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Innledning 
Dette er tredje utgave av rapporten ‘Fugl på Værøy’ og bygger på de foregående utgavene som ble 

ferdigstilt i februar 2020 og mars 2021. Nytt i denne versjonen er enkelte språklige rettelser, noen 

uteglemte tidligere observasjoner, fotos samt en rekke nye observasjoner fra 2021.  

I fuglesammenheng forbindes nok Værøy helst med fuglefjell og havørn. Spesielt lunden som hekker i 

Måstadfjellet Naturvernområde har fått mye fokus og er blant annet sentral i kommunevåpenet til 

Værøy kommune. Havørna forbindes nok helst med den spesielle håndfangsten som ble utført på 

Værøy i årtider. Historisk sett har nok den ornitologiske aktiviteten på Værøy vært konsentrert rundt 

taksering av fugl i fuglefjellene. Kunnskap om resten av fuglefaunaen har tilsynelatende vært relativt 

begrenset og svært lite informasjon er publisert selv om Værøy figurerer i både Norsk Fugleatlas 

(1994) og Norsk VinterfuglAtlas (2006). Blar en gjennom Havørna (det ornitologiske lokaltidskriftet 

for Nordland) finner en at ornitologiske registreringer fra Værøy er bortimot fraværende. På 

www.fugler-i-lofoten.no er der imidlertid publisert en artsoversikt over fugler på Værøy. Utover å 

være en opplisting av fugler registrert på Værøy (per juni 2016) har denne oversikten ingen detaljer 

rundt forekomsten, og bygger i stor grad på en upublisert rapport satt sammen av Jon Olav Larsen. I 

tillegg finnes et par rapporter fra NINA som gir litt mer informasjon om noen flere arter enn de rene 

fuglefjellsartene. Noen helhetlig rapport eller oversikt over fugle-forekomsten på Værøy har ikke 

vært tilgjengelig. 

Denne rapporten er et forsøk på å samle alle tilgjengelige fugleregistreringer fra Værøy, og 

presentere dem i en så fullstendig som mulig oversikt over forekomsten av fugl på Værøy fram til og 

med utgangen av 2021. Selvsagt er denne oversikten ufullstendig. Når det gjelder høsttrekket 

(spesielt september måned) gir den nok et representativt bilde av forekomstene. Men tilgang på data 

utenom høsttrekket er svært mangelfull (se under) og rapporten gir nok et svært unyansert bilde av 

den reelle forekomsten av fugl i vinter-, vår- og forsommer sesongen.  

Håpet er at denne rapporten vil være med å sette Værøy på det ornitologiske kartet og være en 

inspirasjonskilde til ytterligere feltsatsing både fra lokale og tilreisende slik at kunnskapen om 

fuglelivet på Værøy vil øke i årene som kommer.  

Historikk 
Værøys fuglefjell ha vært viden kjent over lang tid. Historisk sett har fuglefjellet vært viktig for 

lokalbefolkningen på Værøy, ikke minst i den lille grenda Måstad. I tidligere tider ble spesielt 

lundeforekomsten benyttet i husholdet og store mengder lunde ble sanket i Måstadfjellet. Opptil 8 

tonn lunde kunne bli saltet ned på tønner per sesong noe som utgjør i størrelsesorden 20000 fugler. 

Både kjøtt og fjær ble benyttet. Denne fangsten er for lengst historie, men lunde finnes fremdeles i 

Måstadfjellet, om enn i betydelig mindre antall. I dag organiseres turer for turister som får en 

mulighet til å studere denne fantastiske fuglen. 

Ellers er det vel den berømte eller berykta havørnfangsten som har satt Værøy på kartet. Denne 

spesielle fangsten, som ved hjelp av skjul (ørnehus) og åte, ble gjort med hendene. Fangsten ble 

beskrevet allerede på 16 hundretallet av den italienske presten Fransesco Negri. Målet for fangsten 

var både å redusere bestanden av ørn som man mente var ødeleggende for saueholdet på øya, samt 

på 1800 og 1900 tallet å tjene noen kroner i skuddpremie. I tillegg ble nok fangsten ansett som en 

sport eller til og med en manndomsprøve her på Værøy. Vingene skal visstnok ha blitt brukt som 

sopelimer. Fangsten var svært utbredt og store antall ørn ble fanget, hovedsakelig havørn, men også 

kongeørn skal ha gått med. På det meste ble det på et år utbetalt skuddpremie for hele 252 ørn på 
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Værøy. Fangsten avtok nok litt gjennom 19 hundretallet, men varte helt fram til 1974. De siste 6 

årene (etter at havørn og kongeørn ble fredet i 1968) ble et fåtall fugl innfanget for ringmerking. 

Fuglefjellet var målet for den tidlige ornitologiske aktiviteten på Værøy. Einar Brun takserte lunde og 

lomviforekomsten på 1960 tallet (Brun, 1966 og 1969). Ellers ble øya kun sporadisk besøkt av 

fuglefolk på 1970, 1980 og 1990 tallet. Lite data er publisert og hvis informasjonen på 

Artsobservasjoner.no (AO) er representativ dreier dette seg stort sett om tilfeldige observasjoner 

eller en-dagsbesøk. Et hederlig unntak er Roar Olsen som besøkte øya i lengre perioder fra mai til 

august 1982, og står for ca. 75 % av de registrerte observasjonene (totalt 418) på AO i årene før år 

2000. En begrenset feltaktivitet må der allikevel ha vært, for i Norsk Fugleatlas (1994) figurerer 

Værøy med 34 arter som er konstatert hekkende eller har hekket i kommunen, samt 18 sannsynlige 

eller mulige hekkearter. Men en forholdvis lav dekningsgrad kan ytterligere illustreres med at kun 25 

arter er registrert på Værøy i forbindelse med Norsk Vinterfugl Atlas prosjektet fra 1994 til 2003. 

Tilsvarende for Røst som burde være sammenlignbar er nesten det dobbelte. Stort bedre ornitologisk 

aktivitet var det heller ikke på starten av 2000 tallet. I perioden 2000 til 2010 har det vært mulig å 

spore opp kun 260 observasjoner som stort sett er basert på korte en-dagsbesøk, hovedsakelig i 

sommermånedene. Nytt nå er imidlertid noen få men interessante bidrag fra et fåtall lokale Værøy 

boere (innsamlet av Jon Olav Larsen).  

 

Figur 1 Ørnehus i Rømdalen 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretok også noe ornitologisk feltarbeid og gav ut to 

publikasjoner med data fra Værøy i denne perioden, blant annet Viltkartlegging på Værøy (2006) 

initiert av Værøy kommune. Begge har i stor grad fokusert på sjøfugl og våtmarksfugl. Det første tegn 

til endring i feltsatsingen kom i 2010 da øya ble besøkt av flere fuglefolk blant annet Jon Olav Larsen 

(juli) og Bjørn Olav Tveit (september), som publiserte utfyllende lister med fugleobservasjoner på AO. 

Disse registreringene viste at Værøy hadde et betydelig ornitologisk potensial, spesielt i trekktiden. 

Den store endringen i feltaktivitet kom imidlertid i 2011 da rogalendingen Kjell Mjølsnes lanserte 

idéen om ornitologiske undersøkelser på Værøy for et lite knippe rogalendinger. Tanken bak dette 

var selvsagt at også Værøy måtte få sin del av alle de vanlige og uvanlige artene som hadde blitt 
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registrert på Røst de siste 10-20 årene. Dette resulterte i et 9 dagers besøk på øya i september 2011 

(Kjell Mjølsnes, John Alsvik, Even Mjåland, Geir Kristensen og Tore Berg). Resultatene fra dette første 

besøket motiverte til videre satsing, og rogalandsgjengen (i varierende antall) med tilskudd av Egil 

Ween (Rogaland) og Simon Rix (Oslo) har besøkt Værøy hver høst fram til og med 2021. Resultatene 

fra denne satsingen har videre ført til at en rekke andre fuglekikkere har besøkt øya for kortere 

perioder (spesielt i september/oktober) de siste årene. I forhold til tidligere år har 

observasjonsmengden (på AO) nærmest eksplodert, og i perioden 2011 til 2021 har det blitt lagt til 

ca. 11000 nye fugleobservasjoner fra Værøy. 

 

Figur 2 Voksen havørn Skiphalsen september 2019 

 

Figur 3 Ung Havørn Nordland september 2017 
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Lokaliteter 
Værøy kommunes landareal utgjør 18,6 km2 (Fig.4), hvorav selve Værøy utgjør den desidert største 

delen. Observasjoner fra kommunen er i all hovedsak gjort på selve Værøy, selv om noen få stammer 

fra øyene og havområdene rundt.  

 
Figur 4 Værøy kommune 

 
Figur 5 Bebyggelsen på Nordland 



 

6 
 

De mest egnede fuglelokalitetene ligger på Nordland, fra Teisthammaren i øst til Skiphalsen i vest 

(Fig.8) og i sentrale deler av øya fra Kvalneset og Røssnesvågen i sør til Marka i nord (Fig.8). 

Sistnevnte område inkluderer Sørland med hoveddelen av bebyggelsen. Disse områdene har den 

klart beste dekningsgraden og kun et fåtall observasjoner er gjort i områdene vest for Marka som 

inkluderer Sørlandshagen, Håheia og Måstadhalvøya. Områdene på Nordland er de mest oversiktlige 

områdene på Værøy når det gjelder fuglekikking og er nok det området på Værøy som har blitt best 

dekket. Her er en relativt begrenset bebyggelse med stort sett oversiktlige hager (Fig.5). I tillegg er 

utmarka i Nordlandshagen med sine myrområder samt strandlinjen fra Skiphalsen til Teisthammaren 

(Fig.6) rimelig oversiktlige områder selv om det dekker et stort areal. Her har en og utsikt ut mot 

Nordlandsflaget. Dette området, og spesielt Skiphalsen (Fig.7) er mest benyttet for registrering av 

trekkende sjøfugl.  

 
Figur 6 Strandlinjen på Nordland 

Figur 7 Skiphalsen og Nordlandsflaget 
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Figur 8 Kart over Værøy 

 

Figur 9 Sørland 

Sørland (Fig.9) har den klart største bebyggelsen på Værøy. Området har mange frodige hager med 

stort potensiale for fugl. Men arealet er stort, og antallet hager er mange og det har vist seg å være 

vanskelig å få en god oversikt over hva som skjuler seg i disse. De best dekkete områdene her er de 

sentrale deler og strekker seg fra Sørlandsvågen og nordover til Marka. De store myrområdene i 
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Marka er mer oversiktlige, men har mindre fugl. Unntaket her er bebyggelsen og hagene langs veien 

som har vist seg å kunne holde en del fugl. Lengst nord i Marka ligger Plantefeltet og ‘Gamleskogen’ 

(Fig.11). Plantefeltet (foreløpig småvokst furu og gran) har blitt benyttet til nettfangst og 

ringmerking. ‘Gamleskogen’ er en blanding av relativt storvokst gran, furu og løvtrær og er nok den 

lokaliteten på Værøy hvor en er sikrest å finne fugl, selv på dårlige dager. Strandområdene rundt 

Sørland (Sørlandsvågen og Sprengern (Fig.10) har fått relativt mye oppmerksomhet, men har 

overrasket med relativt små mengder våtmarksfugl.    

Figur 10 Utsikt fra Sprengern mot Marka og Håheia 

 

Figur 11 Marka og Gamleskogen 
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Dekning 
Ut fra tilgjengelige data var Værøy lite besøkt av fuglekikkere fram til år 2000. Med unntak av Einar 

Bruns arbeid med alkefugl på 1960 tallet er første tilgjengelige fugleregistrering fra 22 mai 1976. 

Fram til år 2000 foreligger kun 418 registreringer fordelt på 57 dager. De fleste av disse 

registreringene er fra 1982 med observasjoner fra 38 dager, brorparten gjort av Roar Olsen. De fleste 

observasjonsdagene er i perioden april til slutten av august. Hovedsakelig juni, juli og august og kun 

en observasjonsdag er fra september. Den lave besøksfrekvensen fortsatte fram til ca. 2009 (Fig. 12) 

da det ble en viss økning av besøkende fuglekikkere. Gjennom 2010-tallet har en hatt økning i 

antallet observasjonsdager og de siste årene har det ligget på over 50 per år (Fig. 12). Toppåret så 

langt er 2021 med registreringer fra 54 dager. Den positive utviklingen skyldes i hovedsak innsatsen 

fra en liten gjeng rogalendinger. En del av de registrerte dagene har en bare enkeltobservasjoner. For 

å gi et noe bedre bilde av den generelle dekningsgraden, dvs. dager med antatt mer feltinnsats viser 

Figur 12 også fordeling av dager med mer enn to registreringer (røde kolonner). Figur 12 viser at 

fuglekikkingsaktiviteten på Værøy fram til ca. år 2010 i beste fall kan defineres som marginal, eller 

nærmest som en kuriositet.  

Den sesongmessige fordelingen av observasjonsdager gjennom 2000-tallet (Fig. 13a) viser en liten 

topp i juli, men er i det store og hele dominert av aktiviteten i september. September, med 193 

observasjonsdager, står for nær halvparten av observasjonsdagene gjennom 2000-tallet. Denne 

dominansen er ytterligere forsterket om man ser på dager med mer enn to registreringer (dager med 

antatt mer satsing på fuglekikking, røde kolonner). Men bildet er mer nyansert enn som så. Zoomer 

en inn på september og oktober (Fig. 13b) ser man en sterk konsentrasjon av observasjonsdager i 

siste halvdel av september. Denne fordelingen er nok styrt av erfaringer fra Røst hvor en gjennom 

årene har hatt en topp i antall sjeldenheter i denne perioden.  

Fordelingen av observasjonsdager gjennom sesongen viser en klar underrepresentering gjennom det 

meste av året, spesielt i perioden fra november til mai (Fig. 13a). 

 

Figur 12 Årlig fordeling av observasjonsdager på Værøy gjennom 2000-tallet 
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Figur 13 Sesongmessig fordeling av observasjonsdager på Værøy 

 

 

Figur 14 Mosken sett fra Nordland 

Systematisk gjennomgang av fugl observert på Værøy  
Nedenfor presenteres en oversikt over fugler observert på Værøy innen 31.12-2021. Oversikten er 

stort sett basert på publiserte data (se over) og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av den reelle 

forekomsten. Data kan være publisert i artikler og/eller databaser som har vært utilgjengelige eller 

som jeg ikke kjenner til. På bakgrunn av svært mangelfull dekning gjennom store deler av året vil 

denne oversikten heller ikke gi noe korrekt bilde av den reelle forekomsten av fugl i vinter og 

vårsesongen. For en rekke arter er diskusjonen og presentasjon konsentrert rundt forekomsten 

under høsten i årene fra 2011 til 2021. Dette er helt naturlig siden en har den klart beste dekningen i 

dette tidsrommet. Den sesongmessige fordeling av forekomsten (i løpet av høsten) er presentert 

grafisk for et utvalg arter. Fordelingen er selvsagt sterkt preget av observasjonsintensiteten. For å få 

et mer nyansert bilde av trekkutviklingen om høsten blir noen arter også presentert med en 

normalisert forekomst. Det vil si antall fugl observert delt på antall observasjonsdager. 

Datagrunnlaget er imidlertid lite (spesielt utenom september og begynnelsen av oktober) og 

tilfeldigheter kan naturligvis påvirke distribusjonen. 
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Det må påpekes at ikke alle observasjonene presentert i denne rapporten har gått gjennom de 

rette kanalene når det gjelder validering av funnene (LRSK/NSKF). Godkjente observasjoner er 

merket med *. For å gjøre rapporten mest mulig oversiktlig har jeg valgt å utelate observatørenes 

navn etter observasjonen. Ønsker en å finne dette kan en gå tilbake til Artsobservasjoner.no (AO). 

Unntaket her er et fåtall observasjoner som ikke er registrert i AO.  

Ved utgangen av 2021 teller artslisten for Værøy 228 arter (Fig. 15). Dette står selvsagt i sterk 

kontrast til de 149 artene som var registrert ved utgangen av 2010. Med tanke på den økte 

feltinnsatsen i hovedtrekkperioden om høsten fra 2011 er økningen i antall arter på ingen måte 

uventet og selvsagt var økningen størst de første par årene. Men både 2016 og 2017 produserte 

henholdsvis 11 og 9 nye arter for Værøy. Den relativt svake økningen i 2018 og 2019 (2 arter) kan 

delvis skyldes ugunstige værforhold i den beste trekkperioden både lokalt og regionalt. I 2020 og 

2021 ble det registrert henholdsvis 7 og 5 nye arter. Noe overraskende var det at fem av de syv nye 

funnene i 2020 kom i sommermånedene, en periode hvor dekningen var sporadisk. De fleste av de 

‘nye’ artene var forventet, men selvsagt har det blitt overraskelser også, som for eksempel Norges 

første funn (og kun tredje funn i Vest-Palearktis) av mugimakifluesnapper (som kommer fra sørøst 

Sibir), Norges (og Skandinavias) andre lundtrupial (som kommer fra Nord Amerika) Norges tredje 

funn av blåkinnbieter (7 ind.) (som kommer fra Nord Afrika og Midtøsten) og Norges andre funn av 

einersanger (som kommer fra Kaukasus).  

 

Figur 15 Utvikling av antall arter observert på Værøy siden 2010 

Ringgås (Branta bernicla): Kun 10 observasjoner; 1 ind. (1K) Langholmen 30-31.10.2010* (AES), 7 

ind. rastende Nordland 20.9.2016, 55 ind. trekkende mot sørvest forbi Nordland 25.9. 2015, 45 ind. 

trekkende mot sør forbi Nordland 17.9.2018* og 88 ind. trekkende mot sør forbi Nordland 

17.9.2019*. Arten var spesielt tallrik i 2020 med 209 loggførte individer på 5 dager i perioden 7 – 

23.9*. Med unntak av 4 rastende ungfugler (Nordland) under sterk storm 23.9 var de resterende 
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fuglene direkte trekkere (7, 8, 9 og 14.9). Alle underartsbestemte fugler har vært lysbukete ringgjess 

(B. b. hrota). 

Hvitkinngås (Branta leucopsis): Tre ind. sammen med grågås Nordland 13-14.6-2008 (FCH). Om 

høsten observert 22 dager fra 2011 til 2020 i perioden 9.9 (2020) - 16.10 (2018). Kun registrert 2013, 

2014, 2015, 2018, 2019 og 2020. Stort sett direkte trekkende fugler (mot S), men et rastende ind. 

Langholmen 16.10.2018. Enkelte år passerer arten Værøy i stort antall. Den 21 og 22.9-2014 gikk et 

betydelig trekk forbi Værøy med henholdsvis 1850 og 1500 ind. de to dagene. I september 2020 var 

arten enda mer tallrik og 3444 trekkende individer ble loggført i perioden 9.9 – 2.10. Blant annet 

passerte 3050 ind. øya 24.9-2020 som også er største dagsantall.  

Grågås (Anser anser): Hekkefugl. Arten har hatt en eksplosiv utvikling på Værøy. Shimmings (2017) 

estimerte kommunens hekkebestand til 5-10 par. I 2019 blir arten omtalt nesten som en pest av 

lokalbefolkningen uten noen bestandsreferanse, men 250 ind. observert Skiphalsen og ‘mange’ på 

Sørland 25.5-2019. Minst 100 ind. talt opp på Sørland 25.5-2021. Tidligste funn er 2ind. Kvalneset 

9.3-2020 og 2 ind. 31.3-2004. Fuglene forlater/eventuelt trekker forbi øya i august og registreres kun 

sporadisk i september. Seneste funn er 1 ind. 25.9.2013 og 4 ind. 25.11-1.12-2005 (FCH). Største 

dagsantall ca. 500 ind. 20.8.2017.  

Taigasædgås (Anser fabalis): Første sikre funn av arten var et ind. på Sørland 7.10-2021. I tillegg tre 

til fire funn av ubestemte sædgjess (før arten ble splittet). 6-8 ind. i oktober/november 2005 (FCH), 3 

ind. 27-28.1-2006*, 2 ind. 18.2 -ultimo mars 2006* (FCH), 1 ind. rastet Austervågen men trakk etter 

kort tid over Sørland 23.9.2013*. 

 

Figur 16 Kortnebbgås Sørland september 2012 

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus): Observert 30 dager i fra 2010 - 2021 i perioden 19.9 (2014 og 

2018) - 16.10 (2018). Svært varierende forekomst og kun registrert 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 

2020 og 2021. Stort sett direkte trekkende fugler, men 1 ind. rastet Sørland 20.9-2012, 35 ind. rastet 
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på Sørland 24-27.9.2018 og 2 ind. rastet Sprengern 30.9-17.10-2021. Enkelte år passerer arten Værøy 

i stort antall. Den 25 og 26.9-2013 gikk et betydelig trekk forbi Værøy med henholdsvis 2700 og 800 

ind. de to dagene som også er største dagsantall for Værøy. I tillegg et vårfunn med 1 ind. Sørland 

2.6-2021. 

 

Figur 17 Tundragås Sprengern september 2021 

Tundragås (Anser albifrons): En adult fugl av den grønlandske underarten A. a. flavisrostris hadde 

tilhold i Sprengern 13.9-7.10-2021* og var første funn på Værøy. 

Knoppsvane (Cygnus olor): To individer observert i oktober 1983* (Nordlandposten). Et ind. holdt til i 

Sprengern i perioden 4.9-7.10-2021. 

 

Figur 18 Knoppsvane Sprengern september 2021 
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Sangsvane (Cygnus cygnus): Kun registrert fire ganger, 1 ind. (2k) Lamholmen 26.6-5.7-2013, ind. lå 

opp i myra i Nordlandshagen 25-26.9-2013, 1 ind. Sørlandsvågen 28.1 2014 og 1 ind. Sørlandsvågen 

14.12.2016. 

 

Figur 19 Sangsvane Nordlandshagen september 2013 

Gravand (Tardona tardona): Kun seks observasjoner. 1 ind. Nordland 23.9.2014, 1 ind. Nordland 

28.5.2019 og 1 ind. Nordland 11.7-2020. To individer i par 4.6-2020 kan ha vært hekkefugler. Et ind. 

Langholmen, Sørland 25.5 og 11.6-2021 kan ha vært samme individ.  

Mandarinand (Aix galericulata): En hann i begynnelsen av mai 2007 (FCH). Trolig samme som dukket 

opp på Røst 4 mai samme år. 

Knekkand (Spatula querquedula): Ifølge Norsk Fugleatlas (1994) funnet hekkende. Kan være samme 

registrering (15.6-1980) som finnes i artsdatabasen (NOF-NINA-DN). Ikke registrert etter dette. 

Snadderand (Mareca strepera): En hunn med 5 pull registrert Sandtjønna, Nordland 10 og 22-23.7-

1989* (H. Misund). Også registrert i Nordlandshagen 1.8-1995 (K.B. Strann) samt Værøy 15.6-1980 

(NINA). 

Brunnakke (Mareca penelope): Er nevnt som hekkefugl i Nordlandshagen (Strann et. al, 2006) uten 

mer detaljer samt i Norsk Fugleatlas (1994). Tre pulli i Sandtjønna, Nordlandshagen 10.7-1989 er 

eneneste sikre hekkefunn. Usikkert om arten hekker i dag. To vårfunn, 3 ind. Sørland 25.5-2019 og 1-

2 ind. Sørland i passende habitat 25.5-6.6-2021 kan være hekkefugler. Registrert hver høst siden 

2010 med unntak av 2012 og 2019. Forekomsten er fåtallig og utgjør sannsynligvis ikke flere enn 1 - 

10 individer per høst. Største dagsantall 8 ind. 29.9-2020. Tidligste og seneste høstfunn er 

henholdsvis 5.9-2021 og 29.10-2015. 

Stokkand (Anas platyrhynchos): Hekkefugl. Blant annet pull observert juli 2010, men hekker nok 

årvisst. Regelmessig og moderat forekomst gjennom høsten. Antatt liten utskiftning av fugl og 

høstforekomsten dreier seg sannsynligvis om lokale fugler og færre enn 100 individer per sesong. 

Største dagsantall 55 ind. Nordland 15.10-2018. Tidligste og seneste høstfunn: 5.9-2020 og 29.10-

2015. 
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Stjertand (Anas acuta): Hekkefugl. Pull observert juli 1989, juni 2000 og juli 2010 og 5 1K i juli 2012. 1 

par 24.4.2017 og 2 hanner 26.5.2019 og hann 3.6-2020. 11.7.2020 ble et ind. registrert i 

Røssnesvågen og 6 ind. i Sørlandsvågen. Opptil 4 ind. registrert Sørland i slutten av mai og i juni 2021. 

Med unntak av 2016, 2019, 2020 og 2021, registret hver høst fra 2011 til 2021 i perioden 18.8 (2013) 

- 3.10.(2018) med 1 til 2 ind. (juv). Disse fuglene har stort sett vært stasjonære over flere dager og 

hovedsakelig observert i Sprengern. 

Krikkand (Anas crecca): Er nevnt som hekkefugl i Nordlandshagen (Strann et. al, 2006). Par i 

passende hekkebiotop på Nordland 10.5-1984. Sommerfunn, hann Holmen 21.6 2010, 2 ind. 3.6-

2020, 2 ind. Austervågen 10.7-2020 og 2 ind. Sørland 25.5 og 2.6-2021 kan være hekkefugler, men 

ingen pull registrert. Registrert fåtallig hver høst (2011-2021) i perioden 3.9 (2012) - 16.10 (2018). 

Fugler raster gjerne over flere dager og forekomsten utgjør sannsynligvis ikke flere enn 20 ind. per 

høst. Største dagsantall 12 ind. Sørlandsvågen 26.9.2018.  

 

 

Figur 20 Stjertand i Sprengern september 2011 

Toppand (Aythya fuligula): Eneste observasjon er 3 ind. trekkende mot sør forbi Røssnesvågen 11.7-

2020. 

Bergand (Aythya marila): Kun to observasjoner. Trekkende fugler ble observert ved Buholmflaget 

3.5-2005 (Strann et.al, 2006) og 3 hanner mot sør forbi Skiphalsen 12.7-2020.   

Ringand (Aythya collaris): Eneste registrering er en ungfugl som rastet kort tid i en liten dam ved 

Sprengern 29.9-2021.  
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Figur 21 Ringand (1K) Sprengern september 2021 

Ærfugl (Somateria mollissima): Hekkefugl. Høstforekomst i moderate antall. Største dagsantall 150 

ind. 20.9-2016. Strann et. al (2006) rapporterer at arten overvintrer i stort antall på Nordlandsflaget 

(mer enn 3000 ind.) og Buholmflaget (rundt 2000 ind.). 

Praktærfugl (Somateria spectabilis): Tre ind. 11.2-2001. Hunn med hekkeadferd (engstelig) Holmen 

21.6-2010*. Sannsynligvis samme individ i havna på Sørland med fiskesnøre rundt seg 20.7-2010* og 

23.7-2010. Også et eldre funn av 8 ind. 9.4-1982. Også registrert en rekke ganger i sjøområdene 

rundt Værøy på 1980 tallet ((NINA). Strann et. al (2006) reporterer at arten overvintrer i stort antall 

på Nordlandsflaget (rundt 500 ind.) og Buholmflaget (rundt 800 ind.). Anker-Nilssen (2006) 

rapporterte om 3386 overvintrende individer innenfor Værøys grenser. 

Sjøorre (Melanitta fusca): Et sommerfunn; 16 ind. mot sør forbi Skiphalsen 11.7-2020. Veldig 

sparsom forekomst hver høst 2011-2021 med unntak av 2016 og 2017 (ingen registreringer). Totalt 

19 funn i perioden 14.9 (2020) til 16.10 (2018). Antall individer per høst varierer fra 1 (2021) til 19 

ind. (2018), med maks dagsantall 11 ind. 30.9-2018. Strann et. al (2006) registrerte trekkende flokker 

ved Buholmflaget primo mai 2005. 

Svartand (Melanitta nigra): Totalt 32 funn etter 2010. Et sommerfunn; 4 ind. Skiphalsen 11.7-2020. 

Resterende 31 funn er alle høstfunn i perioden 8.9 (2021) til 14.10 (2017). Med unntak av 2012 og 

2020, registrert hver høst fra 2011 til 2021 i lite antall (1 - 5 observasjoner).  Funnene dreier seg om 

enkeltindivider eller få ind. (opptil 14) sammen. Anomalien i funnmassen er 150 ind. næringssøkende 

på Nordlandsflaget 10.10-2015. Det er mulig at større antall samles her sent på høsten, men 

manglende observasjonsaktivitet på senhøsten kan ikke verifisere dette. Strann et. al (2006) 

registrerte trekkende flokker ved Buholmflaget primo mai 2005. 
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Figur 22 Havelle ved Tjuvneset september 2011 

Havelle (Clangula hyemalis): Totalt 39 funn hvorav 35 fra 2011 til 2021 og loggført alle år i denne 

perioden. Med unntak av 2 eldre funn (3 ind. 31.3-1982 og 20 ind. 10.5-1982) og 2 ind. 29.5-2017 er 

alle funn fra høsten i perioden 17.9 (2017) til 16.10 (2018). Funn varierer fra 1 til 7 per år. De fleste 

registreringer dreier seg om få individer (2-15), men observasjoner av 110 ind. 12.10-2017, 150 ind. 

14.10-2017, 200 ind. 15.10-2017, 320 ind. 16.10-2018 og 60 ind. 7.10-2021 kan indikere at en større 

andel fugler passerer seint i sesongen, eventuelt ankommer for overvintring. De aller fleste fuglene 

tidlig på høsten passerer øya direkte. Strann et. al (2006) rapporterer at arten overvintrer i stort 

antall på Nordlandsflaget (rundt 200 ind.) og Buholmflaget (rundt 200 ind.). 

Kvinand (Bucephala clangula): 1 ind. Nordland 18.9-2017, 2 ind. Nordland 7-15.9-2019 og en ung 

hann Sprengern 19.9-2.10-2020 er eneste observasjoner. 

Laksand (Mergus merganser): Et lite antall fugl synes å oversomre regelmessig langs kysten. 12 

sommerfunn siden 2010; henholdsvis 1 hann Nordland 22.6-2010, 5 ind. Nordland 20.7-2012, 5 ind. 

Teisthammaren 1.7-2013, 1 ind. Nordland 18-19.8-2013, 8 ind. Nordland 9.7-2014, 3 ind. Nordland 

29.6-2015, 10 ind. Kvalneset 19.6-2016, en hann 3.6-2020. Den 10 og 11.7 2020 ble arten registrert i 

Sørlandsvågen, Austervågen og Skiphalsen med henholdsvis 2, 7 og 14 individer. Seks ind. (2 hanner 

4 hunner) registrert forskjellige steder på øya i perioden 25.5-24.6-2021. Høstforekomsten er svært 

begrenset og utgjør 1 hunnfarget fugl sammen med siland i Skjersvika og Breivika i perioden 9-15.9 

samt 25.9-2019. og 1-3 individer sammen med siland på Nordland 5-19.9.2020, 1-2 ungfugler 

Nordland 4-12.9-2021 samt en ungfugl Sprengern 29.9-2021. I tillegg 9 trekkende ind. mot NØ forbi 

Nordland 3.10-2020. 

Siland (Mergus serrator): Hekkefugl. Pull registrert juli 2010 og 2012 men hekker nok årlig. Opptil 15 

ind. 2.6-2021. Registrert nesten daglig hver høst siden 2010 i moderate antall, normalt opp til 30 ind., 

med 55 ind. 24.9-2011 som høyeste notering. Det er tilsynelatende lite utskiftning i løpet av høsten 

og høstfuglene representerer muligens lokale hekkefugler og avkom. 
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Figur 23 Siland Nordland oktober 2020 

Lirype (Lagopus lagopus): Et individ Rømdalen 6.10-2004 og 2 ind. Håheia 18.3-2020 (VT) er eneste 

observasjoner.  

Tårnseiler (Apus apus): 6 ind. Sørland 1.7-1982 er eneste observasjon.              

Gjøk (Cuculus canorus): Mulig hekkefugl. Skal være hørt i Marka år om annet. 1 ind. 16.6-1989. 1 

adult Marka 21.7-2010, 1 ind. Sørland 26.5-2019, 1-2 ind. Marka 4-5.6-2020 og 1 ind. 

Nordlandshagen 11.7-2020. 

Bydue (Columba livia domestica): Opp til 10 ind. i dueslag Sørland 2011-2019. Ingen fugler registrert 

i 2020, men en fugl 25 og 26.9-2021. 

Ringdue (Columba palumbus): Et ind. Sørland 25.5-2019 og 2 ind. 3.6-2020 er eneste vår-

observasjoner. Om høsten registrert 53 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden fra 2011 - 2021 i 

tidsintervallet 14.9 (2021) - 15.10 (2017). Dagsantall som regel under 10, men opp til 25 ind. i 

perioden 11-15.10-2017, 15 ind. 24.9-2016 og 2.10-2018 og 13 ind. 3-7.10-2021. Spesielt fåtallig 

høsten 2020 med kun 1 – 2 ind.  

Turteldue (Streptopelia turtur): Et ind. i fiskehjellene ved Fyret 22.9-2011*, 1 ind. 3-4.7-2013 (FCH), 1 

ind. Nordland 21-22.9-2013*, 1 ungfugl Nordland 17-20.9-2016* og funnet igjen Stølen 23 og 24.9-

2016, 1 ungfugl Marka 24.9-2019, 1 ind. 5.10-2019* og 1 voksen fugl Nordland 5-9.9-2020*. 

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto): Kun fem observasjoner. To ind. Marka og Sørland henholdsvis 

5.5-1982 og 1.7-1982 kan være samme fugler. Et ind. 18.9-2017, 1 ind. Nordland 10 og 11.9-2019* og 

1 ungfugl Sørland 21.9-2020*. 

 



 

19 
 

 

Figur 24 Turteldue Stølen september 2016 

 

Figur 25 Tyrkerdue Nordland september 2019 

Vannrikse (Rallus aquaticus): Et svært rufsete individ ble skremt opp fra en bekk på Nordlandsanden 

17.9-2020*. Denne fuglen ble registrert samme sted 22.9*. Et nytt individ (strøkent i fjærdrakten) 

skremt opp i høyt gress ved Skybakken 24.9.2020*. 

Sivhøne (Gallinula chloropus): Eneste funn er i ind. 19.5-2004* (FCH) og en ungfugl Sørland 7.10 

2021*. 

Sothøne (Fulica atra): Eneste funn er 1 ind. april/mai 2001 eller 2002 (FCH). 

Trane (Grus grus): Et ind. observert flyvende i Sørlandsvågen 3.4-2016. 
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Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis): Et ind. i havna ved Teisthammaren, Nordland 24.9-2011* er 

eneste observasjon. 

Gråstrupedykker (Podiceps grisegena): Kun seks observasjoner av arten. To ungfugler Nordland 17-

24.9-2011*, 2 ind. Nordland 25.9-2012*, 1 ind. Havna på Nordland 23.9-2013, 1 ind. 14.10-2017, 1 

voksen fugl 23.9-2019* og 1 ind. trekkende sør ved Skiphalsen 24.9-2020*. 

Tjeld (Haematopus ostralegus: Hekkefugl. Blant annet 30 ind. Sørland 2.6-2021. De fleste fuglene har 

forlatt øya innen utgangen av august. Registrert ytterst fåtallig (1-7 ind.) i september de fleste år. 

Enkelte av fuglene har holdt seg over lengre tid, Blant annet 1-2 ind. Nordland 7-17.9-2019. 11 ind. 

14.9-2020 er største høst antall. Seneste observasjon er 1 ind. 14.10-2017. Tidlige vårfunn er 6 ind. 

Nordland 10.3-2009 samt observert samme sted 5.3-2010. 

Vipe (Vanellus vanellus): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Usannsynlig at arten 

hekker i dag. To ind. 19-31.3-1982 (JBE), 2 ind. 15.6-1985. To ind. Sørland 24.2-2007* (FCH), 1 ind. 

Sprengern 22.9-2013 og 3 ind. 3.6-2020 er eneste ‘nyere’ observasjoner. Sistnevnte viste ingen tegn 

til hekkeadferd. 

Heilo (Pluvialis apricaria): Vårfunn av 8 ind. Skiphalsen 25.5-2019, 1 ind. 4.6-2020 og 5 ind. 6.6-2021 

samt 1-2 ind. i mai og juni 1982. Eneste sommerfunn er 1 ind. Nordlandshagen 12.7-2020. Ellers 

observert 80 dager (av 239 observasjonsdager) under høsttrekket i perioden fra 2011 til 2021 (Fig. 

29). Tidligste observasjon 2 ind. 7.9-2019 og seneste observasjon 1 ind. 6.10-2021. Også to funn fra 

henholdsvis 2010 og 2004. Sistnevnte fra 6.10-2004 er seneste registrering av arten på Værøy. 

Vanligvis i dagsantall under 10 ind., men 30 ind. 24.9-2016 og 60 ind. 24.9-2013. Høsten 2020 var 

arten spesielt fåtallig med kun et registrert individ. Fig. 29 viser den årlige og sesongmessige 

fordelingen av funn i perioden 2011 til 2020.  

 

Figur 26 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av heilo i perioden 2011-2021. 

Tundralo (Pluvialis squatarola): To eldre funn; 4 ind. Måstadfjellet 10.8-1082 og 2 ind. Håheia 16.8-

1982. Kun observert om høsten siden 2010. Tre ind. 25.9-2010, 1 og 2 ind. 21-24.9-2011, 1 ind. 22.9-

2013, opptil 4 ind. i perioden 16-22.9-2017, 1-3 ind. Nordland 29.9-3.10-2020 og 1 ind. Sprengern 

22.9-2021. 

Boltit (Charadrius morinellus): To individer 11.5-2019 (RS). Og 8 ind. trekkende mot sør over Hornet 

12.9-2019* er eneste observasjoner.  
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Figur 27 Heilo Nordlandshagen september 2017 

 

Figur 28 Tundralo Skiphalsen september 2017 

Sandlo (Charadrius hiaticula): Hekkefugl. Direkte eller indirekte indikasjon på hekking observert juli 

2010, 2012, 2013, 2014 og 2020. Et ind. Sørland 8.5-2021 er tidligste vårfunn mens 5 ind. Sørland 



 

22 
 

25.5-2019, 9 ind. 4.6-2020, 1 ind. Sørland 25.5 og 2.6-2021 og 1 ind. Nordland 3.6-2021 kan være 

hekkefugler. Moderat forekomst på høsttrekket og registrert 116 dager av 239 observasjonsdager fra 

2011 til 2021 i perioden 11.8 (2016) - 6.10 (2010). Flere av disse observasjonene kan nok dreie seg 

om samme individer. Vanligvis å finne på Nordland, Skiphalsen og Sørlandsvågen. Dagsantall normalt 

under 20 ind., men største dagsantall 35 ind. 7.9-2019 og 12.9-2020 og 38 ind. 16.9-2017. 

Småspove (Numenius phaeopus): Vårfunn; 1 ind. 25.5-2019, 5 ind. 3.6-2020 og 8 ind. Sørland 25.5-

2021. 1-2 ind. juni 2010 og 2011 viste ingen tegn til hekkeadferd og kan være sene vårtrekkere. 

Strann et. al (2006) nevner arten som hekkefugl i Nordlandshagen. 2 ind. Nordlandshagen 11-12.7-

2020 og opp til 10 ind. Nordland i juni 2021 kan være hekkefugler, men viste ingen indikasjon på 

hekkeadferd. Begrenset høstforekomst med 9 observasjoner, de fleste (5) ultimo juli. 1 ind. observert 

20 og 22.9-2014. To og et ind. trakk mot SV forbi Skiphalsen henholdsvis 5 og 8.9-2020. Største 

dagsantall 24 ind. Nordlandshagen og 2 ind. Skybakken 20.7-2012. 

Storspove (Numenius arquata): Hekkefugl. Fugl med pullus eller hekkeadferd registrert både på 

Nordland, Sørland og Marka juni/juli flere år. Hekkebestand 1-3 par. Regelmessig i lite antall på 

høsttrekket i perioden ultimo juli til 31.10-2009. Dagsantall sjelden fler enn 10-12 ind., men 14 ind. 

21.9-2013 og 6.9-2021. Vinterfunn; 4 ind. 11.2-2001, 1 ind. 5.2-2004 og 2 ind. 18.2-2006 (FCH), men 

skal visstnok overvintre regelmessig. 

Lappspove (Limosa lapponica): Et vårfunn av 1 ind. Nordland 2-3.6-2021 samt et sommerfunn av 13 

ind. Skjersvika 12.7-2020. Registrert 70 dager (av 239 observasjonsdager) i september og oktober i 

perioden 2011-2021. Arten var fraværende 2014, 2015 og 2016. De aller fleste observasjonene 

stammer fra Nordland og dreier seg om 'long stayers', blant annet 3 ind. Nordland fra 20.9-5.10-2019 

og 1 ind. samme sted 5-24.9-2020. Forekomsten dreier seg neppe om flere enn opp til 10 ind. per 

sesong.  Største dagsantall 6 ind. Nordland 7.9-2019. Tidligste og seneste funn henholdsvis 3.9-2012 

og 6.10-2004. 

 

Figur 29 Lappspove Sprengern 2011 
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Svarthalespove (Limosa limosa): Strann et. al (2006) nevner arten observert fåtallig (sjelden) i 

Nordlandshagen. Eneste oppgitte registreringsdato 30.7-1995. Ingen ytterligere observasjoner. 

Steinvender (Arenaria interpres): Sommerobservasjoner. Registrert 26-6-1982 (NOF-NINA-DN) og på 

Mosken 12.8-1982 (NINA) samt 1 ind. Svinkammen 10.7 og 1 ind. Sjybakkan 11.7-2020. Overraskende 

fåtallig og kun registret 9 dager i løpet av høsten i perioden 2011 til 2021. 1 ind. 23.9-2013, 1 ind. 

19.9-2016, 1 ind. 8.9-2018, 1 ind. 20.9-2018, 2 ind. Nordland 7.9-2019, 1 ind. Nordland 12.9-2019, 1 

ind. 24.9-2019, 9 ind. trekkende mot S ved Skiphalsen 8.9-2020 og 1 ind. trekkende mot S samme 

sted 8.9-2021. 

Polarsnipe (Calidris canutus): Kun sporadisk forekomst (9 observasjoner). Seks ind. 24.9-2011, 1 ind. 

23.9-2013, 1 ind. 1.10-2013, 5 ind. direkte trekkende 20.9-2014, 1 ind. direkte trekkende 21.9-2014, 

12 ind. Nordland 15.8-2016, 1 ind. Nordland 9.9-2019, 5 ind. Nordland 12.9-2019 og 1 ind. Fyret 16.9-

2019. 

Brushane (Calidris pugnax): Et eldre funn 6 ind. Håheia 21.8-1982. Med unntak av 2014 og 2020 

(ingen funn) er arten registrert fåtallig hver høst siden 2011. Kun et ind. 2018, 2019 og 2021. Mer 

tallrik i 2017 med blant annet 25 ind. 20.8 og 10 ind. 16-17.9. Tidligste og seneste høstfunn 

henholdsvis 11.8-2016 og 23-9-2017. 

 

Figur 30 Brushane Skiphalsen september 2017 

Tundrasnipe (Calidris ferruginea): Kun fem observasjoner. 1 ind. Langholmen 28.8-2012, 1-4 ind. 

Langholmen 17-19.8-2013, 1 ind. (1k) Sørlandsvågen 19-20.9-2014, 1 ind. (1k) Sørlandsvågen 19-

20.9-2017 og 2 ind. Sørlandsvågen 10.7-2020. 

Sandløper (Calidris alba): Kun høstobservasjoner og er observert hver høst fra 2010 til 2021. 

Registrert 41 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 11.8 (2016) - 6.10 (2004), de fleste i siste 

halvdel av september. Normalt 1-3 ind., men 7 ind. 10.9-2020. De fleste fuglene er funnet på 

Nordland 
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Figur 31 Tundrasnipe Sørlandsvågen september 2017 

. 

 

Figur 32 Sandløper Nordland september 2013 
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Figur 33 Myrsnipe Sørlandsvågen september 2014 

Myrsnipe (Calidris alpina): Overraskende fåtallig. Vårfunn; 2 ind. 5.6-2020 og sommerfunn 6 ind. 

Langholmen 12.7-2020. Registrert i lite antall hver høst fra 2010 til 2021. Arten er registrert totalt 63 

dager (av 239 observasjonsdager) i tidsrommet 18.8 (2013)- 3.10 (2014). Dagsantall normalt under 5 

ind., men 14 ind. 23.9-2011, 19 ind. 16.9-2017 og 34 ind. 8.9-2020 er klart høyeste dagsantall. 

Vanligvis funnet på Nordland, men også registrert i Sørlandsvågen og Sprengern. 

Fjæreplytt (Calidris maritima): Observert Mosken 12.8-1982 (NINA) og 2 ind. Skittenskarvholman 

14.8-2013. Vårobservasjoner 21 ind. 19-31.3-1982 og 20 ind. 17-29.3-1985 (JBE) samt en 

sommerobservasjon; 9 ind. Røssnesvågen 11.7-2020.  Om høsten kun registrert 21 dager hvorav 20 i 

perioden 2011 til 2021. Arten ble ikke registrert i 2015 og 2016 og kun 1 ind. i 2019. Observasjonene 

er spredt over tidsintervallet 14.8 (2013) - 18.10 (2018). Normalt 1-4 ind., men største dagsantall 10 

ind. 31.10-2009, 12 ind. 23.9-2011 og 15 ind. 6.10-2004. Skal være vanlig overvintrer, men ingen 

data.  

Dvergsnipe (Calidris minuta): Registrert 14 dager perioden fra 2012 til 2019, i tidsintervallet 11.8 

(2016) - 19.9 (2017). 2 ind. Langholmen, Sørlandsvågen og 1 ind. Nordland 28.8-2012, 5 ind. og 12 

ind. Langholmen, Sørlandsvågen henholdsvis 17 og 19.8-2013. 1 ind. 18-19.9-2014, 2-3 ind. 

Sørlandsvågen 11 og 14.8-2016, 4 og 1 ind. Sørlandsvågen henholdsvis 16 og 19.9-2017, 2 ind. 

Sørlandsvågen 10-12.9-2019 og 1 ind. Nordland 12.9-2019 og 2 ind. Sørlandsvågen 6.9-2021. Arten 

ble ikke registrert i 2015, 2018 og 2020. 

Rustsnipe (Calidris subruficollis): En ungfugl på Nordland og Skiphalsen 23 og 24.9-2011* er eneste 

funn. 

Alaskasnipe (Calidris melanotos): En ungfugl skremt opp i Sørlandsvågen og senere funnet igjen i 

Sprengern 22.9-2014*. 
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Figur 34 Fjæreplytt Nordland september 2012 

 

 

Figur 35 Dvergsnipe Sørlandsvågen september 2019 
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Figur 36 Alaskasnipe Sprengern september 2014 

 

Figur 37 Rustsnipe Skiphalsen september 2017 
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Rugde (Scolopax rusticola): Fire vårfunn. 2 ind. Sørland 26.5-2019 og 1 ind Sørland 25.5.2021. 

Begrenset høstforekomst og registrert 27 dager fra 2011 til 2021 i perioden 4.9 (2015) - 29.10 (2015). 

Funnet de fleste år siden 2011 med unntak av 2012 og 2018. Største dagsantall 2 ind. flere dager. I 

tillegg vinterobs: 1 ind. Kvalneset februar 2018 (MKH) og 1 død (mot vindu) Sørland primo februar 

2018 (LGW). 

Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus): To vårobservasjoner, 1 ind. Nordland 26.5-2019 og 3 ind. 

Marka 28.5-2019. Registrert hver høst fra 2011 til 2021 i lite antall. Totalt registrert 64 dager (av 239 

observasjonsdager) i perioden 10.9 (2019) - 14.10 (2017), men kun en observasjon hver i 2012 og 

2015 (Fig. 40). Vanligvis 1-3 ind., men største dagsantall 5 ind. 20 og 22.9-2017 og 17.9-2021. Arten 

var spesielt tallrik i 2017 med antatt 23 forskjellige individer. Fig. 38 viser henholdsvis den årlige og 

den sesongmessige fordeling av funn (antatt forskjellige individer) i perioden 2011 til 2021. 

 

Figur 38 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av kvartbekkasin i perioden 2011-2021 

 

Figur 39 Kvartbekkasin Nordland september 2017 

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago): Hekkefugl. Tre pulli funnet på Nordland 21.7-2020 er eneste 

bekreftet hekkeobservasjon. Registrert Håheia og Sørland mai, juni, juli 1982. Enkeltindivider juni 

2010 og 2011, 2 ind. juli 2014 kan være hekkefugler. I juni 2021 registrert både i Håheia (1 ind.) og 
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Sørland (3 ind.). Skal være hørt flere ganger på Sørland i hekkesesongen (EB). Vårfunn; 1 ind. 25.5-

2019, 1 ind. Håen 18.4-2021 og 2 ind. Sørland 25.5-2021. Regelmessig (nesten daglig) i moderat 

antall høst 2011 til 2021 i perioden 14.8 (2016) -30.10 (2015 og 2016). Dagsantall normalt under 10 

ind. men opptil 15 ind. flere dager.  

Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius): Et ind. kom trekkende fra vest og la seg på sjøen ved 

Nordlandssanden 3.10-2020*. 

Strandsnipe (Actitis hypoleucos): Overraskende fåtallig forekomst. 1 ind. Håheia 12.6-1982, 2 ind. 

ved Tjuvneset 5.9-2011, 1 ind. overflygende Buholman 2.6-2013 og 1 ind. Måstad 15.8-2013 er 

eneste observasjoner. 

Rødstilk (Tringa totanus): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Også rapportert som 

hekkefugl i Nordlandshagen av Strann et. al, (2006). Sannsynligvis også hekkefugl i dag: Voksne fugler 

med hekkeadferd Holmen og Sørland juni/juli 2010. Enkeltindivider også registrert Austervågen, 

Langholmen og Nordlandshagen i juli 2020. Også registrert juni 2011, 2012, 2020 og 2021 samt 25.5-

2019 og 4 ind. Sørland 25.5-2021. Om høsten kun observert 1 ind. 23.9-2011, 1 ind. Nordland 11- 

28.9-2018, 1 ind. Fyret 13.9-2018, 3 ind. Nordland 7.9-2019, 1-2 ind. Nordland 12-13.9.2020 og opp 

til 10 ind. Nordland i perioden 6-12.9-2021. Vinterfunn 2 ind. 11.2-2001, men skal visstnok overvintre 

regelmessig.  

Grønnstilk (Tringa glareola): Et ind. Langholmen 11.7-2020 var første funn av arten på Værøy. 

Sotsnipe (Tringa erythropus): Kun registrert 4 ganger. 3 ind. Holmen 28.8-2012, 1 ind. Sprengern 

17.9-2012, 2 ind. Holmen 19.8-2013 og 1 ind. Sørlandsvågen 11.8-2016. 

Gluttsnipe (Tringa nebularia): Eneste observasjoner er 1 ind. Sprengern 18-20.9-2016 og 1 ind. 

Skiphalsen 2.6-2021.  

Krykkje (Rissa tridactyla): Hekkefugl. Strann et. al (2006) rapporterte ca. 11000 par hekkende i 

Måstadfjellet. Arten skal imidlertid gått betydelig ned i antall siden, men nye antall ikke tilgjengelig. 

Tallrik høst. I perioder store mengder næringsøkende i Nordlandflaket. Største dagsantall 1750 på 

trekk sør 23.9-2018. Seneste registrering 300 ind. 15.10-2017. I 2019 og 2020 var høstforekomsten 

sterkt dominert av voksne fugler, kanskje så mye som 80 % eller mer, noe som indikerer en svært 

dårlig hekkesesong. Mer fåtallig høsten 2021, men andelen ungfugler betydelig opp i forhold til 

foregående år og utgjorde kanskje så mye som 30-40 % av de registrerte fuglene. 

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus): Seks vårfunn med 1 ind. 19-31.3-1982, 1 ind. Håheia 6.6-

1982, 1 ind. Bjørgan 23.4-2017, 1 ind. Sørland 25.5-2019, 1 ind. 5.6-2020 og 1 ind. Sørland 25.5-2021. 

Sommerfunn 1 ind. Nordlandshagen 20.7-2012, 18 ind. Skiphalsen 27.7-2019 og 1 ind. Røssnesvågen 

11.7-2020. Sporadisk høstforekomst (7 funn) med 1 ind. 17-19.9-2011, 3 ind. 24.9-2013, 1 ind. 18.9-

2015, 1 ind. 30.10-2015, 1 ind. 26.9-2018*, 1 ind. (1K) Nordland 15.9-2020 og 1 ind. (ad) Nordland 

27.9-2020. 

Fiskemåke (Larus canus): Hekkefugl. Blant annet 40 ind. Torvvågan 10.6-2011. Også 200 ind. 

Skiphalsen 25.5-2019 og 100 ind Sørland 25.5-2021. Ifølge lokalbefolkningen sterk nedgang i 

hekkebestanden, men fremdeles tallrik. De fleste fuglene forlater nok Værøy i løpet av august. 

Begrenset forekomst i september/oktober. Normalt 1-5 ind., men opptil 21 ind. 12-15.10-2017 og 20 

ind. 25.9-2020. Seneste observasjon er 1 ind. 29.10-2015. 
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Figur 40 Fiskemåke (1K) Røssnesvågen september 2021 

Svartbak (Larus marinus): Hekkefugl. Opp mot 300 par hekker i kommunen (NINA). Ca. 100 ind. 

Skiphalsen 25.5-2019. Opptrer i stort antall året rundt. Blant annet 350 ind. 25.9-2014. Lite energi 

brukt på å tallfeste arten. 

 

Figur 41 Polarmåke (1K) Marka september 2013 
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Polarmåke (Larus hyperboreus): Antatt vanlig vinter/vår forekomst, men kun få registreringer; 1 ind. 

11.2-2001 (TEK), 1 ungfugl 8.1-2008 og 1 ind. (3k+) 27.2-2019 og 1 ind. (ung) Torvholmen 16.4-2009. 

Sporadisk høstforekomst: Åtte funn siden 2011. 1 ind. (1K) 23-24.9-2012, 1 ind. (1K) 21-30.9-2013, 1 

ind. (3k) og 1 ind. (4k) 20.9-2014, 1 (2K) 17.9-2017, 1 ind. (adult) 23.9-2017, 1 ind. (1K) 11.10-2017 og 

1 ind. (1K) 1.10-2019.  

 

Figur 42 Grønlandsmåke (1K) Røssnesvågen september 2021 

 

Figur 43 Kumlienssmåke (2K) Nordland september 2017 
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Grønlandsmåke (Larus glaucoides): Eneste høstfunn av nominat rasen L. g. glaucoides er 1 ind. (1K) 

Skjersvika 27.9-2018, 2 ind (1K) Røssnesvågen 14.11-2020 og 1 ind. (1K) Røssnesvågen og Sørland 28-

30.9-2021. Sannsynligvis regelmessig overvintrer. 1 ind. 17-29.3-1985 (JBE), 1 ind. 11.2-2001, 3 

ungfugler 8.1-2005 (FCH) 8-10 ind. 1.2-2005 og 2 ind. (2k) Røssnesvågen 12.1-2008. 1 ind. (3K+) av 

underarten  L. g. kumlieni 25.9-2010* og en (2K) fugl av samme underart Nordland og Sørland 18.9-

14.10-2017. 

Gråmåke (Larus argentatus): Hekkefugl. Opptrer i stort antall året rundt. Om høsten i antall på opptil 

1500 ind. (25.9-2014). Lite energi brukt på å tallfeste forekomsten. 

Sildemåke (Larus fuscus): Hekkefugl? Blant annet 30 ind. Skiphalsen 25.5-2019, 10 ind. 3.6-2020 og 

30 ind. Sørland 4.7-2020. Begrenset høstforekomst. 1 ind. (1k) 28.9-2010, 1 ind. 21.9-2013, 1 ind. (1k) 

24.9-2013, 1 ind. 20 og 24.9-2014, 1 adult 19.9-2015, 1 (1k) 12.10-2017, 1 adult Sprengern 14.9-2018, 

1 ind. (1K) 23.9-2020 og 1 ind. (1K) Skiphalsen 8.9-2021. Ikke registrert høsten 2019. Underarten L. f. 

graellsii registrert med 2 adult 20.7-2010, 1 og 2 adult Sørland 18-20.7-2012, 2 adult Sjybakken 20.7-

2012, 1 adult Nordlandshagen 20.7-2012 1 adult Nordland 3.7-2017 og 2 adult Værøy Havn 8.7-2019. 

Underarten L. f. fuscus 1 ind. Sørlandsvågen 10.7-2005. Underarten L. f. intermedius Sørland 19.7-

2012. 

Makrellterne (Sterna hirundo): Et fåtall (17) observasjoner i juni og juli kan indikere hekkefugler. 

Opptil 6 ind. Nordland 2-3.6-2021. Også rapportert som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). 

Største dagsantall er 10 ind. Sørland 19.7-2012 og 19 ind. Røsthavet 11.6-2018. Arten er ikke nevnt 

av Strann et. al (2006). De eneste høstobservasjonene stammer fra 2020 med 4 ind. (2 ad, 2 1K) 

Skiphalsen 5.9, 3 ind. (2 ad, 1 1K) Nordland 13.9 og 1 ad Breivika 17.9 samt 1 ind. Vestfjorden 19.8-

2021 og 1 ind. (1K) Nordlandsanden 21-23.9-2021.  

Rødnebbterne (Sterna paradisaea): Konstatert hekkefugl ifølge Norsk Fugleatlas (1994). Opptil 4 ind. 

Håheia mai-juli 1982. Et fåtall ‘nyere’ observasjoner av 1-2 ind. i juni/juli (2004 (1), 2009 (1), 2011 (1), 

2012 (4) og 2021 (3)) kan indikere sporadisk hekking, men ingen ungfugler registrert. Uvanlig mange 

fugler ble registrert 11-12.7-2020 med 15 ind. Skiphalsen, 20 ind. Teisthamaren og 10 ind. 

Røssnesvågen. Arten er ikke nevnt av Strann et. al (2006). Svært fåtallig høst. Et ind. (1k) Nordland 

27.9-2014, men 4 observasjoner av trekkende fugler i september 2021; 6.9 (4 ind. Vestfjorden), 8.9 (5 

ind. Skiphalsen), 13.9 (2 ind. Skiphalsen) og 18.9 (23 ind. Skiphalsen). 

Storjo (Stercorarius skua): Fåtallig vår/sommerforekomst med 12 observasjoner (1979, 1982, 2000, 

2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 og 2020). Arten hekker på Røst. Registrert 18 dager (33 

ind.) om høsten fra 2011 til 2021 (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 og 2021) i perioden 7.9 (2020) - 29.9 

(2018). Største dagsantall 7 ind. Skiphalsen 14.9-2020. 

Tyvjo (Stercorarius parasiticus): Ikke påvist hekking, men observasjoner av voksne fugler i juni og juli 

2010, 2012, 2013 og 2020 samt eldre funn fra sommeren 1982 kan være hekkefugler. Vanlig høst i 

moderat antall (nærmest daglig i september), de fleste næringsøkende over Nordlandsflaget. 

Normalt i dagsantall på under 10 ind., men 79 og 28 ind. trekkende mot sør henholdsvis 17 og 23.9-

2018. Tidligste funn 5.9-2011 og seneste funn 14.10-2017. I 2021 var arten påfallende fåtallig med 

kun tre funn i løpet av september.  

Fjelljo (Stercorarius longicaudus): Totalt 8 funn. 1 ind. Vestfjorden 29.5-2017, 1 ind. (ad) 2.7-2017, 8 

ind. 13.7-2017, 1 ind. Skiphalsen 17.9-2018*, 1 ind. (1K) Nordland 29.9-2018* og 2 ind. 

næringsøkende Nordland (ad + 1K) 23.9-2019*, 1 ind. på sjøen utenfor Værøy 10.8-2020* og 1 ind. 

(1K) Mosken 14.8-2020*. 
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Polarjo (Stercorarius pomarinus): To vårfunn; 3 ind. på havet sør for Værøy 1.6-2006*. 1 ind. 25 

nautiske mil SØ av Værøy 12.6-2012 (ONO). På høsten registrert 20 dager (79 ind.) i perioden 15.9 

(2012) - 18.10 (2018) (Fig. 43). Siden 2011 påvist i 2012, 2014, 2015, 2018 og 2019 i svært varierende 

antall (Fig. 39). Beste år 2014 med observasjon av arten 9 dager (37 ind.) og 2019 med observasjon 

av arten 8 dager (23 ind.). Ikke uventet flest i siste del av september (Fig. 39), en periode som også 

har best dekning. 

 

Figur 44 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av polarjo i perioden 2011-2021 

Alkekonge (Alle alle): Overraskende fåtallig, men skyldes nok få observasjonsdager seint i sesongen. 

En eldre observasjon 31,3-1983. Et ind. Nordland 27.9-2014, et næringsøkende ind. Kvalnesodden 

22.11-2015 og 7 ind. Røsthavet 2.11-2020 er eneste nyere observasjoner.  

Polarlomvi (Uria lomvia): Observert på strekningen Knappen-Buneset-Måstadfjord 20.6-1966 (NINA 

– Det nasjonale sjøfuglkartverket/SEAPOP). Observert på strekningen Knappen-Buneset-Måstadfjord 

15.6-1984 (NOF-NINA-DN – Norsk hekkefuglatlas) og 1.7-1984 (NINA – Det nasjonale 

sjøfuglkartverket/SEAPOP). 1 ind. Værøy 26.6-1999 (EDE) samt et ubekreftet funn 3.7-2001 (DR) 

Lomvi (Uria aalge): Hekkefugl i Måstadfjellet. Bestanden i Måstadfjellet ble estimert til 2400 par i 

1964 (Brun, 1969). I 1985 ble det registrert 387 hekkende par. Anker-Nilssen (2006) rapporterte 309 

par i 2005. Bestanden har gått kraftig tilbake, men blant annet ca. 500 ind. 11.6-2011. Ingen nyere 

data tilgjengelig. Fuglene forlater hekkeplassen i løpet av august og kun fire observasjoner i løpet av 

høsten (2011-2021): 1 ind. 14.10-2017, 1 ind. 2.10-2018, 1 ind. 23.9-2019 og 1 ind. 20.9-2021. 

Alke (Alca torda): Hekker i Måstadfjellet. Få data tilgjengelig. Ifølge Anker-Nilssen hekket 118 par i 

kommunen 2005. Et grovt estimat på ca. 1000 ind. i Måstadfjellet naturreservat 11.6-2011. 

Observeres regelmessig mai - juli i lite antall rundt Værøy. Utenom hekkesesongen, begrenset 

høstforekomst i perioden 19.9 (2018) - 15.10 (2017) med største dagsantall 8 ind. 19 og 23.9-2018. 

En del ubestemte alkefugl på trekk er antatt å være hovedsakelig denne arten. 

Teist (Cepphus grylle): Hekkefugl. Strann et. al (2006) rapporterte minimum 125 hekkende par i 

kommunen, de fleste på Mosken. Få nyere data, men registrert i lite til moderat antall i 

sommermånedene. Blant annet 50 ind. Sørland 25.5-2019 og 20 ind. Nordland 25.6-2021. Moderat 

forekomst høst, men lite energi brukt på å tallfeste arten. Største dagsantall 70 ind. 24.9-2011 og 100 

ind. 3.6-2020. Seneste observasjon 31.10-2009, men arten er sannsynlig overvintrer. Strann et. al 

(2006) rapporterte overvintrende teist på Nordlandsflaget. 

Lunde (Fratercula arctica): Hekkefugl. Hekket i stort antall i Måstadfjellet og ble brukt som viktig 

matressurs i bygda Måstad. Lundebestanden har gjennomgått en dramatisk nedgang. Dagens 
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situasjon ikke kjent, men i 1964 ble bestanden taksert til ca. 80000 par (Brun, 1966). I 2005 var 

bestanden på ca. 43000 par (Anker-Nilssen 2006). Seneste anslag er fra 2009 med 42500 par (NOF). 

Arten har og hekket i lave antall (25-35 par) på hver av Skittenskarvholman, Tjeldholmen, Buholman 

og Skarvholman (Strann et. al 2006). Fuglene forlater koloniene i august og arten forekommer kun 

sporadisk etter dette, noe som gjenspeiles i kun 13 observasjoner (19 ind.) i september fra 2011 til 

2021. Seneste observasjon 1 ind. 27.9-2019. 

Smålom (Gavia stellata): Den klart vanligste lomearten med registrering 91 dager (av 239 

observasjonsdager) fra 2011 til 2021. Den totale funnmassen utgjør 1261 individer hvorav mer enn 

95 % dreier seg om direkte trekkende fugler. Flest fugler ble registrert i 2020 med 411 individer på 21 

dager. Største dagsantall 237 ind. mot sør 19.9-2020. Arten er tidligst registrert 8.9 (2018 og 2021) og 

senest 18.10 (2018), men flest imellom 10 og 25 september (Fig. 21). De fleste fuglene trekker mot 

SV langs nordvest siden av Værøy, skjønt et fåtall passerer over Nordlandsflaget mellom Værøy og 

Mosken.  

 

Figur 45 Smålom Nordland september 2020 

 

Figur 46 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av smålom i perioden 2011 til 2021. 
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Storlom (Gavia arctica): Totalt 32 registreringer av 75 ind. Registrert hver høst i perioden 2011 til 

2021 med unntak av 2015 og 2016. De fleste fuglene er direktetrekkere, men et fåtall observert på 

sjøen på Nordland, blant annet 2 ind. 23.9-2017, 24.9-2019, 13.9.2020 og 1 ind. 24.9-2021. Alle fugler 

registrert i tidsintervallet 9.9 (2020) til 15.10 (2017). Flest funn er gjort i 2019 med 6 observasjoner av 

23 ind. Høyeste dagsantall 7 ind. trekkende mot sør ved Skiphalsen 12.9-2019. 

Islom (Gavia immer): Totalt 38 observasjoner av 55 ind. fra 2011 til 2021 og observert hvert år i 

perioden. Syv sommerfunn, henholdsvis 2 ind. Skiphalsen og 1 ind. Sørlandsvågen 26.7-2012, 3 ind. 

Nordland 27.8-2012, 1 ind. Nordland 19.8-2013, 2 ind. Skiphalsen 9.7-2015, 1 ind. Røsthavet 

11.06.2018 og 1 ind. 4.6-2020. Flest registreringer i 2018 med 9 observasjoner av 15 ind. Største 

dagsantall 5 ind. 21.9-2016. Flere av funnene er gjort av næringssøkende individer på sjøen utenfor 

Nordland. 

Gulnebblom (Gavia adamsii): Funnmassen utgjør 26 observasjoner mellom 9.9 (2020) og 31.10 

(2009) av 40 individer (1 ind. 2009, 3 ind. 2013, 6 ind. 2014, 2 ind. 2017, 14 ind. 2018, 1 ind. 2019, 9 

ind. 2020 og 4 ind. 2021). Totalt 27 av disse var voksne fugler. Minst 19 av observasjonene (32 ind.) 

er gjort av direkte trekkende fugler (i sørlig retning). Et ind. på sjøen på Nordland 26 og 27.9-2014 og 

1 adult fugl rastende ved Skiphalsen 21.9-2021. Tidligste observasjon var av et direkte trekkende ind. 

12.9-2019 og seneste var to trekkende ind. 17.10-2018. Flest individer ble registrert i 2018 med 14 

ind., hvorav de fleste ble gjort rundt midten av oktober. Anker-Nilssen (2006) rapporterer 8 

overvintrende individer rundt Værøy. Et vårfunn; 1 ind. 9.5-2001. 

 

Figur 47 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av gulnebblom i perioden 2011 til 2021. 

Havsvale (Hydrobates pelagicus): Sannsynlig hekkefugl Mosken og muligens også Værøy. Totalt 34 

sikre observasjoner av totalt 122 individer. Første observasjon 5 ind. hvorav 2 ind. ringmerket 

Kalklauven 27.8.1982. 25 av observasjonene er gjort i perioden 13.6 (2011) til 19.8 (2021), de aller 

fleste i juli, blant annet en observasjon av 25 ind. næringsøkende utenfor Mosken 13.7-2017. De 

resterende funn stammer fra perioden 17.9 (2019) til 28.9 (2018). Sporadiske forsøk med nettfangst 

og lyd ved Skiphalsen har resultert i 21 ringmerkete individer, Blant annet 7 ind. 28.9-2018, 7 ind. 

17.9-2019 og 6 ind. 21.9-2019 og arten er åpenbart vanligere enn funnmassen skulle tilsi. I tillegg ble 

37 ind. registrert på overfarten fra Moskenes til Røst 17.7-2001. 

Stormsvale (Hydrobates leucorhous): Observert på 'havet' 10.8-1980 samt på Mosken 12.8-1980 

(NINA) og 15.6-1985 (NOF-NINA-DN). G. Lid oppga arten som trolig hekkende på Mosken i 1982. 

Forsøk med lydavspilling på Skiphalsen flere ganger i september 2014 -2019 har ikke gitt noe resultat. 

Havhest (Fulmarus glacialis): Hekkefugl. Et fåtall par hekker i Måstadfjellet. Forholdsvis vanlig i 

havområdene rundt Værøy, blant annet 100 ind. Røsthavet 13.6-2011 og 30 ind. Moskenes til Værøy 

25.7-2019, men overraskende få observasjoner fra Værøy om høsten. Største dagsantall observert 
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fra Værøy 72 ind. 10.9-2020, 115 ind. 14.9-2020 og145 ind. 8.9-2021 alle trekkende mot SV. Seneste 

observasjon 1 ind. Røsthavet 2.11-2020. Mer enn halvparten av 66 registreringer er gjort i perioden 

mai til august. 

 

Figur 48 Havsvale fanget Skiphalsen september 2019 

Grålire (Ardenna griseus): Totalt 20 observasjoner av totalt 41 individer. Med unntak av 1 ind. 

Røsthavet 5.8-2000, 3 ind. 8.8-2009 og 2 ind. 24.9-2010 er alle observasjonene gjort i fra 2014 til 

2021. Tidligst 19.9 (2014) og senest 28.9 (2016). De aller fleste observasjonene er gjort fra 

Skiphalsen. I perioden 2011 til 2020 ble arten registrert i 2014 (5 ind.), 2015 (1 ind.), 2016 (1 ind.), 

2018 (5 ind.), 2020 (18 ind.) og 2021 (5 ind.). Største dagsantall var 7 ind. 18.9.2020.  

Havlire (Puffinus puffinus): 1 ind. Vestfjorden 31.7-2004 og 1 ind. Røsthavet 10.8-2020 er eneste 

detaljerte observasjoner. Ellers foreligger visstnok flere udaterte observasjoner fra havområdene 

rundt Værøy. 

Havsule Morus bassanus): Arten hekker på Buholmen og i 2008 hadde kolonien 126 par. Hekker 

muligens også på Skittenskarvholmen.  Registreres regelmessig i gode antall fra Værøy iallfall fra april 

til ut oktober. Størst antall trekkende fugler rapportert fra slutten av september og i oktober med 

blant annet 500 ind. 15.10-2017, 910 ind. 23.9-2018, 800 ind. 26.9-2018 og 1500 ind. 16.10-2018. 

Vinterobservasjon; 2 ind. ved Flyplassen 17.1-2005 (FCH). 

Storkarv (Phalacrocorax carbo): Hekkefugl. Ifølge NINA hekket ca. 500 par i kommunen i 2005 (NINA 

rapport 201). Tallrik i trekkperioden september/oktober med maks antall 400 ind. 19.9-2011 og 300 

ind. 20-9-2017. Lite energi brukt på å tallfeste forekomsten under trekket. Et større antall fugler sitter 

ofte på skjær og holmer utenfor Nordland. 

Toppskarv (Gulosus aristotelis): Hekkefugl. Totalt 117 par hekket i kommunen 2005 (NINA rapport 

201). Tallrik i trekkperioden september/oktober med maks antall 500 ind. flere dager. Lite energi 
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brukt på å tallfeste forekomsten under trekket. Et større antall fugler sitter ofte på skjær og holmer 

utenfor Nordland.  

Skjestork (Platalea leucorodia): 3 ind. Stranda 4.9-1998. To av disse fuglene holdt seg helt fram til 

12.10-1998* (B og M Grindhaug). Dette var første funn av arten i Nordland. 

Gråhegre (Ardea cinerea): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Ti ‘nyere’ sommerfunn 

av 1-2 individer i perioden 14.5 (2019) - 18.8 (2013). Usikkert om arten hekker i dag. Regelmessig i 

mindre antall (opptil 20 ind. men som regel færre enn 10) i september/oktober og registreres nesten 

daglig. Største dagsantall 36 ind. 1.11-2009 som også er seneste registrering av arten. I følge Norsk 

VinterfuglAtlas (2006) også registrert om vinteren.  

 

Figur 49 Gråhegre Kvalneset september 2020 

Egretthegre (Ardea alba): Et ind. næringsøkende Kvalneset 4-5.5-2016* er eneste observasjon. 

Silkehegre (Egretta garzetta): Et ind. fotografert innerst i Austervågen 10.10-2016. 

Fiskeørn (Pandion haliaetus): Et ind. kom trekkende inn på Nordland og forsvant mot sør 

21.9.2013*. 

Kongeørn (Aquila chrysaetos): Et ind. 23.5-2008 (FCH) og en 2K fugl Håheia 8.6-1982 er eneste funn 

utenom høsten. Regelmessig i mindre antall høst og observert hele 76 dager fra 2011 til 2021. 

Største dagsantall 4 ind. 22.9-2013 og 1.10.2019. Tidligste og seneste observasjon henholdsvis 28.8-

2012 og 14.12-2016. Fuglen ultimo august var uvanlig tidlig, og arten dukker som regel opp fra 

midten av september. Den totale forekomsten per høst dreier seg neppe om flere enn 4-6 individer. 

Funnmassen synes å være en god blanding av alle årsklasser.  
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Havørn (Haliaeetus albicilla): Hekkefugl. Ifølge NINA rapport 201 (2006) hekket 4 par i kommunen 

på begynnelsen av 2000 tallet. Ingen nyere hekkedata, men 15 ind. Måstad 10.7-2010 (David 

Kihlberg). Forekommer hele året. Vanlig høst i antall opp til 20 ind. Ofte i gode antall på skjær og 

holmer utenfor Nordland. 

Spurvehauk (Accipiter nisus): Registrert november/desember 2001 samt mars 2006. Ut over dette 

kun høstobservasjoner i perioden 8.9 (2019) til 30.10 (2015). Arten er regelmessig men fåtallig og 

registrert 70 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021. De fleste individer passerer øya 

direkte. Totalforekomsten per år vanskelig å anslå, men funnmassen indikerer neppe fler enn 15 

observerte individer per år. Vanligvis enkeltindivider, men største dagsantall 5 ind. 21.9-2013. 

Spesielt fåtallig i 2016 med kun 3 ind. 

Hønsehauk (Accipiter gentilis): Et ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ) og 1 ind. ved Flyplassen 11-21.2-2009 

(FCH) er eneste vinterfunn. 1 ind. 24.9-2010. Fra 2011 til 2021 er arten registrert 32 dager. 

Funnmassen indikerer 19-21 forskjellige individer fra 2011 til 2021 i tidsrommet 8.9 (2019) - 8.12 

(2017). Årene 2013 og 2017 er tilsynelatende de beste årene med 4 forskjellige individer. De fleste 

fuglene passerer raskt og er bare observert en dag, eller et fåtall ganger 2 dager. Unntaket er en ung 

hann som holdt seg på øya fra 8-29 september 2019. Største dagsantall er 2 ind. 27.9-2013, 29.9-

2019 og 2.10.2020.  

 

Figur 50 Hønsehauk Marka september 2019 

Fjellvåk (Buteo lagopus): Kun syv observasjoner. 1 ind. Håheia 1.5-1982, 1 ind. 17.9-2015, 1 ind. 

Marka 16 - 18.9-2016 og 1 ind. Nordland 20-24.9-2019. Sistnevnte ble for øvrig sett med en rotte i 

klørne. I tillegg to vårfunn med 1 ind. 5.6-2020 og 1 ind. 26.5-2021. Et varslende individ primo august 

2021 kan indikere hekking. 

Musvåk (Buteo buteo): Eneste observasjon er 1 ind. som trakk over Breivika 25.9-2017*. Denne 

fuglen ble for øvrig også observert på Røst samme dag. 



 

39 
 

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus): Et sommerfunn av 1 ind. 20.7-2012. Registrert totalt 53 dager (av 239 

observasjonsdager) under høsttrekket i perioden (2011 - 2021). Tidligst observert 16.8-2013 og 

senest 2.10-2018. Stort sett enkeltindivider, men 3 ind. 22.9-2013 og 21.9-2014. De fleste fuglene 

passerer nok øya direkte, men enkelte har holdt seg i flere dager, blant annet 1 ind. Nordland 19-

22.9-2019. Flest fugler er registrert i siste halvdel av september, men dette skyldes nok helst den 

høye dekningsgraden i denne perioden (Fig 51). Den registrerte forekomsten dreier seg neppe om 

flere enn 8-10 ind. de beste årene. Et vinterfunn: 1 ind. i bosscontainer Skjersvika 10.01.2017 (GAO).  

 

Figur 51 Tårnfalk - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

Dvergfalk (Falco columbarius): Med unntak av havørn, den mest registrerte rovfugl på Værøy. Tre 

vårfunn: 2 ind. 17.5-2008, hunn 25 og hann 28.5-2019 er mulige hekkefugler. Eldre funn inkluderer 

enkeltindivider i juni og august 1982. Observasjoner av 1 ind. Flyplassen 11.7-2010, 1 hann 5 og 27.7-

2016 (JGR) og 1 hunn 3.6-2020 kan indikere hekking.  Øvrige funn er fra høsten og arten er registrert 

116 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021 i perioden 11.8 (2016) - 21.10 (2018). 

Regelmessig i mindre antall i september og observeres nesten daglig, hovedsakelig enkeltindivider, 

men 4 ind. 20.9-2014 og 18.9-2018. Den totale høstforekomsten er vanskelig å anslå, men ligger 

muligens på 10 - 20 ind. per høst. 

 

Figur 52 Dvergfalk - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

Jaktfalk (Falco rusticolus): Totalt 8-9 individer registrert om høsten fra 2012 til 2019. Enkeltindivider 

21.9-2012, 25.9-2013, 21.9-2014, 16 og 18.9-2016 (mulig samme ind.), 27.9* og 16.10-2017*, 25-

26.9-2019*, 5.10-2019* og 1 ind. Marka 16.9-2020*. Alle aldersbestemte ind. har vært ungfugler. I 

tillegg to vinterfunn; 1 ind. Fyret 17.2-2007 og 1 ind. på Sørland 19.2-2009. 
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Figur 53 Dvergfalk Nordland september 2019 

 

Figur 54 Ung jaktfalk i Marka september 2020 

Vandrefalk (Falco peregrinus): Observasjoner av en voksen fugl 3.7-2017 og 11.7-2020 kan være 

hekkefugler. I følge Strann et.al (2006) fåtallig hekkefugl i kommunen. Eneste vårfunn 1 ind. 17-18.4-
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2004 (FCH). Regelmessig men fåtallig om høsten og observert 52 dager (av 239 observasjonsdager) 

fra 2011 til 2021 i perioden 16.8 (2016) til 21.10 (2017). Enkelte fugler holder seg tilsynelatende flere 

dager, og den registrerte forekomsten dreier seg sannsynligvis ikke om flere enn 3-6 individer per 

høst. Største dagsantall 3 ind. 20.9-2017, 21.9-2016, 23.9-2017 og 11.9-2019. 

 

Figur 55 Ung vandrefalk i Marka september 2014 

Haukugle (Surnia ulula): Mange individer ble observert tidlig på 1990 tallet (FHC). Med unntak av 

2014, registrert hvert år siden 2012 i perioden 13.8 (2016) - 22.10 (2017), og registrert 49 dager av 

239 observasjonsdager (Fig. 48). De fleste år utgjør funnmassen opp til 5 ind. per år, men ca. 10 

individer i 2017 og sannsynligvis 15 - 20 individer i 2013. Største dagsantall 9 individer 22.9-2013. I 

2018 og 2019 kun 1 ind. Enkeltindivider er ofte observert på Nordland først for neste dag å dukke 

opp i Gamleskogen. 

 

Figur 56 Årlig fordeling av funn av haukugle og sesongmessig fordeling av alle observasjoner fra 2011 til 2021 
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Figur 57 Haukugle Nordland september 2012 

Perleugle (Aegolius funereus): To ind. sammen i Marka 24.9-2012. Et ind. Stølen dagen etter er 

antatt å være et nytt individ.  

  

Figur 58 Spurveugle Nordland september 2011                                       Figur 59 Perleugle Marka september 2012 
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Spurveugle (Glaucidium passerinum): Et ind. Nordland 18.9-2011 og 1 ind. Plantefeltet, Marka 

12.10-2015*.  

Hornugle (Asio otus): Et ind. fløy inn i bussen ca 1991 (FCH) og finnes utstoppet. Fjær av arten funnet 

i Gamleskogen 19.9-2011*. Et ind. Sørland 25.9-2013*.     

Jordugle (Asio flammeus): To vårfunn: 1 ind. Marka 3.6-2020 og 1 ind. Nordland 3.6-2021. Registrert 

sporadisk høstene 2011, 2015, 2017, 2019 og 2020 med totalt 8-11 ind.). Fjærfunn av arten 19.9-

2011, 1 ind. Plantefeltet, Marka 20.9-2011, 1 ind. Nordland 24.9-2011, 1 ind. 7.10-2015, 

enkeltindivider Marka 21 og 23.9-2017 samt 1 ind. funnet død Marka i oktober samme år.  1 ind. 

Nordland 25.9-2019, 1 ind. Marka 30.9, og 4-5.10-2019 og 1 trekkende ind. Marka 28.9-2020.  

Snøugle (Bubo scandiacus): Et ind. observert i juni 2000 (GJO). Arten ble for øvrig registrert flere 

ganger på Røst denne sommeren. Et til to individer skal ha blitt observert på Håheia på slutten av 

1990-tallet.  

Hubro (Bubo bubo): Et 'sjusket' ind. ble jagd av kråker i september ca. 2003. (FCH). 

Hærfugl (Upupa epops): Et ind. i lia over Gamleskogen 5.6-2020* er eneste funn. 

Blåkinnbieter (Merops persicus): Totalt 7 næringssøkende individer på Tjuvneset 4.6-2021* gav en 

sjokkartet opplevelse for en heldig observatør. Dette var tredje funn av arten i Norge. 

 

Figur 60 Blåkinnbieter Tjuvneset 4.6-2021 (Foto John Alsvik) 

Bieter (Merops apiaster): 1 ind. Vardan 22.6-2004 (FCH). Ikke behandlet av NSKF. Et ind. ble for øvrig 

sett Røst påfølgende dag. 
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Vendehals (Jynx torquilla): Et ind. Nordland 18.9-2016. Et ind. ringmerket i Plantefeltet, Marka 24.9-

2016 og 1 ind. næringssøkende Nordland 27.9-2017 er eneste høstfunn av arten. I tillegg et 

overraskende sommerfunn av 1 ind. Gamleskogen 12.7-2020*.  

 
Figur 61 Vendehals fanget i Plantingen september 2016 

 

Figur 62 Flaggspett Nordland september 2013 
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Flaggspett (Dendrocopos major): Et ind. 6.10-2004. Etter 2010 kun registrert 2013, 2015 (ca. 10 

ind.), 2016 (1 ind.), 2017 (2-3 ind.) og 2021 (1 ind.) i perioden 16.8 (2013) - 15.10 (2017). I 2013 var 

arten uvanlig tallrik. De første fuglene ankom allerede 16.8. Det store rushet kom i perioden 21-26.9 

med dagsantall på opptil 20 ind. 22 og 25.9. Arten ble regelmessig registrert fram til 4.10 dette året 

og den totale forekomsten kan ha vært i størrelsesorden 100 ind. Et vinterfunn med 1 ind. på 

foringsplass, Sørland 1.2-2021 (KSL). 

Gråspett (Picus canus): Tilfeldig forekomst med 6-7 individer. Et ind. Nordland 29.9-2016, 1 hann 

forskjellige steder på øya 28.9 - 3.10-2018*. Et nytt ind. trekkende inn fra Mosken 4.10-2018*. Et ind. 

Breivika 15.10-2018*, 1 ind. Marka 2.10-2020, 1 ind. Sørland 7.10-2021 og 1 ind. Sørland 17.10-2021. 

Tornskate (Lanius collurio): Tilfeldig forekomst. Loggført 10 dager, men forekomst dreier seg bare 

om 5 ind. 1 ind. Breivika 6.10-2004, 2 ind. (1k) sammen Nordland 17-18.9-2011* og et ind. (samme) 

samme sted 20.9-2011*, 1 ind. (1K) Nordland 24-27.9* og 1.10-2014* (samme fugl uten stjert), 1 ind. 

(adult) Røssnesvågen 25.9-2014*. 

  

Figur 63 Tornskate Nordland september 2013 

Varsler (Lanius excubitor): Et ind. Plantefeltet, Marka 17-18.9-2015, 1 ind. (1K) Nordland 26.9-2019* 

og 1 ind. Nordland 4.6-2020* er eneste observasjoner. 

Nøtteskrike (Garrulus glandarius): Kun registrert i 2013 med 3 ind. 17.10, 4 ind. 19.10 og 12 ind. 

17.11*, alle på Sørland. Arten hadde for øvrig en større invasjon i Lofoten dette året. 

Skjære (Pica pica): Ifølge Norsk Fugleatlas (1994) konstatert hekkefugl. Usikkert om arten hekker nå, 

men noen få inngrodde individer. To ind. dukket opp på Værøy på begynnelsen av 2000 tallet, hvorav 

den ene døde etter få år (GJO). Registrert hvert år siden 2010 med unntak av 2014. Normalt 1-3 ind. 

(fastboende, registrert vinterstid), men 10 ind. 10.10-2012 og 5 ind. 14.10-2017 viser et visst tilsig av 

nytt blod.  
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Figur 64 Skjære Sørland september 2021 

Kaie (Corvus monedula): Et gammelt funn av et ind. i perioden 17-29.3-1985 og 1 ind. fotografert 

20.3-2021 er eneste observasjoner. 

Ravn (Corvus corax): Hekkefugl. Observeres hele året. I høstsesongen gjerne opp mot 50 ind. eller 

fler. Største dagsantall 100 ind. 21.9-2013. 

Kråke (Corvus cornix): Hekkefugl. Observeres hele året. I høstsesongen gjerne opp mot 50 ind. 

Største dagsantall er 65 ind. 28.9-2018, men lite energi brukt på å tallfeste arten. 

 

Figur 65 Svartkråke Marka september 2017 
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Svartkråke (Corvus corone): Et ind. fartet rundt på Sørland, Marka og Gamleskogen i perioden 16.9 - 

15.10-2017*. 

Kornkråke (Corvus frugilegus): Kun fire til fem funn. Et ind. 1.10-2006 (FCH), 1 ind. 17.2* og 28.3-

2007* (FCH) og 1 ind. forskjellige steder på Sørland, Marka og Kvalnesodden i perioden 29.8 - 4.12-

2016. En voksen fugl observert jevnlig i perioden 25.5 – 21.11-2021 er antatt å være samme individ. 

Fuglen holdt seg hovedsakelig på Nordland, men ble også observert på Sørland og i Marka. 

 

Figur 66 Kornkråke Nordland september 2021 

Svartmeis (Periparus ater): Registrert kun i 2015, 2017 og 2020. En liten invasjon i 

september/oktober 2015 med 12-31 ind. i perioden 17-20.9, og 2-6 ind. 3-10.10. I tillegg 1 ind. 18.9-

2017 og 1 ind. Gamleskogen og Plantefeltet 1-3.10-2020*. 

Granmeis (Poecile montanus): Skal være registrert på Værøy i Vinter Atlas perioden (1993-2004). 

Ingen ytterligere detaljer. 

Blåmeis (Cyanistes caeruleus): Et overraskende sommerfunn med 1 ind. Marka 11.7-2020. Om 

høsten kun registrert 2015, 2017 og 2018. Opptil 10 ind. 5 og 6.10-2015, 1 ind. Nordland og 1 ind. 

Sørland 10.10-2015, 3 ind. Sørland 14.10-2017 og 2 ind. Sørland 6.10-2018*. I tillegg 1 ind. på foring 

på Sørland 31.1-2021 (KSL). 

Kjøttmeis (Parus major): Hekkefugl. Blant annet bebodd reir 22.7-2012 og 10 ind. 25.5-2019. Om 

høsten regelmessig (daglig) i moderate antall i perioden 13.8 (2016) - 1.11 (2010). Normale 

dagsantall opp til 20 ind., men opptil 30 ind. er ikke uvanlig i siste halvdel av september. Største 

dagsantall 60 ind. 20.9-2014, 75 ind. 23.9-2014 og 110 ind. 22.9-2013. Arten overvintrer og er blant 

annet registrert Sørland 26.1-2008 (2 ind.), 27.1-2019 (6 ind.) og 31,1-2021 (6 ind.). 
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Stjertmeis (Aegithalos caudatus): Sjelden høstgjest. 14-16 ind. 14.10-2005*, 7 ind. Svingen, Sørland 

29.9-2013*, 5 ind. Plantefeltet, Marka 4.10-2013*, 5 ind. 29.10-2016, 7 ind. 13.10-2017* og 10 ind. 

Gamleskogen 15.10-2017* er eneste registreringer av arten. 

Sidensvans (Bombycilla garrulus): Sett januar 1996 (GJO) og 2 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL). 

Vår/sommerfunn; 15-25 ind. Sørland 11-14.6-2008, 15 ind. Sponga 22.5-2019, 4 ind. Sørland 25.5 og 

9 ind. Nordland 26.5-2019 og 4 og 15 ind. henholdsvis 4 og 5.6-2020. Sporadisk forekomst om 

høsten, men registrert hvert år siden 2014 med unntak av 2021. Påvist 21 dager som fordeler seg 

over perioden 18.9 (2016) - 29.10 (2016). Normalt under 10 ind. per observasjonsdag, men 14 ind. 

24.9-2014 og ikke mindre enn 100 ind. 29.10-2016.  

 

Figur 67 Sidensvans Sørland september 2014 

Sanglerke (Alauda arvensis): Status som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994) vurderes nå som 

usannsynlig. Et ind. 15.6-1980 (NOF-NINA-DF). Enkeltindivider 20.9-2011, 22.9-2013 og 29.10-2016 er 

eneste ‘nyere’ funn av arten.  

Sandsvale (Riparia riparia): Sett sommeren 1992 (GJO) og 1 ind. 6.8-2001. Kun et nyere funn av 2 

ind. Sørlandsvågen 11.7-2020. 

Låvesvale (Hirundo rustica): Hekket Prestegården, Nordland i 1984. Registrert juni/juli 1982, 1985, 

2005. Av nyere observasjoner 3 ind. 9.6-2011, 3 ind. Nordland 5.6-2020, 2 ind. Sørland 25.5-2021 og 

opp til 6 ind. Nordland i juni 2021. Ellers observert sporadisk og fåtallig (1-7 observasjoner) hver høst 

siden 2011 med unntak av 2015 i perioden 20.8 (2013) - 17.10 (2018). Største dagsantall 6 ind. 26.9-

2017 og 10 ind. Tabbisodden 28.9-2020. 

Taksvale (Delichon urbicum): Tre ind. Sørland 1.7-1982, 1 ind. 16-18.6-1989, 2 ind. Røssnesvågen 

21.9-2013, 1 ind. Nordland 26.9-2013 og 1 ind. Sørland 22.9-2016 er eneste registreringer av arten. 
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Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix): Nesten årviss i lite antall. Siden 2011 registrert alle år med 

unntak av 2014 og 2017. Observert totalt 53 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 13.8 (2016) 

- 4.10 (2018). Antallet individer er betydelig færre da flere av fuglene har holdt seg over flere dager, 

Blant annet 1 ind. Gamleskogen 8-13.9-2019. En ringmerket fugl fra Plantefeltet, Marka 15.9-2018 

dukket opp på Nordland 18.9-2018 (ringnummer verifisert). Forekomsten 2011 - 2021 dreier seg 

sannsynligvis om 25 forskjellige individ (Fig. 74). Flest funn i 2021 med 6 individer. Største dagantall 2 

ind. 19.9-2016, 16.9-2018 og 10.9-2019 og flere dager i 2021. Tretten av fuglene er funnet i perioden 

16-25 september, men denne dominansen er nok preget av dekningsgraden. Flest funn er gjort i 

Gamleskogen. 

 

Figur 68 Bøksanger - årlig og sesongmessige fordelingen av den reelle forekomsten 2011-2021 

 

Figur 69 Bøksanger Gamleskogen september 2021 

Gulbrynsanger (Phylloscopus inornatus): En signatur art for Værøy som er den klart beste lokaliteten 

for arten i Norge. Gulbrynsanger ble første gang registrert på Værøy 6.10-2004. Etter dette ble 6-10 

ind. observert i perioden 24-28.9-2010. Fra 2011 til 2021 er arten registrert 165 dager (av 239 
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observasjonsdager) i perioden 3.9 (2015) - 15.10 (2017). Totalt ble 1747 individer loggført i denne 

perioden. Enkelte fugler har beviselig holdt seg over flere dager, bl.a. et ringmerket ind. i 

Gamleskogen som holdt seg på lokaliteten en uke i 2019. Ringmerking (353 individer) har imidlertid 

gitt overraskende få lokale gjenfangster (de fleste senest dagen etter merking) og få fugler er 

observert med ring (1-2 %) i eller utenfor fangstfeltet. Store variasjoner i antall fra dag til dag viser 

også at de fleste fuglene passerer raskt gjennom øya. Forekomsten disse ti årene er antatt å ligge på 

rundt 1600 - 1700 individer. Den årlige forekomsten viser store variasjoner fra 13 loggførte ind. i 

2021 til 396 ind. i 2013 (Fig. 75). Nest beste år var 2016 med 341 loggførte ind. De fleste fuglene er 

registrert i perioden 16-25 september (Fig. 77), blant annet 811 ind. i femdagersperioden 21-26 

september. Denne sesongmessige fordelingen er delvis en effekt av dekningsgraden (antall 

observasjonsdager og antall observatører). Deler man antall loggførte individer på antall 

observasjonsdager i femdagersperiodene (Fig. 76) blir bildet mer nyansert og viser at hovedtrekket 

(iallfall enkelte år) starter allerede fra femdagersperioden 6-10 september. Gulbrynsangeren kan i 

realiteten opptre i gode antall fram til rundt 5 oktober og er kun unntaksvis registrert etter dette. 

Seneste observasjon var 1 ind. i Marka 16.10-2018.  

Den eksepsjonelle forekomsten i 2013 varte i realiteten kun 6 dager i perioden 21-26 september 

(96% av loggførte ind.) med dagsantall fra 12 til 160 ind. Den 22.9 dette året ble det loggført ikke 

mindre enn 160 ind. Arten ble i realiteten funnet over alt på øya, gjerne flere ind. sammen. Blant 

annet ble ca. 15 ind. observert sammen mens de varslet på en haukugle i Gamleskogen. I 2016, det 

nest beste året, varte toppen i 11 dager i perioden 17-27 september (91% av loggførte ind.) med 

dagsantall fra 9 -70 ind. Høsten 2021 ble imidlertid et skikkelig antiklimaks med kun 11-13 individer 

og bekreftet et veldig svakt innsig av østlige (sibirske) arter denne høsten.  

Sporadisk nettfangst var forsøkt i 2014 men ble intensivert i 2016. Fram til og med 2021 er 353 

individer ringmerket. Flest merkinger ble gjort sesongen 2018 med 108 ringmerkete ind. (40% av alle 

loggførte ind. dette året). Nettfangsten har vist at fuglene, i det minste i perioder, passerer raskt 

gjennom øya og mange ville forblitt uoppdaget uten fangst. På gode trekkdager er det høyst 

sannsynlig at arten er underrapportert. De beste fangstdagene er 25.9-2017 med 30 ind. og 13.9-

2018 med 28 ind. 

 

Figur 70 Årlig fordeling av alle observerte gulbrynsangere på Værøy i perioden 2011 – 2021 
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Figur 71 Sesongmessig fordeling av alle observerte gulbrynsangere og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

 

Figur 72 Gulbrynsanger Plantefeltet september 2019 

Gransanger (Phylloscopus collybita): Ingen direkte hekkefunn, men observasjoner av syngende 

individer både på Nordland, Sørland og Gamleskogen i juni/juli 1989, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 

2017, 2020 og 2021 indikerer hekking. Vanligste Phylloscopus gjennom høsten og observert 

regelmessig (daglig) i moderate antall i perioden 11.8 (2016) - 29.10 (2015 og 2016). Vanlig i 

dagsantall mellom 10-30 i september og 5-10 ind. i oktober. Største dagsantall 50 ind. 22.9-2013. 

‘Sibir’ Gransanger: Fugler som viste draktkarakterer og lyd til den østlige grå rasen P. c. 

tristis/abietinus er registrert med 1 ind. ringmerket Plantefeltet, Marka 21.9-2014, 1 ind. 3.10-2015, 1 

ind. 11.10-2015, 1 ind. 29.10-2015, 3 ind. 24.9.2019*, 15.9-2020* og 29.9-2020. To av fuglene i 2019 

holdt seg på samme sted, henholdsvis Trerekka, Nordland fram til 30.9- 2019 og Plantefeltet, Marka 

fram til 1.10-2019. Sistnevnte ble også innfanget og ringmerket. Underarten er høyst sikkert 

underrapportert.  
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Figur 73 Gransanger av den østlige underarten P.c. tristis/abietinus Trerekka, Nordland september 2020 

 

Figur 74 Brunsanger Nordland september 2021 

Brunsanger (Phylloscopus fuscatus): Et ind. Nordland 29.9-2021 er eneste funn. 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus): Hekkefugl. Observeres regelmessig i hekketiden flere steder på 

øya. De fleste fuglene forlater/passerer øya i august. Få observasjoner fra denne måneden, men 30 -

40 ind, Marka, Nordland og Måstad 13-16.8-2016. Registrert fåtallig i september og uvanlig i oktober 
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fram til 12.10 (2017). Totalt 74 observasjonsdager (av 239) i september og oktober. September 

forekomsten utgjør neppe fler enn 20-40 ind. per år. 

Einersanger (Phylloscopus nitidus): Et ind. i Gamleskogen i perioden 4-14.9-2021. Den 9.9-2021 hang 

fuglen tilfeldig i et nett i plantefeltet og ble ringmerket. Dette var andre funnet av arten i Norge. 

 

Figur 75 Einersanger ringmerket Plantefeltet september 2021 

 

Figur 76 Lappsanger Gamleskogen september 2020 
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Lappsanger (Phylloscopus borealis): Et ind. fotografert Gamleskogen 3.9-2015*. To ind. 

Gamleskogen 15.9-2020*. En av fuglene holdt seg samme sted fram til 17.9-2020*. 

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus): Hekkefugl. 1 ind. 19.6-2005. Syngende fugl Røssnesvågen 

21.6-2010 samt syngende og fugl med mat til unger Langholmen, Sørland Juli 2012. 2 ind. 

Nordlandshagen 11.7-2020. Opptil 3 ind. Nordland 3-4.6-2021 og 4 ind. Sørland i passende 

hekkebiotop 6.6-2021. Høstforekomsten begrenser seg til observasjon av fire individer. Et ind. ved 

bensinstasjonen, Sørland 23.9-2012, 1 ind. Plantefeltet, Marka 17-20.9-2016 og 2 ind. Svingen, 

Nordland 20.9-2016. 

Busksanger (Acrocephalus dumetorum): Totalt 6 individer er registrert. Et ind. Kvalneset 22-23.9-

2012*, 1 ind. Nordland 19-21.9* samt et nytt ind. på samme lokalitet 21.9-2016, 1 ind. Nordland 

27.9-2017*, 1 ind. Sørland (Svingen) 15.10-2017*, 1 ind. Barnberget, Nordland 25.9-2018* ble 

innfanget og ringmerket. En ubestemt Acrocephalus sp. som trolig var denne art observert kort på 

Nordland 10.9-2019. 

 

Figur 77 Busksanger fanget Barnberget september 2018 

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus): Et ind. innfanget og ringmerket Trerekka, Nordland 9.9-2019*. 

Starrsanger (Locustella certhiola): Et ind. Nordland 21 og 23.9-2016* er eneste observasjon av arten. 

Stripesanger (Locustella lanceolata): Et ind. Barnberget, Nordland 24.9-2016*. Fuglen ble innfanget 

og ringmerket. 

Gresshoppesanger (Locustella naevia): Et ind. Plantefeltet, Marka 20.9-2013* er eneste observasjon 

av arten. 

Sumpsanger (Locustella luscinioides): Et ind. Barnberget, Nordland 22.9-2017* er eneste 

observasjon av arten. 
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Figur 78 Rørsanger fanget Nordland september 2019 

  

Figur 79 Stripesanger fanget Barnberget september 2016 

Munk (Sylvia atricapilla): Enkeltindivider Sørland og Gamleskogen henholdsvis 3 og 4.6-2021 er 

første vårobservasjoner og sannsynligvis på trekk. Regelmessig i mindre antall i perioden 30.8 (2015) 

- 30.10 (2015). Totalt registrert 118 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 - 2021. Normalt i 

dagsantall på 1 - 5 ind., men opptil 10 ind. ikke uvanlig. I slutten av september 2018 var arten mer 

tallrik enn vanlig med høyeste dagsantall på 30 ind. 27.9-2018. Verd å merke seg er og 16 ind. så sent 
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som 15.10-2018 og 17 ind. 29.10-2015. Arten var for øvrig spesielt fåtallig i 2020 og forekomsten 

utgjorde neppe fler enn 10 ind. En vinterobservasjon, 5 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Figur 67 viser 

den sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 

(totalantall delt på antall observasjonsdager). 

 

Figur 80 Munk sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall 
delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

 

Figur 81 Hagesanger Nordland september 2018 

Hagesanger (Sylvia borin): Regelmessig i lite antall om høsten i og registrert 79 dager (av 239 

observasjonsdager) fra 2011 til 2021 i tidsrommet 4.9 (2021) - 15.10 (2018). Også et tidligere funn 1 

ind. 6.8-2001 som også er tidligste registrering av arten. Dagsantall vanligvis 1-3 ind. og antall over 5 

ind. er uvanlig. Største dagsantall 10 ind. 27.9-2018. Figur 65 viser den sesongmessige fordeling av 

alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall 

observasjonsdager) og viser en markert topp i forekomsten i siste halvdel av september. 
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Figur 82 Hagesanger - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

Hauksanger (Curruca nisoria): Registrert i lite antall hver høst fra 2012 til 2021. Arten er observert 

36 dager med en estimert totalforekomst på 25 individer. Flere av fuglene har holdt seg i mer eller 

mindre samme bærbusk over flere dager. Den sesongmessige fordeling av observasjoner er vist i 

Figur 70 og viser stor dominans i 10 dagers perioden 16-25.9 som også er det best dekkete 

tidsintervallet. Tidligste funn er 1 ind. Nordland 3.9-2015 og seneste 1 ind. 11.10-2017. Flest fugler 

ble registrert i 2015 med antatt 6 forskjellige individer. Forekomsten har vært betydelig svakere de 

siste årene, selv med bedre dekning og kun registrert med et ind. hver de siste tre årene (2019-2021) 

Største dagsantall er 3 ind. 19, 20 og 22.9-2014. Alle registrerte fugler har vært ungfugler. 

 

Figur 83 Hauksanger - årlig fordeling av forskjellige individer og den sesongmessige fordelingen av alle observasjoner 

 

Figur 84 Hauksanger Marka september 2021 
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Møller (Curruca curruca): Eneste vårfunn er 1 ind. 4-5.6-2020 og 3 ind. Nordland og 1 ind. Sørland 

3.6-2021. Regelmessig i lite antall hver høst fra 2011 til 2021 i perioden 4.9 (2015) - 29.10 (2016). 

Totalt 74 observasjonsdager (av 239) i perioden 2011 - 2021. Forekomsten i perioden 2011 til 2021 er 

vurdert å være minimum 87 individer med 15 ind. hver i toppårene 2013, 2016 og 2018. Kun 1 ind. 

2015, 2 ind. 2017 og 3 ind. 2021. Det høyeste dagsantallet er 9 ind. 22.9-2013. Figur 68 viser den 

årlige fordeling av estimert årstotal, samt den sesongmessige fordelingen av alle observerte ind. 

 

Figur 85 Møller - årlig fordeling av forskjellige individer og den sesongmessige fordelingen av alle observasjoner 

Tornsanger (Curruca communis): Arten registrert kun tre ganger; 1 ind. Sørland 24.9-2012*, 1 ind. 

Trerekka på Nordland 16.9-2018* og 1 ind. samme sted 10.9-2019*. 

Fuglekonge (Regulus regulus): Har muligens hekket. 2 syngende ind. 18.5-1977. Regelmessig i lite 

antall om høsten i perioden 8.9 (2019) - 29.10 (2015), men svært variabel forekomst fra år til år. 

Loggført 119 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021. Vanligvis færre enn 10 ind. per dag, 

men antall på opp mot 20 eller 30 ind. som regel noen dager hver høst. Største dagsantall 45 ind. 

18.9-2015 og 1.10-2020. Klart mest tallrik i siste halvdel av september. Et vinterfunn 1 ind. Skogen 

8.12-2017. Flest observasjoner av arten i Plantefeltet og Gamleskogen. 

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes): Hekkefugl. Registrert syngende i passende hekkebiotop i 

juni/juli flere år. Forekommer nesten daglig i moderate antall i perioden ultimo august - 20.10 (2016). 

Vanligvis i dagsantall på under 20 ind., men antall på opp mot 30 ind. ikke uvanlig i siste halvdel av 

september. Største dagsantall 40 ind. flere dager. Høsten 2019, 2020 og 2021 var arten uvanlig 

fåtallig med dagsantall stort sett under 20 ind. Regulær vintergjest (FCH), blant annet 2 ind. Nordland 

12.1-2008 og 3 ind. Sørland 16.1-2009. 

Trekryper (Certhia familiaris): Tilfeldig forekomst med 8 observasjoner. 2 ind. Gamleskogen 25.9-

2013, 1 ind. Gamleskogen 22.9-2014, 1 ind. Nordland 10.10-2015, 1 ind. Nordland 27.9-2016, 1 ind. 

ringmerket Plantefeltet, Marka 27.9-2017, minst 1 ind. Gamleskogen 5-27.9-2020 1 ind. 

Gamleskogen 19-23.9-2021 (ringmerket) og 1 ind. Gamleskogen 29-30.9-2021 (ringmerket).  

Rosenstær (Pastor roseus): En voksen fugl fotografert på Sørland 4.7-2020*. En voksen fugl på 

Sørland 7.6-2021* og på kirkegården, Nordland 27.6-2021* kan teoretisk være samme fugl. 

Stær (Sturnus vulgaris): Hekkefugl. I løpet av høsten vanligvis noen få flokker som holder seg over 

lengre tid. Normalt 50 -200 ind. Største dagsantall 350 ind. 11.10-2015. Også vinterfunn, blant annet 

5 ind. 1.1-2005, 6 - 22 ind. Sørland 16-24.2-2007, ca. 30 ind. 1.1-2008, minst 30 ind. 8.1-10.3-2009 

(FCH) og 11 ind. Sørland 31.1-2021 (KSL). 
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Figur 86 Trekryper Gamleskogen september 2011 

Gulltrost (Zoothera aurea): Et ind. Gamleskogen 24-27.9.2016*. Dette var for øvrig Norges første 

‘kryssbare’ individ. Et ind. ble observert kort i Plantefeltet 28.9-2020*. Fuglen ble ikke funnet igjen til 

tross for iherdig leting, men 2.10* hang sannsynligvis den samme fuglen tilfeldig i et av 

ringmerkingsnettene i Plantefeltet.  

 

Figur 87 Gulltrost Plantefeltet oktober 2020 
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Sibirtrost (Geokichla sibirica): 1K hunn havnet tilfeldig i et fangstnett og ble ringmerket i Plantefeltet 

25.9-2017*.  

 

Figur 88 Sibirtrost (1K hun) Plantefeltet september 2017 (Foto John Alsvik) 

Måltrost (Turdus philomelos): En syngende fugl Skiphalsen 1 og 3.7-2016, 1 ind. 3.6-2020 og 1 ind. 

Gamleskogen 4.6-2021 kan være hekkefugl. Om høsten regelmessig i moderate antall i perioden 4.9 

(2021) - 30.10 (2015). Registrert 141 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 – 2021 og i 

september nesten daglig. Dagsantall som regel under 10 ind., men dagsantall 10-20 ikke uvanlig. 

Største dagsantall 30 ind. 24.9-2013.  

 

Figur 89 Måltrost - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 

Duetrost (Turdus viscivorus): To ind. Nordland 26.5-2019* er eneste observasjon av arten. 

Rødvingetrost (Turdus iliacus): Fugl med mat til unger observert 6.6-2021 er første konkrete 

observasjon av hekking, men arten er antatt å hekke spredt. Observasjoner av fugler (bl.a. syngende) 

i juni og juli 2010, 2011, 2016, 2017 og 2021 kan være hekkefugler. Også 20 ind. Skiphalsen 25.5-
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2019 og ca. 20 ind. spredt rund på øya 3.6-2020. Tidligste vårfunn 1 syngende fugl Marka 18.4-2021. 

Regelmessig i varierende antall om høsten i perioden ultimo august til 29.10 (2016). Som regel i 

dagsantall på færre enn 100 ind., men forekommer i økende antall i slutten av september og oktober 

og dagsantall på 200-300 ind. er ikke uvanlig. Største dagsantall 2000 ind. 28.9-2019. Enkeltindivider 

av den islandske underarten T. i. coburni observert Torvvågan, Sørland 26.9-2018 og ringmerket 

Plantefeltet, Marka 28.9-2018. Vedvarende vestlige vinder tilsier nok at et betydelig større antall av 

fuglene denne høsten tilhørte denne underarten. Vinterfunn; 3 ind. Sørland 24.2-2007 FCH), 1 ind. 

Sørland 25.1-2009 (KSL) samt 10 ind. Gamleskogen 8.12-2017. 

Svarttrost (Turdus merula): Et ind. 11.6-2011, 1 ind. 25.5-2019, 2 ind. 3.6-2020, 2 ind. Gamleskogen 

11.7-2020 og 2.6-2021 kan være hekkefugler. Fem voksne fugler ringmerket 8 og 10.9-2018 og 

kontrollert flere ganger utover i september, kan være lokale fugler. Regelmessig i lite antall om 

høsten i perioden 8.9 (2019) - 29.10 (2016). Totalt 136 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. 

Dagsforekomsten dreier seg normalt på 1 - 5 individer og kun 7 dager har dagsantallet oversteget 6 

ind.; 35 ind. 29.10-2016, 20 ind. 29.10-2015, 8 ind. 17.9-2011 og 10 ind. 6.10-2004 og 6 ind. 9 og 28.9 

2021 og 7.10 2021. Vinterfunn, 1 ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ), 1 ind. 12.02.2014 (KRØ), 2 ind. Sørland 

27.1-2019 (KSL), 1ind Sørland 31.1-2021, 1 ind. Stølen 3.2-2021 samt 5 ind. Gamleskogen 8.12-2017.  

Gråtrost (Turdus pilaris): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Observasjoner av arten 

mai/juni 1982, 18.6-1989, 10.6-2005 (NOF-NINA-DN), 1.7-2013, 10.7-2014, 25.5-2019 3.6-2020 og 

10-11.7-2020 og mai/juni 2021 kan være hekkefugler. Regelmessig høst i moderate antall i perioden 

4.9 (2021) - 29.10 (2015, 2016). Totalt 162 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. Dagsantallet 

varierer mye, men sjelden over 50 ind. Største dagsantall 200 ind. 6.10-2015, 21.10-2017og 28.9-

2019. Vinterfunn, 15 ind. Sørland 25.1-2009 (FGJ), 70 ind. Sørland 8.12-2017.  

Ringtrost (Turdus torquatus): En karakterart for Værøy. Hekkefugl. Flere registreringer juni/juli 1982, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 og 2021, blant annet mating av fugler utenfor reir. Om 

høsten regelmessig (daglig august og september) i moderate til store antall, men svakere forekomst 

2017-2020. Totalt 166 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. Registrert i perioden ultimo 

august til 15.10 (2017). På grunn av artens habitatvalg, vanskelig å tallfeste, men som regel 

dagsantall på færre enn 50 ind. Dagsantall på hundre eller fler er imidlertid ikke uvanlig. Største 

dagsantall 300 ind. 21.9-2013, 250 ind. 23.9-2013 og 250 ind. 19.9-2014. Figur 62 viser den 

sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 

(totalantall delt på obsdager). Et tidlig vårfunn; 2 ind. Nordland 10.3-2009. 

 

Figur 90 Ringtrost - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen 
(totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder) 
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Figur 91 Ringtrost Nordland september 2014  

Rødstrupe (Erithacus rubecula): Sannsynlig hekkefugl. Observasjoner av voksne fugler 11.6.2009 og 

25.5-2019 samt voksen og ungfugl Gamleskogen 11-14.8-2016 indikerer hekking. Ringmerking av 4 

ind. i tilnærmet pullus drakt 8 - 14 9-2019 og gjenfanget flere ganger fram til 25.9 er og antatt å være 

lokale fugler. Regelmessig i lite antall om høsten i perioden 4.9 (2021) - 1.11 (2009). Sjeldent 

dagsantall på flere enn 5 ind. Største dagsantall 12 ind. 21.9-2011. Eneste vinterfunn er 1 ind. 

vinteren 2007 (GJO). 

 

Figur 92 Blåstrupe Nordland september 2019 
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Blåstrupe (Luscinia svecica): Hekkefugl. Blant annet funnet hekkende Måstad (2010), Sørland (2012) 

og Bjørgan (2016). Tre hanner Nordland og 3 hanner Sørland ultimo mai 2019 samt enkeltindivider 

Skardsura, Nordland og Måstad 14-16.8-2016 er og muligens hekkefugler. Opp til 12 ind på Sørland 

og Nordland 6.6-2021. Tidlig vår observasjon 2 ind. (par) 17-18.4-2004 (FCH). Tilfeldig forekomst om 

høsten med kun 7 observasjoner; 1 ind. Kvalneset 19.9-2012, 2 ind. Nordland 20.9-2014, 1 ind. 

Nordland 21.9-2014, 1 ind. Plantefeltet, Marka 24.9-2016, 1 hann Nordland 7.9- 2019, 2 ind. (1K 

hann) Nordland 10.9-2019 og en ungfugl Nordland 23.9-2019. 

Blåstjert (Tarsiger cyanurus): Seks funn. En ungfugl Gamleskogen og Plantefeltet 19 - 22.9-2012*, 1 

ungfugl Gamleskogen 20.9-2013*, 1 ungfugl Plantefeltet, Marka og Gamleskogen 24.9-2013*, en 

ungfugl Nordland (Svingen og Trerekka) 27-28.9-2018* 1 ungfugl (veldig blast individ) Gamleskogen 

25 og 28.9-2020* er antatt å være samme fugl. Ytterligere et ind. (kraftig farget) ble registrert i 

plantefeltet 28.9-2020*. 

 

Figur 93 Blåstjert Gamleskogen september 2012 

Mugimakifluesnapper (Ficedula mugimaki): En ungfugl, trolig hunn Svingen, Sørland 12-13.10-

2017*. Dette var første og så langt eneste norske funn.  

Dvergfluesnapper (Ficedula parva): Sporadisk forekomst høst. Påvist hver høst siden 2012 med 

unntak av 2017, 2018 og 2020 i perioden 7.8 (2016) til 6.10 (2021). Totalt 11 forskjellige ind. 1 ind. 

(1K) Gamleskogen 18-19.9-2012*, 2 ind. (1K) Marka 25.9-2012*, 1 ind. (2K+ hann) Marka 22-26.9-

2013*, 1 ind. (hunnfarget) Marka 26.9-2013*, 2 ind. Gamleskogen 4.10-2013*, 1 ind. (1K) 

Plantefeltet, Marka 22.9-2014*, 1 ind. 5.10-2015*, 1 ind. (ad hann) Gamleskogen 7 og 11-16.8-2016* 

og 1 ind. (hunnfarget) samme sted 14 og 16.8-2016*, 1 ind. (1K) Gamleskogen 9.9-2019*, 1 ind. (1K) 

Nordland 28-30.9-2019*, 1 ind. (1K) Gamleskogen 30.9-2021* og 1 ind. (1K) Sørland 6.10-2021*. 
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Figur 94 Dvergfluesnapper Gamleskogen september 2012 

Svarthvit Fluesnapper (Ficedula hypoleuca): Hekkefugl. Blant annet hekkefunn juli 2005 Nordland, 

2010 Sørland, 2012 (Sørland), 2017 Gamleskogen og 2020 Gamleskogen. Også 8 ind. 26.5-2019 som 

er høyeste dagsantall. Tidligste funn 1 ind. 17.5-2004. Sparsom forekomst om høsten og registrert 

hver høst siden 2012. Loggført 67 dager av 239 observasjonsdager fra 2011 til 2021 i perioden 11.8 

(2016) – 1.10 (2020). De fleste fuglene er registrert i september og høstforekomsten har variert fra 3 

(flere år) til 12-15 ind. (2019). Største dagsantall om høsten 7 ind. 8.9-2019. 

Gråfluesnapper (Muscicapa striata): Vårfunn; 2 ind. Gamleskogen 13.6-2011, 1 ind. Sørland 25.5 og 

Marka 28.5-2019 og 2 ind. Gamleskogen og 1 ind. Nordland 4.6-2020. Fåtallig høst og loggført 29 

dager fra 2011 til 2021 i perioden 13.8 (2016) - 10.10 (2012). Flere av fuglene har holdt seg over flere 

dager (e.g. 1-2 ind. Gamleskogen 8-16.9-2019) og forekomsten siden 2011 utgjør neppe fler enn 18-

20 ind. Registrert hvert år siden 2011 med unntak av 2013 og 2014. Flest fugler loggført i 2017 med 5 

ind. Ved flere anledninger observert 2 ind. sammen. Høyeste dagsantall 3 ind. 4.6-2020. 

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus): Hekkefugl. Funnet hekkende Gamleskogen juli 2017. Voksne 

fugler 6.8-2009, ultimo mai 2019 og 4.6-2020 er og mulige hekkefugler. Ellers sporadisk opptreden 

om høsten. Fra 2011 til 2021 observert hver høst med unntak av 2011 og 2018. Registrert 30 dager 

av 239 observasjonsdager i perioden 14.8 (2016) - 5.10 (2019). Vanligvis enkeltindivider, men 2 ind. 

24.9-2013, 20.9-2014 og 30.8-2015, 3 ind. 23.9-2021 og 4 ind. 29.9-2021. Noen av fuglene har holdt 

seg i flere dager, blant annet en voksen hann i Gamleskogen og Plantefeltet 17-24.9-2019. 

Forekomsten dreier seg sannsynligvis ikke om flere enn 24-28 ind. fra 2011 til 2021, flest i 2021 med 

7-9 ind. 

Svartrødstjert (Phoenicurus ochruros): En hunfugl Nordland 4-5.6-2020 er eneste funn.  
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Figur 95 Gråfluesnapper Gamleskogen september 2019 

Buskskvett (Saxicola rubetra): Et ind. Sørland 2-3.6-2021 er muligens vårtrekk. Et ind. 9.7-2004 og 2 

ind. 19.6-2005 kan være hekkefugler. Svært fåtallig høst; 1 ind. Håheia 20-8-1982, 1 ind. ved 

Flyplassen 14.8-2007 (K.M.Olsen), 1 ind. Sprengern 19 og 21.9-2011, 1 ind. 20, 22 og 24.9-2014, 1 

ind. 20-21.9-2016, 1 ind. 16.9-2018, 1 ind. 19.9-2019, 1 ind. Nordland 5.9-2020 og 1 ind. 

Teisthammaren 24.9-2020. 

 

Figur 96 Asiasvartstrupe (russe/taigasvartstrupe ) Nordland september 2012 
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Asiasvartstrupe: En ungfugl Breivika 24.9-2010*, 1 ungfugl Nordland 21.9-2012*, 1K hann Svingen, 

Nordland 26-27.9-2017*. Asiasvartstrupe ble i 2021 splitte i to arter, russesvartstrupe og 

taigasvartstrupe. Per i dag kan ingen av asiasvartstrupene fra Værøy artsbestemmes nærmere.  

Steinskvett (Oenanthe oenanthe): Hekkefugl. Antatt vanlig med flere indirekte eller konkrete 

hekkefunn, bl.a. 2005, 2010, 2012, 2016 og 2021. Største dagsantall sommer 23 ind. 1.7-2013. 

Regelmessig i lite antall høst i perioden medio august til 30.10 (2015 og 2016). Registrert 94 dager (av 

239 observasjonsdager i løpet av høsten i perioden 2011 - 2021. Normalt færre enn 5 ind. per dag, 

men 20 ind. 22.9-2013, 13 ind. 7.9-2019 og 8 ind. 23-24.9-2021. I forbindelse med to kraftige vestlige 

stormer 21 og 23 september 2020 dukket arten opp i større antall enn normalt og i perioden 22-26.9 

varierte antallet fra 15 til 32 individer. Disse fuglene var kraftige og lyse og tilhørte sannsynligvis den 

grønlandske underarten O. o. leucorhoa.  

Fossekall (Cinclus cinclus): Et ind. 21-22.10-2017 og 1 ind. Breivika 30.9-2018*.  

Gråspurv (Passer domesticus): Hekkefugl. En liten flokk på 15-20 ind. har holdt stand på Nordland 

siden 2011. Ellers flokker av varierende størrelse på Sørland og Røssnesvågen. Normalt loggført 50-

150 ind., men lite energi brukt på å tallfeste arten. Største dagsantall 350 ind. 20.9-2014.                                                                

Et ind. 21.9-2019, 17 og 24.9-2020 (Stølen) samt 24 (Stølen) og 27.9-2021(Sørland) viste karakterer 

som samsvarer med hybridisering med pilfink og er antatt å være samme ‘inngrodde’ fugl. 

Pilfink (Passer montanus): Eneste observasjon er 1 ind. sammen med gråspurv ved heliporten 19.9-

2015. 

Jernspurv (Prunella modularis): To ind. Nordland 1-9.7-2013 kan indikere hekking. Vanlig i moderat 

antall om høsten i perioden 8.9 (2019) - 15.10 (2018). Ringmerking ved hjelp av lyd har vist at arten 

er mer tallrik enn opprinnelig antatt og har resultert i 252 ringmerkete ind. i perioden 2014-2021, 

blant annet 94 ind. i 2019. Største dagsantall 26 ind. hvorav 17 ind. ble ringmerket. 

 

Figur 97 Sitronerle Sørland september 2014 
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Sitronerle Motacilla citreola): Voksen hunn Måstadveien, Sørland 17-9-2011, 1 ungfugl diverse 

steder på Sørland 20-25.9-2014*, 2 ungfugler sammen på Sørland 19.9-2015* og 1 ind. Nordland 7.9-

2019*. 

Gulerle (Motacilla flava): Overraskende fåtallig. Kun seks observasjoner. En ungfugl Sørland 16.9-

2011*, 1 ind. 19.9-2012*, 2 ind. Langholmen 12.7-2020, 1 ungfugl Nordland 9-11.9-2020, 1 ind. 

(hunn) Nordland 4.6-2021 og 1 ind. Marka 11.9-2021. 

Vintererle (Motacilla cinerea): Enkeltindivider 29.10-2015* og 29.10-2016*. Enkeltindivider 

Nordland 28* og 30.9.2019* antas å være samme fugl. 

Linerle (Motacilla alba): Hekkefugl. Tidligste funn 1 ind. 7.4-2004 (FCH) og 1 ind. Røssnesvågen 30.3-

2020. Vanlig i moderate antall høst i perioden august og september. Normal dagsforekomst ligger 

under 20 ind. Største dagsantall 30 ind. 18.9-2016.  Avtar i antall i siste halvdel av september og etter 

september er arten fåtallig og seneste observasjon er 1 ind. 21.11-2013. 

Tartarpiplerke (Anthus richardi): Totalt fire funn. To direkte trekkende ind. over Nordland 19.9-

2012*, 1 ind. Nordland 24-25.9-2013*, 1 ind. Stølen 26.9-2013* og 1 ind. 30.10-2015*. 

Heipiplerke (Anthus pratensis): Hekkefugl. Vanlig i moderate antall høst og registreres daglig. Største 

dagsantall 250 ind. 20.9-2016. Seneste observasjon 3 ind. 31.10-2009.  

Trepiplerke (Anthus trivialis): Overraskende fåtallig og med unntak av 2 ind. 4.9-2021 kun 

enkeltindivider registrert 9 dager fra 2011 til 2019 i perioden 10.9 (2018) - 10.10 (2012). Tre 

observasjoner i 2017 og 2 i 2013. Ellers enkeltobservasjoner i 2012, 2014, 2016, 2018 og 2021. 

Sibirpiplerke (Anthus hodgsoni): Registrert totalt 41 dager og påvist alle år i fra 2011 til 2020 i 

perioden 13.9 (2018) - 15.10 (2017). Den totale forekomsten er vurdert å dreie seg om minimum 43 

forskjellige individer av hvilke 14 ind. er ringmerket. Beste år er 2017 og 2019 med minimum 10 

forskjellige individer. Over 90 % av fuglene er registrert i perioden 16 - 27 september. Forekomsten 

er vist i Figur 54. Økningen i antall fra 2017 til 2019 knyttes opp mot lydavspilling og nettfangst. I 

2019 ble for eksempel 7 av 10 ind. fanget og ringmerket ved hjelp av lyd. 2021 ble første året uten at 

arten ble registrert siden 2010 og gjenspeiler den nesten totale mangelen på innsig av østlige 

(sibirske) arter denne høsten. 

 

Figur 98 Årlig fordeling av funn av Sibirpiplerke og sesongmessig fordeling av alle observasjoner fra 2011 til 2020 

Tundrapiplerke (Anthus gustavi): Totalt 3 ind. Et ind. Vågen (v/Fiskarheimen) 18.9-2012*, 1 ind. 

Nordland 22.9-2016*, 1 ind. Marka 26-27.9 og trolig samme ind. samme sted 1.10-2016*. 

Lappiplerke (Anthus cervinus): En voksen fugl Vardan, Sørland 21.9-2016* og 1 voksen fugl Nordland 

20 og 21.9-2019* er eneste registreringer av arten. 
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Figur 99  Sibirpiplerke Sørland september 2011 

Skjærpiplerke (Anthus petrosus): Hekkefugl. Flere observasjoner i hekketiden. Blant annet 10 ind. 

henholdsvis 11.7-2017, 25.5-2019, 3.6-2020, 10 ind. Sørland 25.5-2021 og 8 ind. Nordland 2.6-2021. 

Vanlig og tallrik om høsten. Lite energi brukt på å tallfeste forekomst. Største registrerte dagsantall 

65 ind. 5.9-2020, men sannsynligvis betydelig høyere antall på gode dager. Seneste daterte 

observasjon 30.10-2016, men arten skal overvintre regelmessig (FCH), bl.a. 6-8 ind. Nordland 12.1-

2008.  

 

Figur 100 Skjærpiplerke Nordland september 2020 
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Bokfink (Fringilla coelebs): Et ind. 25.5-2019 og 2 ind. 4.6-2020 er eneste loggførte fugl utenom 

høstsesongen. Regelmessig i moderate antall om høsten. De første fuglene ankommer tidlig i 

september. Fra midten av september mer tallrik med normale dagsantall på 10-30 ind., men 40-50 

ind. ikke uvanlig. Største dagsantall 120 ind. 23.9-2014. Seneste registrering av arten er 25 ind. 29.10-

2016. 

Bjørkefink (Fringilla montifringilla): To vårfunn; enkeltindivider 25.5-2019 og 4.6-2020. Også 

registrert om sommeren med 1 ind. 11.7-2010. Vanlig om høsten og observeres nesten daglig i 

september og oktober. De første få ind. allerede i august, blant annet 1 ind. Måstad 16.8-2016. De 

fleste fuglene passerer i september og begynnelsen av oktober. Seneste registrering 2 ind. 29.10-

2015. I september og oktober normale dagsantall på opp mot 50-100 ind., men antall på 100 - 200 

ikke uvanlig. Største dagsantall 300 ind. 20.9-2019, 25.9 og 29.9-2021. Vinterfunn, 1 ind. Sørland 

25.1-2009 og 1 ind. samme sted 30.1-2011(KSL). 

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes): Eneste observasjoner er 1 ind. 17.5-2004 (FCH) samt 

en ungfugl på Nordland om morgenen 30.9-2020*. Sistnevnte fugl dukket opp i Plantefeltet senere 

samme dag og ble ringmerket. Sannsynligvis samme fugl ble sett igjen i Plantefeltet 2.10-2020*. 

 

Figur 101 Kjernebiter ringmerket Plantefeltet september 2020 
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Dompap (Pyrrhula pyrrhula): Fåtallig og sporadisk forekomst om høsten. Skal være registrert 2002 

men ingen dato (GJO). En hann Sørland og 1 ind. Gamleskogen 1.11-2009 (AES). Med unntak av 2012, 

2015 og 2021, registrert hver høst fra 2011 til 2021 med totalt 34 observasjonsdager. Flere av 

fuglene har nok holdt seg over flere dager, blant annet en hunn i Gamleskogen 24.9-2.10-2020 og 

forekomsten per høst dreier seg om 2 - 10 ind. Største dagsantall 6 ind. 26.9-2013. Vinterfunn, 4 ind. 

(2 par) Sørland 17.2-2007. 

Rosenfink (Carpodacus erythrinus): Totalt 12 funn. En syngende hann Marka 10 og 13.6-2011*. En 

ungfugl Marka 22 og 23.9-2014, 1 ungfugl Nordland 3.10-2014*, 1 ind. Sørland 6.10-2015*, 1 ungfugl 

ringmerket Plantefeltet, Marka 23.9-2017*, 1 ungfugl Marka 25.9-2018*, 1 ungfugl ringmerket 

Plantefeltet, Marka 8.9-2019*, 1 ungfugl ved Gullaksla 26.9-2020* og en ungfugl på Nordland 29.9* 

og 1.10.2020* var sannsynligvis samme fugl. 2021 topper forekomsten med tre funn (alle ungfugler); 

1 ind. Nordland 4.9*, 1 ind. Nordland 10.9* og 1 ind. Marka 7.10*. 

 

Figur 102 Rosenfink Plantefeltet september 2019 

Grønnfink Chloris chloris): Hekkefugl. Mating av unger 22.7-2012. Mating av unger utenfor reir 

registrert så seint som 12.9-2020. Ellers registrert syngende juni/juli 2010 og 2011 samt opp til 6 ind. 

juli 2020. Også 10 ind. Sørland 25.5-2019 og 10 ind. juni 2021. Vanlig om høsten i lite til moderat 

antall i perioden primo september til ultimo oktober. Seneste observasjon 50 ind. 29.10-2015. 

Normalt i dagsantall på under 25 ind., men årlig dager på opp mot 50 eller fler. Største dagsantall 130 

ind. 22.9-2011. Arten overvintrer, blant annet 20 ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ), 6 ind. Sørland 25.1-

2009 (KSL) og 4 ind. Sørland 27.1-2019 (KSL). 

Bergirisk (Linaria flavirostris): Hekkefugl med flere observasjoner i juni/juli blant annet 2 ind. som 

drev med reirbygging ved Skiphalsen 22.7-2020, 20 ind. 9.7-2015 og 20 ind. 3.7-2017. Vanlig om 

høsten i perioden primo september til 30.10 (2015 og 2016). Dagsantall normalt under 50 ind. fram 

til midten av september. I siste halvdel av september er dagsantall 100 - 300 vanlig. Største 

dagsantall 500 ind. 22.9-2013. Vinterfunn, 7 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL). 
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Gråsisik (Acanthis flammea): Ingen konkrete hekkefunn, men observert både tidlig og seint i juni og 

juli flere år. Også 8 ind. 25.5-2019. Vanlig på høsttrekket fra medio august til ut oktober. Også et funn 

av 10 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Opptrer invasjonsartet med svært varierende antall fra år til år. 

Normalt i dagsantall på under 100 ind. Høsten 2017 var arten spesielt tallrik med dagsantall på 200 - 

500 i siste halvdel av september og første halvdel av oktober. Største dagsantall 700 ind. 26-9-2017. 

Svært fåtallig i 2019 og spesielt i 2020, men forekomsten tok seg noe opp i 2021. Vinterfunn; 40 ind. 

Sørland 30.1-2011 (KSL).                                                                                                                                                  

Etter vedvarende sterk vestavind høsten 2018 ble to store, mørke individer fanget i Plantefeltet, 

Marka 27.9-2018. Disse to ind. viste draktkarakterer og mål som samsvarer med den Grønlandske 

underarten A. f. rostrata. En tilsvarendefugl stor og mørk ble fanget i Plantefeltet 26.9-2020, igjen 

etter vedvarende sterk vestlig vind. Også i 2021 (27.9) ble et individ av denne Grønlandske 

underarten fanget og ringmerket i Plantefeltet.  

Brunsisik (Acanthis cabaret): Fem ind. Sørland 20.9-2014. Enkeltindivider fanget og ringmerket i 

Plantefeltet, Marka 12 og 13.9-2018, 19.9, 24.9 og 25.9-2021 samt 2 ind. 30.9-2021. 

Polarsisik (Acanthis hornemanni): Fugler tilhørende den Fennoscandiske rasen A. h. exilipes er 

regelmessig i lite antall om høsten og med unntak av 2014 loggført alle år siden 2010. Loggført 49 

dager fra 2011 til 2020. Tidligst registrert 1 ind. Plantefeltet, Marka 8.9-2019 og senest 1 ind. 29.10-

2015. Også 1 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Arten er normalt fåtallig med dagsantall på 1-5 ind. I 2013 

var imidlertid arten mer tallrik med dagsantall på 15 - 75 ind. i perioden 21 - 26.9. Største dagsantall 

75 ind. 22.9-2013. Vinterfunn; 4 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL). Fugler som viser draktkarakterer til den 

Grønlandske underarten A.  h. hornemanni loggført 19 dager; 2 ind. Sørland 25.9-2010*, 2 og 3 ind. 

Marka henholdsvis 24* og 25.9-2012*, 10 ind. (de fleste ved Fyret) 20 og 21.9-2013, 5 ind. 24 og 

25.9-2013, 3 ind. Sørland 19.9-2014, 2 ind. Sørland 3 og 7.10-2015* og 1 ind. 14.10-2017*, 2 og 1 ind. 

Svingen, Nordland 15* og 20.9-2020* og 4 ind. Marka 19.9-2020*. I 2021 ble arten loggført 5 dager: 

2K+ hann Plantefeltet 17.9*, 2 (2K+ hann og 1K, begge ringmerket) Plantefeltet 24.9*, 4 ind. Marka 

6.10*, 1 ind. 7.10* og 1 ind. Sørland 17.10*. 

 

Figur 103 Polarsisik av den Skandinaviske underarten A.h.exilipes Tabisodden september 2013 
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Figur 104 Polarsisik av den Grønlandske underarten A.h.hornemanni Plantefeltet september 2021 

Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus): Sporadisk forekomst. 10 ind. 28.9-2010, 6 ind. 24.9-2013 og 6 

ind. 24.9-2014. I 2017 og spesielt i 2019 var arten tallrik. I 2017 registrert 12 dager i perioden 16.9-

21.10 i antall på opptil 40 ind. (13.10). I 2019 registrert 20 dager i perioden 7.9 - 5.10. Sterkt 

varierende dagsantall indikerer en del utskifting og ankomst av nye fugler og den totale forekomsten 

denne høsten kan ha vært så stor som 500 ind. Største dagsantall var 180 ind. 10.9. De fleste av disse 

fuglene (flere mindre flokker) slo seg ned i Plantefeltet, Marka en kort tid før de forsvant ut av 

området. Totalt 17 ind. ble ringmerket denne dagen. I tillegg 9 ind. Plantefeltet 19.9 og 13 ind. 

samme sted 29.9-2021 

Grankorsnebb (Loxia curvirostra): Tilfeldig høstforekomst med kun 13 observasjonsdager. 8-12 ind. 

Sørland 1-5.9-2009 (FCH), 4 ind. 24.9-2010, 2 ind. Sørland 10.10-2012, 3 ind. 21-22.9 og 1 ind. 23.9-

2013 begge Plantefeltet, Marka, 25 og 5 ind. Nordland henholdsvis 2 og 3.10-2013, 1 ind. 19.9 og 9 

ind. 23.9-2014, 7 ind. 16.9 og 1 ind. Plantefeltet, Marka 21.9-2017, 2 ind. Plantefeltet, Marka 14.9, 2 

ind. Nordland 15.9-2019 og 1 ind. 29.9-2021. Et sommerfunn 9.7-2004 (BK). 

Båndkorsnebb (Loxia leucoptera): Kun to funn. En liten flokk på 1 voksen hann og 3 ungfugler flere 

steder på Sørland 21-27.9-2013* og ett overflygende ind. Gamleskogen 15.9-2017*. 

Grønnsisik (Spinus spinus): Eneste funn utenom høsten er 4 ind. Marka 10-11.6-2011, 3 ind. 3.6-2020 

og 3 ind. Marka 11.7-2020. Registrert i lite antall hver høst fra 2011 til 2021 og loggført 38 dager (av 

239 observasjonsdager) imellom 8.9 (2018) og 18.10 (2020). Med unntak av to funn primo september 

alle fugler registrert i siste halvdel av september og i oktober. Forekomsten er marginal og har variert 

fra 1 ind. (2012 og 2016) til 50-60 ind. (2021) per år. Største dagsantall 20 ind. Marka 7.10-2021. 
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Figur 105 Furukorsnebb Gamleskogen september 2017 

  

Figur 106 Båndkorsnebb Sørland september 2013 

Lappspurv (Calcarius lapponicus): To ind. Håheia 4.5 og 8.6-1982, 2 ind. Marka 5.5-1982, 2 ind. 

Sørland 6.7-2982 og 3 ind. Nordlandshagen 12.7-2020 er eneste funn utenom høsttrekket. 

Regelmessig, men fåtallig om høsten. Med unntak av 2015, registrert hver høst fra 2010 til 2021 i 

perioden 6.9 (2020) - 12.10 (2017). Totalt 43 observasjonsdager (av 239) i løpet av høsten. 

Årsforekomsten har variert fra 2 ind. (2019 og 2021) til 30-40 ind. (2016) og har normalt ligget på 10-

15 ind. Største dagsantall 12 ind. 19.9-2016. 
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Figur 107 Lappspurv Nordland september 2019 

Snøspurv (Plectrophenax nivalis): Oppgitt som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Skal være 

'vanlig' på våren (GJO). Flere observasjoner våren 1982 i perioden 5.4 - 26.6. Blant annet 400 ind. 

19.4-1982. Også 4 ind. Sørland 6.7-1982. Registrert i svært varierende antall om høsten og påvist 

hver høst fra 2011 - 2021 og loggført 77 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 16.9 (2018) - 

15.10 (2017). Forekomsten per høst har variert fra ca. 15 ind. (2019) til 300-400 ind. (2013). 

Dagsantall vanligvis under 10 ind., men større flokker forekommer, blant annet 200 ind. 25 og 26-9-

2013. 

 

Figur 108 Snøspurv Nordland september 2013 
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Gulspurv (Emberiza citrinella): Eneste funn er 1 ind. 21.10-2017* og 1 ind. Svingen, Sørland 30.9-

2019. 

Dvergspurv (Emberiza pusilla): Totalt 5 funn. Et ind. Sørland 19.9-2014*, 1 ind. Marka 7.10-2015*, 1 

ind. Sørland 23 og 24.9-2016*, 1 ind. Svingen, Nordland 23.9-2017*, 1 ind. Sørland 24.9* og 26.9-

2017* og 1 ind. Marka 23.9-2021*. 

Vierspurv Emberiza rustica): Eneste funn er 1 ungfugl Svingen, Nordland 20 og 21.9-2019* og 1 

ungfugl Sørland 17.10-2021*. 

 

Figur 109 Vierspurv Nordland september 2019 

Sivspurv (Emberiza schoeniclus): Syngende hann Torvvågen 13.6-2011, 1ind. Buholman 2.6-2013, 6 

ind. 25.5-2019 1 hann 3.6-2020 samt 1 ind. Gamleskogen 12.7-2020 og opptil 4 ind. Nordland primo 

juni 2021 kan være hekkefugl. Regelmessig i lite til moderat antall om høsten og loggført 128 dager 

fra 2011 til 2021 (av 239 observasjonsdager) i perioden 5.9 (2020) - 15.10 (2017). Nesten daglig i 

september. Vanligvis i dagsantall på under 10 ind., men 15 - 20 ind. ikke uvanlig og opp til flere dager 

hver høst. Mest tallrik i siste halvdel av september. Største dagsantall 60 ind. 20.9-2014.  

Lundtrupial (Icterus galbula): En 1K hann Sørland 3-12.10-2015*. Dette var andre funnet av denne 

arten i Norge. 

Observatørforkortelser: 

(KSL) Karin Sofie Langbakk, (FCH) Frank Christensen, (GJO) Gudrun Johansen, (FGJ) Frode Gjedrem, 

(AES) Arild Espelien, EDE (Even Dehli), (RBI) Raymond Birkelund, (ONO) Ola Norsteien, (GAO) Gøran 

Andrè Olaussen, (KRØ) Kjetil Rønning, MKR (May Kirsti Helmersen, (LGW) Lars Gunnar Westerman, 

(JGR) June Grønseth, RS (Raphael Sanè), BK (Bill Kunze), DR (David Robchaud), VT (Viktor Torstensen) 
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Hekkefugler 
På grunn av relativt dårlig feltdekning i hekkesesongen er der en viss usikker rundt 

hekkeforekomsten på Værøy. Noen form for skikkelig hekkefugl taksering har så vidt vites ikke blitt 

gjort etter NINAs Viltkartlegging i 2005. Kunnskapen er i stor grad basert på tilfeldige observasjoner 

publisert på artsobservasjoner.no. Nå er selvsagt artsdiversitet relatert til habitattyper og variasjon 

av disse. Typisk artsrike habitater som større våtmarker med åpne vannspeil samt større eller mindre 

løvskogsområder mangler i stor grad på Værøy så det er nok naturlig med en relativt begrenset 

artsrikdom. Store arealer på Værøy består også av samme type habitat, som selvsagt vil holde de 

samme artene. Totalt har det gjennom årenes løp blitt konstatert 51 hekkearter, 10 sannsynlige 

hekkearter og 13 mulige hekkearter på Værøy. En del arter har kommet til gjennom 2000-tallet, men 

noen arter har også forsvunnet siden Norsk Fugleatlas ble publisert i 1994. På 2000-tallet har en 42 

konstaterte hekkearter, 12 sannsynlige hekkearter og 13 mulige hekkearter, - totalt 67 arter. I 1994 

var der 34 konstaterte hekkearter, 6 sannsynlige hekkearter og 12 mulige hekkearter, - totalt 52 

arter. Det er interessant å registrere at selv om en har hatt en brukbar økning av konstaterte 

hekkearter fra 1994 til 2020 er det bare 7 av de 18 sannsynlige eller mulige hekkeartene fra 1994 

(toppskarv, sandlo, storspove, enkeltbekkasin, rødvingetrost, løvsanger og bergirisk) som har blitt 

konstatert hekkende. Økningen i antall arter skyldes nok i hovedsak en viss økning i feltaktivitet i 

sommermånedene. Enkelte arter, som for eksempel grågås, er nok genuin innvandrer og noen av 

spurvefuglene kan ha funnet egnete habitater som følge av skogplanting.  

Selv om datagrunnlaget er relativt begrenset, er nok artslisten presentert i Tabell 1 noenlunde 

korrekt. Med økt feltsatsing kan nok et fåtall arter bli lagt til, men mer sannsynlig er det nok at en får 

konstatert hekking for arter som per i dag har status som sannsynlige eller mulige hekkearter. 

 

 

Figur 110 Kjøttmeisen hekker på Værøy 
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Tabell 1 Hekkefugler på Værøy 

 

Grågås K

Stokkand K K

Snadderand K Ikke registrert etter 1989

Stjertand K

Brunnakke K M Et vårfunn ultimo mai 2019

Krikkand M M Sommerfunn 2018, 2020 og 2021

Knekkand K Ikke registrert etter 1980

Ærfugl K K

Siland K K

Havhest K K

Havsvale S Flere ind fanget med hjelp av lyd i hekkesesong

Stormsvale M M Ikke registrert etter 1985, men vanskelig å påvise

Havsule K K

Storskarv K K

Toppskarv S K

Gråhegre S M

Havørn K K

Fjellvåk M Varslende fugl primo august 2021

Dvergfalk M Få sommerobservasjoner

Vandrefalk S S Få sommerobservasjoner

Tjeld K K

Sandlo M K

Vipe K Kun tre tilfeldige observasjoner på 2000-tallet

Steinvender M Ingen sommerfunn etter 1982

Rødstilk K S

Storspove M K

Enkeltbekkasin M K Pulli observert juli 2020

Tyvjo S S

Fiskemåke K K

Gråmåke K K

Sildemåke M

Svartbak K K

Krykkje K K

Makrellterne M M Få sommerobservasjoner

Rødnebbterne K M Få sommerobservasjoner

Lunde K K

Teist K K

Lomvi K K

Polarlomvi S Ikke registrert etter 1999

Alke K K

Gjøk S Flere sommerobservasjoner

Sanglerke M Kun få høstobservasjoner på 2000-tallet

Låvesvale K S

Skjærpiplerke K K

Heipiplerke K K

Linerle K K

Jernspurv M

Rødstrupe S

Blåstrupe K

Rødstjert K

Steinskvett K K

Buskskvett M

Rødvingetrost M K

Måltrost M

Gråtrost K S

Svarttrost S

Ringtrost K K

Sivsanger K

Løvsanger M K

Gransanger S

Fuglekonge M

Gjerdesmett K

Svarthvit Fluesnapper K

Kjøttmeis K

Skjære K S

Ravn K K

Kråke K K

Stær K K

Gråspurv K K

Bergirisk S K Reirbygging sommer 2020

Gråsisik M S

Grønnfink K

Sivspurv K

Snøspurv M Ingen sommerfunn etter 1982

K = konstatert hekkefugl    S = sannsynlig hekkefugl   M = mulig hekkefugl

Norsk Fugleatlas 

(1994) 2000 - 2021 KommentarArt
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Ringmerking 
De første spede forsøk på ringmerking ble gjort i 2014. Plantefeltet nord i Marka ble valgt som 

lokalitet. Det første året ble det benyttet 5-6 nett og ringmerkingen foregikk i 5 dager. Det 

opprinnelige målet med fangsten var om mulig å få en bedre oversikt over forekomsten av 

gulbrynsanger, en art som var påvist i uvanlig store antall tidligere år. Av spesiell interesse var hvor 

store antall forekomsten dreide seg om, hvorvidt disse fuglene holdt seg over flere dager eller om de 

forlot øya raskt samt et ørlite håp om gjenfangst på andre lokaliteter. Nå kom nok fangsten i gang litt 

seint dette året og bare 4 gulbrynsangere ble ringmerket. Det totale antall fugl som ble ringmerket i 

2014 var 99. Det gav imidlertid mersmak og i 2016 ble det rigget opp 10 nett allerede fra 17 

september. Fangsten dette året foregikk i 8 dager (når været tillot) og resulterte i 329 ringmerkete 

fugler hvorav ikke mindre enn 97 gulbrynsangere. Potensialet var åpenbart og nettfangsten har 

fortsatt i 2017 (11 dager), 2018 (15 dager), 2019 (18 dager), 2020 (8 dager) og 2021 (15 dager) med 

mer eller mindre de samme 9-10 nettplasseringene. Fram til og med 2021 har det blitt ringmerket 

3362 individer av 49 arter i Plantefeltet og ikke færre enn 353 gulbrynsangere. Det har og blitt 

benyttet lyd av enkelte arter med varierende resultat. Spesielt effektivt har dette vært for jernspurv 

(som har vist seg å forekomme i større antall enn tidligere antatt), rødvingetrost og gråsisik. Når det 

gjelder gulbrynsanger så har fangsteffekten med hjelp av lyd vært blandet og ikke åpenbar. Noen 

dager ser det ut il å fungere, mens andre dager er der ingen effekt. En annen art hvor lyd har vært 

effektiv er sibirpiplerke og så langt er 14 individer ringmerket (blant annet hele 7 ind. i 2019). Den 

tilfeldige fangsten av andre mer sjeldne/uvanlige arter har nok vært i underkant av forventningene, 

men har resultert i sibirtrost, gulltrost, einersanger, rosenfink, kjernebiter og vendehals. 

Et fåtall fugler er også fanget inn på Nordland for sikker identifikasjon. Dette gjelder stripesanger og 

busksanger ved Barnberget og rørsanger ved ‘Trerekka’, Nordlandshagen. 

Forsøk på havsvalefangst er gjort ved Skiphalsen 5 kvelder/netter i 2016 (1), 2018 (1) og 2019 (3). 

Fangsten har foregått et par timer rundt midnatt og har resultert i 21 ringmerkete havsvaler. Parallelt 

Figur 111 Plantefeltet ringmerkingslokalitet 
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med Havsvale har vi og spilt av Stormsvale, uten at dette har gitt noe resultat. Det totale antall 

ringmerket fugl på Værøy er 3362 individer og er oppsummert i Tabell 2.  

        

 Figur 112 Totalt er 350 gulbrynsangere ringmerket på Værøy 

   

Figur 113 Rødstjert hann fanget for ringmerking 

Foreløpig har ringmerkingen kun gitt fem gjenfunn. En jernspurv merket 23.9-2014 ble funnet død 

Udenàs, Sverige 29.3.2015 (1004 km) 187 dager etter merking. En sivspurv merket 23.9-2014 ble 

kontrollert på Lista, Norge (1105 km) 22 dager etter merking. En bjørkefink hann merket 22.9-2017 

ble kontroller i Drevdalen, Trysil 7.5-2018 (681 km) 227 dager etter merking. En gråsisik merket 24.9-

2017 ble kontrollert i Neuwittenberg, Schleswig-Holstein, Tyskland 30.11-2017, (1485 km) 67 dager 

etter merking. En jernspurv merket 14.9-2021 ble kontrollert i Praha, Tsjekkia 21.11-2021 (1954 km) 
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68 dager. I tillegg ble en gransanger som var ringmerket på Skagen, Danmark 22.4-2019 kontrollert 

på Værøy 25.9-2020 (1108 km) 522 dager. 

Tabell 2 Værøy ringmerkingsresultater 

 

Art 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Ringmerkingsdager 5 8 11 15 18 8 15 80

Havsvale 1 7 13 21

Haukugle 1 1 2

Vendehals 1 1

Heipiplerke 2 1 5 4 36 48

Trepiplerke 1 1 2

Sibirpiplerke 3 4 7 14

Ringtrost 5 4 7 1 6 1 9 33

Svarttrost 1 2 7 3 2 10 25

Gråtrost 3 1 5 1 10

Rødvingetrost 2 37 11 73 105 32 73 333

T.i. coburni 1 1

Måltrost 1 2 2 6 8 3 7 29

Sibirtrost 1 1

Gulltrost 1 1

Rødstrupe 6 8 6 13 4 11 48

Rødstjert 1 2 1 2 6

Gjerdesmett 3 2 1 1 2 5 14

Fuglekonge 14 46 1 5 40 81 16 203

Einersanger 1 1

Gransanger 9 13 10 17 23 11 22 105

Løvsanger 7 6 5 5 19 3 22 67

Bøksanger 1 3 4

Gulbrynsanger 4 97 64 108 41 36 3 353

Hagesanger 5 4 3 4 2 3 21

Munk 4 1 10 13 2 9 39

Møller 1 2 1 4 1 9

Stripesanger 1 1

Rørsanger 1 1

Busksanger 1 1

Sivsanger 1 1

Svarthvitfluesnapper 3 7 7 17

Gråfluesnapper 1 1 2

Trekryper 1 2 3

Kjøttmeis 6 3 3 4 7 4 3 30

Svartmeis 1 1

Jernspurv 26 25 30 14 94 8 55 252

Gråsisik (flammea) 4 23 502 321 218 6 159 1233

A. f. rostrata 2 3 1 6

Brunsisik 2 5 7

Polarsisik (exilipes) 4 1 5

Polarsisik (hornemanni) 2 2

Bergirisk 1 30 1 2 34

Grønnsisik 2 2

Bokfink 4 3 6 6 12 13 13 57

Bjørkefink 9 5 31 19 86 21 77 248

Grønnfink 2 1 13 2 18

Rosenfink 1 1 2

Kjernebiter 1 1

Dompap 1 1 2

Furukorsnebb 2 23 25

Grankorsnebb 1 1

Sivspurv 2 4 5 4 1 3 19

Total 99 329 709 638 782 238 567 3362

Dagsgj.snitt 20 41 64 43 43 30 38 42
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Kilder 
Data til denne oversikten kommer i hovedsak fra (listet etter viktighet) 

- Artsobservasjoner (AO). Totalt 1968 registreringer fra Værøy fra mai 1976 til ut 2021 er 

tilgjengelig. Dette utgjør mer enn 95 % av alle registrerte observasjoner.  

- Jon Olav Larsen ha gitt meg tilgang til sin egen database over fugler på Værøy som også 

inneholder bidrag fra lokale fugleinteresserte spesielt Frank Christensen 

- Fugler.net med ca. 50 registreringer (2000 – 2009). 

- Fugler i Lofoten rapporteringsside (2008 – 2017) 

- LRSK Nordland rapporter  

- NSKF rapporter  

- Strann, K.B., Frivoll, V & Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging. Værøy kommune - NINA Rapport 

136: 25 s. Her publiseres et begrenset antall observasjoner hovedsakelig sjøfugl og 

våtmarksfugl.  

- Anker-Nilssen, T. 2006. The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage 

perspective. - NINA Rapport 201. 23 s. Her publiseres et begrenset antall observasjoner 

hovedsakelig sjøfugl og nye takseringer av fuglefjellet  

- https://artskart.artsdatabanken  

- Gjershaug, J. O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red). 1994. Norsk Fugleatlas.  

Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 551 s. 

- Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (red.). 2006. 

Norsk VinterfuglAtlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk 

Ornitologisk Forening, Trondheim. 496 s. 

- Facebook: Værøy, en perle i Lofoten.  

- Brun, E. 1966. Hekkebestanden av Lunde (Fratercula arctica) i Norge. Sterna. Bind. 7, hefte 1, 

s. 1-17 

- Brun, E. 1969. Utbredelse og hekkebestand av Lomvi (Uria aalge) i Norge. Sterna. Bind. 8, 

Hefte 5, s. 209-224 

- Miljolare.no (Vinterfugl og Hagefugl tellinger, 4 registreringsdager)  

- Shimmings, P. & Heggøy, O. 2017. Grågås i Nordland – Et estimat på hekkebestand i 2017. 

NOF-Rapport 2017-3 29s. 

- eBird nettside 

Alle fotos med unntak av blåkinnbieter og sibirtrost (John Alsvik) Tore Berg. 

 


