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En oppsummering av Harald Mongstad Våge 

 

Starter med «områdeforklaring». 

"Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med øyene omkring. Helt siden NOF 

Vestvågøy lokallaget ble dannet har lokallaget hatt oppsyn med Gimsøymyrene naturreservat. Selv 

om dette oppsynet nå er slutt, finner vi det likevel naturlig å beholde dette som "vårt område". 

Området finnes selvsagt ikke på artsobservasjoner.no, men her finnes hvor mange arter som er 

sett i Vestvågøy kommune. Fra nå av vil jeg derfor operere med to parallelle lister. Ei områdeliste, 

som omfatter "Vårt område" og ei ren Vestvågøyliste. Den første lista inneholder ved utgangen av 

2020 seks flere arter enn Vestvågøyliste. Disse seks artene, som altså bare er sett på Gimsøya er: 

stellerand, myrhauk, dverglerke, trelerke, rosenvarsler og duetrost. 

 

Kommentar til 2019-rapporten. Her er det omtalt et funn av ubestemt glente/svartglente. Det er nå 

bekreftet at det var en glente, noe som er mer uvanlig enn svartglente. I rapporten er det også 

omtalt funn av amerikablesand. Dette funnet er nå strøket.   

 

Alle arter som er sett i 2020 er med i denne oversikten. Nummeret på observasjonen/antall år arten 

er sett tidligere er tatt med dersom dette er "lite" (< ca. 20). Fuglene er presentert i samme rekke-

følge som i siste utgave av Gyldendals store fugleguide.  

 

I 2020 ble det observert 166 ulike arter i "vårt område". Fem av disse: gråstrupedykker, sothøne, 

sandløper, steinvender og fjelljo ble kun sett på Gimsøya.  

 

I 2020 fikk vi en ny område- og kommuneart – sabinemåke. Dette betyr at NOF sitt fuglearkiv for 

Vestvågøy og Gimsøya nå inneholder 256 arter (250 arter i Vestvågøy kommune). 

 

Av andre uvanlige arter som ble sett i 2020 nevnes tundragås, sædgås, taffeland, lappfiskand, 

egretthegre, fiskeørn, trane, grønnstilk, svømmesnipe, fjelljo, dvergmåse, perleugle, tårnseiler, 

dvergspett, vendehals, taksvale, buskskvett, kornkråke, pilfink, konglebit og båndkorsnebb. Også i 

2020 var vadertrekket labert. En av grunnene til dette er kanskje det gode været? Hvorfor stoppe i 

Lofoten når en kan fly direkte? 

 

Ved utgangen av 2020 står det på artsobservasjoner.no at det er sett 235 arter på Vestvågøy, 

mens i denne oversikten er det med hele 250 arter. De 15 artene som mangler er enten gamle 

funn som ikke er lagt inn på artsobservasjoner, eller såkalte E-arter. De siste er arter/individer 

som regnes som rømlinger (fra parker, bur o.l). Mange av disse funnene ligger på 

artsobservasjoner, men blir altså ikke talt med.  

Disse 10 tilhører første gruppe: skogdue, dvergsvane, storfugl, snøugle, tretåspett, vepsevåk, 

bøksanger, nøttekråke, vannrikse og steppehauk. Disse 5 tilhører andre gruppe: snøgås, 

dverggås, rødhalsgås, mandarinand, og gulstrupespurv. 

Se artsobservasjoner.no for detaljer. For å være sikker på at uvanlige observasjoner ikke bare blir 

tatt med i denne lokale oversikten, men også i fylkes- og landsoversikter, kreves det at funnene 

legges inn på artsobservasjoner. 

 

Noen av observasjonene krever behandling og godkjenning av sjeldenhetskomitéer. Det tas 



forbehold om at dette går i orden.  

  

Når det i teksten under står at arten er sett i en bestemt periode, vises det til data fra 

artsobservasjoner.no. Det kan selvsagt ikke utelukkes at arten er sett utenom denne perioden. 

 

Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen og Jon Olav Larsen for å ha lest ”alle typer” korrektur. 

 

Artsgjennomgang 
 

Sangsvane – På den tradisjonelle svanetellings første søndag i advent, 28/11, ble det 

registrert 209 fugler. Av disse var 32 ungfugler.  Arten hekker nå regelmessig i vårt område. 

Tundragås – En fugl på Unstad 8/4 (BKL) og tre - av den vestlige underarten – flavirostris, i 

Saltisen 4-6/5 (MMY, ABS, HVÅ). Dette er 19. året arten besøker oss. 

Sædgås – To-seks fugler, av underarten rossicus, i Storeidvatnet 16/28/5 (HVÅ, JST m.fl.) og 

fem fugler av underarten fabalis i Farstadvatnet 14/11 (MMY). Dette er 18. året arten besøker 

oss. Noen ornitologiske miljøer betrakter dette som to arter. I så fall er navnet på rossicus 

tundrasædgås. 

Kortnebbgås – Sett i perioden 8/4-5/10. Den første på Unstad (BKL), mens de to siste ble sett i 

Halsvågen (HVÅ). Flest fugler, ca. 750, var det på Saupstad, Gimsøya 17/5 (JST). Samme dag 

var det ca. 450 ved Farstadvatnet (MMY). Også i år hekket arten i vårt område. 2/8 ble to unger 

sett ved Farstadvatnet (MEG). 

Grågås – Sett i perioden 22/3-14/11. Den første over Sandberg (JSI), mens den siste var i 

Farstadvatnet (MMY). Høyest antall fugler var 260 (samme som i 2019) i Storeidvatnet 6/8 

(ESN, MTJ). 

Hvitkinngås – Sett i perioden 21/4-24/9. De to første var på Sandøya (ABS), mens de ca. 150 

siste trakk forbi Uttakleiv (HVÅ). Flest fugler, ca. 1200, var det på Saupstad, Gimsøya 16/5 

(OLH). 

Ringgås – En fugl over Skulbruvatnet 17/5 (MMY).  

Gravand – Sett i perioden 6/3-19/8. De to første var i Leknesfjæra (ABS), mens den siste ble sett 

i Halsvågen (HVÅ). Flest fugler, var det, som vanlig, ved Sandøya. 9/5 var 38 fugler her (FSO).  

Stokkand – Helårsfugl. Flest fugler, ca. 210, var det i Gravdal havn 16/1 (HVÅ). Sent på året var 

det nesten like mange her (HVÅ, MEG).  

Snadderand – En hann i Storeidvatnet 1-10/5 (FSO m.fl.), to fugler i Svanvatnet 4/10 (OLH) og 

en hann i havna på Gravdal 28/11-1/12 (HVÅ). Uvanlig med så sene observasjoner.  

Stjertand – Sett hele året. Både første og siste var i havna på Gravdal sammen med stokkender. 

I sommerhalvåret ble de fleste fuglene sett i Leknesområdet, men arten ble også sett ved Sandøya 

og på Saupstad, Gimsøya. Alle observasjonene var av en eller to fugler. Ei ho med tre små unger 

ble sett i Nordgårdsvatnet på Offersøya 14/7 (Mariann Uldal, Hege Ødegård, Gunn M. Benning-

Rogers).  

Skjeand – Ett par på Høynes 8/5 (MEG). Videre ble ett par sett i Halsvågen/Storeidvatnet i 

perioden 8/5-2/8 (ABS, HVÅ m.fl.). Vellykket hekking i Storeidvatnet. To pulli i månedsskiftet 

juli-august (MEG). 

Brunnakke – Sett i perioden 4/4-11/12. De første var 18 fugler i Halsvågen (MMY), mens den 

siste var i Storeidvatnet (MEG). Dessuten var det en hann i Skjerpvatnet 25/1 (MMY). Flest fugler, 

ca. 100, var det i Storeidvatnet 19/8 (HVÅ). 

Krikkand – Sett i perioden 23/3-15/11. De 12 første fuglene ble sett ved Høynes (MMY), mens 

de tre siste var på Eggum (MMY). Flest fugler, 50, ble sett i Storeidvatnet 12-13/9 (MEG, ENA).   

Taffeland – En hann i Storeidvatnet 10-17/5 (ABS m.fl,) og en hann i Hagvåg 10/6 (FSO).  

Dette er det 12. året denne arten, som hekker fåtallig i Sør-Norge, besøker vårt område.  

Bergand – Sett i perioden 19/5-30/10. Årets første var et par i Hagvåg (ABS), mens den siste 



fuglen – ei ho – var i Sinesvatnet på Gimsøya (JST). Flest fugler, åtte, var det i Hagvåg 3/6 (MEG). 

Ingen hekkefunn i år heller. 

Toppand – Sett i perioden 11/4-29/11.  Den første fuglen – en hann – lå i Ytterpollen (HVÅ), 

mens den siste lå i Storeidvatnet (JSI). Flest fugler, 58, var det i Storeidvatnet 23/5 (MRI). 

Ærfugl – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var ca. 1000 var det i Gimsøystraumen 

17/1 (JST).  

Praktærfugl – Sett i perioden 10/1-19/3, de fleste i Gimsøystraumen. Her ble også det størst 

antall, ca. 100, sett 3/3 (FSO). Dessuten var det en hann – sammen med ærfugl – i Ytterpollen 

14/5-15/6 (ASO m.fl.). 

Svartand – Vintergjest. Flest fugler, 14, var det i Vinjevika 7/2 (MEG). Ingen funn i perioden 

23/4-30/10.  

Sjøorre – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika, men også sett i 

Buksnesfjorden. Flest fugler, 74, var det i Gimsøystraumen 21/4 (OLH). Ingen funn i perioden 

11/5-4/8. 

Havelle – Vintergjest. En fugl i Innerpollen 5/8 (ESN, MTJ) er spesielt med hensyn til tidspunkt. 

Flest fugler, 20, var det i Nappstraumen 10/1 (MEG).  

Kvinand – Enkeltindivider ble sett det meste av året. Ikke hekkende fugler oversomrer i 

Borgpollene. Flest var i slutten av juni med knapt 100 fugler i Innerpollen (HVÅ, OLH). 

Lappfiskand – En hann ved Sletteng 9-15/6 (TMA m.fl.), og en hofarget fugl i Sinesvatnet på 

Gimsøya 3-10/10 (OLH m.fl.). Funn nr. syv og åtte i vårt område. I Norge er denne anda bare 

påvist hekkende i Finnmark. 

Laksand – Sett i perioden 17/3-6/9, de fleste var mytefugler. Den første var en hann i Fyglefjæra 

(HVÅ), mens de to siste ble sett i Saltisen (HVÅ). Flest fugler, ca. 280, var det ved Smorten 3/6 

(OLH). 

Siland – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 400, var det ved Rekdal 2/10 (JST). 

Lirype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. Flest fugler, 40, var det ved Leknessjøen 17/11 

(JOL).  

Fjellrype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. Flest fugler, 10, var det i Slydalen 21/10 

(HVÅ). 

Orrfugl – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. 

Smålom – Den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 23, i Vinjevika, 

Gimsøya 10/5 (JST). 

Storlom – Sett i perioden 17/2-21/10. De to første var i Limstrandspollen (FSO), mens den siste 

ble sett i Vinjevika, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 10, var det i Smedvikbukta 23/8 (OLH). 

Islom – Vintergjest på «yttersia» fram til 7/7. Tilbake 3/10. Flest fugler, åtte, ble sett i Vinjevika, 

Gimsøya 18/1 (JST).  

Gulnebblom – Vintergjest på «yttersia» fram til 17/5. Tilbake 5/10. Flest fugler, 15, ble sett i 

Gimsøystraumen 26/3 (JST).  

Horndykker – Vinterfunn: Tre fugler i Vinjevika, Gimsøya 18/1 og en like i nærheten 13/12 

(JST). Ellers sett i perioden 6/4-13/11. De to første av disse ble sett i Skifjorden (OLH), mens de 

2 siste var i Limstrandpollen (OLH). Som vanlig var det flest fugler i Storeidvatnet. 25 fugler ble 

sett her 19/8 (HVÅ). Lokallaget reistrerte i alt 49 reir i Vestvågøy kommune, mot 63 par i 2017. 

Gråstrupedykker – 1-41 fugler i Vinjevika, Gimsøya i vinterhalvåret. Ingen observasjoner i 

perioden 8/7-29/10. Flest fugler var det 1/5 (JST). Ingen funn i Vestvågøy.  

Havhest – Ca. 10 fugler trakk forbi Eggum 15/9 (HVÅ). 

Havsvale - En fugl ble ringmerket på Eggum 30/8 (HVÅ).  

Havsule – Sett i perioden 18/1-27/9. Årets første fugl trakk forbi Eggum (EWE), mens de to siste 

ble sett på Unstadvika (BKL). Noen reir/unger på Oddskjæran, Gimsøystraumen også i år. Ca. 20 

fugler i området 10/6 (OLH).  



Storskarv – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 250, var det i Gimsøystraumen, 

ved brua 30/9 (OLH).  

Toppskarv – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 800, var det i Gimsøystraumen, 

ved brua 13/12 (JST).  

Egretthegre – To fugler på og ved Eggum 10-11/6 (ASO, AMD m.fl.). Funn nr. tre i kommunen, 

og første gang av to fugler, av denne arten som hekker i Sør-Europa og som nå ekspanderer mot 

nord. 

Gråhegre – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 45, var det i Gimsøystraumen, ved 

brua 26/2 (JST).  

Havørn – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 12, var det i Innerpollen 12/4. Her spiste 

de på et åtsel som lå på isen (FSO).  

Fiskeørn – En fugl mellom Holddalsvatnet og Ostadvatnet 23/6 (Frank Ulriksen, BKL). Tar også 

med et funn fra 2017. Da ble en fugl sett over Solstranda 5/6 (Boy-Asle Markussen) (Godkjent av 

LRSK). Funn nr. 3 og 4 i vårt område av denne arten som i dag i hovedsak hekket i Finnmark og 

øst i sørlige deler av landet. 

Kongeørn – Fåtallig hekkefugl som kan påtreffes hele året.  

Fjellvåk – Sett i periode 24/4-29/7. Første fugl ble sett i Bergsdalen (MMY), mens den siste 

var i Valberg (Kristoffers Ween). Svær fåtallig også i år.  

Spurvehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Kun ett funn i perioden 17/5-2/10. 

Hønsehauk – Fåtallig hele året.  

Tårnfalk – Fåtallig hele året. 

Vandrefalk – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 23/3-3/10.  

Dvergfalk – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 8/4-6/10. Hekking påvist 

(MEG).  

Jaktfalk – En fugl på Klevstad 4/10 (BKL). 

Sothøne – En fugl i tjønn på Trettmyra, Gimsøymyrene 23/5-22/6 (MRI m.fl.). Første funn på 

Gimsøya.  

Trane – To fugler over Eggum 2/6 (AMD) og tre på Hag 26-27/6 (Edgar Edvardsen m.fl.).  20. 

året arten blir sett hos oss. 

Tjeld – Sett i perioden 2/3 -5/10. Den første ble sett rastene på Sandberg (JSI), mens den siste var 

en ungfugl på Uttakleiv (HVÅ). Flest fugler, 80, var det på Nesjemyrene 17/4 (BKL). 

Sandlo – Sett i perioden 15/3-2/10. Årets første fugl, som satte tidligrekord med en dag, ble sett i 

Leknesfjæra (MMY), mens de to siste var ved Sandøya (JST). Her var det også flest fugler, 45, 

24/5 (MMY). 

Tundralo – En fugl på Eggum 20/9 (AMD) og to i Leknesfjæra 5/10 (HVÅ). 

Boltit – To fugler på Holandsmælen 6/6 (Yngve Henriksen).           

Heilo – Sett i perioden 20/4-4/10. Den første fuglen var ved Storeidvatnet (HVÅ), mens den 

siste ble sett på Saupstadneset, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 50, var det på Saupstad, Gimsøya 

17/5 (JST). 

Vipe – Sett i perioden 6/3-24/9. Den første fuglen ble sett ved Fygle Skole (Ivar Holdal), mens 

den siste rastet ved Svanvatnet (HVÅ). Noen par hekket som vanlig på/ved Storeide/Svanvatnet.  

Polarsnipe – En – syv fugler sett i perioden 15/5-13/8. De to første i Halsvågen (MEG, Astrid 

Dømbe Eggen). De seks siste var på samme sted (MEG, ENA). Flest fugler, syv, var det på 

Sandøya 16/8 (AHE).       

Sandløper – En fugl i Vinjevika, Gimsøya 24/8 (AHE) og en på Saupstad, Gimsøya 24/9 (JST). 

Ingen funn på Vestvågøy dette året. 

Fjæreplytt – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Flest fugler, ca. 150, ble sett på Eggum 

15/11 (MMY). Samme dag var det ca. 100 på Uttakleiv (JOL). To fugler i sommerdrakt – noe 

som er uvanlig å se i kommunen – på Uttakleiv 26/8 (HVÅ). Ellers ingen andre funn i perioden 

6/4-2/11. 



Steinvender – En fugl på Saupstadneset, Gimsøya 17/5 og en 23/8 (begge JST). Ingen funn på 

Vestvågøy dette året. 

Myrsnipe – Sett i perioden 17/5 -2/10. Årets åtte første fugler og den siste ble alle ble sett på 

Saupstadneset, Gimsøya (av JST). Flest fugler, 16, ble også sett her 25/5 (OLH). 

Tundrasnipe – Tre fugler i Fyglefjæra 14/9 (HVÅ), to på Saupstadneset, Gimsøya 4/10 (JST) og 

en samme sted 21/10 (JST). 

Temmincksnipe – En til to fugler i Svanvatnet 6-10/6 (MEG, HVÅ, MMY). 

Dvergsnipe – En til to fugler sett noen få steder – flest i Leknesområdet – i perioden 9/5-10/9. 

Den første var i Limstrandpollen (OLH), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ).  

Strandsnipe – En til to fugler ble sett i perioden 18/5-25/8. Årets første fugl var ved Farstadvatnet 

(ABS), mens den siste var Bergspollen (HVÅ).  

Grønnstilk – To fugler ved Farstadvatnet 16/5 (JST, HVÅ, OLH). Dette er det 11. året denne 

arten, som hekker i store deler av indre Nordland, besøker vårt område. 

Rødstilk – En tidlig fugl i Offersøystraumen 1/4 (MMY), var sannsynligvis en overvintrer. 

Ellers sett i perioden 25/4-16/8. Den første av disse var ved Svanvatnet (JST), mens de to siste var 

på Sandberg (JSI). Flest fugler, 10, var det ved Svanvatnet 20/6 (HVÅ) og ved Storeidvatnet 25/6 

(EWE). 

Sotsnipe – Sett under høsttrekket i perioden 27/7-17/9. De to første fuglene var i Saltisen, mens 

den siste ble sett i Leknesfjæra. Flest fugler, 13, ble sett i Saltisen 19/8 (alt HVÅ). 

Gluttsnipe – Fem funn i perioden 19/5-19/8. Det første i Halsvågen (MEG), mens det siste var i 

Bergspollen (HVÅ). 

Svarthalespove – Sett i perioden 8/5-25/6. Den første ved Storeidvatnet (MEG). Her var også 

den siste (EWE). Flest fugler, fem, i Svanvatnet 20-22/6 (HVÅ). Forholdsvis få fugler ble sett 

dette året. Alle fuglene som ble underartbestemt tilhørte, som vanlig, underarten islandica. Det 

er sannsynlig at fuglene som besøker vårt område skal til Island. 

Lappspove – En-ti fugler på Saupstadneset, Gimsøya flere ganger i perioden 19/4-4/10 (JST, 

OLH). Videre tre fugler i Halsvågen 12-13/9 (MEG, ENA, MMY) og en ved Sandøya 2/10 (JST).  

Storspove – Noen fugler overvintret, som vanlig, hovedsakelig ved Sandøya. Kanskje var en fugl 

på Sandberg 2/4 (JST) årets første trekkende fugl? Flest fugler, 23, var det i Fuglvika, Kvalnes 

2/10 (JST).  

Småspove – Sett i perioden 11/3-21/8. Den første fuglen, som er ny tidligrekord med seks dager, 

ble sett i Halsvågen (MMY), men den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, 13, var det på 

Saupstad, Gimsøya 7/5 (OLH). 

Rugde – Sett i perioden 18/4 – 20/6. De to første ble sett på Finnstad (ABS), mens de to siste 

var ved Grønnlivatnet (OLH). 

Enkeltbekkasin – Sett i perioden 13/2-4/10. Den første var på Sandberg (JSI), mens den siste 

var i Kyllingdalen, Ballstad (Dag Berg). Flest fugler, fire, var det ved Storeidvatnet 23/5 (MRI) 

og på Sandøya 7/6 (MMY). 

Svømmesnipe – En fugl på Sandøya 27/5, tre i Årvågen, Gimsøya 7-11/6 (TMA) og to (1 par) 

i Borgvåg 14-20/6 (ABS m.fl.). 

Brushane – Sett i perioden 24/5-24/9. Den første var ei ho på Gimsøymyrene (AHE), mens den 

siste var på Saupstadneset, Gimsøya (JST). Flest fugler, 30, var det på Liland 22/8 (BKL). 

Tyvjo – Sett i perioden 17/5-23/8. De to første på Gimsøymyran (JST), mens de fire siste var i 

Vinjevika, Gimsøya (AHE). 

Fjelljo – To rastende i Vinjefjæra, Gimsøya 18/6 (FSO). Sjette året arten er sett i vårt område. 

Hettemåke – Lokallaget registrerte i år antall reir i Vestvågøy kommune. Totalt 264 hekkende 

par. Fordeling: Skottnesvatnet (11), Storvatnet på Ballstad (3), Storeidvatnet (50), Borgavatnet 

(5), Skjerpvatnet (110), Holdalsvatnet (21) og Justadvatnet (64). Det ble samtidig talr 

horndykkere. Rapport: https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2020/11/02/7633/hettemake.pdf 

 



 

 

Fiskemåke – En fugl i havna på Gravdal tidlig i januar (MEG, Astrid Dømbe Eggen). Videre sett 

i perioden 15/3-20/10. Den første av disse var i Leknesfjæra (ABS), mens den siste – en ungfugl 

- ble sett på Toftan (HVÅ). Flest fugler, ca. 400, var det sør for Farstadvatnet 23/5 (HVÅ) og ca. 

460 (210 ad. og 250 ungfugler) på Klevstad 29/8 (BKL).  

Gråmåke – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 200, var det i Tangstadpollen 23/8 

(BKL). Samme antall ble notert på Ballstad både 16/3 og 18/3 (ØHE).  

Svartbak – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 50, på Ballstad 18/3 (ØHE) og på 

Vestresand (ESN, MTJ). 

Sildemåke – Sett i perioden 15/3-13/9. De første var Bergspollen (HVÅ) og i Halsvågen (MMY), 

to begge steder. De siste ble sett på Gravdal (1) (HVÅ) og i Svanvatnet (3) (MEG). 

De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter graellsii/intermedius – flest av 

intermedius.  En fugl på Uttakleiv 11/9 (HVÅ) tilhørte den mørke underarten fuscus. 

Dvergmåke – 1 fugl i Storeidvatnet 19/5 (MEG, HVÅ, FSO). Funn nr. fire i vårt område av denne 

østlige arten som ser ut til å bre seg vestover fra Finland via Sverige. 

Krykkje – Kan påtreffes hele året. Nusfjord, i Flakstad kommune, er nærmeste hekkested. Flest 

fugler, ca. 100, var det på Ballstad 18/3 (ØHE).  

Sabinemåke – En fugl i Halsvågen 13/9 (ENA). Ny område- og kommuneart: 256/250 av denne 

høyarktiske arten som hekker i N-Sibir, N-Canada, på Grønland og fåtallig på Svalbard og Jan 

Mayen. 

Polarmåke – Syv funn, av totalt åtte fugler, i perioden 25/1-16/5. Både første og siste fuglen ble 

sett på Eggum (av hhv ABS og ASO). 

Grønlandsmåke – Sett i perioden 19/1-13/5 samt en i Stamsund 22/11 (ABS). Den første fuglen 

ble sett på Eggum (EWE), mens den sist «vårfuglen» var ved Svanvatnet (ABS). 

Makrellterne – Sett i perioden 17/5-6/8. Årets tre første fugler ble sett ved Saupstadneset, 

Gimsøya (JST), mens de siste – både voksne og unger – var i Farstadvatnet (HVA, ESN, MTJ). 

Flest fugler, ca. 300, var det i Vinjevika, Gimsøya 25/5 (JST).  

Rødnebbterne – Sett i perioden 21/5-10/8. De 14 første var ved Gimsøy kirke (OLH), mens den 

siste var på Borgvær (Geir Gaader, Pål Alvereng). Flest fugler, 47, var det i Hovsund, Gimsøya 

9/6 (OLH). 

Alkekonge – Noen fugler ble sett i løpet av året.  

Lunde – Noen få fugler ble sett i perioden 4/5-24/6. De to første var utenfor Kvalnes, mens den 

siste var i Vikspollen (begge HVÅ). 

Teist – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 25, var det i Vikspollen 21/5 (HVÅ). 

Lomvi – Tre fugl i Vikspollen 29/5 (ABS) og en 24/6 (HVÅ). Dessuten en i Steinfjorden 28/7 

(BKL). 

Alke – Sett det meste av året. Flest fugler, 112, i Sundklakkstraunen 12/5 (OLH) og ca. 100 i 

Vikspollen 24/6 (HVÅ). 

Bydue – En fugl på Klevstad 28/5 og en på Toftan 28/8 (begge HVÅ) var årets «beholdning», 

men hvordan skiller en «ekte» byduer fra «ekte» tamduer? 

Ringdue – Vinterfunn: en fugl på Gravdal 12-19/1 (MMY). Dessuten sett i perioden 22/3-7/10. 

Den første av disse var på Bøstad (BKL), mens den siste var på Sandberg (JSI).  

Tyrkerdue – Fortsatt noen fugler både på Gravdal og Leknes hele året. Flest fugler, 6, var det på 

Leknes 24/3 (MMY).   

Gjøk – Sett og hørt i perioden 30/5-10/7. Den første var i Stamsundmarka (ABS), men den siste 

var ved Lyngedalspollen (Jo Anders Auran), 

Haukugle – En fugl ved brua over Offersøystraumen 8/2 (JOL) og en i Storfjorden og på 

Hagskaret 29/5-16/6 (ABS, HVÅ). Også sett en gang på Hagskaret i november eller desember 

(JOL). 



Perleugle – En fugl på Mjåneset, Leknes 17/9 (Jim Andreassen, HVÅ), Fuglen døde etter 

kollisjon med et gjerde. Dette er det 11. året denne arten, som er ganske vanlig i det meste av 

Nordland, besøker vårt område. 

Hornugle – Tre døde fugler – en på Ballstad og to på Leknes – i perioden 28/1-29/2. Videre en 

levende fugl på Liland 16/4 (Nina Liland) og en nær Nordgårdsvatnet på Offersøya 9/6 (MMY). 

Nær Finnstad ble det hørt lyd av unger 24/7 (ABS, HVÅ).  

Jordugle – Noen få funn i perioden 22/4-18/6. Den første på Skulbru (MMY), mens den siste var 

på Vinje, Gimsøya (FSO). 

Tårnseiler – En fugl over Skulbruvatnet 25/5 (MMY), en på Strømgård 6/6 (ABS), en på Eggum 

8/6 (ASO) og en ved Gimsøy kirkegård 24/8 (AHE). 11. året arten besøker vårt område. Hekker 

nærmest på Rognan i Saltdal (og sannsynligvis på Fauske, som er litt nærmere). 

Gråspett – Sett i perioden 19/2-12/12. Den første var Mellom Uttakleiv og Veggen (HVÅ), mens 

den siste var på Eggum (ABS). Flere av observasjonene var i områder nesten uten trær. 

Dvergspett – En fugl ved Gravdal sykehus 3/6 (FSO). Kommune- og områdeart nr.to av denne 

arten som hekker spredt og fåtallig i Rana, Saltdal og Steigen.  

Vendehals – En fugl på Vonheim 10/5 (TMA, AHE, ABS). Kommune- og områdefunn nr. fire 

av denne arten som hekker spredt i store deler av fylket. 

Sanglerke – En fugl ved Kretjønna. Bolle 5/6 (ABS, HVÅ). 

Sandsvale – Sett i perioden 17/5 – 24/8. Første fugl var i Saltisen (MMY), mens de 10 siste ble 

sett ved Gimsøy kirkegård (AHE). På Uttakleiv har grendelaget lagt alt til rette for at sandsvalene 

skal ha det bra. Se artikkel i Havørna for 2020. Kolonien hadde 65-70 reirganger (Eldar Stig 

Andersen). Kanskje var det nærmere 400 sandsvaler, voksne og unger, i kolonien i sommer. Det 

finnes sannsynligvis flere kolonier i vårt område. Ved Skjerpvatnet var det 45 fugler 29/5 (MEG), 

12/6 var det 90 fugler ved Sinesvatnet, Gimsøya (OLH) og sist i juli ca. 50 ved Storeidvatnet 

(HVÅ, MEG).  Her ble unger matet. 

Låvesvale – Observert i perioden 20/4-27/9. Den første fuglen ble sett i Alstadpollen (OLH), 

mens den siste var på Toftan (HVÅ). Her var det også flest fugler, ca. 30, var det 18/8 (HVÅ).  

Taksvale – To fugler ved Skjerpvatnet 23/5 (MRI) og en samme sted 27/5 (ABS m.fl.). En fugl 

ved Gravdal sykehus 31/5 (FSO). Dette er det 19, året denne arten besøker oss. 

Skjærpiplerke – Hekkefugl som overvintrer fåtallig, bl.a. på Eggum og Uttakleiv. Flest fugler, 

ca. 20, ble sett på Uttakleiv 4/9 (HVÅ).  

Heipiplerke – Sett regelmessig i perioden 28/4-3/10. Den første var i Rokkvika ved Stamsund 

(ABS), mens de seks siste var på Saupstad, Gimsøya (AHE). Flest fugler, 28, var det ved 

Limstrandpollen 3/8 (OLH).  

Linerle – Sett i perioden 22/4-3/10. Årets første fugl var i Saltisen (HVÅ), mens den siste ble sett 

ved Gimsøya kirkegård (AHE).  Flest fugler, 10, var det i Leknesfjæra 17/8 og på Uttakleiv 4/9 

(begge HVÅ). 

Fossekall – Fåtallig hekkefugl som også påtreffes vinterstid – som oftest enslige fugler.  

Sidensvans – Sett i perioden 19/3-25/4. De to første var i Rolfsfjorden (OLH), mens de 22 siste 

viste seg i Leknes (MMY). Flest fugler, ca. 230, var det i Mortsund 5/4 (OLH).  

Jernspurv – Til stede i perioden 29/4-24/9. Den første ble sett Gravdal (JOL), mens den siste ble 

ringmerket på Toftan(HVÅ). 

Rødstrupe – Sett i perioden 16/3 og ut året, men i alt få funn. Den første ble sett ved på Ballstad 

(ØHE). Den siste var på Gravdal (Leif Uppheim). 

Blåstrupe – Sett i perioden 19/5-27/8. Den første sang ved Storeidvatnet (FSO), mens de to siste 

var på Toftan (HVÅ). 

Rødstjert – En fugl ved Storeidvatnet 25/5 (MMY) og en på Sandberg 16/8 (JSI).  

Steinskvett – Sett i perioden 23/4-5/10. Den første ble sett i Ura, like før Eggum (ASO), mens 

den siste var på Uttakleiv (HVÅ).  

Buskskvett – En hann ved Storeidvatnet 23/5 (MRI) og en fugl ved Skjerpvatnet 23/5 (OLH). 



Måltrost – Sett i perioden 24/4-20/6. Den første ble hørt/sett i Storfjorden (ABS), mens den siste 

var ved Skjerpvatnet (OLH). 

Rødvingetrost – Observert i perioden 24/4-24/10. Den første fuglen var på Eggum (ASO), mens 

de to siste var i Holskrysset (HVÅ). Flest fugler, ca. 100, var det på Toftan 9/10 (HVÅ). 

Gråtrost – Sett i perioden 5/1-20/11. Den første fuglen var i Stamsund. Her var også de 10 siste 

(begge ABS).      

Svarttrost – Den eneste trostearten, som er regelmessig om vinteren – da flest hanner.  

Ringtrost – Vinterfunn: 2 fugler på Eggum 26/1 (ASO). Ellers sett i perioden 7/4-10/7. Den første 

fuglen var i Rolfsfjorden (MMY), mens de tre siste ble sett ved Kvalnes (Jo Anders Auran).  

Munk – En hofugl, som ble ringmerket, var på Toftan 11-19/10 (HVÅ). Dessuten var det ei 

ho på Sandberg 24/10 (JSI). 

Sivsanger – Sett i perioden 19/5-5/8. Ny tidligrekord med hele åtte dager. Årets første fugl ble 

sett ved Skjerpvatnet (MMY), mens den siste var i Limstrandpollen (ESN, MTJ). 

Løvsanger – Sett i perioden 26/4-19/9. Årets første fugl, som kom en dag senere enn 

tidligrekorden, var på Offersøya (Noah Henriksen), mens den siste ble ringmerket på Toftan 

(HVÅ). 

Gransanger – Sett/hørt i perioden 22/4-30/10. Både den første og siste fuglen var på Sandberg 

(begge JSI). 

Gulbrynsanger – Åtte funn av ni fugler på Toftan i perioden 6/9-3/10 (HVÅ). Den første var 

tangering av tidligrekord. Seks av fuglene ble ringmerket. Det var også en fugl ved Storeidvatnet 

13/9 (MEG). 

Fuglekonge – Noen observasjoner i perioden 26/4-19/12. Den første fuglen var i Bergsdalen 

(MMY), mens den siste ble funnet død på Krogtoft (BKL). 

Gjerdesmett – Ble observert i perioden 1/3-18/12, men flest i høst. Den første var på Sandberg 

(JSI), mens den siste var på Toftan (HVÅ).   

Gråfluesnapper – Noen få observasjoner i perioden 23/5-9/8. Den første fuglen ble sett i 

Bergsdalen, (MMY), men den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, fem, var det på 

Sandberg 29/7. 

Svarthvit fluesnapper – Sett i perioden 18/5-10/8. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), mens 

den siste – en årsunge – ble ringmerket på Toftan (HVÅ).  

Kjøttmeis – Vår vanligste meiseart. Flest fugler, ca. 10, var det flere ganger ved foring på Toftan 

(HVÅ). 41 reirunger ble ringmerket på Toftan i sommer (HVÅ). Fra tre til ni unger kom på 

vingene i kullene – seks kull i alt.  

Blåmeis – Nå helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (maksimum 3).  

Granmeis – Helårsfugl. Flest fugler, ti, var det på Toftan 10/11. Alle ble ringmerket (HVÅ).  

Skjære – Helårsfugl. Flest fugler, 22, var det på Klevstad på årets siste dag (BKL). 

Kornråke – En fugl på Ballstad 4-6/8 (Dag Berg m.fl.). Dette er år nummer seks at denne arten, 

som nærmest hekker i Trøndelag, besøker oss. 

Kråke – Helårsfugl. Størst antall, ca. 80, på Haugen 6/10 (OLH). 

Ravn – Helårsfugl. Størst antall, ca. 100, på Haugen 6/10 (OLH). 

Stær – Noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte lokaliteter. Flest fugler, ca. 200, 

var det på Storeide 22/9 (HVÅ). 

Gråspurv – Uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Flest fugler, ca. 35, ble sett på 

Klevstad tidlig på året (BKL). 

Pilfink – Ti fugler ved Gimsøy kirke 7/1 (Anders Hedeman) og en på Leknes 18/10 (John-Gunnar 

Juliussen). Funn nr. 12-13 i vårt område av denne nære slektningen til gråspurv. Arten ser ut til å 

ha blitt vanligere i Nordland i senere år. 

Bokfink – Denne arten, som tidligere var en sjelden gjest, er nå ganske vanlig hele året. 

Bjørkefink – To observasjoner i Stamsund i januar (2. og 26.) (ABS). Videre sett i perioden 18/4-

27/10. Den første av disse ble sett ved Alstad (MMY), mens den siste var på Sandberg (JSI). Her 



ble det også sett flest fugler, ca. 50 1/10 (JSI). 

Bergirisk – Seks fugler på Eggum 26/1 (ASO). Videre sett i perioden 4/4-15/11. En fugl ble sett 

både første (ADM) og siste (MMY) gang.  Flest fugler, 28, var det 8/5 (ASO). Alle disse funnene 

var på Eggum.  

Gråsisik – Observert hele året, men fåtallig hele tiden. Flest fugler, ca. 80, var det på Gimsøya 

4/10 (OLH).  

Polarsisik – En fugl på Toftan (HVÅ), en på Sandberg (JSI) og en på Eggum (ASO), alle i 

perioden 10-19/1.  

Grønnfink – Helårsfugl. Flest fugler, 45, var det ved Buksnes kirkegård på Gravdal 11/12 

(MEG). 

Grønnsisik – Noen funn i perioden 5/3-20/9. De to første fuglene ble sett på Tussan (OLH), mens 

de 20 siste var på Sandberg (JSI). Dette var også det høyeste antallet i år. 

Dompap – Selve ”julefuglen”, men kan være overraskende vanskelig å få øye på om sommeren 

- selv om den ofte høres. Flest fugler samtidig var 10. 

Konglebit – Fem fugler på Gravdal 14/2 (MMY). Hekker i Finnmark. 

Grankorsnebb – Flokker med opptil 30 fugler sett hele året en rekke steder. Den største 

flokken var på Sandberg tidlig i februar (JSI).  

Furukorsnebb – Fire fugler på Toftan 10/2 (HVÅ).  

Båndkorsnebb –Sett flere steder i perioden 19/1-13/7. De to første var ved Svarttjønna (HVÅ), 

mens de to siste var ved Storfjordvatnet (ØHE). Det ble ikke sett mer enn to fugler samtidig.   

Sivspurv – Til stede 30/4-2/10. Årets første fugl, en hann, var ved Holddalsvatnet (BKL), mens 

den siste fuglen viste seg på Sandøya (JST).   

Snøspurv – To vinterfunn: tre på Eggum 25/2 (JOL) og to på Uttakleiv 7/12 (HVÅ). Ellers sett 

på trekk, flest på yttersia, i perioden 3/4-1/5. De 150 første av disse var på Eggum (ABS), mens 

den siste var på Saupstadneset, Gimsøya (JST). Flert fugler, ca. 160, var det ved Hovsund på 

Gimsøya 21/4 (OLH). 

Lappspurv – Årets fugl 2020. En hann på Bolle 26/4 (HVÅ) og en på Vestresand 3/5 (ASO) var 

årets eneste funn.   

 

Observatører: ABS = Ann Britt Pilegaard-Simonsen, AHE = Adrian Henriksen, AMD = Anne 

Merete Davidsen, ASO = Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, ESN = Espen Sundet Nilsen. 

EWE = Egil Ween, ENA = Erik Nydal Adolfsen, FSO = Frantz Sortland, HVÅ = Harald Våge, 

JOL = Jon Olav Larsen, JSI = Johan Sirnes, JST = John Stenersen, MEG = Martin Eggen, MMY 

= Marie Myklebust, MRI = Mikael Ritman, MTJ = Morten Tjemsland, OLH = Ole Lykke 

Henriksen, TMA = Torbjørn Martinsen, ØHE = Øyvind Heldal. 

 
 


