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En oppsummering av Harald Mongstad Våge 

 
I denne rapporten opererer vi med "Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med 
øyene omkring. Se 2020 rapporten for å få forklaring på dette. Der står også hvilke seks arter som 
er sett på Gimsøya, men ikke i Vestvågøy. Her er det også en forklaring på hvorfor det totale antall 
arten «til alle tider» i denne rapporten er noe høyere enn det som er registrert på 
artsobservasjoner.no. 
 
Alle arter som er sett i 2021 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 2021 ble det observert 167 ulike arter i "vårt område". Fire av disse: dvergdykker, lappspove, 
rosenstær og pilfink ble kun sett på Gimsøya.  
 
Det er sett tre nye arter i Vestvågøy kommune i 2021: hvithodespurv, kanadahettemåke og pirol. 
Når det totale antall arter sett i kommunen har økt med fire i løpet av året, skyldes dette at «den 
gamle» sædgåsa nå er to arter: taigasædgås (u.a. fabalis) (har beholdt sædgåsa sine nummer) og 
tundrasædgås (tidligere underart rossicus) (fått område-/kommunenummer; 257/251). Dette betyr 
at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, nå inneholder 260 arter (254 arter 
i Vestvågøy kommune). Ser en på artsobservasjoner.no, vil den observante leser se at her har 
antallet økt med fem. Dette skyldes at vannrikse – sett i kommunen i år, men også to ganger 
tidligere – ikke har vært lagt inn tidligere.  
 
Av andre uvanlige arter som ble sett i 2021 nevnes knoppsvane, tundragås, tundrasædgås, ringgås, 
knekkand, lappfiskand, havlire, sivhauk, kvartbekkasin, polarjo, fjelljo, tårnseiler, trepiplerke, 
taksvale, tornsanger, svartmeis, nøtteskrike og kjernebiter. Også i 2021 var vadertrekket labert – 
kanskje «rekordlabert». Har vaderene lagt trekkrutene utenom Vestvågøy? Andre steder i Lofoten 
opplevde store mengder vadere på trekk i høst – særlig Fredvang.  
 
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 her.  
 
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 flere ganger enn det som 
vises her. Det kan også tenkes at vi har hatt besøk av arter som lokallaget ikke har fått kjennskap 
til. 
 
Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen og Jon Olav Larsen for å ha lest ”alle typer” korrektur. 
 
 
 



Artsgjennomgang 
 
Knoppsvane – En fugl i Nordgårdsvatnet på Offersøya 12/8 (ENA m.fl.). Sannsynligvis 
samme fugl som ble sett i Flakstad noen dager tidligere (ny kommuneart der). Funn nr. 14. i 
vårt område.  
Sangsvane – På den tradisjonelle svanetellingen første søndag i advent, 28-29/11, ble det 
registrert 173 fugler. Av disse var 31 ungfugler. Arten hekker nå regelmessig i Lofoten. For å 
undersøke dette nærmere, ble det i år foretatt tellinger i hele Lofoten. I Vestvågøy gikk 13 par 
til hekking, Av disse fikk 11 par frem unger – en til seks i kullet. Se rapporten her: 
Sangsvanene ekspanderer i Lofoten - BirdLife Norge 
Tundragås – To voksne fugler (ua. flavirostris) på Sandøya 11/4 (BKL). En fugl på Unstad 
8/4 (BKL) og en ett år gammel fugl (ua. albifrons) på Storeidet 27/4-4/5 (ABS m.fl.). Dette er 
20. året arten besøker oss. 
Tundrasædgås – En fugl i Storeidvatnet 26/4 (MEG). Dette er 19. året en av sædgjessene 
besøker oss. Etter sædgåssplitten har denne arten fått område-/kommunenummer; 257/251. 
Kortnebbgås – Sett i perioden 17/4-10/10. Den første var ved Stroreidvatnet (HVÅ), mens de 
seks siste ble sett på Fygle (ABS). Flest fugler, ca. 600, trakk over Klevstad 16/5 (BKL). Også i 
år kan arten ha hekket i vårt område. 12/5 ble en fugl sett rugende ved Farstadvatnet (MEG), 
men det er ukjent hvordan det gikk videre. 
Grågås – Sett i perioden 18/3-20/9. Den første gåsa ble sett mellom Storeidet og Gravdal (MMY). 
Dette er nest tidligste vårobservasjonen lokallaget kjenner til. Tidligrekorden er 12/3-2011. De 
fire siste var i Haldsvågen (HVÅ). Høyest antall fugler var 180 i Storeidvatnet 29/7 (HVÅ). 
Hvitkinngås – Sett på vårtrekk i perioden 3-27/5. De 90 første trakk over Gimsøya (JST), mens 
de to siste var ved Farstadvatnet (JSI). Ca. 240 fugler over Malnes 4/5 var største antall i denne 
perioden (OLH). Under høsttrekket trakk 522 fugler over Ballstad 15/9 (Taru Suninen) og 70 over 
Hovsund på Gimsøya 11/10 (AHE). 
Ringgås – En fugl på Ballstad 3/7 (OLH). Dette er 20. året arten besøker oss,  
Gravand – Sett i perioden 15/3-20/9. De to første var i Leknesfjæra (HVÅ, ABS), mens de seks 
siste ble sett på Høynes (OLH). Flest fugler, var det, som vanlig, ved Sandøya. 30/6 var det 54 
fugler her (HVÅ).  
Stokkand – Helårsfugl. Flest fugler, ca. 330, var det – «som vanlig» - i Gravdal havn tidlig i 
januar (9/1) (HVÅ).  
Snadderand – En par i Storeidvatnet 21/6 og 8/8 (MEG). 
Stjertand – Vinterfunn: En ho-farget fugl i havna på Gravdal 1-10/1 (ABS, HVÅ, MEG) og en i 
Fuglvika, Kvalnes 24/1 (FSO). Ellers sett i perioden 26/4 – 29/9. Den første av disse i Leknesfjæra, 
mens den siste var i Svanvatnet, begge hofugler (HVÅ). Ingen indikasjon på hekking i år. 
Skjeand – Inntil 5 fugler (3M, 2F) i Storeidvatnet 8/5-8/8 (MEG m.fl.). Et par ble også sett i 
Sevvatnet 17/5-4/6 (MEG m. fl.). Ikke usannsynlig at samme individer ble sett i begge vann. Det 
samme kan gjelde paret i Saltisen 17/5 (MEG) og paret i Klevatnet 24/5 (AHE). 
Brunnakke – Sett i perioden 25/3-29/10. Både de to første og de seks siste ble sett på Gimsøya 
(JST). Flest fugler, ca. 130, var det i Lyngedalspollen 2/10 (OLH).  
Krikkand – Ca. 15 fugler overvintret i Fuglvika, Kvalnes. Ellers sett i perioden 28/3-19/11. Den 
første av disse, en hann, var i Skjerpvatnet (MMY), mens de 16 siste var på Eggum (JST). Flest 
fugler, 18, var det i Leknesfjæra 15/9 (HVÅ). 
Knekkand – En til tre fugler i Sevvatnet på Bollemyrene 22-25/5 (MEG m.fl.) 25/5 ble det sett 
ett par samt en enslig hann (FSO). En hann i Storeidvatnet 12-28/6 (JST m.fl.). Betraktes som to 
funn, 11 og 12, alle på Vestvågøy.  
Bergand – Sett i perioden 16/5-11/9. Årets første var et par i Hagvåg (HVÅ). Den siste fuglen, 
hofarget, ble sett i Lomtjønna ved Vardheia (JOL). Denne tjønna, som ligger mellom Tjønndalen 
og Løvdal ligger nesten 250 meter over havet. Ingen hekkefunn i år heller.  

https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2868


Toppand – Sett hele året, men de fleste fuglene trekker ut av Lofoten om vinteren. Flest fugler, 
64, var det i Storeidvatnet 6/7 (MEG). 
Ærfugl – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var ca. 1000 var det i Gimsøystraumen 
17/1 (JST).  
Praktærfugl – Sett i perioden 1/1-2/5, de fleste i Gimsøystraumen. Flest fugler, 215, var det 
utenfor Hovsund, Gimsøya 15/2 (MEG). Det eneste funnet etter sommeren var syv hanner i 
Gimsøystraumen 12/12 (JST). 
Svartand – Vintergjest. Ingen funn i perioden 26/4-22/10, bortsett fra 62 fugler ved Eggum 19/7 
(OLH). Dette var også det største antallet som ble sett. 
Sjøorre – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika, men også sett i Vestvågøy. 
Flest fugler, minimum 64, var det i Gimsøystraumen 14/3 (Øyvind Heldal). Ingen funn i perioden 
1/6-22/10, bortsett fra fire fugler i Borgvåg 1/7 (OLH). 
Havelle – Flest fugler sees om vinteren. En fugl i Innerpollen 5/8 (ESN, MTJ) er spesielt med 
hensyn til tidspunkt. Høyest antall, 57, var det i Nappstraumen 16/1 (MEG).  
Kvinand – Enkeltindivider ble sett det meste av året. Ikke hekkende fugler oversomret i 
Borgpollene. Flest ender, minimum 83, i Innerpollen 13/6 (OLH). 
Lappfiskand – Et par i Skjerpvatnet 19/6 (MEG). Funn nr. ni i vårt område. I Norge er denne 
anda bare påvist hekkende i Finnmark. 
Laksand – Sett i perioden 23/1-25/10, de fleste var, som vanlig, mytefugler. Den første var en 
hann i Tangstadpollen (HVÅ), mens de ti siste ble sett nær Eggum (MMY). Flest fugler, ca. 300, 
ble sett flere steder i perioden 23/5-12/6. 
Siland – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 180, var det i Steirapollen 20/9 (AHE). 
Lirype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.  
Fjellrype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. Flest fugler, 10, var det på Haveren 23/10 
(HBE).  
Orrfugl – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.  
Smålom – Hekkefugl og den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 30, i 
Vikbukta (Haukland) 28/4 (HVÅ).  
Storlom – Hekkefugl som ble sett i perioden 8/1-13/9. Den første var ved Barstrand på Gimsøya 
(JST), mens de syv siste var i Farstadvatnet (HVÅ). Dette var også sesongens største antall. 
Islom – Vintergjest på «yttersia» fram til 7/8. Tilbake 3/10.  
Gulnebblom – Vintergjest på «yttersia» fram til 8/6. Tilbake 29/10. Flest fugler, 25, i 
Gimsøystraumen 25/4 (JST).  
Horndykker – Vinterfunn både i Gimsøystraumen og i Vestvågøy. Vanskelig å si når første 
trekkende fugl er tilbake og når siste drar. Som vanlig var det flest fugler i Storeidvatnet. 25 ble 
sett her 8/8 (MEG).  
Dvergdykker – En fugl i Hovsund, Gimsøya13/12 (AHE).  
Gråstrupedykker – 1-5 fugler i Vinjevika, Gimsøya i vinterhalvåret. Ingen observasjoner i 
perioden 2/5-20/9. Flest fugler var det 1/5 (JST). I Vestvågøy ble det sett en fugl i Limstrandpollen 
8/1 (HVÅ) og 7/4 (OLH).  
Havhest – En død fugl på Uttakleiv 25/3 (JOL). Noen få observasjoner i perioden 8/6-20/9. 
Flest fugler, 11, trakk mot SV utenfor Eggum 20/7 (JST).  
Havlire – En fugl trakk forbi Eggum mot NØ 21/6 (HVÅ). Funn nr. 6 i vårt område/kommune.  
Havsvale – Fem fugler ble sett dansende på sjøen ved Eggum 21/7, mens en fugl ble ringmerket 
i nærheten 28/8 (HVÅ).  
Havsule – Sett i perioden 15/2-20/9. Årets første fugl trakk forbi Hovsund, Gimsøya (MEG), 
mens den siste ble sett sør for Mortsund (HVÅ). Hekking på Oddskjæran, Gimsøystraumen også 
i år. Minimum 40 reir i bruk 28/5 (HVÅ). Flest fugler, vel 120, trakk mot vest forbi Sandøya 28/8 
og forbi Eggum 30/8 (KDH). 
Storskarv – Hekkefugl som kan sees hele året.  



Toppskarv – Hekkefugl som kan sees hele året. 
Gråhegre – Hekkefugl som kan sees hele året.  
Havørn – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 20, var det på Sandøya 18/3 (OLH). 
Kongeørn – Fåtallig hekkefugl som kan påtreffes hele året. Vanligvis enkeltindivid. 
Sivhauk – En ett år gammel hofarget fugl ved Storeidvatnet 13/6 (MMY m.fl.) Funn nr. 5 i vårt 
område av denne arten som hekker fåtallig helt sør i landet. 
Fjellvåk – Sett i periode 28/4-13/8. De første fuglene ble sett på Hagskaret (HVÅ) og ved 
Holddalsvatnet (BKL), mens den siste fløy over Toftan (HVÅ). Hekking sannsynlig.           
Spurvehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Ingen funn i perioden 26/4-17/9. 
Hønsehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Kun ett funn i perioden 16/4-2/10 med en fugl på Sandberg 
1/9 (JSI). 
Tårnfalk – Fåtallig hele året. Muligens hekking. 
Vandrefalk – Enkeltindivider sett på noen få hekkelokaliteter i perioden 19/4-3/9.  
Dvergfalk – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 18/4-18/9. Hekker noen år.  
Jaktfalk – En fugl på Sandberg 12/10 (JSI) og en over Toftan 4/12 (HVÅ). 
Vannrikse – En fugl i Sjøvatnet, Ballstad 28/11 (DBE). Funn nr. tre i Vestvågøy kommune av 
denne arten som hekker spredt og fåtallig helt sør i landet. 
Sothøne – En fugl i Eggumstjønna 8-12/4 (AMD m.fl.). Hekker sporadisk i vårt område. 
Tjeld – Hekkefugl – sett i perioden 4/3 -9/9. Den første ble sett rastene i Leknesfjæra (HVÅ). Her 
ble også de to siste sett (HVÅ). Flest fugler, 85, var det i Tangstadpollen 25/3 og 7/4 (Kolbjørn 
Kristiansen). 
Sandlo – Hekkefugl – sett i perioden 15/3-9/10. Årets første fugl, med tangering av den ett år 
gamle tidligrekorden, ble sett i Leknesfjæra (MMY). Her var også de to siste (HVÅ). Flest fugler, 
50, var det på Saupstadneset, Gimsøya 30/8 (JST). 
Tundralo – En fugl på Saupstadneset, Gimsøya 25-26/4 (JST, OLH, AHE), en i Haldsvågen 
27/9 (HVÅ) sant en i Leknesfjæra 27+29/9 (HVÅ).  
Boltit – To til fire fugler på Helfjellet 29-30/5 (HVÅ, HBE, ABS).  
Heilo – Sett i perioden 20/4-6/10. De første fuglene var ved Storeidvatnet, tre fugler (HVÅ), 
og på Saupstadneset, åtte (OLH), mens de to siste ble sett på Smørdalskammen (HVÅ). Flest 
fugler, ca.100, var det på Saupstad, Gimsøya 5/5 (Olav Tveiterås). 
Vipe – Sett i perioden 20/3-13/8. Den første fuglen ble sett på Høynes (JST), mens den siste – 
en årsunge – rastet ved Svanvatnet (HVÅ). Noen par hekket som vanlig ved Storeidvatnet  og 
Svanvatnet.  
Polarsnipe – Sett i perioden 25/5-30/8. Tre funn på Saupstadneset Gimsøya av to til tre fugler, 
(OLH, JST). Videre en fugl på Sandøya og to på Storeidet, begge 28/8 (KDH).  
Sandløper – Fem funn i perioden 13/8-10/10. De 10 første fuglene var på Eggum (AMD) mens 
de to siste var på Uttakleiv (OLH, Yngve Henriksen). 
Fjæreplytt – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Flest fugler, ca. 200, ble sett på Eggum 
22/11 (HVÅ). Ingen funn i perioden 21/4-25/10. 
Steinvender – Fire funn av en til to fugler i perioden 13-28/8. Sett på Eggum, Unstad og Sandøya. 
Myrsnipe – Hekkefugl – sett i perioden 30/5 – 9/10. Årets fem første fugler var i Haldsvågen 
(ABS, HVÅ), mens de to siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 50, ble sett på Saupstad 30/8 
(JST). 
Tundrasnipe – En årsfugl på Saupstad, Gimsøya 30/8 (JST) og to fugler i Haldsvågen 13/9 
(HVÅ). 
Temmincksnipe – Tre funn, all nær Leknes. En fugl i Svanvatnet 17/5 (MEG). Dessuten to fugler 
i Haldsvågen 8/8 (MEG) og syv fugler samme sted 10/8 (ENA). Har hekket hos oss tidligere. 
Dvergsnipe – En til fire fugler sett noen få steder i perioden 7/6-5/9. Den første var ved 
Svanvatnet, Storeidet (HVÅ), mens de to siste var ved Sandøya (JST).  
Strandsnipe – Hekkefugl. En til to fugler ble sett i perioden 16/5-23/10. Årets første var i 



Hellosan (BKL), mens den siste – et svært sent funn - var ved Hestnesvatnet på Ballstad, der den 
hadde hekket (DBE).  
Rødstilk – Hekkefugl – flest sett i perioden 22/4-15/8. De fire første av disse var i Lauvåspollen 
ved Eggum (AMD), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 18, var det ved 
Svanvatnet 7/6 (HVÅ). Funn utenom hovedperioden: En i Offersøystraumen 31/1 (Kent Ruben 
Elvestrand), en på Sandberg 18/9 (JST), en ved Solstadvatnet (Haukland) 4/10 (OLH) og en på 
Eggum 22/11 (HVÅ). 
Sotsnipe – Sett under høsttrekk i perioden 31/7-16/9. Den første i Fyglefjæra, mens den siste ble 
sett i Leknesfjæra. Flest fugler, 45, ble sett i Saltisen 11/8 (alt HVÅ). 
Gluttsnipe – Sett i perioden 15/5-30/8. Den første fuglen var i Haldsvågen (MEG), mens den siste 
var i Bergspollen (HVÅ). 
Svarthalespove – Sett på vårtrekk i perioden 3-30/5. De to første og den siste var i Haldsvågen 
(HVÅ). Alle fuglene som ble underartbestemt tilhørte, som vanlig, underarten islandica. Det 
er sannsynlig at fuglene som besøker vårt område skal til Island. Det ble også sett en fugl på 
Saupstadneset, Gimsøya på høsttrekk 13/8 (OLH). Forholdsvis få fugler dette året. Har hekket hos 
oss tidligere. 
Lappspove – En til fire fugler på Saupstadneset, Gimsøya flere ganger i perioden 3/4-25/8 (JST, 
OLH, AHE). Ingen funn i Vestvågøy kommune. 
Storspove – Hekkefugl. Noen fugler overvintret, som vanlig, hovedsakelig ved Sandøya. 18/1 var 
det 23 i Fuglvika, Kvalnes. Kanskje var fugler i Leknesfjæra og i Tangstadpollen 25/3 årets første 
trekkende? Flest fugler, 50, var det i Saltisen 7/7 (HVÅ). I 2021 registrerte lokallaget 
hekkebestanden i vårt område. Storspovene har det fortsatt bra hos oss. Se her: 
https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2895 
Småspove – Hekkefugl – sett i perioden 9/5-17/8. De to første fuglene ble sett på Gimsøya (OLH), 
mens de tre siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, 7, var det på Saupstad, Gimsøya 16/8 (OLH). 
Rugde – Vinterfunn: En fugl over Eltoft 3/2 (BKL). Videre sett i perioden 11/4 – 23/9. De to 
første av disse rastet på Sandberg (JST), mens den siste var på Grundstad (OLH). Hekker i 
vårt område. 
Enkeltbekkasin – Hekkefugl der de fleste trekker sørover, men vinterfunn av denne vaderen er 
ganske vanlig. Det er derfor nesten umulig å fastslå når den første ikkeovervintrende fuglen er 
tilbake. Årets første fugl var i Fyglefjæra 9/1 (HVÅ), mens den siste ble sett på Gravdal 5/12 
(JOL). 
Kvartbekkasin – En fugl, drept av predator, i Skifjorden 30/1 (via ABS), en ved Storvatnet, 
Ballstad 20-23/10 (MEG) og en på Eggum 14/11 (MMY). Funn 10-12 i vårt område.  
Brushane – En hann ved Svanvatnet 5/6 (ABS). Videre sett på høsttrekk i perioden 8/8-5/9. De 
25 første av disse var ved Storeidvatnet (MEG), mens de 50 siste var i Vinjevika på Gimsøya 
(JST). Flest fugler, 76, var sett på Gimsøya 29/8 (JST). 
Storjo – Tre ved Eggum 20/7 (JST) og en ved Unstad 7/8 (Stein Bukholm, Solveig Trollnes).  
Polarjo – En ved Hæsholman, Uttakleiv 8/6 (Kjell Hagen) og en i Valberg 17/7 (FSO). Funn 16 
og 17 i vårt område. 
Tyvjo – Sett i perioden 18/5-30/8. De to første over Hovsund på Gimsøya (AHE), mens den siste 
var utenfor Eggum (KDH). 
Fjelljo – Tre over Skulbruvatnet 16/7 (MMY). Funn nr. syv i vårt område.  
Hettemåke – Hekkefugl der noen fugler overvintrer – oftes ved Sandøya. To fugler ble sett her 
8/1 (HVÅ). Årets første trekkende var sannsynligvis tre fugler i Leknesfjæra 7/3 (MMY).  
Oversikt over høyeste registrerte antall individer på aktuelle hekkelokaliteter: Storeidvatnet (130), 
Skjerpvatnet (400), Hestnesvatnet, Ballstad (130), Saltisen (12), Storvatnet, Ballstad (80), 
Holdalsvatnet (6), Justadvatnet (24). 
Kanadahettemåke – To fugler, begge født i 2020, ble sett i Storeidvatnet og Svanvatnet i 
perioden 21/6-24/7. Denne gjesten fra Nord-Amerika er en ny art hos oss. Har fått område-



/kommunenummer: 259/253. I 2020 ble arten sett ved Fredvang. 
Fiskemåke – Hekkefugl - sett i perioden 14/3-07/11. Den første av disse var i Leknesfjæra (HVÅ), 
mens den siste ble sett i Nappstraumen (MEG). Flest fugler, ca. 270, var det i Nordgårdsvatnet 
25/4 (HVÅ). 
Gråmåke – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 290, var det i Tangstadpollen 1/6 
(BKL).  
Svartbak – Hekkefugl som sees hele året.  
Sildemåke – Hekkefugl - sett i perioden 13/3-30/8. Den første ble sett i Gimsøystraumen (MEG). 
I Vestvågøy ble de to første fuglen sett i Nappstraumen 18/3 (HVÅ). De siste ble sett i Fyglefjæra 
(HVÅ) og på Sandberg (JSI). De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter 
graellsii/intermedius – flest av intermedius.   
Krykkje – Kan påtreffes hele året. Nusfjord, i Flakstad kommune, er nærmeste hekkested.  
Polarmåke – To fugler på Eggum 18/2 (JOL) og en i samme område 19/11 (JST). 
Makrellterne – Hekkefugl - sett i perioden 16/5-18/8. Årets to første fugler ble sett i 
Hauklandsvatnet (ASO), mens de fire siste fuglen ble sett i Bergspollen (HVÅ). Flest fugler, ca. 
100, var det i Storeidvatnet 19/6 (MEG m.fl.). Omtrent like mange var det ved Hovsund på 
Gimsøya 18/5 (AHE).  
Rødnebbterne – Hekkefugl - sett i perioden 16/5-28/6. Den første var i Storeidvatnet (HVÅ), 
mens den siste var ved Hov på Gimsøya (Per Morten Selle). Flest fugler, 66 rastene, var det ved 
Hovsund på Gimsøya 18/5 (OLH). 
Alkekonge – En fugl ved Veggen 10/2 (HVÅ) og 10 i Henningsværstraumen 13/2 ((PSK).  
Lunde – Noen få fugler ble sett i perioden 2/2 31/5. De tre første var i Stamsund (PSK), mens 
den siste var ved Digerneset, Kvalnes (HVÅ). 
Teist – Hekkefugl som kan sees hele året. Flest fugler, 30, var det ved Æsholman 8/6 (Kjell 
Hagen) og ved Sandøya 28/8 (KDH).  
Alke – Sett det meste av året. Flest fugler, 83, var det i Gimsøystraumen 5/6 (OLH). 
Bydue – 25 fugler på Klevstad 25/1 var nok «ekte» brevduer (HVÅ), mens et par i Stamsund 7/6 
var «ekte» byduer (ABS), men hvordan skille disse?  
Ringdue – Hekkefugl - sett i perioden 28/3-3/11. Den første var på Leknes (MMY), mens den 
siste viste seg på Toftan (HVÅ). Flest fugler, 8, var det ved Farstadvatnet 17/5 (OLH). 
Tyrkerdue – Fortsatt en til to fugler både på Gravdal og Leknes store deler av året.  
Gjøk – Hekkefugl - sett og hørt i perioden 26/5-10/8. De første var i Stamsundmarka (ABS) og 
ved Hagvatnene (HVÅ), men den siste var på Sandberg (JSI).  
Haukugle – Ei ugle på Hagskaret 1-15/1 (ABS, HVÅ, MMY), ei på Vestresand 19/9 (OLH), ei 
på Bollemyrene 2/10 (OLH) og ei i Kyllingdalen 3/10 (DBE). 
Hornugle – En fugl på Haugsmyra, Storeidet 22/6 (Vegard Erik Hansen, Tommy Øvstebø). 
Jordugle – Noen få funn i perioden 25/4-28/7. Den første nær Klevstad (BKL), mens den siste 
var ved Storeidvatnet (Christine Sunding og Martin Fleissner Sunding).  
Tårnseiler – En fugl ved Ballstad 15/8 (ENA) og en i Seljesvingen ved Leknes 17/9 (MMY). 12. 
året arten besøker vårt område. Hekker nærmest på Rognan i Saltdal (og sannsynligvis på Fauske, 
som er litt nærmere). 
Gråspett – Sett i perioden 13/1-6/12. Den første var på Uttakleiv (JOL), mens den siste var på 
Eggum (ASO). Flere av observasjonene var i områder nesten uten trær. 
Sandsvale – Hekkefugl - sett i perioden 15/5 – 29/8. Første fugl var ved Borgavatnet (MEG), 
mens den siste ble sett på Toftan (HVÅ). På Uttakleiv har grendelaget lagt alt til rette for at 
sandsvalene skal ha det bra. I kolonien var det ca. 70 reirganger (Eldar Stig Andersen), men en 
dårlig sesong – uten ungeproduksjon – gjorde at kolonien ble forlatt i slutten av juli, ca. tre uker 
tidligere enn vanlig. Flest fugler, ca. 45, var det ved Sinesvatnet, Gimsøya 27/6 (FSO).  
Låvesvale – Hekkefugl - observert i perioden 14/5-24/9. Den første fuglen ble sett i Sandberg 
(JSI), mens den siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, ca. 30, var det ved Storeidvatnet 8/8 



(MEG).  
Taksvale – En fugl ved Storeidvatnet 19/5 (FSO, OLH) og en (den samme?) over Leknesfjæra 
21/5 (HVÅ). Dessuten en på Gimsøya 25/5 (OLH).  Dette er 20. året arten besøker oss. 
Skjærpiplerke – Hekkefugl som overvintrer fåtallig, bl.a. på Eggum og Uttakleiv. Flest fugler, 
ca. 40, ble sett på Uttakleiv 10/4 (MEG).  
Heipiplerke – Hekkefugl - sett regelmessig i perioden 18/4-20/9. Den første var på Eggum 
(ABS), mens den siste var på Sandøya (OLH).  Flest fugler, ca. 60, var det ved Limstrandpollen 
5/8 (OLH).  
Trepiplerke – En fugl ved Heimredalsvatnet, Eggum 4/6 (JOL, Ruben Larsen). Funn nr. 17 i vårt 
område/kommune av denne arten som er vanlig i store deler av Nordland.  
Linerle – Hekkefugl - sett i perioden 18/4-1/10. Årets første fugl var ved Storeidvatnet (MMY), 
mens den siste var på Leknes (ABS). 
Fossekall – Fåtallig hekkefugl som også påtreffes vinterstid – som oftest enslige fugler.  
Sidensvans – To fugler på Leknes 6/1 (ABS) og min. 25 ved Skullbruvatnet 7/3 (MMY). Har 
hekket hos oss. 
Jernspurv – Hekkefugl - registrert i perioden 18/4-2/7. Den første ble sett Gravdal (JOL), mens 
den siste ble sett på Sandberg (JSI).  
Rødstrupe – Hekkefugl, men få funn. Sett regelmessig i to hager på Gravdal fra midten av 
oktober og ut året (Martine Horn Gjernes, Leif Uppheim). Om det dreier seg om en eller to fugler, 
er uklart. Arten har overvintret i dette område i ca, 10 år (Leif Uppheim).  
Blåstrupe – Hekkefugl - sett i perioden 17/5-5/9. Den første sang ved Sevvatnet på Bollemyrene 
(MEG), mens de to siste ble sett på Høynes og Vestresand (JST). 
Rødstjert – En hann på Hagskaret 15-16/5 (ABS, HVÅ), en fugl på Evjen 21/5 (ASO) og en 
hann i Hagskarveien 26/5 (MMY). Har hekket hos oss. 
Steinskvett – Hekkefugl - sett i perioden 25/4-26/9. Den første ble sett på Eggum (AMD). Her 
ble også den siste sett. Flest fugler, 10, var det på Uttakleiv 9/8 (HVÅ). 
Buskskvett – En fugl på Storøya 8+16/6 (HBE) og en i Pettvika 10/8 (OLH).  
Måltrost – Hekkefugl som ble sett i perioden 17/4-12/6. Den første ble hørt/sett ved Borge 
kirkegård (ABS), mens den siste var i Steindalen (HVÅ). 
Rødvingetrost – Hekkefugl - sett fra tidlig i februar og ut året. Flest fugler, ca. 250, var det ved 
Sjøvatnet, Ballstad 28/11 (DBE). 
Gråtrost – Hekkefugl - sett hele året. Flest fugler, ca. 300, var det på Klevstad 21/10 (BKL). 
Svarttrost – Hekkefugl og den eneste trostearten, som er regelmessig om vinteren – da flest 
hanner. Som regel enslige fugler å se – maksimum fire.  
Ringtrost – Hekkefugl - sett i perioden 20/4-4/10. Den første fuglen var i Rokkvika mellom Steine 
og Stamsund (ABS), mens de to siste ble sett på Haukland (OLH).  
Hagesanger – En fugl på Sandberg 3/10 (JST) og en på Toftan 23+29/10 (HVÅ).  
Munk – En hanfugl på Toftan 2-3/10 og en hofugl samme sted 21+28/10 (HVÅ), Dessuten 
en fugl i Stamsund 12/10 (ABS). Hekket på Hag i 1982. 
Tornsanger – En fugl i Valberg 17-18/6 (FSO). Funn nr. fem i vårt område, alle i Vestvågøy. 
Sivsanger – Hekkefugl - sett i perioden 28/5-6/7. Årets første fugl ble sett ved Skjerpvatnet 
(HVÅ), mens den siste var ved Storeidvatnet (MEG).  
Løvsanger – Hekkefugl - sett i perioden 17/5-29/8. På nasjonaldagen ble arten sett flere steder i 
kommunen, mens den siste ble ringmerket på Toftan (HVÅ). 
Gransanger – Hekkefugl - sett/hørt i perioden 20/4-7/10. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), 
mens den siste ble sett på Toftan (HVÅ). 
Fuglekonge – Noen observasjoner i perioden 21/3-10/10. Den første fuglen var i Kyllingdalen, 
Ballstad (DBE), mens den siste var på Bøstad (BKL). Hekker – unger ble matet i Kyllingdalen 
22/8 (DBE).  
Gjerdesmett – Ble observert det meste av året. Hekker arten i vårt område?   



Gråfluesnapper – Noen få observasjoner i perioden 22/6-26/8. Den første fuglen ble sett på 
Sandberg (JSI), mens de to siste var i Stamsund (ABS). Dette var også eneste gang mer enn en 
fugl ble sett. 
*Svarthvit fluesnapper – Kassehekker - sett i perioden 14/5-28/8. Den første fuglen var på 
Gimsøya (FSO), mens den siste ble sett på Toftan (HVÅ). I Vestvågøy kommune ble arten sett 
flere steder 15/5.  
Kjøttmeis – Vår vanligste meiseart. Flest fugler, ca. 12, var det flere ganger ved foring i 
Huldreveien, Stamsund (ABS).  Hekkefugl. 
Svartmeis – To individer i Kyllingdalen, Ballstad fra tidlig i januar til sist i oktober (DBE). 
Arten hekket også i området (DBE). Lokallaget kjenner kun til en sannsynlig hekking i 
kommune. Dette var på Gravdal i 1998. I år ble det sett en fugl her 17/8 (ABS). Den eneste 
observasjonen i kommunen, utenom Kyllingdalen. Dette er det 9. året denne meisa besøker 
oss. 
Blåmeis – Nå helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig (mak. 2). Hekker nå hos oss. 
Granmeis – Helårsfugl. Hekker. 
Skjære – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler, minimum 17, var det på Sandberg 1/11 (JSI).  
Nøtteskrike – Invasjon fra 3/10 og ut året. En til sju fugler sett en rekke steder i perioden. Den 
første fuglen ble sett på Gravdal (JOL). Dette er 7. året denne kråkefuglen besøker oss.  
Kråke – Helårsfugl.  
Ravn – Helårsfugl. Hekker Størst antall, 57, på Hovsund, Gimsøya 26/4 (OLH). 
Stær – Hekkefugl – trekkfugl, men noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte 
lokaliteter. Flest fugler, ca. 400, var det ved Leknesfjæra 4/9 (HVÅ). 
Rosenstær – To voksne fugler på Saupstad, Gimsøya 22-29/6 (OLH m.fl.). Funn nr. 5 i vårt 
område. Arten hekker nord og øst for Svartehavet. 
Pirol – En voksen hann ved Storvatnet, Ballstad 1/9 (Julie Hansen). Ny art hos oss. Område-
/kommunenummer; 260/254. Arten hekker bare unntaksvis helt sørøst i landet. I Nordland er det 
ca. 15 funn.  
Gråspurv – Hekkefugl. Det er uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Flest fugler, 45, 
ble sett på Ballstad 3/2 (MEG).   
Pilfink – To fugler på Saupstad, Gimsøya 9/8 (MMY). Funn nr. 14 i vårt område av denne nære 
slektningen til gråspurv.  
Bokfink – Denne arten, som tidligere var en sjelden gjest, er nå ganske vanlig hele året. Hekker. 
Bjørkefink – En fugl på Sandberg 1/3 (JSI). Videre sett i perioden fra 12/5 og ut året. Flest fugler, 
ca. 40 var det på Sandberg 11/10 (JSI). Hekker. 
Bergirisk – Hekkefugl – trekkfugl, men noen overvintrer. Flest fugler, 45, var det på Kvalnes 4/4 
(FSO) og på Eggum 19/11 (JST). Dessuten var det 40 fugler på Uttakleiv 9/9 (HVÅ). 
Gråsisik – Hekkefugl som ble observert hele året, men fåtallig hele tiden.  
Polarsisik – En fugl på Leknes 19/1 og en på Kvalnes 29/1 (HVÅ).  
Grønnfink – Hekkefugl som ble observert hele året. Flest fugler, 40, var det på Oppdølsmyrene 
9/1 (MEG).   
Grønnsisik – Fire fugler i Steinfjorden 2/11 (ABS).   
Dompap – Selve ”julefuglen”, men kan være overraskende vanskelig å få øye på om sommeren 
- selv om den ofte høres. Hekker. Flest fugler, 20, var det på Sandberg 18/2 (JSI) og i 
Holandsgrova 20/11 (HVÅ). 
Kjernebiter – Et par i Stamsund 16-17/5 (ABS, HVÅ). Funn nr. 10 i vårt område/kommune 
av denne arten som hekker sør i landet.  
Grankorsnebb – Flokker med opptil 50 fugler sett i periodene 1/1-22/4 og 3/10-19/11. Den 
største flokken var på Sandberg på den siste datoen (JSI).  
Båndkorsnebb – Minimum tre fugler på Gravdal 5/12 (JOL). 
Sivspurv – Hekkefugl - til stede 18/4-21/9 Årets første fugl var på Liland (MMY), mens den 



siste fuglen viste seg på Saupstad på Gimsøya (OLH).   
Snøspurv – Vinterfunn: ni fugler på Saupstadneset 7/1 og en samme sted 12/12 (JST). Ellers enda 
et år med elendig vårtrekk i perioden 8-26/4. Flest fugler, ca. 40, var det ved på Eggum (ASO, 
AHE). Noen hekker i høyfjellet. 
Gulspurv – Årets fugl i 2021. En fugl på Tussan 14/3 (OLH) og en i Valbergsdalen 9/5 (FSO). 
Dette er 12. året arten er funnet hos oss. 
Hvithodespurv – En fugl på Sandøya 18/3 (OLH). Ny art hos oss som har fått område-
/kommunenummer; 258/252. Dette er bare det andre funnet i Nordland av denne arten som hekker 
i Sibir, øst for Uralfjellene. 
 
Observatører: ABS = Ann Britt Pilegaard-Simonsen, AHE = Adrian Henriksen, AMD = Anne 
Merete Davidsen, ASO = Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, DBE = Dag Berg, ENA = Erik 
Nydal Adolfsen, FSO = Frantz Sortland, HBE = Helge Berge, HVÅ = Harald Våge, JOL = Jon 
Olav Larsen, JSI = Johan Sirnes, JST = John Stenersen, KDH = Kim Daniel Hansen, MEG = 
Martin Eggen, MMY = Marie Myklebust, OLH = Ole Lykke Henriksen, PSK = Per Skibstad. 
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