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I denne rapporten opererer vi med "Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med 

øyene omkring. Se 2020 rapporten for å få forklaring på at Gimsøya er med. Der står det også 

hvilke seks arter som er sett på Gimsøya, men ikke i Vestvågøy kommune. Her er det også en 

forklaring på hvorfor det totale antall arten, «til alle tider», i denne rapporten er noe høyere enn 

det som er registrert på artsobservasjoner.no, og hvilke arter dette gjelder. 

 

Alle arter som er sett i 2022 er med i denne oversikten. For første gang er kun observasjoner som 

er å finne på artsobservasjoner.no tatt med (med noen få unntak). Heldigvis er det nå nesten ingen 

funn som ikke legges inn her. Nummeret på observasjonen/antall år arten er sett tidligere er tatt 

med dersom dette er "lite" (< ca. 20). Fuglene er presentert i samme rekkefølge som i Gyldendals 

store fugleguide.  

 

I 2022 ble det observert 163 ulike arter i "vårt område". Fire av disse: gråstrupedykker, 

svømmesnipe, sanglerke og taksvale ble bare sett på Gimsøya. 

 

Det ble sett en ny art i Vestvågøy kommune i 2022: brilleand. Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt 

fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, nå inneholder 261 arter (255 arter i Vestvågøy kommune). 

Ser en på artsobservasjoner.no, vil den observante leser se at her har antallet økt med tre til 243. 

Dette skyldes at tretåspett og mandarinand som er sett i kommunen i år, også er sett tidligere. Se 

artsomtalene under for en forklaring på at de ikke «er talt med» tidligere. 

 

Av andre uvanlige arter som ble sett i 2022 nevnes taffeland, vaktel, egretthegre, trane, grønnstilk, 

alaskasnipe, polarjo, fjelljo, buskskvett, svartmeis, trekryper, nøtteskrike, kornkråke og tornirisk.  

 

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

forbehold om at dette går i orden.  

  

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

artsobservasjoner.no. Det kan selvsagt ikke utelukkes at arten er sett flere ganger enn det som 

vises her. Det kan også tenkes at vi har hatt besøk av arter som lokallaget ikke har fått kjennskap 

til. 

 

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

 

 

Artsgjennomgang 
 

Sangsvane – På den tradisjonelle svanetellingen første søndag i advent, 26-27/11, ble det 

registrert 167 fugler. Av disse var 23 ungfugler. Arten hekker nå regelmessig i Lofoten.  

Kortnebbgås – Sett i perioden 23/4-12/10. De to første gjessene var ved Storeidvatnet (HVÅ), 

mens de 140 siste trakk forbi Eggum (BKL). Flest fugler ble sett på Gimsøya 14/5 med 400 

trekkende over Årrvågen og 300 rastene på Saupstad (SHE). I den siste flokken var det en fugl 

med halsring – E8. Også i år hekket arten i vårt område. I perioden 12/5-19/8 ble det sett to par 

med unger (3+5) ved Farstadvatnet (HVÅ m.fl.). Hvordan det gikk med ungene er ikke helt 



klart, men den siste datoen ble det sett 3+4 unger (MEG).  

Grågås – Sett i perioden 19/3-1/10. Den første gåsa var ved Storeidvatnet (MMY), mens den siste 

var i Saltisen (HVÅ). Høyest antall fugler var ca. 400 ved Storeidvatnet 4/8 (HVÅ). 

Hvitkinngås – Sett på vårtrekk i perioden 20/4-16/5. Den første gåsa var ved Storeidvatnet 

(OLH), mens de 20 siste i denne perioden var på Saupstad, Gimsøya (AHE). Om høsten ble det 

sett 171 – flest fugler dette året – på Saupstad 15+16/10 (JST, AHE).  

Gravand – Sett i perioden 2/3-25/9. Den første anda, som tangerte tidligrekorden fra 2019, var i 

Leknesfjæra (HVÅ), mens den siste ble sett i Haldsvågen (HVÅ). Flest fugler, var det, som vanlig, 

ved Sandøya. Her var det 40 fugler 20/6 (AHE).  

Stokkand – Helårsfugl. Flest fugler, 154, var det i Farstadvatnet 29/10 (BKL). 

Snadderand – Sett i perioden 18/4-27/8. Første gang i Saltisen (MEG m.fl,), mens de siste var i 

Storeidvatnet (MEG). Begge steder var det et par. Tar ellers med at 4-12/6 var det to par samt en 

hann i Storeidvatnet (MEG). Fem fugler ble også sett i Svanvatnet i denne perioden (HVÅ).                  

Stjertand – Sett i perioden 11/5-14/11. De to første, ett par, var i Storvatnet på Ballstad (ABS), 

mens den siste, et hofarget individ, var i Svanvatnet (HVÅ). Ei ho med syv unger ble sett i 

Storeidvatnet 14/6 (ENA).  

Skjeand – Sett i perioden 19/4-27/10. Første gang var det et par i Storeidvatnet (ABS), mens den 

siste fuglen viste seg på Eggum (AMD). De nest siste fuglene – to – var i Storeidvatnet 27/8 

(MEG). Tar også med at det var tre hanner samme sted 14/6 (ENA) og 20/6 (OLH). 

Brunnakke – Sett i perioden 15/4-9/10. De tre første endene var i Haldsvågen (HVÅ), mens de 

to siste var i Svanvatnet (HVÅ). Flest fugler, knapt 100, var det i Svanvatnet 18-25/9 (MEG, 

HVÅ).  

Krikkand – Ca. 10 fugler overvintret i Fuglvika, Kvalnes. Ellers sett i perioden 24/3-6/11. De 

første av disse ble sett i Leknesfjæra (ABS) og i Farstadvatnet (MMY), mens de 8 siste var i 

Svanvatnet og Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, 50, var det på Eggum 12/10 (BKL). 

Taffeland – En hann i Storeidvatnet 19/4 (ABS m.fl.), Dette er det 13. året denne arten besøker 

oss – samtlige har vært i Vestvågøy kommune. 

Bergand – Sett i perioden 11/5-8/8. Årets første fugl var ei ho i Haldsvågen (Anders Bjordal), 

mens den siste fuglen, også ei ho, ble sett i Ytterpollen (HVÅ). Lokallaget gjennomførte en 

systematisk undersøkelse av bergand i år. To par hekket i vårt område. Rapporten finnes her: 

https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2022/11/01/9090/bergandrapport.pdf 

Toppand – Ei ho på Steine 1/1 (ABS) og ei ho i Gravdal havn fra årsskiftet og til og med 

22/3. Ellers sett i perioden 19/4-14/11. De første av disse, et par, var i Storeidvatnet (OLH), 

mens den siste, ei ho, var også i Storeidvatnet (HVÅ). Flest fugler, 49, var det samme sted 

13/5 (MEG). 

Ærfugl – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var ca. 400 fugler i Gimsøystraumen 8/1 

(JST).  

Praktærfugl – Sett i perioden 8/1-30/4, de fleste i Gimsøystraumen. Flest fugler, 219, var det 

nordøst for Gimsøya 15/2 (MEG).  

Svartand – Hovedsakelig vintergjest, men ingen funn etter 28/6. Flest fugler, ca. 150, var det ved 

Eggum 3/6 (MEG). 

Sjøorre – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika, men ingen funn i perioden 5/5-

27/10. Flest fugler, 45, var det i Gimsøystraumen 20/11 (JST). To funn i Vestvågøy: fire fugler i 

Borgvåg 4/1 (ABS) og en i Steirapollen 19/11 (OLH).  

Brilleand – En voksen hann ved Eggum 3/6 (MEG). Ny område- og kommuneart: 261/256 av 

denne arten, fra Nord-Amerika, som er en nær slektning av sjøorre og svartand. Dette er også en 

ny art for Lofoten. Første funn i Nordland var i 1970, og er nå registrert med 15 funn. I Norge er 

antall funn over 100. 

Havelle – Flest fugler sees om vinteren. Ingen funn i perioden 15/7-17/10. Flest fugler, 96, var 

det nordøst for Gimsøya 15/2 (MEG).  

https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2022/11/01/9090/bergandrapport.pdf


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

Borgpollene. Flest ender, 130, ved Flaget i Innerpollen 22/6 (HVÅ). 

Laksand – Sett i perioden 22/3-25/10, de fleste var, som vanlig, mytefugler. Den første var en 

hann i Steirapollen (JST), mens de 23 siste ble sett ved Seiskjæran, Gimsøystraumen (OLH). Flest 

fugler, ca. 140, var det i Sundklakkstraumen 28/8 (OLH).  

Siland – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 300, var det i Steirapollen 1/10 (OLH). 

Mandarinand – En hann på Gravdal 11/5 (ABS, HVÅ m.fl.) av denne arten som naturlig hekker 

i Øst-Asia. Dette er funn nr. fire i vårt område – alle på Vestvågøy. Alle er registrert i 

artsobservasjoner, men siden de tre første ble betraktet som rømte tamfugler, ble de plassert i 

kategori E. Fugler som plasseres i denne kategorien telles ikke med. At årets funn telles med, betyr 

at arten nå er plassert i kategori C, som igjen betyr at en nå mener at denne arten formerer seg i 

Europa uten menneskelig hjelp. Fuglen på Gravdal betraktes som et slikt avkom. 

Lirype – Hekkefugl, som kan påtreffes hele året. Flest fugler var det ved Storeidvatnet 27/8. Da 

var det to hunnfugler her med i alt 14 (6+8) unger (MEG).  

Fjellrype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.  

Orrfugl – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.  

Vaktel – En voksen hann Saupstadveien, Mærvoll 1-7/7 (Astrid Sivertsen, Lars Egil Haugen, 

HVÅ m.fl.). Område-og kommunefunn nr. tre. 

Smålom – Hekkefugl, og den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 51, i 

havet ved Eggum 15/4 (MEG m.fl.). 

Storlom – Den første ble sett overvintrende i Gimsøystraumen 2/2 (OLH).  Potensielle 

hekkefugler ble sett i perioden 9/4-5/10. De syv første var i Gimsøystraumen (HVÅ), mens den 

siste var i Vikspollen (HVÅ). Flest fugler, seks, var det i Ostadvatnet 24/9 (BKL). 

Islom – Vintergjest på «yttersia» fram til 11/5. Tilbake 28/10.  

Gulnebblom – En fugl helt sør på Gimsøya 2/7 (PTS). Ellers vintergjest på «yttersia» fram til 

30/4. Tilbake 23/10. Flest fugler, 19, i Gimsøystraumen 30/4 (JST).  

Horndykker – Vinterfunn, som vanlig, i Gimsøystraumen. Ellers sett i perioden 26/3-24/9. De 

to første i Vikspollen (HVÅ), mens den siste var i Storeidvatnet (HVÅ). Flest fugler, 28, var det i 

Holdalsvatnet 24/4 (BKL). 

Gråstrupedykker – 1-5 fugler i Vinjevika, Gimsøya i vinterhalvåret. Ingen observasjoner i 

perioden 4/5-27/10. Flest fugler, fem, var det 20/11 (JST). Ingen funn på Vestvågøy dette året. 

Havhest – Fire sør for Mortsund 25/9 (HVÅ).  

Havsvale – En fugl ved Eggum 1/9 (HVÅ, ABS) ved ringmerkingsforsøk, men fuglen gikk 

ikke i nettet. Derimot ble det ringmerket en fugl midt i Leknes 29/11 (Geir Lakselvhaug, HVÅ). 

Fuglen ble fanget inne i XL-bygg. Sannsynligvis hadde den vært med en bil fra Napp i Flakstad 

kommune. Den virket ok da den ble satt fri på Litleidet. 

Havsule – Sett i perioden 19/2-12/10. Årets 50 første fugler var utenfor Eggum (Tor Petter 

Kristiansen), Her ble også de seks siste sett Eggum (BKL). Sannsynlig hekking på Oddskjæran, 

Gimsøystraumen også i år. Minimum åtte fugler var her 9/4 (HVÅ).  

Storskarv – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 200, var det i hekkebiotop på 

Borgvær 10/4 (BKL).  

Toppskarv – Hekkefugl, som kan sees hele året. 

Egretthegre – En fugl ved Farstadvatnet 27-28/7 Funn nr. fire i vårt område – alle i Vestvågøy, 

av denne arten som er blitt vanligere nord i Europa. 

Gråhegre – Hekkefugl, som ble sett hele året. Flest fugler, 46. var det ved Gimsøybrua 13/12 

(OLH). 

Havørn – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, hele 52, var det ved avfallsdeponiet på 

Haugen 22/1 (JST). 

Kongeørn – Fåtallig hekkefugl, som kan påtreffes hele året. Vanligvis enkeltindivid. 



Fjellvåk – Svært få observasjoner i år: en fugl på Hagskaret 15/5 (ABS), en i Sjurbakkan 6/7 

(PST) og en ved Nykmark 10/9 (SHE) var alle.  

Spurvehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Ingen funn i perioden 13/4-1/9. 

Hønsehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Kun ett funn i perioden 14/2-3/8 med en fugl på Finstad 18/6 

(SHE).  

Tårnfalk – Fåtallig hele året. 

Vandrefalk – Enkeltindivider sett på noen få hekkelokaliteter i perioden 28/2-26/8.  

Dvergfalk – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 19/4-17/10. Den første i Valberg 

(OLH), mens den siste ble sett i Kyllingdalen, Ballstad (HVÅ). Hekker noen år.  

Jaktfalk – En død ungfugl ved Steirapollen 5/9 (OLH) og en levende fugl nær Farstadvatnet 28/10 

(ASO). 

Sothøne – En fugl i Storeidvatnet 8/5-27/8 (BKL, HVÅ, MEG  m.fl.). Har hekket i vårt område 

tidligere. 

Trane – En fugl på Moland 20/4 (BKL), en ved Skulbruvatnet/Bolle 22/4 (MMY m.fl.), tre på 

Liland 24/4 (BKL) og to samme sted 13/5 (MEG).  

Tjeld – Hekkefugl – sett i perioden 28/2 -21/10. Den første ble sett rastene i Leknesfjæra (ABS, 

HVÅ), mens den siste var på Bjørnsand (Kolbjørn Kristiansen). Flest fugler, 130, var det i 

Haugbukta 26/3 (OLH). Mange fugler,108, var det også i Leknesfjæra 24/3 (ABS).   

Sandlo – Hekkefugl – sett i perioden 14/3-16/9. Årets fire første og fire siste fugler ble alle sett 

på Sandberg (JSI). Flest fugler, 80, var det ved Saupstadneset, Gimsøya 21/8 (JST). 

Tundralo – En fugl på Saupstadneset, Gimsøya 23/8 (OLH) og en i Leknesfjæra 28/9 (HVÅ).  

Boltit – To fugler på Helfjellet 31/5 (ABS).  

Heilo – Hekkefugl. Ble sett i perioden 14/4-19/8. De tre første fuglene var på Sandøya (OLH), 

mens den siste ble sett på Offersøya (HVÅ). Flest fugler, var det som vanlig ved Saupstad, 

Gimsøya. 10/5 ble det sett 74 (OLH).   

Vipe – Sett i perioden 13/3-21/11. Den første fuglen var på Lilleeidet (Oluf Svendsen), mens 

den siste fløy over Vikvatnet (HVÅ). Noen par hekket som vanlig ved Storeidvatnet og 

Svanvatnet. Flest fugler, 24, var det i Leknesfjæa 19/8 (MEG). 

Polarsnipe – Sett i perioden 11/5-23/8. De 15 første fuglene var i Haldsvågen (HVÅ, ABS, OLH), 

mens den siste ble sett ved Bjørnsand (BKL). Flest fugler, ca. 75, var det i Haldsvågen 13/5 

(MEG). Det er uvanlig å se så mange. Kanskje dette er ny rekord?   

Sandløper – En fugl i Svanvatnet 11/6 (HVÅ). På Eggum var det 12 fugler 12/8 og en 30/8-6/9 

(AMD). På Saupstadneset, Gimsøya, var det en fugl 28/8 (OLH). 

Fjæreplytt – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Flest fugler, 243, ble sett på Høynesvøda 

25/12 (SHE).  Ingen funn i perioden 24/4-27/10. 

Steinvender – Tre funn i perioden 18/5-21/8. En over Bollemyrene 18/5 (MEG), fire i 

Leknesfjæra 19/8 og hele 18 ungfugler på Saupstad, Gimsøya 21/8 (JST). 

Myrsnipe – Hekkefugl – sett i perioden 11/5-5/10. Årets første fugl var ved Storeidvatnet (ABS, 

HVÅ), mens de 15 siste var i Haldsvågen (HVÅ). Flest fugler, ca. 200, ble sett på Saupstad, 

Gimsøya 21/8 (JST). 

Tundrasnipe – To årsfugler i Leknesfjæra 19/8 (MEG), 3-4 fugler på Saupstad, Gimsøya 21-23/8 

(JST, OLH) og 3-12 fugler i Fyglefjæra 29/8-2/9 (HVÅ m.fl.). 

Dvergsnipe – En til åtte fugler sett noen få steder i perioden 11/6-7/9. Den første var i Svanvatnet 

(HVÅ), mens den siste var i Saltisen (OLH). Flest fugler, åtte årsunger, var det på Saupstad, 

Gimsøya 21/8 (JST). 

Strandsnipe – Hekkefugl. En til tre fugler ble sett i perioden 11/5-22/8. Årets første var i 

Storvatnet, Ballstad (lokallaget på tur), mens den siste var på Vinje, Gimsøya ((AHE). 

Grønnstilk – En fugl på Bollemyrene 18/5 (MEG). Dett er det 12. året vi får besøk av denne 

vaderen. 

Rødstilk – Årets fugl 2022! Hekkefugl – flest sett i perioden 20/4-27/8. De første av disse var 



på Høynesvøda (OLH), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 12, var det 

Saupstad, Gimsøya 28/7 (JST). Funn utenom hovedperioden: En på Eggum 6/2 (AMD) og 22/2 

(JOL), en i Leknesfjæra 24/3 (ABS) og en på Høynesvøda  27/3 (BKL) og 18/10 (OLH). 

Sotsnipe – Sett under høsttrekk i perioden 25/7-9/9. De 18 første – som også var det høyeste 

antallet – rastet i Haldsvågen (HVÅ), mens den siste ble sett på Sandberg (JSI). 

Gluttsnipe – Sett i perioden 17/7-7/9. De to første var i Haldsvågen (OLH), mens den siste var i 

Fyglefjæra (ABS). Flest fugler, fem, var det i Leknesfjæra 19/8 (MEG). 

Svarthalespove – Sett på i perioden 25/4-18/9, alltid en eller to fugler. De to første var i Saltisen 

(HVÅ, JST), mens den siste ble sett i Haldsvåge 18/9 (MEG). Alle fuglene som ble 

underartbestemt tilhørte, som vanlig, underarten islandica. Det er sannsynlig at fuglene som 

besøker vårt område skal til Island. Forholdsvis få fugler dette året. Har hekket hos oss tidligere. 

Lappspove – En fugl på Saupstadneset, Gimsøya 25/8 (OLH) og 1-2 årsfugler på Eggum 30/8-

9/9 (AMD, HVÅ).  

Storspove – Hekkefugl. Noen fugler overvintret, som vanlig, hovedsakelig ved Sandøya. 7/3 var 

det 23 i område (AHE). Flest fugler, 37, var det i Leknesfjæra 18/7 (OLH). 

Småspove – Hekkefugl – sett i perioden 8/5-19/8. De to første fuglene ble sett på Saupstadneset. 

Gimsøya (OLH), mens de to siste var på Offersøya (HVÅ). Flest fugler, 10 som hvilte seg, var 

det på Sandøya 17/5 (ABS). 

Rugde – Sett i perioden 19/4 – 15/7. Den første var i Steindalen (HVÅ), mens den siste var 

ved Tangstadpollen (OLH).  

Enkeltbekkasin – Hekkefugl. En fugl på Leknes 5/2 (MMY). Ellers sett i perioden 18/4-25/10. 

De to første av disse var ved Ramsvikvatnet (HVÅ), mens den siste var på Sandberg (JSI). Det 

var hele seks fugler på Ballstad 24/4 (DBE). 

Svømmesnipe – 1-3 fugler i Årrvågen 2-6/7 (PST, AHE, HVÅ). Ingen funn på Vestvågøy. 17. 

året arten er registrert i vårt område. 

Brushane – 1-2 fugler, begge kjønn, på vårtrekk ved Storeidvatnet 24/5-12/6 (OLH, ABS, HVÅ). 

Også to på Saupstad 5/6 (OLH). Videre sett på høsttrekk i perioden 28/7-18/9. Den første av disse 

var på Saupstad (JST), mens de to siste var i Leknesfjæra (MEG). Årets høsttrekk var av de bedre. 

Flest fugler, ca. 300, var det på 28/8 (HVÅ). 

Alaskasnipe – En fugl ved Sandøya 18/6 (HVÅ). Funn nr. åtte i vårt område av denne vaderen 

fra Nord-Amerika. 

Storjo – En fugl i Tangstadpollen 22/8 (BKL).  

Polarjo – En fugl i/ved Stamsund 13/5 (Ninne Aas Flydal). Funn nr. 18 i vårt område. 

Tyvjo – Hekkefugl. Sett i perioden 11/5-8/8. Den første var i Vinjevika på Gimsøya (JST), mens 

de to siste fløy over Lauvåspollen (HVÅ).   

Fjelljo – Rekordmange observasjoner i år. En fugl i Alstadpollen 9/5 (Berit Knutstad), fem fugler 

på Gimsøymyrene 10/5 (OLH), en utenfor Eggum 15/5 (ABS), 11(4+7) ved Ballstad 20/6 og tre 

i samme område tre dager senere (ENA). Årets siste fugl ble sett på Gimsøya 2/7 (PST). 7. året 

arten sees i vårt område. 

Hettemåke – Hekkefugl der ofte noen fugler overvintrer, men ingen rapporterte funn i år. Sett i 

perioden 7/3-28/10.  Årets første var i Gravdal havn (JOL), mens den siste ble sett i Fyglefjæra 

(HVÅ). Oversikt over høyeste registrerte antall individer på aktuelle hekkelokaliteter: 

Storeidvatnet (95), Skjerpvatnet (320), Hestnesvatnet, Ballstad (50), Storvatnet, Ballstad (80),  

Holdalsvatnet (8), Justadvatnet (24), Borgavatnet (65), Saltisen (15), Haldsvågen (20), 

Farstadvatnet (20) og Sandøya (25). Det var ingen systematisk registrering i år. 

Fiskemåke – Hekkefugl - sett i perioden 9/3-14/10. De to første var i Lyngedalspollen (OLH), 

mens den siste – en ungfugl - ble sett på Toftan (HVÅ). Flest fugler, 90, var det i Unstadvika 14/4 

(BKL) og på Uttakleiv 1/5 (BKL). 

Gråmåke – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 400, var det i Tangstadpollen 21/8 

(BKL).  



Svartbak – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 70, var det ved Eggum 22/2 (JOL). 

Sildemåke – Hekkefugl - sett i perioden 24/3-2/9. På den første datoen var det en fugl i Stamsund 

havn (ABS) og en i Fyglefjæra (HVÅ). På den siste datoen var det en fugl på Sandberg (JSI) og 

fem i Haugbukta (OLH). De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter 

graellsii/intermedius. 

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

Polarmåke – En fugl ved Ballstad 2/2 (ENA), fem ved Eggum 22/2 (JOL) og en ved Hovsund, 

Gimsøya 16/5 (AHE).  

Grønlandsmåke – En måke i Ballstad havn 24/3 (ABS, MMY, HVÅ) og en i Svanvatnet 3/5 

(HVÅ). 

Makrellterne – Hekkefugl - sett i perioden 18/5-19/8. Årets tre første fugler var i Innerpollen 

(MEG, ABS, JSI), mens de seks siste ble sett i Tangstadpollen (BKL). Flest fugler, ca. 50, var 

det i Lyngedalspollen der de hekket (HVÅ). 

Rødnebbterne – Sett i perioden 17/5-1/8. De 13 første var ved Hovsund, Gimsøya (OLH), mens 

den siste var i Saltisen (HVÅ). Uvanlig få fugler i år. 

Alkekonge – Tre fugler øst av Stamsund 20/2 (PKS) og en i samme område 21/3 (PSK).  

Lunde – Noen fugler ble sett i perioden 25/2-16/7. Den første var øst for Stamsund (PSK). Her 

ble også den siste sett (RVI). 

Teist – Hekkefugl, som sees hele året. Flest fugler, minimum hele 70, var det på Unstad 30/4 

(Grete Finstad).   

Lomvi – Noen få fugler ble sett i perioden 30/4-1/10. Flest, 11 fugler, var det øst for Stamsund 

16/7 (RVI).   

Alke – Kan sees det meste av året. Flest fugler, 40, var det i Gimsøystraumen 3/7 (PST). 

Bydue – En fugl i Stamsund 30/1 (HVÅ) og syv fugler på Tussan 7/9 (OLH) var årets beholdning. 

Ringdue – Hekkefugl - sett i perioden 29/3-12/10. Både de to første og den siste viste seg på 

Sandberg (JSI). Her var det også flest fugler, 30, i fjæra, i uke 36. 

Tyrkerdue – Fortsatt noen fugler både på Gravdal og Leknes hele året.  

Gjøk – Hekkefugl - sett og hørt i perioden 20/5-2/7. Den første var i Stamsundmarka (ABS), 

mens de siste var på Mærvoll (HVÅ) og på Gimsøya (PST).  

Haukugle – Ei ugle ved Nykmark 1/10 (BKL). 

Hornugle – En fugl på Skulbru 16/6 (ENA). 

Jordugle – Noen funn i perioden 19/5-11/8. Den første på Liland (BKL), mens den siste var ved 

Torvdalsvatnet (JST). Hekker de fleste år. 

Gråspett – Sett på Kvalnes og på Eggum i perioden 9/1-15/2 (JSI m.fl.). Deretter måtte en vente 

til 14/10 før årets siste fugl viste seg på Eggum (AMD). 

Flaggspett – Noen få funn i perioden 28/9-21/11. En fugl sett i Stamsund (ABS), på Eggum 

(AMD), i Kyllingdalen, Ballstad (DBE) og på Sandberg (JSI). 

Tretåspett – En fugl på Hagskaret 8/4 (OLH m. fl.  Denne arten er sett fem ganger tidligere i vårt 

område – alle i Vestvågøy kommune. Første gang var i 1976 - siste i 2013, men ingen av disse er 

lagt inn på artsobservasjoner. Dette at altså grunnen til at arten her er registrert som ny for 

kommunen. 

Sanglerke – En fugl ved Hovsund 10/5 (OLH) og en i Vinjevika 21/8 (JST), begge Gimsøya. 

Arten ble ikke sett på Vestvågøy dette året. 

Sandsvale – Hekkefugl - sett i perioden 13/5-20/8. De tre første fuglene var ved Skjerpvatnet 

(MEG) var ved, mens de 10 siste ble sett over Nordgårdsvatnet (HVÅ). Flest fugler, min. 115, var 

det ved Sinesvatnet, Gimsøya 8/6 (OLH). Også i år hekket svalene på Uttakleiv, men systematisk 

registrering ble ikke gjennomført.  

Låvesvale – Hekkefugl – observert i perioden 7/5-3/10. Den første fuglen ble sett ved 

Farstadvatnet (HVÅ), mens den siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, 15, var det ved Sjøvatnet, 

Ballstad 18/5 (MEG).  



Taksvale – To fugler på Gimsøya 26/5 (AHE) og 28/6 (OLH). Dette er 21. året arten besøker vårt 

område, men ingen funn på Vestvågøy dette året.. 

Skjærpiplerke – Hekkefugl som overvintrer fåtallig, bl.a. på Eggum og Uttakleiv. Kan derfor 

påtreffes hele året. Flest fugler, ca. 10, ble sett på Uttakleiv 9/8 (HVÅ).  

Heipiplerke – Hekkefugl - sett regelmessig i perioden 8/4-5/10. Den første var i Rokkvika ved 

Stamsund (ABS), mens de tre siste var på Uttakleiv (HVÅ). Flest fugler, ca. 20, var det ved 

Storeidvatnet (MEG). 

Linerle – Hekkefugl - sett i perioden 19/4-23/9. Årets første fugl var på Ballstad (DBE), mens 

den siste var på Toftan (HVÅ). 

Fossekall – Fåtallig hekkefugl som kan påtreffes hele året – som oftest enslige fugler.  

Sidensvans – En fugl på Gravdal 13/10 (JOL) og 24 på Toftan 17/10 (HVÅ) var årets beholdning.                                               

Jernspurv – Hekkefugl - registrert i perioden 19/4-20/9. Den første ble sett i Stamsund (ABS), 

mens den siste ble ringmerket på Toftan (HVÅ).  

Rødstrupe – Hekkefugl, som kan påtreffes hele året, men likevel få funn.  

Blåstrupe – Hekkefugl - sett i perioden 21/5-1/9. Den første sang ved Tussan (OLH), mens den 

siste ble sett på Toftan (HVÅ). 

Rødstjert – En hann i Kyllingdalen 18/6 (DBE). Kan ha vært på reirbesøk. En hann på 

Sandberg 14/7 (JSI).  

Steinskvett – Hekkefugl - sett i perioden 13/5-5/10. Den første ble sett i Valberg (Anders Bjordal), 

mens den siste var på Uttakleiv (HVÅ) Her var det også flest fugler, 10, den 9/8 (HVÅ). 

Buskskvett – En fugl på Ramberg 19/6 (BKL) og et par på Mærvoll ved gamleveien til Unstad 

3-7/7 (AHE, PST, HVÅ). Hekking sannsynlig.  

Måltrost – Hekkefugl, som ble sett i perioden 20/4-3/7. Den første ble hørt/sett i Finnstadkrysset 

(ABS, HVÅ), mens den siste var på Gimsøya (PST). 

Rødvingetrost – Vinterfunn: tre fugler i Stamsund 1/1 (ABS) og en på Eggum 24/1 (HVÅ). 

Hekkefugl, som så ble sett i perioden 9/3-17/10. Den første av disse var på Sandøya (OLH), mens 

den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, ca. 50, var det ved Storeidvatnet 18/9 (MEG). 

Gråtrost – Hekkefugl - sett hele året.  

Svarttrost – Hekkefugl, og den eneste trostearten, som er regelmessig om vinteren – da flest 

hanner. Som oftest ser en bare en eller to fugler samtidig, 

Ringtrost – Vinterfunn: en fugl i Rokkvika, mellom Steine og Stamsund, 21/1 (ABS) og syv på 

Høynes 7/2 (OLH). Hekkefugl, som så ble sett i perioden 23/4-6/7. Den første av disse var i 

Rokkvika (ABS), mens den siste var på Mærvoll (PST). 

Hagesanger – En fugl på Sandberg 9/10 (JSI). 

Munk – En fugl i Stamsund 1/1(ABS) og en hofugl i samme område 5/4 (ABS). Videre en 

hann på Sandberg 30/10 (JSI), ei ho på Toftan 5/11 (HVÅ) og en hann mellom Rams- og 

Pettvika 17/11 (Svenn Bjarne Pettersen).    

Sivsanger – Hekkefugl - sett i perioden 30/5-3/7. Årets første fugl ble sett på Bolle (ABS), mens 

den siste var i Rekdalen, Kvalnes (PST).  

Løvsanger – Hekkefugl - sett i perioden 11/5-9/8. Den første ble sett/hørt på ekskursjon i 

Kyllingdalen, mens den siste – en årsfugl – ble ringmerket på Toftan (HVÅ).  

Gransanger – Hekkefugl - sett/hørt i perioden 20/4-5/11. De to første fuglene var på Toftan, mens 

den siste ble sett på Klevstad (BKL).  

Gulbrynsanger – Tilbake etter ett års pause. En fugl ved Storeidvatnet 18/9 (MEG) og en som 

ble ringmerket på Toftan 20/9 (HVÅ). 

Fuglekonge – Noen observasjoner i perioden 15/4-16/10. Den første fuglen var i Holskrysset 

(HVÅ), mens den siste var i Farstadskogen (HVÅ). 

Gjerdesmett – Noen få observasjoner det meste av året. Sannsynlig hekking i Holandsgrova 17/6 

(HVÅ).   

Gråfluesnapper – To fugler på Sandberg tidlig i august og en på Toftan 3/9 (HVÅ) var årets 



eneste funn. 

Svarthvit fluesnapper – Kassehekker - sett i perioden 14/5-8/8. Den første fuglen var i 

Kyllingdalen (DBE), mens den siste ble sett på Sandberg (JSI). 

Kjøttmeis – Vår vanligste meiseart. Flest fugler, 23, var det på foring på Kvalnes 4/3 (FSO). 

Hekkefugl. 

Svartmeis – For andre år på rad hekket denne meisa i Kyllingdalen, Ballstad (DBE). Arten ble 

også sett ved Borge kirke sist i januar (HVÅ, ABS) og i Nykmark sent i september (ABS, 

HVÅ). Dette er det 10. året denne meisa besøker oss. 

Blåmeis – Nå helårsfugl, men aldri mange fugler sett samtidig. Kun en observasjon av tre 

fugler, i Stamsund 15/1 (ABS). Hekker nå hos oss. 

Granmeis – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler samtidig var fem på Klevstad 25/12 (BKL). 

Trekryper – Hele fire funn, alle av enslige fugler: i Nykmark 27/9 (ABS), ved Borge kirke 24/10 

(HVÅ), mellom Pett- og Ramsvika 17/11 (Svenn Bjarne Pettersen) og på Moland 15/12 (Eric 

Fokke). Funn nr. 10-13 i vårt område/kommune. 

Skjære – Helårsfugl. Hekker. Aldri mange fugler samtidig. Flest fugler, 12, var det på Klevstad 

26/3 (BKL). 

Nøtteskrike – Invasjon, som startet med en observasjon 3/10-2021, varte til 3/5 i år. Da ble to 

fugler sett på Toftan (HVÅ). Dette er 8. året denne kråkefuglen besøker oss.  

Kornkråke – En fugl på Vinje, Gimsøya 28/2-6/3 (OLH m.fl.) og en på Liland 13/3 (MMY). 

Funn nr. 9-10 i vårt område. 

Kråke – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler, ca. 80, trakk over Leknes 17/1 (HVÅ).  

Ravn – Helårsfugl. Hekker. Størst antall, ca. 60, var det på Hovsund, Gimsøya 7/6 (AHE). 

Stær – Hekkefugl – trekkfugl, men noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte 

lokaliteter. Flest fugler, ca. 250, var det ved Leknesfjæra 11/10 (HVÅ). 

Gråspurv – Hekkefugl. Det er uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Det var ca. 40 

fugler på Klevstad 1/1, mens det bare var seks her 13/12. Nedgangen må sees i sammenheng med 

at melk- og kjøttproduksjoner på gården er avsluttet (BKL). 40 fugler var det også på Eggum 3/11 

(AMD). 

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

Hekker. Flest fugler, 14, var det på Ballstad 28/12 (DBE). 

Bjørkefink – Et spesielt år for denne finken med et tosifret antall fugler fra 1/1 og helt fram til at 

10 fugler ble sett i Stamsund 27/9 (ABS). Resten av året ble det kun rapportert en fugl – på Toftan 

28/12 (HVÅ). Flest fugler, ca. 90 var det på Sandøya 27/3 (BKL). Hekker. 

Tornirisk – En fugl på Moland 4/5 (Eric Fokke) og en Dalsklauva, Valberg 12/6 (FSO). Funn nr. 

to og tre i vårt område/kommune, 

Bergirisk – Hekkefugl – trekkfugl, men mange overvintrer. Flest fugler, hele 250-300, var det 

Eggum 25/9 (BKL). Dessuten var det 50-100 fugler også andre steder, som på Uttakleiv 22/1 

(HVÅ) og Vik, Gimsøya 3/10 (AHE).  

Gråsisik – Hekkefugl som ble observert i årets 10 første måneder. Flest fugler, ca. 50, var det 

på Steine 1/1 (ABS). 

Polarsisik – To fugler i Stamsund 1/4 (ABS) og en voksen hann på Toftan 20/9 (HVÅ). Denne 

ble ringmerket,  

Grønnfink – Hekkefugl som har hatt store problemer med sykdom/død i mange år, men 

kanskje går det bedre nå? Flest fugler, 85, var det på Eggum 28/10 (ASO). På Leknes var det 

70 fugler 18/11 (HVÅ). 

Grønnsisik – Sett i perioden 16/4-14/8. De to første var i Kyllingdalen (DBE), mens de 10 siste 

var på Toftan (HVÅ). Dette var også det høyeste antallet i vårt område sammen med like mange 

ved Storvatnet, Ballstad 11/5 (lokallagstur). 

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

- selv om den ofte høres. Hekker. Flest fugler, 12, var det på Toftan 24/1 (HVÅ). 



Grankorsnebb – Noen få observasjoner 1/1-20/6. De åtte første var i Storfjorden (ABS), 

mens de fem siste var ved Nordgårdsvatnet (OLH). 

Båndkorsnebb – Ett par på Rystad 26/5 (Thomas H. Carlsen, Sven Hinderaket) og en i 

Holsdalen 29/5 (OLH).  

Sivspurv – Hekkefugl - til stede i perioden 18/4-27/9 Årets første fugl var i Saltisen (MEG), 

mens de to siste viste seg i Nykmark (ABS).  

Snøspurv – Vinterfunn: syv fugler på Eggum 10/1 (ASO) og en samme sted 6/2 (AMD). Ellers 

enda et år med elendig vårtrekk: en fugl på Uttakleiv 8/3 (HVÅ), 20 nær Linddalsvatnet 13/3 

(ABS), 15 på Saupstad, Gimsøya 30/3 (AHE) og syv på Sandøya 8/5 (BKL).    

 

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

Merete Davidsen, ASO = Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, DBE = Dag Berg, ENA = Erik 

Nydal Adolfsen, FSO = Frantz Sortland, HVÅ = Harald Våge, JOL = Jon Olav Larsen, JSI = 

Johan Sirnes, JST = John Stenersen, MEG = Martin Eggen, MMY = Marie Myklebust, OLH = 

Ole Lykke Henriksen, PSK = Per Skibstad. PST = Peter Strandvik, RVI = Rune Vidal, SHE = 

Steven Henriksen. 

 
 


