen).
Vestvågøy:	2	 ind.	på	Toftan	5/1	(HVÅ).	1	
ind		Hornsbakken,	Gravdal	28/1	(JOL).
Øksnes:	1	ind.	Myre	20/1	(Per	Olsen).

Grønnsisik Carduelis spinus
Vinterobs.: Alstahaug:	Parkveien,	Tjøtta:	1	
par	10/1,	1	(2K)	F	ringmerket	11/1,	1	(2K)	
M	ringmerket	12/1	og	1	F	18+20/1	(PSH).
Moskenes:	Opptil	5	ind.	(begge	kjønn)	
Sørvågen	mange	dager	fra	�0/10	til	1�/12	
(RWA).
Rana:	9	ind.	Ytteren:	9	ind.	1/1,	5	ind.	7/1	
og	1	ind.	1�/1	(AEN).
Saltdal: Småflokker i Rognan første del av 
januar	(JÅA)fn.

Tornirisk Carduelis cannabina
Tidligere år: Andøy:	1	ind.	Dverberg	2/6-
200�	(JHM).	Uteglemt	tidligere.	(Er	tatt	
med	hos	NFKF:	Fugler	i	Norge	200�.	
Se	Ornis Norvegica	Vol.	�1,	nr.	1-2008).	
Funn	nr.	11	i	Nordland	etter	1955.	

Bergirisk Carduelis flavirostris
Vinterobs.: Herøy:	1�	ind.	Tenna	1/1	
(AIO).	
Meløy:	�	ind.	Bjærangen	16/1	(Kjell	
Birkelund)	og	10	ind.	Halsa	samme	dag	
(Harald	Wolden).
Vågan:	 2	 ind.	 Gjersvold,	 Laukvik	 1�/1	
(FSO)	og	1	ind.	Engøya,	Henningsvær	21/1	
(JST).

Brunsisik Carduelis (flammea) cabaret
Hemnes:	 1	 ind.	 Røssvatn	 nord	 �0/7	
(AEN).
Herøy:	 1	 ind.,	 sammen	 med	 8	 gråsisik	
Silvalen,	Nord-Herøy	1/1,	1	M	Åsen	28/7	
(AIO).
Meløy:	1	ind.	Halsa	22/1	(ØBI).
Nesna:	 Ungfugler	 ringmerket	 Skogsøy:	 1	
ind.	21/8	og	2	F-fargete	ind.	16/9	(AIO).
Røst:	1	ind.	Røstlandet	16/9	(RØF).	
Vestvågøy:	 1	 ind.	 ringmerket	 Toftan	 26/8	
(HVÅ).
Etter	 å	 ha	 gått	 fra	 å	 bli	 regnet	 som	 en	
underart	av	gråsisik	til	å	få	status	som	egen	
art,	 er	 pendelen	 nå	 i	 ferd	 med	 å	 svinge	
tilbake	 igjen,	 og	 cabaret	 betraktes	 ikke	
lengre	som	egen	art	i	for	eksempel	Sverige.	
Det	har	vist	seg	at	formen	ikke	kan	skilles	
fra	gråsisik	ved	hjelp	av	DNA-analyser,	selv	
om	mange	individer	kan	feltbestemmes.

Gråsisik Carduelis flammea rostrata
Herøy:	 1	 ind.	 (1K)	 Gåsvær	 22/9**	
(D)	 (AIO).	 Fuglen	 viste	 karakterene	
til	 underarten	 rostrata.	 Dette	 er	 første	
godkjente	 observasjon	 av	 denne	 vestlige	
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underarten	 i	 Nordland.	 Det	er	 imidlertid	
ting	 som	 tyder	 på	 at	 denne	 varianten	 av	
gråsisik	ikke	er	så	uvanlig	som	dette	skulle	
tilsi. Det er rapportert om flere ”ikke-
innsendte”	 funn	 fra	 Lofoten	 (Røst	 og	
Vestvågøy)	 og	Troms	 (Karl-Birger	 Strann	
til	 HVÅ).	 Gråsisikkomplekset	 (gråsisik-
brunsisik-polarsisik)	er	 i	det	store	og	hele	
et	område	hvor	det	ikke	hersker	enighet	om	
hva	som	er	art	og	hva	som	er	underart.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Alstahaug:	Parkveien,	Tjøtta:	1	(2K)	M	
17/1,	1	(2K)	F	20/1,	1	(2K+)	F	27/1	og	1	
M		28/1	(PSH).	
Bodø:	2	ind.	Evenseth	14/1	(HDY).
Rana: 1 M i gråsisikflokk Straumen 27/1 
(POS,	EBU,	AEN).
Herøy:	Silvalen,	Nord-Herøy:	4	ind.	i	
flokk 1/1 (AIO), 1 ind. ringmerket, Åsen 
20/1	og	1	M	samme	sted	10/2.	Dessuten	2	
ind.	4/�	og	1	F	18/�	(AIO).
Meløy: flere ind. Vallsjøen i januar (Jan 
Ole	Tindvik).
Moskenes:	1	ind.	Sørvågen	17/2	(RWA).
Nesna:	Min.	2	ind.	på	foringsplass	
Skogsøy	1�-14/1	(AIO,	COL).	Min	�	ind.	
(begge	kjønn),	samme	sted	2�-28/1	(AIO).
Rødøy:	6	ind.	Myken	27/9	og	1	ind.	
ringmerket dagen etter (AIO, m.fl.).
Røst:	Observert	fra	15/9	til	6/10	(RØF).	
Toppnotering	med	20	ind.	19/9.	Flere	

dager	med	10	ind.	Den	29/9	ankom	en	
ny flokk på 10 ind. der samtlige ble 
ringmerket.	Opptil	15	ind.	daglig	først	
i	oktober.	Min.	�0-�5	ind.	totalt	denne	
høsten.	Sannsynligvis	mange	fugler	av	den	
vestlige	underarten	hornemanni.
Vega:	1	ind.	Vallsjø	20-24/1	(JAN).	
Vestvågøy: Min.	1	ind.	Toftan	11/1	(HVÅ)	
og	1	ind.	i	Stamsund	27/1	(ABS).
Tidligere år: Røst:	Forekomsten	i	
månedsskiftet	september/oktober	2006	
var	mildt	sagt	uoversiktlig.	Opptil	15	
fugler	som	viste	karakterene	til	underarten	
hornemanni kan	ha	oppholdt	seg	på	øya	
i	perioden.	Av	disse	ble	9	sendt	NSKF	
- alle godkjent. Se 2006-rapporten for flere 
detaljer.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Bodø: 2	 ind.(1K?)	 tatt	 av	 katt	 Helligvær	
16/7	(Ståle	og	Halvor	Prestøy).

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
Hekking: Rana:	 1	 par	 m/4	 unger	 27/6	
(AEN).

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Røst: Totalt	 4-6	 ind.	 Røstlandet	 8-24/9.	
Maks.	 2	 ind.	 på	 en	 dag	 (1D)	 (RØF).	
Regnes	 som	 4	 funn	 (RØF).	 Funn	 nr.	 24-
27	i	Nordland	av	denne	arten	som	i	Norge	
hovedsakelig	hekker	på	Sør-	og	Østlandet.

Konglebit Pinicola enucleator 
I	slutten	av	2006	og	begynnelsen	av	2007	
var	det	en	stor	invasjon	av	konglebit	i	
blant	annet	Nordland.	I	vårt	fylke	ble	
særlig	mange	fugler	registrert	i	Salten	og	
Lofoten.	Se	også	Havørna	for	2007.
Andøy:	1	M	Forfjord	16/2	(Ole	Petter	
Bergland).
Bodø:	Dukket	opp	i	Bodø-området	høsten	
2006.	På	nyåret	i	2007	økte	opptredenen,	

Polarsisik med karakterer til underarten 
hornemanni, Røst.   Foto: Martin Eggen

og	det	toppet	seg	i	januar	med	208	ind.	
26/1	(TEK,	HDY).
Flakstad:	Ca.	40	ind.	på	Vareid	27-28/1	
(Frithjof	Henriksen)
Hadsel: Min.	25	ind.	Hanøy	5/2	(FSO)fn. 
Flere	obs.	Børøya	i	februar	(Jens-Are	
Johansen).	
Herøy:	1	F-farget	ind.	Johus,	Nord-Herøy	
21/1	(AIO).
Meløy: �	ind.	Åmnes	14/1	(Laila	Setvik	
Loe, Ola Arnfinn Loe). Maks. 10 ind. 
Neverdal	14/1	og	1	ind.	samme	sted	27/1	
(JIK)fn.
Moskenes: En liten flokk på Sørvågen 13-
15/2	(RWA).	Sett	av	andre	litt	tidligere.
Narvik:	4	ind.	(1M	og	�FF)	i	Narvik	11/1	
(Roar	Dahl).	Ankenesstrand:	2	ind.	noen	
dager	fra	20/1	og	6	ind.	(4	1K	+	2	FF)	5-
10/2	(Turin	N.	Strøm).	Min.	5	ind.	Håvik	
10/2	(EBR).
Rana:	1-2	ind.	i	sentrum	av	Mo	i	Rana	
flere dager i perioden 6/2 – minst 2/3, men 
min.�	forskjellige	ind.	involvert	(2	[2K]	
MM og 1 F) (POS m.fl.). 2 ind. Dalselv 
2�-26/2	(Anja	Baines)fn.
Saltdal:	7	ind.	Rognan	18/1	(D)	(JÅA).
Vestvågøy: Hornsbakken,	Gravdal:	�	ind.	
1/2,	1	ind.	1�/2,	minst	7	ind.	14/2	og	minst	
5	ind.	17/2	(JOL,	sammen	med	Ruben	
Larsen	17/2).	Ingen	av	fuglene	var	helt	
røde.	20-�0	ind.	på	Evjen	6/2	(ABS).	4	ind.	
v/Fygle	skole	(Johan	Sirnes)	og	6	ind.	på	
Sandberg	(Reidun	Sirnes)	6/2.	Også	�	ind.	
på	Sandberg	11/2	(Johan	Sirnes).	10-15	ind.	
i	Stamsund	15/2	(Pål	Eikås).	En	død	fugl	
funnet	i	Gravdal	sentrum	ca.	20/2	(Jermund	
Liljedal).	Ny	kommuneart.
Vågan:	Invasjonen	starter	18/1	med	8	ind.	
i	Henningsvær	(JST)	og	10	ind.	Kvitfossen	
(FSO). Så fulgte 44 ind. i 3 flokker fra 
Kvitfossen	til	Hadselsand	21/1	(FSO),	
121	ind.	i	Laukvik	22/1	(FSO),	1	ad.	M	
Gimsøya 22/1 (JST), min. 40 ind. i flere 

flokker Vestpollen-Lakselva 24/1 (JST), 
min.	45	ind.	Kabelvåg	�0/1	(JST),	min.	
40	ind.	på	nordsida	av	Store	Molla	4/2	
(FSO),	5	ind.	Sauøya,	Henningsvær	(JST)	
og	�	ind.	Laukvik	(FSO)	5/2,	min.	�0	ind.	
i	Raftsundet	5/2	(noen	av	disse	i	Hadsel	
kommune)	(FSO),	�	ind.	i	Kabelvågmarka	
12/2	(Jens-Edvard	og	Adrian	Henriksen),	1	
F	v/Rørvikvatnet	12/2	(JST),	1	M	Laukvik	
og	4	ind.	på	Sandsletta	14/2	(FSO)	og	til	
slutt	�	MM	i	Laukvik	25/2	(FSO).
Øksnes:	1	ind.	Myre	28/1	(Isak	Isaksen).

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Uvanlig område: Værøy:	Et	sjeldent	syn	i	
kommunen	var	4	ind.	(2	par)	Sørland	17/2.	
(FCH)fn.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Hekking: Vefsn:	Bjørnådal:	1	M	12-24/2	
+	11/4	og	�/5.	1	par	i	”vårleik”	9/5.	En	
eller begge fuglene sett flere ganger 17/5-
27/6.	Sannsynligvis	også	en	unge	16/6.	
Sikker	obs.	av	1	unge	som	ble	matet	av	
foreldrene	17-18/6*.	Hunn	sett	mate	2	
unger	19/6*.	Siste	obs.	av	familien	var	

Konglebit, ung hann, Kabelvåg.   
Foto: John Stenersen
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altså	27/6	(ESH.	Kilde:	POS).	Dette	er	
første	kjente	hekkefunn	i	Nordland.
Andre obs.: Rana:	1	ind.	Brennslettveien,	
Selfors	fra	ca.	27/�	til	�/4	(Grener	
Forshei.	Kilde:	POS).	2	ind.	Mo	i	Rana	
24/�	(Terje	J.	Hansen)fn,	1	ind.	Selfors	
20/5	(Lillian	Arntsen.	Kilde:	POS)fn,	1	F	
Brennslettveien,	Selfors10/6	(D)	og	1	ind.	
26-28/6	(Bjørn	Leirvik.	Kilde:	POS).
Saltdal:	1	ind.	Høyjarfallmoen	15/�-4/4.	
Hørt	syngende	de	siste	dagene	(JÅA).
Træna:	1	ind.	Husøya	28/4	(IJO)fn.
Øksnes:	1	ind.	Myre	ca.	1	uke	fra	9/6	(D)	
(Isak Isaksen m. fl.)

Lappspurv Calcarius lapponicus 
Hekking: Røst:	4	ind.	om	sommeren,	minst	
1	par	hekket	 (HEG).	Dessuten	sett	nesten	
hver	 dag	 siste	 halvdel	 av	 september	 med	
min.	20	ind.	2�/9	(RØF).

Snøspurv	Plectrophenax nivalis
Vinterobs.: Alstahaug:	 1	 ind.	 hørt	 Søvik	
4/2	(PSH,	THC),	2	ind.	Prestegårdsstranda,	
Tjøtta	 8/2	 (Lise	 Hatten)	 og	 1	 ind.	 o/
Svarthaugen	19/2	(PSH).
Bodø:	14/1	Bodøsjøen:	1	ind.,	14/1	og	18	
ind.	11/02	(THE),
Hadsel:	�	ind.	Morfjordneset	18/2	(FSO)fn.
Herøy:	1	F-farget	ind.	Tennvalen	21/1	(AIO).	
Nesna:	1	F-farget	ind.	Revsnes,	Nesna	27/1	
(AIO).
Rødøy:	 �	 ind.	 Sleipnes	 28/1	 (Cecilie	
Sandnes,	HEH).
Røst:	1	ind.	Kalvøya	28/1	(SBA)fn.
Vågan:	7	ind.	Laukvik	havn	24/1	(JST).
 
Gulspurv	Emberiza citrinella
Lofoten/Vesterålen: Hadsel: 1	par	Børøya	15/2	
(Jens-Are	Johansen).	Sett	her	�	år	på	rad.
Sortland: 1	 ind.	 Selnes	 18/2	 (Marian	
Leonardsen).

Vierspurv Emberiza rustica
Rana:	 2	 MM	 i	 sommerdrakt	 Leirbakken,	
Altermark	7/5*	(Hege	Rølvåg).	Fuglene	var	
i en flokk på 10, sannsynligvis alle Emberiza,	
men	LRSK	har	ikke	nok	informasjon	til	å	
avgjøre	hvilke(n)	art(er)	de	siste	8	tilhørte	
(vierspurv	kan	ikke utelukkes).	Funn	nr.	5	i	
Nordland	av	denne	arten	som	i	Norge	har	
sitt	viktigste	hekkeområde	i	Hedmark.	

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nesna:	 1	 M	 Stranda,	 Skogsøy	 1�-28/6.	
Ringmerket* (D) (AIO, m.fl.).
Røst:	1	ind.	Bombehagen,	Røstlandet	5/10	
(MEG).
Tidligere år: Røst:	1	ind.	Røstlandet	19/9-
200�	 (Kjell	 Ruud	 Mjølsnes,	 Oddgeir	
Djøseland,	 John	 Grønning). Uteglemt	
tidligere.	(Er	tatt	med	hos	NFKF:	Fugler	i	
Norge	200�.	Se	Ornis Norvegica	Vol.	�1,	
nr.	1-2008).	
Funn	nr.	10-12	i	Nordland	av	denne	spurven	
som	 i	 Norge	 bare	 er	 påvist	 hekkende	 i	
Finnmark.	
	
Sivspurv	Emberiza schoeniclus
Tidlig og avvikende ind.: Vestvågøy:	 En	
delvis	 albino	 fugl	 på	 Toftan	 20-21/�*	 (D)	
(MAR,	HVÅ).

Sivspurv, delvis albino, Toftan.   
Foto: Harald Våge

Observatørliste:	

ABS-Ann	Britt	Pilegaard-Simonsen
AEN-Arne	Engås
AIO-Atle	Ivar	Olsen
ANB-Anni	Breivik
BDØ-Beathe	Dømbe
BJV-Bernt	Jarle	Vatland
COL-Cecilia	Olsen
EBE-Espen	Andre	Bergersen
EBR-Eivind	Braseth
EFU-Einar	Furuheim
ESH-Eldfrid	Strompdal	Henriksen
FCH-Frank	Christensen
FSO-Frantz	Sortland
HDY-Helge	Dypfest
HEG-Håvard	Eggen
HHO-Helge	Emil	Holand	
HEH-Helga	Saksen	Hammer
HVÅ-Harald	Våge
HØD-Harry	Ødegaard
INS-Inge	André	Grubben-Strømnes-						
IJO-Ivar	Johansen
JAN-Johan	Antonsen
JIK-Jan	Inge	Karlsen
JOL-Jon	Olav	Larsen

JSI-Johan	Sirnes
JST-John	Stenersen	
JSU-Jon	Suul
JHM-Jørn	Helge	Magnussen
JÅA-Johan	Åge	Asphjell
MAR-May	Arild
MEG-Martin	Eggen
MFA-Magnar	Fagerli	
NVL-NOF	Vestvågøy	lokallag
ORD-Ole	Roar	Davidsen
POS-Per	Ole	Syvertsen
PSH-Paul	Shimmings
RBI-Raymond	Birkelund
RJO-Ronny	Johansen
RWA-Robert	Walker
RØF-Røstfolket
SBA-Steve	Baines
THC-Thomas	Holm	Carlsen	
THE-Thor	Edgar	Kristiansen
TPE-Torbjørn	Pedersen
TKO-Terje	Kolaas
VJO-Viviann	Johansen
ØBI-Øystein	Birkelund

Hybrid stokkand x stjertand, hann - Røstlandet. Foto: Steve Baines
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Utflukt til Tomma på Villblomstens dag
NOF Nesna og Omegn Lokallag

av Tom Kenneth Sandvær

Tomma,	 en	 søndag	 i	 juni.	 Nesna	
Ornitologiske	 Forening	 skal	 på	 tur	 til	 en	
av	 de	 tre	 øyene	 i	 kommunen.	 Siden	 det	
også	 er	 villblomstens	 dag,	 har	 vi	 med	
oss	 en	 botaniker.	 Målet	 er	 Husbymarka	
Naturreservat.	Her	er	et	mangfoldig	fugleliv,	
men	også	verdens	rikeste	forekomst	av	den	
sjeldne	tresorten	”smalasal”.	

Vi	 går	 langs	 hovedveien	 nordover	 fra	
Husby	 Gård,	 engang	 hovedsete	 for	 det	
enorme Giske-godset. Gåsbuen flyr i en 
stor	sirkel	og	varsler	med	sin	karakteristiske	
gjennomtrengende	 låt.	Den	har	nok	unger	

et	 sted	 på	 åkeren.	 Fire	 skvat-tjeld	 sitter	
på	 gjerdepålene	 og	 vipper	 med	 hodet.	
Lokalkjente	 Peter	 Engbakk	 forteller	 om	
storbonden	som	bodde	her	 i	gamle	dager,	
da han fikk anlagt en egen lysthage for sin 
datter som kom tilflyttende søranifrå, og 
importerte	 ulike	 plantevekster	 fra	 hennes	
hjemsted for at hun skulle finne seg til rette 
på	Tomma.	

Vi	 svinger	 oss	 inn	 på	 en	 overgrodd	
traktorvei.	En	gammel	gråor	står	og	vokter	
på	 andre	 siden	 av	 grøfta.	 Fuglekvitteret	
øker	 i	 volum.	Et	 par	 av	 fugleentusiastene	

En av de litt yngre friluftsentusiastene, Magnus Eidissen, benytter kaffepausen til å ta en 
liggende bøk i nærmere øyesyn. Foto: Tom Kenneth Sandvær

stopper	 opp	 et	 minutt	 og	 lytter.	 Vi	 hører	
både	 gransanger,	 sivspurv,	 rødvingetrost	
og måltrost blant flere av de vanligere 
småfuglene.	Vi	har	så	vidt	begynt	å	gå	igjen	
da	det	rasler	noe	voldsomt	i	et	kratt	langs	
stien	før	noe	stort	farer	opp	og	forsvinner	
inn	i	skogen.	En	orrfugl.

Gresset	 er	 vått	 etter	 natten.	 Strandrør,	
engreverumpe,	 skogburkne	 og	
sumphaugeskjegg	slikker	oss	langs	føttene	
og	legger	igjen	fuktige	visittkort	i	form	av	
blader	og	frø,	mens	de	minste	konsentrerer	
seg	om	ikke	å	trå	på	skogssneilene	-	for	da	
blir	det	jo	regn.	

Botaniker	 Unn	 Tveraabak	 lyser	 opp	 og	
går	bort	til	en	omfangsrik	istervier.	Den	er	
knall	gul.	Solen	gjør	at	den	skinner	som	om	
den stod i flammer. Til lydhøre turdeltakere 
forteller	hun	velvillig	om	plantene	vi	møter	
langs	 stien.	 Skogstorknebb,	 hvitbladtistel,	
jonsokkoll,	 ormetegl,	 vårerteknapp	 og	
liljekonvall.	Hun	bøyer	seg	ned	foran	noe	
hun	kaller	 smalkjempe	og	 forteller	at	den	
en	gang	var	en	vanlig	kulturplante,	men	at	
den	 nå	 er	 utrydningstruet.	 Foruten	 et	 par	
tilfeller	på	Løkta	og	i	Alstadhaug,	har	hun	
aldri	 sett	 den	 så	 langt	 nord	 før.	 Engbakk	
leder	oss	inn	på	en	mindre	sti.	Det	føles	som	
om	vi	går	inn	i	en	jungel.	Her	er	små	bekker,	
planter	og	buskevekster	i	alle	varianter.	En	
diger	bøk	har	falt	over	ende,	kanskje	i	fjor,	
men	spirer	for	fullt	allikevel.	

Vi	 vandrer	 videre	 langs	 en	 hasselskog,	
som	 for	 øvrig	 er	 meget	 sjelden	 på	 disse	
breddegrader,	og	deretter	gjennom	en	svær	
granskog.	Trærne	er	gigantiske.	De	må	være	
plantet	for	veldig	lenge	siden.	Vi	øyner	et	
håp	om	å	 støte	på	 reir	 til	hønsehauk	eller	
annen	 rovfugl	 i	den	 tettvokste	skogen,	og	
speider	 optimistisk	 langs	 stammene	 som	

strekker	 seg	 bestemt	 opp	 og	 forsvinner	
mot	 oven.	 Noen	 få	 lysglimt	 presser	 seg	
igjennom,	akkurat	nok	 til	at	konturene	av	
greinene	lar	seg	forme.	

Der!	 -	 et	 reir.	 Kikkerten	 bekrefter	
oppdagelsen,	men	avslører	samtidig	to	reir	
til.	”Det	der	må	være	kråke”	-	mener	noen,	
eller	 ”skjære”	 sier	 andre.	 Jeg	 må	 si	 meg	
enig.	Ingen	hønsehauk	denne	gangen	altså.	
Fangstfellene	til	de	små	spindelkunstnerne	
med	kors	på	ryggen	kleber	seg	til	ansiktet	
mellom	hver	gran	vi	passerer.	Det	klør	over	
alt	når	vi	er	ute	i	lyset	igjen.

To	 ravner	 utstøter	 korte	 skrik	 idet	 de	
passerer	 et	 stykke	 over	 oss	 på	 vei	 mot	

Joakim Einmo studerer fargene i den 
giftige planten firblad.  Foto: Tom Kenneth 
Sandvær
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fjellet.	Terrenget	åpner	seg.	En	gjerdesmett	
diskuterer	 med	 en	 artsfrende	 litt	 lenger	
bort,	 mens	 en	 jernspurv	 proklamerer	 sine	
strofer	 fra	 et	 tre.	 Tveraabak	 plukker	 opp	
en	 plante	 jeg	 aldri	 har	 lagt	 merke	 til	 før	
og forklarer at dette er firblad, tilhørende 
giftliljefamiljen.	 ”Denne	 bør	 man	 ikke	
koke	suppe	på”.	Hun	tar	frem	et	par	luper	så	
alle	kan	få	nærmere	innsyn	i	de	fantastiske	
fargene	som	utbroderer	seg	i	hjertet	av	den	
struttende	planten.	

Fuglekvitteret	 fra	 de	 tallrike	 sangerne	 og	
den	 endeløse	 summingen	 fra	 insektene	
avbrytes	 av	 stemmen	 til	 Engbakk,	 som	
nå kan avsløre at vi nærmer oss noen fine 
eksemplarer	av	den	eksklusive	smalasalen,	
- arten Nesna Kommune fikk i oppgave 
å	 ta	 spesielt	 godt	 vare	 på	 av	 miljø-	 og	
utviklingsminister	Erik	Solheim.

De	vakre	smalasalene	er	i	full	blomst	nå.	De	
stikker	seg	frem	i	en	skråning	hovedsakelig	
bestående	av	almskog.	Treet	kan	minne	litt	
om	 rogn	 på	 denne	 årstiden,	 så	 det	 er	 på	
avstand	 litt	 vanskelig	 å	 skille	 artene	 når	

de	 slynger	 seg	 rundt	 hverandre	 mellom	
almen.	På	nærmere	hold	derimot,	ser	man	
at	smalasal	er	langt	mer	krokete	i	greinene	
og	har	taggete	blader.	
Det	totalfredede	treet	vokser	kun	to	steder	
i	 hele	 verden.	 Noen	 få	 individer	 vokser	
enkeltvis	på	ulike	steder	i	Nordland	og	i	Sogn	
på	vestlandet,	men	Tomma	besitter	altså	den	
desidert	hyppigste	forekomsten,	så	området	
her	 har	 derfor	 uvurderlig	 vitenskapelig	
interesse.	 ”Husbymarka	 Naturreservat	
er	 helt	 spesielt	 i	 biotopisk	 sammenheng,	
landskapet	rundt	hagemarksskogen	lager	en	
slags	paraboleffekt,	som	sammen	med	det	
rike	kalkinnholdet	i	grunnfjellet	gir	meget	
gode	 vekstvilkår	 for	 artene	 i	 området”,	
forklarer	Tveraabak.	

Vi	 drikker	 opp	 kaffen	 og	 bestemmer	 oss	
for	å	sette	kursen	hjemover.	Fem	låvesvaler	
seiler	 bekymringsløst	 på	 luftstrømmene	
mens	 de	 plystrer	 sine	 lekre	 toner.	
Undertegnede	 trekker	 inn	 noen	 ekstra	
dype	magedrag	med	de	herlige	duftene	fra	
alskens vekster og tenker at livet er fint på 
Helgelandskysten.

Smalasal finnes to steder i hele verden, hyppigst er forekomsten på Tomma. Foto: Tom 
Kenneth Sandvær

Søndag	21.	oktober	bestemte	 jeg	meg	 for	
å	 gå	 en	 lengre	 søndagstur	 siden	 det	 for	
en	 gangs	 skyld	 var	 oppholdsvær	 denne	
høsten.	 Med	 sekk	 og	 kikkert	 startet	 turen	
fra	 Kila	 til	 Langåsdalen	 over	 fjellet	 på	
Tjongsfjordhalvøya	i	Rødøy,	for	de	som	er	
lokalkjent.

Etter	 �-4	 timers	 vandring	 og	 et	 par	
kaffepauser	 begynte	 jeg	 å	 nærme	 meg		
Steintuva	 og	 ”Trollhålan”.	 Ikke	 spesielt	
mye	fugl	så	sent	på	året,	så	egentlig	var	det	
en	 trøst	 å	 komme	 nær	 ei	 stakkars	 havørn	
på	utkikk	etter	mat.	Havørna	kom	seilende	
i	lav	høyde	over	tretoppene	og	omtrent	på	
samme	høyde	som	meg	ettersom	jeg	fulgte	
høydedraget	på	Langåsen.	Ei	stund	beveget	
vi	 oss	 parallelt	 framover.	Fordelen	med	 å	
gå	 på	 høyden	 utover	 er	 nettopp	 utsikten	
over	”Trollhålan”og	myrene	i	Langåsdalen.	
Det	er	tett	blandingsskog	og	sitkagran	hele	
åssiden	 opp	 mot	 Steintuva	 og	 et	 yndet	
område	 for	 spetter,	 hauk	 og	 korsnebber.	
Lite	ante	jeg	hva	jeg	hadde	i	vente.

Klokka	nærmet	seg	seks	på	ettermiddagen	
og	en	viss	skumring	 fortalte	at	det	var	på	
tide	å	komme	seg	heimover,	men	først	ville	
jeg	lokke	på	spettene.	Jeg	gikk	ut	på	kanten	
på	rasteplassen	til	steintuva	og	plystret	mot	
Trollhålan. Gjentok plystresignalene flere 
ganger,	 men	 ikke	 et	 pip.	 Siden	 det	 er	 en	
post	 på	 denne	 rasteplassen	 satte	 jeg	 meg	
ned	for	å	skrive	i	turboka.	Det	er	helt	stille	
og	ei	nesten	 trolsk	 stemning	 i	 skumringa.	
Plutselig	 kommer	 ei	 skarp	 rekke	 korte	
fløyt så jeg nesten skvetter opp. Min 
første	 tanke	var	–	er	det	en	mobiltelefon..
Jeg	 reiser	 meg	 opp-	 	 og	 går	 sakte	 i	 den	

retningen	lyden	kommer	fra	og	hermer	de	
6-7 korte fløytesignalene så godt jeg kan. 
Med	ett	kjenner	jeg	lufttrykket	fra	en	fugls	
vinger	mot	hodet	mitt	og	ser	straks	etter	at	
fuglen		lander	på	ei	grein	i	treet	rett	foran	
meg.	Jeg	stirrer.	Dette	er	den	minste	uglen	
jeg	har	 sett	 .	 .	 den	 er	 jo	bare	på	 størrelse	
med en dompap. Jeg gjentar fløyterekken 
og	tror	knapt	hva	jeg	hører	når	den	svarer.	
Hva	 i	all	verden	er	dette	 for	en	skapning.	
Jeg	 fomler	 forsiktig	 fram	 mobiltelefonen	
og	 ringer	 Øystein	 Birkelund,	 og	 han	 er	
ikke i tvil når jeg gjentar fløytesignalene 
og	 beskriver	 skapningen.	 Dette	 er	 en	
spurveugle,	bare	den	har	de	karakteristiske	
skarpe korte fløytesignalene. Idet jeg prater 
flyr spurveugla opp i toppen på ei gran like 
ved	og	nekter	og	gi	lyd	fra	seg.	Men	straks	
samtalen	 er	 avsluttet	 kommer	 spurveugla	
tilbake	 og	 lander	 på	 nærmeste	 grein	 i	
hodehøyde.	Det	er	akkurat	som	den	vil	ha	
kontakt.	 Jeg	 kan	 vanskelig	 beskrive	 dette	
øyeblikket	 .	 .	 det	 er	 nesten	 magisk	 med	
bare	ugla	-	meg	og	stillheten	i	tussmørket.

Etter	minutter	i	stillestående	forundring	går	
jeg	bort	de	metrene	som	er	bort	til	posten	
med	boka,	for	den	holder	jeg	fortsatt	i	handa.	
Da	letter	ugla	og	kommer	etter	og	setter	seg	
i	samme	bjørka	som	postkassen	bare	et	par	
meter høyere. Jeg lager fløytesignalene 
nærmest	for	å	takke	henne	for	opplevelsen	
da	hun	overraskende	svarer	meg.	Dette	var	
bare	 helt	 fantastisk	 .	 .	 den	 virket	 jo	 ikke	
redd i det hele tatt. Etter enda flere minutter 
må	 jeg	 begynne	 heimturen,	 det	 er	 nesten	
mørkt	 nå.	 Da	 opplever	 jeg	 altså	 at	 ugla	
forflytter seg etter meg og kommuniserer 
villig	nesten	femti	meter.

Møtet med spurveugla – høsten-07
av Helga Saksen Hammer
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Det	 ramler	 meg	 ikke	 inn	 at	 jeg	 kan	
fotografere	henne.	Fra	en	tidligere	episode	
med	 fotografering	 av	 ei	 perleugle	 på	 90-
tallet	 hadde	 jeg	 dårlig	 erfaring	 med	 blits.	
Det	 er	 en	 annen	 historie,	 men	 kan	 nevne	
at da Henrik Engen fikk ei hekkende 
perleugle	i	kvistetasjen	syntes	han	det	var	
så	spesielt	at	han	tilkalte	stedets	journalist.	
Jeg	var	med	for	å	bestemme	uglearten.	Jeg	
glemmer	vel	heller	aldri	synet	av	ugla	som	
trykket	 på	 ungene	 sine	 innerst	 på	 denne	
kvisten.	Dessverre	oppdaget	familien,	som	
bodde	i	huset	at	det	ble	så	lite	å	se	til	ugla	
etter	besøket	vårt.	Det	viste	seg	etter	hvert	
at	perleugla	hadde	fått	hjertestans	og	lå	død	
over	de	døde	ungene	sine.	

Heldigvis	ble	ikke	spurveugla	på	Steintuva	
skremt,	og	jeg	har	ved	senere	anledninger	
sett	 etter	 den	 uten	 resultat.	 Kanskje	 en	
dag	 er	 hun	 der	 igjen,	 til	 da	 lever	 jeg	 på	
minnene.	

Vel	heime	om	kvelden	kunne	 jeg	 lese	om	
den	 tillitsfulle	 fuglen:	 ”I	 stor	 grad	 aktiv	 i	
skumringen	 (Mangelfullt	 mørkesyn	 når	
det	 er	 nesten	 mørkt).	 Ganske	 uredd	 og	
kan	 lokkes	fram	ved	imitasjon.	Sitter	ofte	
i	 grantopper.	 Lever	 av	 å	 drepe	 troster	
og	 spetter,	 så	 slik	 sett	 bodde	 den	 midt	 i	
matfatet.	Og	fugleboka	(	Gyldendals	store	
fugleguide)	stemte	på	alle	punkter.

Spurveugle. Foto: John Stenersen

I	 dag	 en	 det	 en	 nokså	 grå	 dag	 med	 lette	
snøbyger	 i	Bodø,	det	 er	 tidligere	kommet	
ca.	�0-40	cm	snø	som	dekker	marka.	Men	
på	denne	tid	av	året	kan	regn	og	vind	fra	vest	
fort	 forandre	 landskapet	 å	 gjøre	 det	 enda	
mørkere	slik	som	ofte	skjer	i	desember.	

Jeg	 sitter	 og	 ser	 på	 et	 fuglebrett	 utenfor	
vinduet	mitt,	de	første	meisene,	kjøttmeis,	
blåmeis,	granmeis	og	ei	svartmeis	er	på	plass	
mens	det	enda	er	ganske	mørk.	Så	dukket	
skjærene	opp,	iblant	kan	det	være	så	mange	
som 15-16 i tallet, fire nøtteskriker er også 
gjester	 på	 foringsplassen.	 Nøtteskrikene	
er	 noen	 som	 lager	 veg	 i	 vellinga	 på	
meisebollene,	 og	 har	 bedre	 balanse	 i	
kroppen	enn	sine	slektninger	skjærene.	På	
lysstolpen	 sitter	 ett	 par	 kråker	 som	 hører	
til i vårt kosthold, når de flyr fra toppen 
av	stolpen	kan	 jeg	 se	en	 liten	bevegelse	 i	
lysarmaturen,	 så	de	har	 litt	vekt	etter	god	
foring	 bestående	 av	 hundemat.	 Hund	 har	
jeg	ikke	lenger,	men	det	er	ingen	forandring	
i	innkjøp	av	hundemat.	Kråkeparet	er	blitt	
så	husvant	at	de	kommer	på	altanen	utenfor	
vårt	 soverom	 og	 tigger	 etter	 mat	 rund	
klokka	seks	om	morgenen,	glad	den	slipper	
å fly inn til Vikan (søppelplass) og ende 
sine	dager	i	en	hagleskur.

Det	 har	 vært	 mye	 rognebær	 i	 Salten	 i	 år,	
trærne	bugner	slik	jeg	ikke	kan	minnes	å	ha	
sett	dem	tidligere,	og	her	holder	enda	store	
flokker med gråtrost sammen med stadig 
flere sidensvanser etegilde på tre etter tre. 
Det	merkelige	er	at	de	foretrekker	enkelte	
av	rognebærtrærne	fremfor	andre,	mulig	er	

smaken	 forkjellig	på	bærene	og	de	 tar	 de	
mest	velsmakene	først.	

Ute	 i	 byen	 er	 det	 enda	 mye	 urørte	 bær	
på	 svensk	 asalen,	 så	 det	 er	 enda	 noe	 å	 ta	
av,	 mulig	 varer	 bærene	 fram	 til	 jul,	 men	
da er vel de fleste av fuglene alt dratt 
lengre	 sydover.	 Gråtrosten	 med	 en	 og	
annen rødvingtrost i følge ser jeg fly inn 
i	 granplantefeltet	 i	 Messiosen	 for	 natta,	
mens andre flokker kan sitte andre steder, 
men	som	sagt	jeg	mener	at	det	var	mange	
flere av dem i tidligere år.

Det	 er	 sikkert	 en	 hard	 tid	 for	 mange	 av	
småfuglene, men mange er flink til å fore 
dem,	i	går	så	jeg	ei	velkjent	dame	som	kom	
med	 en	 heil	 bærepose	 med	 brødsmuler	
utenfor	 Glasshuset	 i	 Bodø,	 der	 satt	 minst	
80-100	 gråspurv	 og	 venta,	 men	 så	 har	
denne foringsplassen vært brukt over flere 
år.	Ikke	alle	er	like	glad	for	at	fuglene	blir	
foret	midt	i	byen	da	maten	også	tiltrekker	
dueflokker.

Men	det	 er	 ikke	 slik	 at	 vi	 bare	kan	velge	
fuglene	vi	synes	godt	om	på	en	foringsplass,	
men	foruten	småfugler	som	gråspurven	må	
vi	regne	med	byduene,	kråke,	skjære	og	en	
og	annen	gråmåse	som	skal	lindre	sulten.

Dagene	er	korte	på	denne	tiden,	alt	før	klokka	
tre	er	det	mørkt	og	ingen	fugler	er	lenger	på	
fuglebrettet. En liten flokk grønnfink landet i 
et	nærstående	rognebærtre,	og	spiste	noen	bær	
før	de	fant	seg	et	trygt	sted	for	natta,	i	morgen	
er	det	også	en	dag	med	kamp	for	føden.

FørsTe søNdag i adVeNT
av Harald Misund
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KJerNeBiTereN i NOrdLaNd:
Fra sTOr sJeLdeNHeT TiL HeKKeFUgL

av Per Ole Syvertsen

Kjernebiter	 Coccothraustes coccothraustes 
har	alltid	vært	regnet	som	en	av	de	sjeldnere	
hekkefuglene	i	Norge.	Fra	tiden	før	midten	
av	 forrige	 århundre	 foreligger	 det	 kun	 to	
kjente hekkefunn: 1 nettopp flydyktig unge 
skutt	 ved	 Rotvoll,	 Trondheim	 5.	 juli	 1884	
og 1 hunn med to flydyktige unger som 
ennå	 ble	 matet	 i	 Slottsparken,	 Oslo	 27.	
juni	 1925	 (Haftorn	 1971).	 Etter	 ca.	 1950	
har	 arten	 blitt	 observert	 langt	 mer	 hyppig,	
særlig	 i	 lavlandet	 rundt	 Oslofjorden	 og	
langs	kysten	vest	til	Rogaland.	Under	NOFs	
kartlegging	 av	 hekkefuglenes	 utbredelse	
i	 Norge	 på	 1970-	 og	 1980-tallet,	 ble	
kjernebiter	 fremdeles	 i	 hovedsak	 registrert	
langs	 kysten	 fra	 Oslofjorden	 til	 Rogaland,	
med	enkelte	innlandsfunn	(også	hekkinger)	
på	Østlandet	(Øien	1994).	Det	er	påfallende	
at	 utbredelseskartet	 i	 atlasboka	 ikke	 har	
noen	 plott	 i	 kystfylkene	 fra	 Hordaland	 og	
nordover.	Arten	har	imidlertid	i	alle	fall	siden	
slutten	av	1980-tallet	vært	et	årvisst	innslag	i	
faunaen	i	Trøndelagsfylkene	på	vårvinteren,	
og	et	hekkefunn	ble	gjort	ved	Melhus	sør	for	
Trondheim	i	1991	(Øien	1994).

Utbredelse	av	fugler	vinterstid	i	Norge	var	

gjenstand	for	kartlegging	i	perioden	1994–
200�.	 Resultatene	 viser	 en	 utvidelse	 av	
artens	forekomstområde	sammenlignet	med	
hekkefuglprosjektet	to	tiår	tidligere,	spesielt	
mot	 vest	 og	 nord.	 I	 vinterkartleggingen	
ble	det	gjort	en	rekke	funn	i	Trøndelag	og	
spredte	 funn	 videre	 nord	 til	 Bardufoss	 i	
Troms	(Jørgensen	2006).

Sterkt økende forekomst i Nordland

Da	 Svein	 Haftorns	 bok	 Norges	 fugler	
utkom	i	1971	var	det	kjent	bare	ett	funn	av	
kjernebiter	i	Nord-Norge,	et	individ	som	ble	
observert	 i	Narvik	 i	 begynnelsen	av	mars	
1962	 (Enevoldsen	 1962,	 Haftorn	 1971).	
Det	skulle	gå	tjue	år	før	det	ble	gjort	et	nytt	
funn	i	Nordland	(et	individ	i	Melbu,	Hadsel	
20. juni 1982; Fagerli m.fl. 1987). Etter nye 
tjue	år	kunne	Meyer	(2004)	oppgi	at	det	var	
kjent	til	sammen	28	observasjoner	i	fylket	
til	og	med	2002.

En	ny	opptelling	av	kjente	funn	viser	at	det	
til	og	med	2007	foreligger	omlag	80	funn	
av	kjernebiter	 i	Nordland	(Tabell	1,	Figur	

Fra å være en svært sjelden gjest i Nordland, har kjernebiteren i seinere år 
forekommet så hyppig at det har blitt vanskelig å holde seg oppdatert om funnene. 
Arten opptrer gjerne i bebyggelse, og den er så spesiell av utseende at den blir lagt 
merke til og korrekt identifisert av mange som ellers ikke har mye kunnskap om 
eller interesse for fugler. Sannsynligvis blir bare et utvalg av observasjonene som 
gjøres kjent for rapport- og sjeldenhetskomiteen. Kjernebiter observeres i Nordland 
i hovedsak på våren, men spredte funn foreligger fra de fleste måneder. I denne 
artikkelen sammenfattes observasjonsmaterialet fra fylket til og med 2007, herunder 
det første hekkefunnet som ble gjort i Vefsn i 2007.

Tabell 1. Fordelingen av kjernebiterfunn på de enkelte kommuner i Nordland 1962–2007. 
Manglende kommuner er uten kjente funn. Skjerstad ble i januar 2005 slått sammen med 
Bodø.
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1).	Arten	er	observert	i	alle	deler	av	fylket,	
med	kjente	funn	i	25	av	de	44	nåværende	
kommunene. Klart flest observasjoner 
foreligger	 fra	 Rana	 (19),	 Meløy	 (10)	 og	
Saltdal	 (10);	 ingen	 andre	 kommuner	 har	
mer enn fire funn. Regionen Helgeland har 
flest funn, etterfulgt av Salten og Ofoten, 
med	færrest	funn	fra	Lofoten	og	Vesterålen.	
Det	er	 rimelig	å	 forvente	at	denne	sørlige	
arten	 ved	 en	 spredning	 nordover	 først	 vil	
øke	 i	 opptreden	 i	 de	 sørligste	 delene	 av	
fylket,	noe	funnmaterialet	synes	å	bekrefte.	
Noe klart geografisk mønster framtrer ellers 
ikke.	Med	kun	to	funn	på	Røst,	som	har	god	
observasjonsdekning,	 og	 fravær	 av	 funn	 i	
flere kystkommuner på Helgeland, kan det 
se	ut	til	at	kjernebiter	bare	i	beskjeden	grad	
streifer	ut	til	kysten.

En	 gjennomgang	 av	 materialet	 tiår	 for	 tiår	
nyanserer	 bildet	 av	 forekomsten.	 Gjennom	
hele	1980-tallet	ble	det	gjort	til	sammen	bare	
åtte	funn.	Foruten	fylkets	andre	funn,	i	Hadsel	
i	1982,	ble	to	funn	gjort	nord	for	Saltfjellet,	
i	Skjerstad	og	Bodø.	De	øvrige	funnene	fra	
tiåret	er	fra	Rana	(4)	og	Hemnes	(1).	Først	litt	
inn	på	1990-tallet	begynner	funnmengden	å	
ta	seg	opp.	Ingen	funn	er	kjent	fra	1990-91,	
men	fra	og	med	1992	er	kjernebiter	rapportert	

fra	Nordland	i	alle	år	(se	Asphjell	2002	om	
funnet	 i	1999).	Funnene	fra	dette	 tiåret	har	
stor geografisk spredning, faktisk med langt 
flere funn gjort nord for Saltfjellet (11) enn 
på	Helgeland	(�).	Det	var	ingen	år	på	1990-
tallet med mer enn fire funn.

På	2000-tallet	har	kjernebiterens	opptreden	
i	 Nordland	 fortsatt	 å	 øke	 kraftig.	 Rundt	
72%	 av	 alle	 kjente	 funn	 i	 Nordland	 er	
gjort	i	perioden	2000–2007.	Det	foreløpig	
beste	året	er	2005	da	12	funn	ble	registrert.	
Funnmassen	 er,	 samlet	 sett	 for	 perioden,	
nokså	likt	fordelt	mellom	funn	nord	og	sør	
for	Saltfjellet.

Fordeling på kjønn og gruppestørrelse 

De fleste funnene gjelder enkeltindivider. 
Som	regel	er	det	ikke	kjent	om	fuglen	var	
en	hann	eller	en	hunn,	men	 i	de	 tilfellene	
hvor	dette	er	rapportert	har	det	dreid	seg	om	
ti hanner og fire hunner. Par eller to fugler i 
lag	er	rapportert	fra	Skjerstad	(1985),	Rana	
(1987,	1988,	2001	og	2007),	Meløy	(2000),	
Saltdal	(2000	og	2004),	Vestvågøy	(200�),	
Grane	(2005),	Træna	(2005)	og	Vefsn	(2006	
og	2007).	For	ett	funn	foreligger	det	ingen	
opplysninger	om	antall	individer.

Funn av flere enn to voksne fugler sammen 
har	bare	vært	rapportert	ved	to	anledninger:	
tre	individer	Vallsjø,	Meløy	27.	april	1998	
og	 inntil	 ni	 individer	 på	 fóringsplass	 i	
Bjørnådal,	Vefsn	8.	januar	–	8.	april	2006.	
Med Bjørnådalfunnet fikk Nordland for 
første	gang	en	liten	forsmak	på	«sørnorske	
tilstander»!

Kjernebiter, Nesna, 7/5-2006. 
Foto: Atle Ivar Olsen

Sesongmessig fordeling og stasjonære 
fugler

April	 og	 mai	 er	 de	 klart	 beste	 månedene	
for	kjernebiter	i	Nordland,	med	til	sammen	
rundt	70%	av	de	daterte	funnene	(Figur	2).	
De	få	funnene	som	ikke	er	datert	stammer	
også	fra	våren.	Bare	åtte	funn	–	omlag	10%	
–	 er	 gjort	 i	 løpet	 av	 de	 sju	 månedene	 fra	
juli	 til	 januar,	 men	 allerede	 i	 februar	 og	
mars finner det sted en svak økning. Om 
sommeren	og	høsten	gjør	arten	lite	av	seg	
og	kan	 lett	overses,	men	det	nesten	 totale	
fraværet	 av	 vinterfunn	 er	 kanskje	 likevel	
noe	 uventet.	 I	 Sør-Norge	 er	 kjernebiterne	
gjerne	på	sitt	mest	iøynefallende	når	de	opp-
trer	 på	 fóringsplasser	 i	 hager	 på	vinteren.	
Det	 er	 vanskelig	 å	 forestille	 seg	 at	 arten	
kan	overleve	en	nordnorsk	vinter	på	annet	
vis	enn	ved	å	oppsøke	slike	lokaliteter,	og	
det	er	derfor	rimelig	å	anta	at	fuglene	i	all	
hovedsak	 forlater	 landsdelen	 i	 løpet	 av	

høsten.	Økningen	 i	 forekomst	allerede	fra	
februar	av	er	kanskje	en	indikasjon	på	at	de	
ikke	trekker	så	veldig	langt	–	kan	hende	til	
Midt-	og	Sør-Norge?

Mange	av	funnene	gjelder	observasjoner	på	
kun	én	enkelt	dato.	Det	første	funnet	hvor	
fuglene	–	forøvrig	et	par	–	ble	registrert	over	
flere dager, stammer fra Selfors i Rana 21.–
28.	mai	1987,	av	LRSK	notert	som	funn	nr.	
8	i	fylket.	Funn	nr.	7	gjelder	også	et	par	på	
Selfors,	på	ikke	nærmere	fastsatt	dato	eller	
datoer	 i	begynnelsen	av	mai	1987.	Det	er	
ikke	urimelig	å	anta	at	disse	to	funnene	kan	
gjelde	de	samme	fuglene.

Siden	1987	har	det	vært	kun	to	år	helt	uten	
kjente	 funn	av	arten	 i	Nordland	 (1990	og	
1991,	jf.	Figur	1).	Rapporter	om	fugler	som	
har vært stasjonære over flere dager har vært 
nesten	like	regelmessige,	men	mangler	fra	
1989,	1992,	1996	og	1998.	Gjennomsnittlig	

Figur 1. Kjente funn av kjernebiter i Nordland pr. år i perioden 1980–2007.
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lengde	 på	 periodene	 fuglene	 har	 vært	 til	
stede	har	også	økt.	I	femårsperioden	1987–
1991	 var	 det	 bare	 to	 funn	 av	 stasjonære	
fugler	 (hhv.	 8	 og	 4	 dager),	 mens	 antall	
slike	 funn	 hadde	 økt	 til	 12	 i	 perioden	
2002–2006	 med	 en	 gjennomsnittslengde	
på	over	14	dager	(Figur	�).	Fra	både	2006	
og	2007	er	det	kjent	fem	funn	av	stasjonære	
fugler	 i	 Nordland.	 Funn	 av	 eksepsjonelt	
lang	varighet	ble	gjort	i	Vefsn	begge	disse	
årene,	noe	vi	skal	komme	tilbake	til	i	neste	
kapittel.

Hekkefunn i Vefsn

I	 perioden	 2.	 januar	 –	 8.	 april	 2006	
hadde	 et	 varierende	 antall	 kjernebitere	
tilhold	 i	 nabolaget	 hos	 Eldfrid	 Strompdal	
Henriksen	 i	Bjørnådal	 i	Vefsn.	Den	første	
observasjonsdagen	så	hun	kun	ett	 individ,	

men	fra	8.	 januar	 til	begynnelsen	av	april	
var	inntil	åtte	kjernebitere	til	stede.	På	den	
aller	 siste	 observasjonsdagen	 var	 det	 ni	
individer.	 Arten	 viste	 seg	 imidlertid	 ikke	
noe	mer	på	stedet	denne	våren.

I	 februar	 2007	 dukket	 arten	 igjen	 opp	 på	
fóringsplassen	i	den	samme	hagen.	En	hann	
hadde	da	tilhold	der	12.–24.	februar.	Etter	
dette	ble	det	en	pause	i	observasjonene,	men	
hannen	 ble	 registrert	 igjen	 11.	 april	 og	 �.	
mai.	Den	9.	mai	ble	omsider	et	par	observert,	
i	 hva	 ESH	 (pers.	 medd.)	 beskriver	 som	
«vårleik»,	altså	kurtise	og	eventuelt	paring.	
Deretter fulgt flere observasjoner av én 
eller	begge	fuglene	i	perioden	17.	mai	–	6.	
juni.	I	perioden	9.–15.	juni	økte	aktiviteten,	
med paret så å si i «skytteltrafikk» mellom 
hagen	og	et	skogholt	i	nærheten.	Dette	var	
selvsagt	 en	 meget	 sterk	 indikasjon	 på	 at	
fuglene	hekket	i	området.	All	eventuell	tvil	

Figur 2. Månedsfordeling for kjente funn av kjernebiter i Nordland 1962–2007. I tillegg 
kommer to udaterte vårfunn (Brønnøy i 1992 og Vega i 2003).

om	hekking	ble	feid	til	side	de	etterfølgende	
dagene.	Den	16.	juni	ble	paret	sett	sammen	
med	 det	 som	 sannsynligvis	 var	 en	 unge,	
17.–18.	 juni	 ble	 foreldrefuglene	observert	
mens de matet en utfløyet unge, og 19. 
juni matet hunnen to utfløyne unger. Den 
siste	 observasjonsdatoen	 var	 27.	 juni,	 da	
hele	 familien	 fremdeles	 hadde	 tilhold	 i	
området.

Disse	observasjonene	fra	mai	og	juni	2007	
utgjør	 den	 første	 kjente	 hekkingen	 av	
kjernebiter	i	Nordland.	Funnet	er	godkjent	
av	LRSK.	Det	samme	året	ble	det	imidlertid	
gjort	også	et	par	andre	observasjoner	som	
er	verdt	å	trekke	fram.

På	Selfors	i	Rana	kan	kjernebiter	ha	hekket	i	
2007.	Arten	er	notert	fra	Mo	i	Rana	24.	mars	

(2	 individer),	 og	 deretter	 enkeltindivider	
på	Selfors	 av	ulike	observatører	 27.	mars	
–	�.	april,	20.	mai	og	10.–28.	juni	(i	tillegg	
foreligger	det	observasjoner	fra	det	samme	
området	som	ikke	er	datofestet;	Espen	Dahl	
pers.	medd.).	Funn	så	 langt	 inn	 i	 juni	er	 i	
seg	 selv	uvanlig,	og	 i	 tillegg	 ser	det	 altså	
ut	til	at	arten	hadde	tilhold	over	en	lengre	
periode	helt	fra	mars	av.	Det	ble	imidlertid	
ikke	rapportert	om	observasjoner	av	unger	
eller	voksne	som	fraktet	mat.

På	 Høyjarfallmoen	 i	 Rognan,	 Saltdal	 ble	
et	individ	observert	i	perioden	15.	mars	til	
4.	 april	 2007,	 de	 siste	 dagene	 syngende.	
Saltdal	 er	 en	 av	 de	 fremste	 kommunene	
for	kjernebiter	i	Nordland,	og	det	er	neppe	
grunn	til	å	bli	overrasket	om	det	skulle	bli	
rapportert	hekking	her	de	nærmeste	årene.

Figur 3. Kjente funn av stasjonære kjernebitere i Nordland fordelt på femårsperioder, og 
gjennomsnittlig antall dager funnene berører. Det første relevante funnet ble gjort i 1987. 
Kun ett funn strakk seg over et årsskifte (Reinforshei, Rana jula 2001 – 30. januar 2002). 
For flere av funnene er antall dager omtrentlig.
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Takk

Takk	 til	 Harald	 Våge	 som	 har	 levert	 en	
oversikt	over	funn	av	kjernebiter	i	Nordland	
basert	på	LRSKs	arkiver.	Oversikten	utgjør	
det	 primære	 datagrunnlaget	 for	 denne	
artikkelen,	men	har	i	tillegg	blitt	kontrollert	
mot	publiserte	LRSK-artikler	i	tidsskriftene	
Sterna,	 Vår	 Fuglefauna	 og	 Havørna,	
LRSKs	 upubliserte	 stensilrapporter	 og	
grunnlagsmaterialet	 for	 boka	 Fugler	 i	
Nordland.
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Årets NOF-treff ble holdt på Eggum Sjøhus (over). Utflukten søndag gikk bl.a. ut til 
Sandøya (t.h)  Foto: Johan Sirnes

Årets	treff	ble	arrangert	av	Lofoten	lokallag.	
Møter	og	innkvartering	foregikk	på	Eggum	
sjøhus	som	ligger	på	Lofotens	ytterside.	Av	
fylkets	7	lokallag	var	tre	representert:	Rana	
(1),	Nesna	(2)	og	Lofoten	(12).
Fredag	 kveld	 var	 været	 gunstig	 og	 etter	
mørkets	 frembrudd	 ble	 det	 satt	 opp	 nett	
på	 stranda	 mot	 storhavet	 og	 kasettspiller	
med	havsvalelyder	satt	på.	Resultatet	ble	to	
havsvaler	som	ble	ringmerket.
Lørdag	 kjørte	 vi	 en	 rundtur	 til	
fuglelokaliteter	sørover	på	Vestvågøy	hvor	
næringsrike	 vann,	 	 brakkvannsområder	
og	 fjæreområder	 er	 de	 viktigste.	 Trekket	
av	vadere	 som	vanligvis	 er	 på	det	 rikeste	
på	 denne	 tiden,	 var	 dårlig.	 Bare	 noen	 få	
myrsniper	og	sandlo	ble	sett.

Etter årsmøte og middag ble det flere foredrag:
James	Wilson	 presenterte	 et	 prosjekt	 som	
han	deltar	i,	hvor	man	fanger	(kanonnett!)	
og	merker	et	stort	antall	polarsniper	under	
vårtrekket	i	Finnmark.
John	Stenersen	viste	bilder	fra	turer	i	Polen	
og	Marokko.
Johan	 Sirnes	 viste	 bilder	 som	 illustrerte	
Lofotens	 naturhistorie.	 Hvorfor	 har	
landskapet	blitt	slik	det	er?
Harald	Våge	avsluttet	med	en	konkurranse	
med	nøtter	fra	både	inn	og	utland.

Søndag	formiddag	hadde	vi	en	tur	nord	på	
øya: Eggum hvor vi bl.a. fikk sett havsule 
og	Sandøya	hvor	det	ikke	var	mye	fugl	å	se.	
Men	været	var	bra!

NOF-treff og årsmøte 29-31 aug. 2008 
Treff nr 29 – eggum i Lofoten.

***
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røsTrappOrT 2008
av Martin Eggen

Denne	rapporten	dekker	det	åttende	året	på	
Røst.	 Rapporten	 er	 blitt	 en	 fast	 tradisjon,	
og	har	vært	med	på	å	bygge	opp	Røstlandet	
som	en	god	observasjonlokalitet,	med	årlige	
rapporter	og	oppdatert	funnstatistikk.	
Våren	ble	stort	sett	dekket	av	Steve	Baines,	
men	også	Thor	Edgar	Kristiansen,	Håvard	
Eggen	 og	 John	 Stenersen	 besøkte	 øya.	
Steve	 vil	 nok	 huske	 sommeren	 for	 en	
usedvanlig fin observasjon av rosenmåke, 
funn	av	Norges	første	svartvingespove	samt	
en	voksen	(evt.	�K)	sabinemåke.	Vi	andre	
vil	 også	 huske	 funnene	 med	 entusiasme,	
og	 kanskje	 litt	 godhjertet	 misunnelse?	
Gratulerer	til	Steve!
Rapporter	 fra	 Røstlandet	 naturreservat	 og	
den	resterende	våtmarka	(to	ulike	rapporter)	
ble	utarbeidet	på	oppdrag	fra	Fylkesmannen	
for	å	kartlegge	hekkefuglen	på	Røstlandet,	
med	fokus	på	våtmarksfugler.
På	høsten	kom	det	tilreisende	fuglekikkere	
12.	 september,	 først	 ute	 var	 Kjell	 R.	
Mjølsnes	 og	 Thor	 Edgar.	 På	 det	 meste	
var	 det	 17	 observatører	 samlet	 på	 øya.	
Uke	�9	var	som	vanlig	best	besøk.	Martin	
Eggen	 holdt	 stand	 helt	 til	 12.	 oktober,	
akkopanjert	 av	Thor	Edgar	og	Steve	med	
ferie,	og	sørget	for	observasjonsvirksomhet	
sammenhengende	på	høsten	i	en	måned.	
Som	 i	 fjor	 er	 malen	 for	 hva	 som	 er	
tatt	 med	 under	 skjerpet	 inn.	 For	 total	
oversikt	 over	 observasjoner	 på	 Røst	 i	
2008	 må	 man	 supplere	 med	 den	 lokale	
sjeldenhetsrapporten	for	Nordland	(LRSK-
rapport	Nordland).
Nye	arter	for	Røst	i	2008	ble:	rosenmåke,	
svartvingespove	og	rustsnipe.	280	arter	er	
nå	sett	i	Røst	kommune.
Et	 andregangsfunn	 av	 dverglerke	

(september)	 	 nevnes	 også,	 sammen	
med	 Røsts	 2.	 hekkefunn	 av	 sitronerle	
(hann	 dannet	 par	 sammen	 med	 hunn	
gulerle).	 Dette	 var	 Norges	 �.	 hekkefunn.	
Svartbrynalbatross,	 også	 denne	 sett	 av	
Steve	 Baines	 fra	 sjøfuglbua,	 ble	 høstens	
store	 bombe!	 Dette	 var	 et	 andrefunn	 for	
Røst,	 men	 fuglen	 fra	 80-tallet	 er	 ikke	
forelagt	NSKF.

Kontakt:	Martin	Eggen
mobil:	90565108
calidrissuperstar@yahoo.no

ARTSGJENNOMGANG:

Hvitkinngås	Branta leucopsis
Massivt	 trekk	 på	 ettermiddagen	 29.	 sept.,	
med	 2550	 individer	 som	 passerte	 på	 en	
time (RF). Kun mindre flokker et par andre 
dager	 ultimo	 sept.,	 men	 trolig	 i	 stor	 grad	
oversett.	

Polargås Branta hutchinsii hutchinsii
Trakk	 sammen	 med	 hvitkinngås	 29.	 sept	
(SBA).	Andre	funn	for	Røst,	med	forbehold	
om	at	fuglen	fra	2007	blir	godkjent.

Gravand	Tadona tadona
Et par hekket i 2008, og fikk frem 3 unger. 
Har	hekket	hvert	år	siden	2005.	En	ungfugl	
holdt	seg	på	Røstlandet	til	ultimo	sept.	(RF).

Snadderand Anas strepera
Enkelt	 ind.	 sett	 i	 mai	 og	 juni,	 opptil	 7	
ind.	 daglig.	 Hekket	 ved	 vannbassenget,	
Røstlandet.	 Her	 ble	 5	 pull.	 sett	 25.	 juni	
(SBA),	dette	var	første	hekkefunn	på	Røst..	

1	 hann	 sett	 Røstlandet	 25.	 sept	 og	 medio	
okt.	(RF).

Stokkand	Anas platyrhynchos	x	stjertand 
Anas acuta	-	hybrid
1	M-farget	fra	nyttår	til	og	med	juli	(SBA,	
MEG m.fl.). 

Dvergdykker	Tachybaptus ruficollis
2	 ind.	 Nesset,	 Røstlandet	 fra	 nyttåret	 til	
medio	februar	(SBA).

Horndykker Podiceps auritus
2	 ind.	 Røstlandet	 20.-22.	 juni	 (SBA).	 7.	
funn	på	Røst.

Svartbrynalbatross	Thalassarche melanophris
1	 ad.	 passerte	 Langneset,	 Røstlandet	 29.	
sept.	(SBA).	2.	observasjon	på	Røst.

Grålire Puffinus griseus
52	ind.	trakk	mot	vest	26.	sept,	ny	dagsrekord	
på	 Røst.	 Ellers	 stort	 sett	 observert	 daglig	
ved	 sjøfuglkikking	 i	 september,	 men	
sjeldent	tosifret	antall	(RF).	Opptil	20	ind.	
sett rundt båten medio sept. av lokal fisker.  

Sothøne Fulica astra
1	ind.	Røstlandet	19.-�0.	mai	(TEK	og	SBA).

Sibirlo	Pluvialis fulva
1	 2k+.	 Røstlandet	 10.-14.	 juli	 (SBA).	 7.	
funn	av	sibirlo	på	Røst.

Svartvingespove	Limosa haemastica	
1	 hann	 Røstlandet	 24.	 juni	 (SBA,	 AAR,	
TAN)	var	ny	art	for	Røst	og	Norge.
Årets	bombe	på	Røst!

Svarthalespove	Limosa limosa islandica
5	 ind.	 med	 tilhold	 store	 deler	 av	 mai	 og	
juni.	Det	så	ut	som	om	to	par	skulle	gå	 til	
hekking,	med	det	ene	paret	gav	opp.	(HEG,	
SBA,	 TEK).	 I	 slutten	 av	 juni	 ble	 hekking	
konstantert	 ved	 det	 gamle	 vannbassenget,	
dette	var	 første	hekkefunn	 for	Røst	 (TAN,	
AAR).	

Svømmesnipe Phalaropus lobatus
1	par	hekket	trolig	i	naturreservatet	i	år.	(RF).	
Sen	observasjon:	1	ind.	i	naturreservatet	20	
sept.	(KMJ).

Nye arter for Norge er ikke hverdagskost - selv ikke på Røst! Landets første svartvingespove 
- her sammen med svarthalespove -24/6-08.  Foto: Steve Baines
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Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
9	1K+	trakk	V.	Røstlandet	22.	sept.	(MEG,	
SBA,	KMJ)	og	1	1K+	tr	V.	Røstlandet	26.	
sept.	 (MEG,	SBA,	TEK,	KMJ).	Dessuten	
2	1K+	11.	okt.	(MEG,	Oddvar	Heggøy)	og	
2	 1K+	 12.	 okt.	 (MEG,	 Oddvar	 Heggøy).	
Totalt	 14	 ind.	 denne	 høsten.	 Tidliger	
foreligger	 bare	 et	 rent	 høstfunn	 (utrolig	
nok):	1	1K+	1.	okt.	2002	(MEG).

Fjellmyrløper	Limicola falcinellus
1	2K+	Røstlandet	10.	juni	(TKV	og	SBA).

Alaskasnipe	Calidris melanotos
1	 2K+	 Røstlandet	 10.-12.	 juni.	 (TKV	 og	
SBA).
1	1K	Røstlandet	9.	sept-	12.	sept.	(svenske,	
TEK,	 SBA),	 1	 ny	 (størrelse	 m.m.)	 1K	
19. sept. (KMJ, Andreas Gullberg m.fl.), 
økende	til	2	1K	22.	sept.,	4	1K	2�.-24.	sept.	
For så endelig 5 1K i flokk 25.-26. sept. 
Siste	 observasjon	 var	 to	 individer	 2.	 okt.	
(MEG).	 Totalt	 1	 ind.	 på	 sommeren	 og	 6	
ind.	på	høsten	i	2008.

Rustsnipe Tryngites subruficollis
1	1K	Røstlandet	25.	 sept.-16	okt.	 (Tor	A.	
Olsen, Thomas Bentsen m.fl.). Denne fikk 
11.	okt.	følge	av	nytt	ind.	12.	okt.	ble	disse	
sett	ilag,	og	de	holdt	sammen	til	de	forsvant	
etter	16.	okt.	 (S.	Baines,	Oddvar	Heggøy,	
MEG).	 Den	 siste	 fuglen	 kan	 ha	 hatt	 et	
lengre	opphold	uten	at	det	ble	registrert	at	
det	dreide	seg	om	to	fugler.

Storjo Stercorarius skua
Tre	 hekkende	 par	 også	 i	 2008.	 (TAN,	
AAR). Flere streifindivider sett sommer og 
høst,	opptil	5	ind.	daglig	på	høsten	(RF).

Rosenmåke	Rhodostethia rosea
1	 2K	 Kårøya	 29.-�0.	 mai	 (Kari	 og	 Roald	
Olsen,	Steve	Baines).	Ny	art	for	Røst!

Sildemåke	Larus fuscus
Fortsatt	 har	 cirka	 6-8	 par	 av	 den	 britiske	
underarten	 graellsii	 tilhold	 på	 sommeren,	
og	hekker	trolig.

Dvergmåke		Larus minutus
�K	 Røstlandet	 7.	 juli-	 15.	 aug.	 (AAR,	
MEG, JST, SBA, TEK m.fl.)

Sabinemåke		Larus sabini
Sommer:	1	ad.	Røstlandet	(evt.	�K)	9.	juni	
(SBA).	Fuglen	ble	sett	ved	vannbassenget.
Også	rapportert	med	1K	19.	sept.	og	2	1K	
20.	 sept.,	 da	 fra	 sjøfuglbua	 på	 Langneset	
(Egil	Ween).	

Turteldue Streptopelia turtur
Sett	i	perioden	22.	sept-�.	okt.	25	sept.	ble	
4	ind.	sett	på	Røstlandet.	Altså:	minst	4	ind.	
i	høst.,	alle	ungfugler.

Flaggspett	Dencrocopus major
Minst	�	ind.	dukket	opp	på	Røstlandet	rundt	
10.	sept,	og	holdt	seg	til	medio	okt.	(RF).
Det	 var	 da	 cirka	 10	 år	 siden	 forrige	
observasjon.

Vendehals	Jynx torquilla
1 ind. Røstlandet 14. sept. (KMJ m.fl.) , samt 
1	nytt	ind.	ringmerket	20.-24.	sept.	(RF).
4.-	og	5.	funn	på	Røst.

2K rosenmåke. Foto: Steve Baines

Dverglerke	Calandrella brachydactyla
1	ind	Røstlandet	2�.	sept.	(KMT	og	MLP).	
2.	funn	for	Røst.

Tartarpiplerke	Anthus richardi
1	ind.	Røstlandet	19.-29.	sept.	(RF).

Gulerle Motacilla flava
Hekket	 sammen	 med	 sitronerle,	 og	
produserte	 unger.	 Dette	 skjedde	 på	
Ystneset, Røstlandet (MEG m.fl.). Fuglen 
ble ikke underartsbestemt. Ellers flere 
observasjoner	 av	 gulerle	 gjennom	 året,	
også	i	sept.	og	okt.	

Sitronerle	M. citreola
1	 ad.	 M	 hekkende	 Ystneset	 sammen	 med	
gulerle,	oppdaget	9.	juli	(MEG).	Hybridunger	
(1-2	ind.	funnet	i	området	ulitmo	juli	(SBA).	
1	 ad.	 F	 Røstlandet	 21.	 august	 (Håvard	
Eggen).	1	1K	og	1	ad.	F	Røstlandet	�0.	august	
(SBA).	1K	(diskutert	hybrid)	Ystneset	17.-
23. sept. (Andreas Gullberg m.fl.), 1 1K ved 
flyplassen Røstlandet 18. sept. (KMJ). 
4-	6	ind.	involvert.

Blåstrupe	Luscinia svecica
1	par	hekket	ved	kirkegården.	Ny	hekkeart	
for	Røst	(S.	Baines).

Rørsanger	Acrocephalus scirpaceus
1	ind.	Røstlandet	20.	september	(RF).	Mulig	
samme	fugl	på	Røstlandet	2.	okt.	(MEG).	
8.	funn	på	Røst.

Busksanger	A. dumetorum
1	ind.	ringmerket	Bombehagen,	Røstlandet	
24. sept. (PSR, TKV m.fl.) 4. funn på Røst 
og	5.	for	Nordland.	Funnene	på	Røst	samler	
seg fint mellom 21.-25. sept.

Hauksanger Sylvia nisoria
1	1k	Røstlandet	16.	 sept.	 (KMJ)	og	1	1K	

25.sept.-05. okt. (JMA, KBE, MEG m.fl.). 
2.	okt	ble	2	1k	 loggført	 (TEK,	MEG),	og	
høstens	total	var	dermed	�	fugler.

Gulbrynsanger	Phylloscopus inornatus
Første	dukket	opp	10	sept.	(SBA).	Høyeste	
dagsnotering	12	ind.	25.	sept.
(RF).	Totalt	minst	22	ind.	i	høst,	7	ind.	ble	
ringmerket.(RF).

Bøksanger	Phylloscopus	sibilatrix
Totalt	4	ind.	i	sept.	og	okt.,	2	ind	ringmerket.	
(RF).

Rosenstær	Sturnus roseus
1	ad.	Røstlandet	26.	juli.	(SBA).	10.	NSKF-
godkjente	funnet	på	Røst.

Tornskate	Lanius collurio
1	1K	Røstlandet	12.-1�.	sept.	(TEK,	SBA,	
KMJ)

Båndkorsnebb	Loxia leucoptera
1	2k+	M	Røstlandet	20.	juli	(SBA)

Bergirisk	Carduelis flavirostris
1	ind.	Røstlandet	26.	januar	(SBA).

Polarsisik	Carduelis h. hormemanni
En	sikkert	observasjon	av	den	grønlandske	
underarten	 i	 år:	 1	 1K	 	 rm	 Røstlandet	 2.-
3. okt. (MEG, TEK). Også flere vanlige 
polarsisk,	samt	noen	mulige	grønlandske.	

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Kun	 en	 observasjon	 i	 2008:	 1	 ind.	
Røstlandet	26.	 sept.	 (JMA).	Muligens	var	
det	samme	individ	som	ble	sett	�.	okt.	av	
Martin	Eggen.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraaustes
1	ind.	Røstlandet	26.	april	(SBA).
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OBSERVATØRLISTE
	 	 	 	 	 JST	 John	Stenersen
SBA	 Steve	Baines	 	 	 TEK	 Thor	Edgar	Kristiansen
MHE	 Morten	Helberg	 	 	 KMT	 Klaus	Maløya	Torland
CLI	 Christian	Lie	 	 	 TAN	 Tycho	Anker-Nilssen
KMJ	 Kjell	R.	Mjølsnes		 	 AAR	 Tomas	Aarvak
MEG	 Martin	Eggen	 	 	 MLP	 Martin	Lie	Pedersen
PSR	 Peter	S.	Ranke	 	 	 TKV	 Thomas	Kvalnes
KJO	 Kjetil	Johanessen		 	 KBE	 Kjetil	Bekkeli
JMA	 Jarl	Marius	Abrahamsen		 	 RF	 “Røstfolket”	 	 	

Dvergspurv	Emberiza pusilla
1	 ind.	 Røstlandet	 16.	 sept.	 (KMJ),	 samt	
1	 ind.	 Røstlandet	 25.	 sept.	 (TEK,	 MEG).	
Dessuten	1	ind.	Røstlandet	29.	sept.	(KJO,	
CLI).	2-	�	ind.	i	høst.	

Lappspurv Calcarius lapponicus
1	hann	sang	ved	fotballbanen	i	år	(Håvard	
Eggen m.fl.).

En av tre nye arter for Røst i 2008 – rustsnipe. Foto: Martin Eggen

rappOrTsysTeMeT FOr FUgLer
av John Stenersen

Rapportsystemet	for	fugler	er	den	nye	nasjonale	databasen	for	fugleobservasjoner.	Den	
vil	omfatte	alle	typer	ornitologiske	registreringer,	og	bli	det	viktigste	verktøyet	for	lokale	
og	nasjonale	rapport-	og	sjeldenhetsutvalg	for	fugler.	Alle	kan	legge	inn	observasjoner	via	
nettet	ved	å	registrer	seg	på	www.artsobservasjoner.no/fugler.

Her	følger	en	enkel	brukermanual	for	å	komme	i	gang	med	å	bruke	databasen:

•	Gå	inn	på	www.artsobservasjoner.no/fugler
•	Du	må	registrere	deg:	klikk	på	Logg inn	til	høyre	i	øverste	rekke
•	Registrer	deg	med	eget	brukernavn	og	passord

Nå	har	du	opprettet	din	egen	konto.	For	å	kunne	rapportere,	må	du	 legge	 inn	 lokalitet	
først.	Ta	gjerne	 for	deg	de	 lokalitetene	du	besøker	 regelmessig	og	 legg	dem	 inn.	Kun	
et	 utvalg	 lokaliteter	 i	 de	 forskjellige	 fylkene	 er	 registrert	 som	 såkalte	 superlokaliteter.	
Disse	 er	 tilgjengelige	 for	 alle	brukere.	Øvrige	 lokaliteter	 registrer	du	 selv	og	de	 er	da	
tilgjengelige	for	deg	som	rapportør.	

Slik	går	du	fram	for	å	registrere	lokaliteter:

•	Klikk	på	Rapportere	i	øverste	linje
•	Klikk	på	Nytt funnsted	i	andre	linje
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• I dette vinduet finner du kart og en størrelsesskala med fem trinn. Klikk først på skalaens 
midterste	trinn,	dernest	på	kartet	der	lokaliteten	ligger
•	 Du	 får	 nå	 opp	 et	 kart	 omtrent	 på	 kommunenivå.	 Gjenta	 prosedyren	 ved	 å	 klikke	 på	
øverste	nivå	av	forstørrelse	og	deretter	på	lokalitetens	plassering
•	Klikk	på	uglesymbolet	og	deretter	nøyaktig	på	lokalitetens	plassering
•	Du	får	nå	opp	et	rundt	symbol	på	kartet	som	viser	lokaliteten,	og	nedenfor	står	”Resultatet	
av	dit	valg”.	I	rubrikken	”Vil	du	benytte	lokaliteter	i	nærheten”	kan	du	sjekke	om	lokaliteten	
allerede er  registrert eller er superlokalitet. Da finner du lokaliteten i trekkned-menyen
• Hvis lokaliteten ikke finnes fra før, markere du ”Opprett ny lokalitet” og skriver navnet 
på	lokaliteten

Nå	er	du	klar	for	å	legge	inn	observasjonene:

•	Klikk	på	Rapportere	i	øverste	linje
•	Velg	fylke	og	lokalitet	fra	trekkned-menyen,	klikk	deretter	på	Rapportér	i	andre	linje
•	Du	 får	nå	opp	et	 skjema.	Fyll	 i	artsnavn	 (eller	hent	det	 fra	 trekkned-menyen),	antall	
individer, alder og kjønn (hvis det lar seg bestemme). I feltet Aktivitet finner du den mest 
dekkende	betegnelsen	for	fuglenes	aktivitet.	Dato	ligger	automatisk	inne	for	den	dagen	
observasjonen	registreres,	men	hvis	detter	er	en	observasjon		fra	tidligere,	må	dato	endres.	
Eventuelle	kommentarer	legges	til	i	kommentarfeltet.

•	Fyll	 inn	for	neste	art	på	neste	 linje.	Når	du	har	rapportert	de	artene	du	vil	 legge	inn,	
klikker	du	på	Lagre

Det finnes en rekke andre funksjoner i rapportsystemet, og du finner en god og systematisk 
brukerveiledning	under	Manual	i	øverste	linje.

En	 funksjon	 som	 nok	 har	 interesse	 for	 mange,	 er	 muligheten	 til	 å	 laste	 inn	 bilde	 til	
observasjonen:

•	Klikk	på	Vis funn	i	øvre	linje.	Fyll	ut	den	arten	det	gjelder	(her	kommer	det	gjerne	opp	
flere alternativer, underarter etc, der du må markere ett valg), og klikk Administrer funn
• Her vil du se at din observasjon er uthevet, og at det finnes et bildesymbol til høyre.
• Ved å klikke på bildesymbolet får du opp et vindu der du kan bla igjennom og finne 
bildefilen. Etter å ha skrevet eventuell kommentar til bildet klikker du Last opp bilde
•	På	samme	måte	kan	du	eventuelt	korrigere	 innlagte	observasjoner	ved	å	krysse	av	 	 i	
boksen	til	venstre	for	observasjonen	og	klikke	Rediger

For	 å	 lese	 daglig	 innrapporterte	 observasjoner,	 trenger	 du	 ikke	 være	 innlogget.	 Du	
går	 ganske	 enkelt	 inn	 på	 Dagens observasjoner.	 Her	 kommer	 de	 mest	 interessante	
observasjonene	for	dagen	opp,	sortert	etter	det	som	kalles	”Filtrert	etter	rapporteringsmal”.	
Du kan her velge en tidligere dato, velge observasjoner fra ett fylke, velge filtrering (f.eks. 
bare	sjeldenheter	som	skal	rapporteres	til	NSKF,	eller	alle	observasjoner)	og	sortering	i	
fire forskjellige trekkned-menyer.

Du	kan	også	gå	direkte	til	det	fylket	du	er	interessert	i	ved	å	klikke	i	dette	på	kartet	på	
startsiden.	Tallet	i	fylket	angir	hvor	mange	observasjoner	som	er	lagt	inn	for	dagen.

Fra	startsiden	kan	du	også	gå	inn	og	se	på	Siste bilder,	eller	gå	inn	på	fotografers	egne	
gallerier	under Bildegallerier.

Dette	er	en	enkel	innføring	for	hvordan	du	kan	komme	i	gang	og	bruke	rapportsystemet	
for fugler. Etter hvert vil du se at det inneholder mange flere muligheter, og de er beskrevet 
i	manualen.

Mange	bruker	i	dag	lokale	nettsteder	som	legger	ut	observasjoner	fra	region	eller	fylke,	
eller	de	legger	inn	observasjoner	på	fugler.net.	Dette	er	helt	utmerket,	men	vi	vil	oppfordre	
alle	til	å	bruke	rapportsystemet	i	tillegg.

Det	 viktigste	 er	 at	 du	 kommer	 i	 gang	 med	 å	 bruke	 systemet.	 Gjennom	 å	 registrere	
observasjonene	dine	her,	kommer	de	 forskning	og	 forvaltning	 til	 gode.	Og	 ikke	minst	
bidrar	du	til	arbeidet	som	gjøres	i	de	lokale	og	nasjonale	rapport	og	sjeldenhetskomiteene	
for	fugler.

Ha	et	riktig	godt	fugleår	i	2009	–	og	la	oss	se	det	på	www.artsobservasjoner.no/fugler!

***

Stoff	til	Havørna	neste	år	må	være	redaktørene	i	hende	senest	15.	november	2009.

Forside:	Hubro		 	 Foto:	Atle	Ivar	Olsen
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