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ette er årsrapport nr. 22 og 23 samlet
i én rapport og  meddelelse nr. 24 fra

NSKF. Rapporten inneholder først og
fremst funn fra 1997 og 1998, men en del
eldre funn er også inkludert.

Saksbehandling

Observasjonene som presenteres her er blitt
ferdigbehandlet på møter på Revtangen i
januar 1998, Lista i april 1999 og Utsira i
mai 2000. Fordelt på observasjonsår har
komitéen behandlet 203 saker fra 1997. 142
(70%) av disse ble godkjent, 34 (17%) ble
ikke godkjent, 4 (2%) er henlagt, 1 var
konsultasjonssak og 22 (11%) står foreløpig
på avventing. Tilsvarende er 147 saker mot-
tatt fra 1998 innen tidsfristen for behand-
ling til denne rapporten. Av disse ble 91

(62%) godkjent, 32 (22%) ikke godkjent,
4 (3%) henlagt, 2 var konsultasjonssaker,
1 ble trukket av observatøren før ferdig-
behandling og 22 (15%) står på avventing.
Inkludert i rapporten er også et større antall
saker fra 1996 eller tidligere, totalt 70 saker
hvorav 46 ble godkjent, 20 ble ikke god-
kjent, 1 ble henlagt og 3 var konsultasjons-
saker.

Rapporten ble liggende lenger enn planlagt
før publisering, slik at 80 saker fra 1998
eller tidligere, som ble godkjent våren 2001
også kunne inkluderes i funnmassen som
presenteres her. Dette for å få et mest mulig
korrekt funnbilde for årene 1997 og 1998 i
denne rapporten. Disse roter naturlig nok
til statistikken, og er derfor holdt utenfor
prosentberegningene ovenfor.

Totalt 35 eldre saker står av ulike årsaker
på listen over avventingssaker. At innsendte
saker havner i kategorien «avventes», beror
i de fleste tilfeller på at saksopplysningene
er mangelfulle, eller (i de fleste tilfeller) at
eksisterende dokumentasjon ikke er ved-
lagt. NSKF vil henstille på det sterkeste til
observatører og LRSK-sekretærer om at
saker ikke blir innsendt før den beste doku-
mentasjonen er vedlagt. Noen saker er sendt
til utenlandsk ekspertise for kommentarer,
uten at verken kommentarer eller doku-
mentasjon er returnert til NSKF selv etter
lengre tid og flere purringer. Dette er sterkt
beklagelig, og gjør det selvsagt vanskelig
å få ferdigbehandlet disse sakene på for-
svarlig vis. Dette gjelder heldigvis bare et
fåtall saker. Noen saker trekker også i
langdrag fordi NSKF har vært for lite flinke
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til å aktivt innhente de saksopplysningene
som gjør at observasjonen kan ferdigbe-
handles. Vi vil med dette komme med en
anmodning til de observatørene som mottar
brev fra NSKF med ønske om tilleggs-
informasjon at det svares raskt, så bunken
med saker på avventing kan reduseres.

Ett funn av stivhaleand fra 1996 er det
eneste funnet som hører hjemme i kategori C.

En sak (vårfunn av rustand) er plassert i
kategori D. Fem funn er plassert i kategori
E. For en innføring i kategorisystemet vises
til Mjøs & Heggland (1999) og Høyland et
al. (2000).  21 funn gjelder hybrider, disse
er plassert bak den systematiske gjennom-
gangen av godkjente funn.

Henlagte saker angår i de fleste tilfeller funn
av underarter hvis identifikasjonskriterier
per i dag ikke er tilstrekkelig utredet til at
identifikasjon av enkeltindivider er tilråde-
lig. Dette gjelder f.eks. flere underarter av
møller Sylvia curruca med østlig og sør-
østlig utbredelse. Det samme er tilfellet med
ungfugler av hybrider mellom polarmåke
Larus hyperboreus og gråmåke Larus
argentatus. Henlagte saker av denne typen
vil bli tatt opp til ny vurdering når klar-
gjørende bestemmingslitteratur blir pub-
lisert. Vi oppfordrer derfor til at man fort-
setter å sende inn slike saker til komitéen.

Noen hovedtrekk fra forekomsten

Tabell 1 (neste side) oppsummerer funn av
sjeldne arter fordelt på fylker og hav-
områder. Som vanlig dominerer Rogaland
og Vest-Agder stort i funnstatistikken, mens
Trøndelagsfylkene og Finnmark er used-
vanlig sterkt til stede i 1997 og 1998. Dess-
verre gir ikke tabellen et helt riktig bilde
av forekomsten av sjeldne arter, siden
enkelte lokale rapport- og sjeldenhets-
komitéer (LRSK) overhodet ikke har sendt
noe materiale fra de siste tre årene.

Året 1997 vil først og fremst bli husket for
den kraftige invasjonen av sabinemåke
Larus sabini til de sørlige og midtre delene
av landet i september og oktober. Kraftige
lavtrykk presset et stort antall fugler inn i
Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Selv om
mengdene som ble observert i Norge var
beskjedne sammenlignet med Danmark og
Sverige, var forekomsten uten sidestykke
her i landet. Antallet godkjente funn av
svartglente Milvus migrans (5) og rød-
strupesanger Sylvia cantillans (8) var også
rekordhøyt i 1997. I 1998 var en av de
største overraskelsene en omfattende inva-
sjon av skjestork Platalea leucorodia østfra,
som resulterte i 4 funn av totalt 21 ind.,
inkludert en flokk på hele 10 ind. i Nord-
Trøndelag fra slutten av september.

Nye arter, underarter og hybrider for
Norge

En ny art er godkjent fra 1996, en rødfalk
Falco naumanni fra Hopendjupet i de
arktiske havområdene øst for Hopen. To
nye arter ble påvist i 1997, vannpiplerke
Anthus spinoletta på Jomfruland i Telemark

og myrpiplerke Anthus rubescens ved Nes-
seby i Finnmark, begge i oktober. Vann-
piplerka var en av de mest forventede til-
leggene til den norske fuglefaunaen, etter
at den har vist seg å være regelmessig
overvintrende i tosifrede antall så langt nord
som Skagen i Danmark. Sibirlo ble funnet
hekkende ved Ny-Ålesund på Svalbard i
1997, trolig er dette første hekkefunn innen
denVest-Palearktiske faunaregionen. Flekk-
snipa Actitis macularia på Utsira i Roga-
land i mai 1997 var første funn for det
norske fastlandet, etter et mer enn 200 år
gammelt funn fra Svalbard (Ree 1994). Den
eneste nye arten fra 1998 var mindre for-
ventet, og ble aldri observert av fuglekik-
kere. En blåkinnbieter Merops persicus ble
fotografert av lokale fastboende da den
dukket opp på Lokøy, Fjell, Hordaland 22.
juni. Med disse fire tilleggene er antall arter
i kategori A-C kommet opp i 463.

Bruntrosten Turdus naumanni naumanni
som ble ringmerket i Sokndal, Rogaland i

november 1996 er første funn av denne
underarten i Norge. Funnrekken med nye
funn både i 1997 og 1998 er bemerkelses-
verdig, denne underarten er meget sjelden
i Vest-Europa med bl.a. kun ett funn i Stor-
britannia.

Ny på den norske E-lista er åtselgribb Neo-
phron percnopterus av den asiatiske under-
arten ginginianus.

Halsbåndfluesnapperhannen Ficedula albi-
collis som hekket sammen med en svarthvit
fluesnapper F. hypoleuca hunn i Sokndal,
Rogaland i 1990 og 1991 representerer
første kjente hybridhekking i Norge. Ung-
ene som ble ringmerket representerer
samtidig de første hybridene mellom hals-
båndfluesnapper og svarthvit fluesnapper
i Norge. Hybrid mellom gulerle Motacilla
flava og sitronerle M. citreola er godkjent
tidligere, men sitronerlehannen som hekket
sammen med en såerle M. f. thunbergi hunn
på Røst, Nordland i juli 1997 representerer

Figur 1. Oversikt over de ulike rapporteringsområdene i Norge. Områdeinndelingen følger fylkes-
grensene, mens spesielle regler gjelder for havområdene. Svalbard, Jan Mayen og de arktiske
havområder regnes som ett område, og har sin egen LRSK (adresser side 55). Observasjoner fra
havområdene utenfor Norskekysten N (nord for polarsirkelen) skal sendes til LRSK-Troms, mens
observasjoner fra havområdene utenfor Norskekysten S skal sendes til LRSK-Rogaland.
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den første kjente hybridhekkingen innenfor
landegrensene. Fire nye hybrider tilkom-
mer den norske lista i denne rapporten:
toppand Aythya fuligula x bergand A.
marila fra Oppland i 1989, ærfugl Soma-
teria mollissima x praktærfugl S. spectabilis
fra Nordland i 1997, ærfugl x stellerand
Polysticta stelleri fra Finnmark i 1995 og
svartehavsmåke Larus melanocephalus x
fiskemåke L. canus fra Nord-Trøndelag i
1995.

Innleveringsfrist

Observasjoner som ønskes publisert i først-
kommende NSKF-rapport må være mottatt
av NSKF innen 1. februar året etter obser-
vasjonsåret. Det er dessverre blitt en utbredt
praksis at denne fristen neglisjeres. Det er
derfor sterkt ønskelig at de involverte parter,
både observatører og LRSK, tar et generelt
løft og overholder fristen slik at muligheten
for at fremtidige rapporter skal være mest
mulig oppdaterte og leservennlige for alle
parter er til stede.

Endringer på rapporteringslisten

Ingen arter/underarter utgår i forhold til Høy-
land et al. (2000). Nye arter og underarter
presentert i denne rapporten er satt inn på
listen over arter som krever godkjenning, den-
ne finnes på våre nettsider (www. nskf.org).

Observatørnavn

Under opplistingen av observatørnavn bak
godkjente funn i rapporten blir hoved-
observatørens navn ført opp først og uthevet
med * foran navnet. Resten av observatør-
ene blir deretter listet opp i alfabetisk
rekkefølge.

Råd til observatørene

Vi ser dessverre at andelen funn av sjeldne
fugler som rapporteres til komitéen frem-
deles er på et mye lavere nivå enn hva som
er ønskelig. Denne rapporten inneholder
noen kjedelige eksempler på dette, for
eksempel er kun ca. halvparten av de
sabinemåkene som ble observert under
invasjonen høsten 1997 innrapportert til
NSKF. Vi håper komitéens anstrengelser
for å innhente etterslepet med publisering
av årsrapporter skal bidra til at obser-
vatørene blir ytterligere motivert til å sende
inn sine beskrivelser/rapporter fremover.
NSKF er helt avhengig av at feltsliterne
anerkjenner at komitéen har sin misjon, og
velger å bidra til at vi skal kunne gjøre en
best mulig jobb.

I september 2000 gikk NSKF «online» for
første gang. Komitéen har nå en webside
(www.nskf.org) med oppdatert informasjon
om hvilke arter som skal rapporteres,
hvordan man rapporterer, hvordan komi-
téen arbeider m.m. Et nytt rapporterings-
skjema er blitt utarbeidet, dette inneholder
rubrikker for utfylling av alle de momenter
som er av interesse for NSKF for å kunne
gjøre en mest mulig rettferdig bedømming
av et funn. Skjemaet kan med fordel sendes
elektronisk direkte til NSKF-sekretæren.

Muligheten for direkte rapportering til
NSKF er hovedsakelig et tiltak for å få en
hurtigere saksgang. NSKF skal informere
de respektive LRSK om saker som er
innkommet direkte til NSKF, slik at LRSK
fremdeles kan oppfylle sin rolle som lokalt
kvalitetssikringsorgan, dvs. holde over-
sikten med hva som kommer inn, se til at
alle omstendigheter rundt funnet er in-
kludert og at eventuell dokumentasjon
kommer inn. For å lette arbeidet for NSKF,
er det ønskelig at saker som rapporteres
elektronisk går direkte til NSKF, mens
saker som sendes inn fysisk på «gamle-
måten» går via LRSK. Vi ønsker imidlertid
at LRSK videresender saker adskillig oftere
enn en gang i året, som er blitt en utbredt
praksis i mange fylker.

Et moment bør fremheves ved bruk av det
nye skjemaet. Dette er beregnet for online-
rapportering, ikke for å skrives ut og fylles
ut for hånd. Skjemaet har rubrikker som
utvider seg etter hvert som man får behov
for mer plass, rubrikken for «utfyllende
beskrivelse» blir alt for liten og må i så fall
gjøres større hvis man skal bruke det på
andre måter. En del saker har kommet inn
på dette skjemaet håndskrevet, da får man
plass til 3 linjer med «detaljert beskrivelse»
og det er blir ofte i knappeste laget. Men
som sagt, med litt enkle modifikasjoner og
utvidelser av noen rubrikker kan skjemaet
også fungere som underlag for håndskrevne
saker. Men skjerp i så fall håndskriften —
noen ganger går det mer tid til å tyde hva
som er skrevet enn det går på vurdering av
selve saken.

Teknologien knyttet til digitale medier er i
rivende utvikling, og særlig i løpet av 2000
har vi sett mange eksempler på hvilket
fantastisk redskap digitale kamera og
videokamera kombinert med gode tele-
skoper er når sjeldne arter skal doku-
menteres. Digitale bilder kan selvsagt sen-

des sammen med annen e-post direkte til
sekretæren sammen med saksfilen.

Annen dokumentasjon må vi fremdeles ha
inn på samme måte som før, når det gjelder
fargekopier og slides så er det sterkt øn-
skelig at NSKF kan beholde det materialet
som sendes inn. Av innlysende årsaker
ønsker komitéen å motta den beste doku-
mentasjonen som finnes tilgjengelig u-
avhengig av media (dias, papirbilder, video-
klipp, video, etc). Det er også ønskelig at
komitéen kan beholde dokumentasjonen du
sender inn. Fortrinnsvis ønsker vi å motta
duplikater eller fargekopier av de beste
bildene, slik at NSKF slipper utgiftene og
ekstraarbeidet med å kopiere opp og
returnere dokumentasjonen. Men selvsagt
vil dokumentasjonen bli returnert dersom
dette er ønskelig, men dette må det opplyses
klart om i rapporten! Komitéen beholder
dokumentasjon der rapportøren ikke spesi-
fiserer at man ønsker det i retur. Hvis noen
savner dokumentasjon som er innsendt til
NSKF, så ta kontakt med sekretæren.
NSKF forbeholder seg retten til å publisere
innsendt dokumentasjon i våre rapporter og
på vår hjemmeside, såfremt ikke fotografen
angir noe annet i rapporten.

En del rapportører har mottatt anmodninger
om ytterligere funnopplysninger, eller inn-
sending av dokumentasjon før saker som
er satt på avventing kan ferdigbehandles. I
noen tilfeller kan dette sikkert oppfattes
som flisespikkeri, når vi f.eks. ber om å få
inn bildemateriale på fugler som er godt
dokumentert og i noen tilfeller endatil pub-
lisert tidligere. Det handler imidlertid ikke
bare om godkjenning i denne omgang, men
også om kvalitetssikring av arkivene for
fremtiden. NSKF har også ansvaret for at
arkivet blir oppdatert til enhver tid med all
tilgjengelig informasjon og best mulig
dokumentasjon, det har lite for seg å god-
kjenne funn i dag dersom det blir under-

Område <  1997 1997 1998 Sum

Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havområder 1 1 0 2
Havområdene utenfor norskekysten N 0 0 0 0
Havområdene utenfor norskekysten S 0 2 0 2
Finnmark 5 17 7 29
Troms 0 0 0 0
Nordland 4 8 10 22
Nord-Trøndelag 1 20 6 27
Sør-Trøndelag 1 13 11 25
Møre og Romsdal 1 10 5 16
Sogn og Fjordane 3 0 0 3
Hordaland 3 8 8 19
Rogaland 8 38 28 74
Vest-Agder 9 23 21 53
Aust-Agder 1 1 0 2
Telemark 0 7 5 12
Vestfold 15 10 6 31
Buskerud 0 4 4 8
Oppland 5 2 2 9
Hedmark 0 1 0 1
Oslo og Akershus 3 4 2 9
Østfold 4 4 5 13

Total 64 173 120 357

Tabell 1. Fylkesvis fordeling av funn oppsummert i denne rapporten
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kjent om 30 år. Taksonomi og identifikasjon
er fagområder som har skutt virkelig fart
de siste årene, og selv om vi i 2002 har
meget god identifikasjonslitteratur tilgjen-
gelig så må vi forvente at enkelte av de
kriteriene vi jobber etter i dag blir ytterligere
utfordret i fremtiden. Underartskomplekser
vil mest sannsynlig bli splittet i gode arter i
mange tilfeller, detaljerte beskrivelser og
gode bilder i arkivene til NSKF vil kunne
sikre at funnet også etter revurdering i år
2030 kan henføres til en bestemt art. Det er
nemlig meget vanskelig å inndrive dette
materialet fra den enkelte observatør når
det er gått lang tid etter observasjonen, det
er ting NSKF har fått erfare i forbindelse
med den revurderingsprosessen som har
pågått siden 1996.

NSKFs sammensetning og arbeid

Komitéen har de siste tre virksomhetsårene
bestått av Rune Botnermyr, Østfold; And-
reas Gullberg, Akershus; Håkon Heggland,
Vestfold/Finnmark; Bjørn Ove Høyland,
Rogaland (sekretær), Runar Jåbekk, Vest-
Agder; Nils Helge Lorentzen, Vest-Agder;
Sebastian Ludvigsen, Rogaland/Oslo; Alf
Tore Mjøs, Hordaland og Øyvind Syvert-
sen, Akershus. Øyvind Syvertsen trådte ut
av komiteen i løpet av 1998, Runar Jåbekk
og Sebastian Ludvigsen fulgte hans eksem-
pel i 1999. Alle tre kunnskapsrike karer som
fortjener stor takk for lang innsats i komi-
téen. Rune Botnermyr og Andreas Gullberg
trådte inn i komitéen i 1999. Ved siden av
ordinær saksgang har prosessen med revur-
dering av eldre funn fortsatt, resultatet av
dette arbeidet er planlagt publisert i løpet
av 2002. Videre har sekretæren lagt ned
mye arbeid i å oppgradere databasen over
funn som har vært behandlet av NSKF, slik
at NSKF nå de siste to årene for første gang
har hatt en fullt brukbar søkbar database.

Takksigelser

Flere saker som presenteres i denne rappor-
ten har vært innom utenlandsk ekspertise
for konsultasjon. NSKF ønsker å takke Per
Alström, Brian J. Small og Lars Svensson
for at de har brukt av sin tid for å sikre en
best mulig bedømming av disse observas-
jonene. Terje Axelsen og Morten Viker i
Bokkomitéen «Sjeldne fugler i Norge» tak-
kes for opplysninger om funnoversikter fra
tiden før NSKF. Nils Kjellén og Kasper
Thorup takkes for innspill i et forsøk på en
felles nordisk «plattform» av kriterier for
godkjenning av gulnebblire Calonectris dio-
medea. Terje Lislevand og Kjell Ruud Mjøls-
nes takkes for verdifulle kommentarer til
rapportutkastet. Samtlige medlemmer av
NSKF har bidratt med korrektur og kom-
mentarer til rapporten. Sist men ikke minst
en stor takk til de rapportører og fotografer
som har bidratt med sine rapporter og bilder.

Forklaring til forkortelser brukt i rap-
porten

Se Gustad (1995) for drakt- og alders-
benevnelser. I den påfølgende oversikten
er oppsettet gjort i følgende system: (1) fug-
lens norske navn, (2) vitenskapelig navn,

(3) antall funn/individer i parentes (funn/
individer før rapportårene – funn/individer
i rapportårene 1997 og 1998), (4) eventuell
årstalls- og områdebegrensning av 3), (5)
eventuell hekking, (6) år, (7) fylke, (8)
antall, alder, kjønn og i noen tilfeller
funnomstendigheter, (9) lokalitet og kom-
mune, (10) funndato, (11) * bak funndato
angir positivt belegg, og en klamme med
symbol som angir beleggets form (F -
fotografi, V – video/filmopptak, L – lyd-
opptak og D – drept/funnet død, om den er
innsamlet og hvor den i så fall er opp-
bevart), (12) observatør(er), med hoved-
observatør(er) nevnt først og uthevet med
*, (13) utbredelsesområdet grovt angitt i
parentes og (14) funnkommentarer.

(Europa nord til Sverige og Danmark, Asia,
Nord-Amerika). Fuglen fra Haugesund
vinteren 1996-97 returnerte for sin andre
vinter og teller ikke som et nytt funn.
Funnene for Akershus og Buskerud i 1997
er de første for de respektive fylker, og
samtidig de første funnene på Østlandet
siden 1989. Funnet fra Akershus i 1997 er
også det første av det som trolig er et par
på en potensiell hekkeplass. Det kan selv-
sagt tenkes at fuglen i Hellesjøvannet i 1998
er identisk med en av fuglene som besøkte
lokaliteten i 1997, men de betraktes som to
uavhengige forekomster.

Svartbrynalbatross Diomedea melanophris
(8 -0 og 0)

(Havområder sørlige halvkule). Vi må til-
bake til 1990 for å finne forrige funn, da en
subadult fugl ble observert ved Andenes,
Andøya i Nordland (Clarke 1992). For
identifikasjon av svartbrynalbatross, se Ji-
guet (2000). Funnet er det første i Sogn &
Fjordane.

Gulnebblire Calonectris diomedea (7/8 - 0 og 1)

(Middelhavet og øyer i den østlige delen
av Atlanterhavet sør for 400 N. Utenom
hekkesesongen regelmessig nord til Bis-
caya og den britiske vestkysten). NSKF har
nylig drøftet problematikken rundt identi-
fikasjon og krav til beskrivelser av gulnebb-
lirer i nordiske farvann med sjeldenhets-
komitéene i Danmark og Sverige, for å få
en mest mulig likartet behandling av nor-
diske funn angående krav til beskrivelser.
De to fuglene fra Mølen 1.6.1996 kom trek-
kende sammen og regnes derfor som ett
funn av 2 ind. Desemberfunnet som her
publiseres er sterkt avvikende fra meste-
parten av funnmassen i Nordsjøområdet og
er også Norges første vinterfunn av arten.
Tidligere funn er fra tidsrommet juni-okto-
ber. Det finnes imidlertid et fåtall vinter-
funn fra både Sverige og Danmark. Dans-
kene hadde sitt seneste 1998-funn 30.10
(Rasmussen 1999). Selv om begge disse
landene har langt flere funn av gulnebblire
enn Norge, er det også for våre nabolands
vedkommende overraskende mange vinter-
funn, sett i forhold til at disse kun utgjør en
liten promille av det svært store tallmate-
rialet fra Storbritannia. For anbefalt identi-
fikasjonslitteratur se Gutiérrez (1998).

Storlire Puffinus gravis (30/32 - 0 og 1)

(Tristan da Cunha, Goughøya og Falklands-
øyene; utenom hekkesesongen i store deler
av Atlanterhavet). Funnet fra 1993 har vært
godkjent lenge, men har ved en beklagelig
glipp ikke blitt publisert før nå. Akerøya-
fuglen opptrådte under meget sterk pålands-
vind og ble for øvrig direkte sammenliknet
med grålire Puffinus griseus!

Middelhavslire Puffinus mauretanicus (6 - 1 og 0)

(Middelhavet. Utenom hekkesesongen
regelmessig nord til kysten av Storbritan-
nia). Seks år siden forrige funn, og det nord-
ligste hittil. Ny art for Møre og Romsdal.
Identifikasjon er behandlet i detalj av Yésou
et al. (1990).

Japanstormsvale Oceanodroma monorhis
(1 - 1 og 0)

Godkjente saker    Accepted records

Svarthalsdykker Podiceps nigricollis
(15/17 – 2/3 og 2)

1996 ROGALAND: 2K+ Gardsvik, Hauge-
sund 22.12 - ut året (*B.O. Høyland,
S.Folkedal,J.K.Ness m.fl.).

1997 AKERSHUS: 2 2K+ Hellesjøvannet,
Aurskog-Høland 17.5-4.6* (F) (* P.
Gylseth, R.Botnermyr, Ø.Hagen, J.
Nystrøm).
BUSKERUD: 2K+ Steinsvika, Hole
19.5 (*L.R.Strøm, V.Ree).
ROGALAND: 3K+ Gardsvik, Hauge-
sund januar - medio mars (*B.O.
Høyland, S.Folkedal, J.K.Ness m.fl.).
Samme som over i 1996.

1998 AKERSHUS: Hellesjøvannet, Aur-
skog-Høland 1.5 (A. Dyresen, J.
Dyresen).
VEST-AGDER: 2K+ Hanangervann,
Farsund 2.5-21.6* (F) (G.Gundersen,
M.Helberg, Knut Olsen, Kåre Olsen,
T.Olsen).

1995 SOGN OG FJORDANE: ad. Gåsvær-
osen, Solund 4.10 (F. Jørgensen).

1996 VESTFOLD: 2 2K+ Mølen, Larvik
1.6 (G.Numme). 2K+ Mølen, Larvik
3.7 (G.Numme).

1998 VESTFOLD: 1K+ Ravnen, Larvik
27.12 (K.A.Monrad, G.Numme).

1993 MØRE og ROMSDAL: 1K+ Ona,
Sandøy 20.6 (E.Knudsen).

1998 ØSTFOLD: 1K+ Akerøya, Hvaler
23.10 (P.Tangen, J.R.Asbjørnsen).

1997 MØRE OG ROMSDAL: 1K+ Ona,
Sandøy 25.9 (E.Grønningsæter, J.R.
Gustad, P. Gylseth, Kj.Schjølberg).

1997 ROGALAND: 2K+ ringmerket Reve-
kai, Klepp 9.8* (F) (*L.O.Eliassen,
*Ø.Slyk, J.Austevik, E.Chapman,
M.Dagsland, A.Haram, K.Vevatne
m.fl.).
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Svarthalsdykker Podiceps nigricollis Hanangervann, Farsund, Vest-Agder mai 1998. Foto: Gunnar
Gundersen.

amerikanske østkysten (Harrison 1983). To
funn i Israel er omtalt av Riddington & Reid
(2000) og van Welie (2000). Dette er Møl-
ens andre fregattfugl, de to foregående fun-
nene av ubestemte fregattfugler stammer
fra Mølen 27.9.1983 og Bamble i Telemark
22.6.1989.

Rørdrum Botaurus stellaris (55/58 - 1 og 1)

(Eurasia fra Spania til Stillehavet og Af-
rika). Første funn i Sogn & Fjordane.

Silkehegre Egretta garzetta (17 - 2 og 2)

Japanstormsvale Oceanodroma monorhis ringmerket Revekaien, Klepp, Rogaland 9.8.1997. Andre
funn i Norge, og på samme sted som førstefunnet året før. Legg merke til helmørk overgump og
tydelige hvite skafter på de 5-6 ytre håndsvingfjærene, den siste karakteren er neppe anvendelig i
felt. Foto: Øyvind Slyk.

(Nordvestlige Stillehavet; overvintrer i tro-
piske deler av Stillehavet og Det indiske
hav). Det må utvilsomt være en av årets
største overraskelser at funn nummer to av
denne ekstreme sjeldenheten skulle komme
allerede året etter første funnet (Høyland
et al. 2000) — og at det atpåtil skulle dreie
seg om et nytt individ på samme lokalitet.
At norske farvann nå har blitt besøkt av
minst to japanstormsvaler som begge to er
fanget helt tilfeldig, gir selvsagt rom for
spekulasjoner om hvor mange av denne
helmørke, mystiske «stormsvalen» som
finnes der ute i havet, like bak horisonten.
De fleste europeiske funnene av denne
arten stammer fra Storbritannia, men japan-
stormsvale ble ikke påvist der i 1997. Ett
ind. ble ringmerket på Isla de Cabrera, Bale-
arene, i den spanske delen av Middelhavet
13. august 1997 (De Juna 1999).

Ubestemt fregattfugl Fregata sp. (3 - 0 og 0)

(Sørlige verdenshav). Fuglen hadde tydelig
rødlig hode, noe som forekommer hos ung-
fugler av tre arter: christmasfregattfugl Fre-
gata andrewsi, storfregattfugl F.minor og
småfregattfugl F.ariel. Funnet godkjennes
derfor som tilhørende en av disse tre artene,
ingen av dem er tidligere påtruffet i Vest-
Europa og kun småfregattfugl er påtruffet
innen Vest-Palearktis (Israel). Christmas-
fregattfugl har en meget begrenset ut-
bredelse i  det nordøstre Indiske hav, denne
arten kan bortimot utelukkes. Storfregatt-
fugl og småfregattfugl har begge vid ut-
bredelse i Stillehavet og  det Indiske hav,
begge artene hekker i tillegg på Trinidad
og Martin Vaz i den sørlige delen av Atlan-
terhavet. Småfregattfugl er påvist på den

1996 VESTFOLD: 2K+ (imm.) Mølen,
Larvik 17.6 (A.F.Mæland).

1994 SOGN OG FJORDANE: 2K+ funnet
død (ikke fersk) Bjørkedal, Førde
5.6* (F) (O.A.Fauske).

1997 HAVOMRÅDENE UTENFOR NOR-
SKEKYSTEN SØR/VEST-AGDER:
2K+ tatt hånd om på skip i Nordsjøen
5.5, ringmerket og sluppet i Slev-
dalsvannet, Farsund 6.5* (F) (R. Jå-
bekk, N.H. Lorentzen m.fl.).

Silkehegre Egretta garzetta Bergskleiva, Stjør-
dal, Nord-Trøndelag november 1997. Fargen
på tøylen og baksiden av tarsen hele veien opp
er viktige karakterer å merke seg for å utelukke
den amerikanske arten snøhegre Egretta thula,
særlig når det gjelder seinhøstfunn som denne.
Snøhegra har gul tøyle også utenom hekketiden,
og gule baksider på tarsen. Foto: Kjetil Aa.
Solbakken.

1998 VEST-AGDER: 2K+ Slevdalsvann,
Farsund 31.1-1.2 og 8.2 (K.S.Olsen,
K.Olsen, T.Olsen). Fuglen var ikke
ringmerket, og derfor ikke den sam-
me som ble sluppet i Slevdalsvann i
mai 1997.

1997 ROGALAND: 2K+ Grudavatn, Klepp
21.5 (*M.Dagsland, T.Andersen, J.R.
Gustad).
NORD-TRØNDELAG: 1K+ Bergs-
kleiva, Stjørdal 8.-12.11* (F) (H.Stol
Øyan m.fl.).
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(Eurasia, Afrika og Australia). Første funn
av arten i Hordaland og Nord-Trøndelag.
Trøndelagsfuglen er også landets seneste,
tidligere ekstremum var fra Vestvågøy,
Nordland 19.-22.10.1986. Både funnet fra
Nord-Trøndelag og Nordland er uvanlig
langt mot nord, men det finnes flere tid-
ligere funn i Nord-Norge helt nord til Finn-
mark.

Egretthegre Ardea alba (49/51 - 2 og 3)

(Nesten kosmopolitisk, men svært lokal
utbredelse i Europa) Nyere taksonomiske
studier plasserer egretthegre i slekten Ardea
(BOURC 1996), noe som taes til følge også
for den norske listen. De to funnene i Nord-
land i mai 1998 regnes som trolig samme
fugl, og teller kun som ett funn. For øvrig
en ganske typisk opptreden både med tanke
på tidspunkt og geografi. Ny art for Oppland.

Stork Ciconia ciconia (81/88 - 0 og 2) etter 1920

(Eurasia og Sør-Afrika; overvintrer i Af-
rika). De to funnene i Hordaland i juli reg-
nes som trolig samme fugl.

Bronseibis Plegadis falcinellus (11/13 - 1/2 og 0)

(Hekker i alle verdensdeler. Nærmeste
populasjoner finnes fra Sør-Europa til
Sentral-Asia). Fuglene ble aldri observert
av ornitologer, men funnet ble gjort kjent

1998 HORDALAND: 2K+ Herdla, Askøy
28.4-1.5* (F) (*G.Nordanger, D.H.
Gjerde, F. Falkenberg m.fl.).
NORDLAND: 2K+ flere lokaliteter på
Vega 10.7-11.8 (J.Antonsen m.fl.).

1996 MØRE OG ROMSDAL: 2K+ Straum-
ane, Leinøy/Bergsøy og Runde, Her-
øy 24.-25.5 (T.Voldmo m.fl.).

1997 ROGALAND: 2K+ Grudavatn, Klepp
22.6* (F) (J.Grønning, E.Mjaaland,
E.T.Ween).
NORD-TRØNDELAG: 2K+ Fossem-
vatnet, Steinkjer 5.6 (P.I.Værnes-
branden).

1998 OPPLAND: 2K+ Vollsdammen,
Nord-Fron 16.-19.05* (F) (S. Bek-
kum, D.L.Fjeldstad, B.R. Løkken,
H.Skuterud, A.Syverhuset).
BUSKERUD: 2K+ Karlsrudtangen,
Ringerike 30.6 (J.L.Hals, B.H.Lar-
sen, K.Myrmo, V.Ree, E.Sande m.
fl.).
NORDLAND: 2K+ Vatnbygda, Faus-
ke 19.5 (E.Schilliås). 2K+ Seines-
vannet, Bodø 21 + 25.5* (F) (M. Eg-
gen).

1998 VEST-AGDER: 2K+ Lunde, Søgne
12.6 (Ø.Fjeldsgård).
HORDALAND: 2K+ Fitjaheio og
Ripel, Omvikdalen, Kvinnherad 2.7*
(F) (A.Helleland, L.Øvstebø). 2K+
Etne, Etne primo juli* (F) (*S.M.
Høyland m.fl.).

1997 NORDLAND: 2 1K+ Hestøysund,
Merøy, Alstahaug primo sept.* (F)
(M.H.Jensen).

En av de i alt 21 skjestorkene Platalea leucorodia som ble observert i Norge i september 1998.
Sjøåsen, Namdalseid, Nord-Trøndelag 22.9. Foto: Morten Vang.

Amerikablesand Anas americana sammen med brunnakker Anas penelope, Eidsvatn, Høylandet,
Nord-Trøndelag 21.6.1997. Foto: Inge Flesjå.

Rødhodeand Netta rufina Rotatjødno, Bømlo, Hordaland 19.9.1997. Den rosa flekken på nebbet
viser at denne høstfuglen er en voksen hunn. Ungfugler har helt mørkt nebb. Foto: Jan Kåre Ness.
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gjennom et avisoppslag med gode bilder i
Helgelands Blad. Dette blir første funn i
Norge siden en hunn ble skutt på Halten,
Frøya Sør-Trøndelag 22.10.1945.

Skjestork Platalea leucorodia
(16/32 til 33 - 0 og 4/21)

(Spredt i Europa, med tyngdepunkt fra Bal-
kan til Det Kaspiske hav. Overvintrer langs
Middelhavet og Atlanterhavskysten fra Den
engelske kanal og sørover). Masseopp-
tredenen av skjestork hører utvilsomt med
blant årets høydepunkter i 1998. Artens
opptreden utenfor hekkeområdene viser et
klart «invasjonspreg» og det går normalt
mange år mellom hver gang dette skjer.
Norge ble berørt av mindre «invasjoner»
høsten 1989 og sist våren 1996 og det lå
således ingenlunde i kortene at vi skulle få
stifte bekjentskap med denne karakteris-
tiske fuglen igjen allerede etter to år. Det
er interessant å merke seg at vårfunnene
gjerne stammer fra Sør-Norge, mens flere
av høstfuglene fra 1989 ble sett i Trøndelag
og samtlige funn fra 1998-invasjonen stam-
mer fra Midt- og Nord-Norge. I Sverige var
forekomsten rekordartet dette året med syv
funn av 19 ind. (Tyrberg 1999), og i Finland
ble hele 34 ind. registrert mot totalt 8 ind.
før 1998 (Lindroos & Luoto 1999). Dette
indikerer at fuglene stammer fra bestandene
i  SØ-Europa heller enn fra SV. Majoriteten
av fuglene i våre naboland ble sett fra mid-
ten av september, og det er liten tvil om at
det dreier seg om de samme bevegelsene
som også Midt-Norge ble berørt av. Skje-
stork er tidligere ikke påtruffet verken i
Møre og Romsdal eller i Nordland.

Rødhalsgås Branta ruficollis (9 – 1/3 og 0)

(Vest-Sibir, spesielt Taimyr-halvøya; over-
vintrer i Sørøst-Europa). Første funn av
arten i Vestfold, og det seneste funnet i
Norge. Det er også første gang mer enn ett
individ er påtruffet samtidig. Vinterlige
værforhold gjorde nok sitt til at flokken kun
ble sett i området denne ene dagen. I Sve-
rige ble det rekordforekomst med hele 25
ind. i 1997 (Tyrberg 1998).

Rustand Tadorna ferruginea (63/102 - 0 og 0)

(Øst-Europa, Asia og Nord-Afrika). Funnet
fra Mølen regnes som et nytt funn i forhold
til den resterende funnmassen i rekord- og
invasjonsåret 1994 (Gustad 1995). Fuglene
fra Hanangervann regnes derimot som tro-
lig samme fugler som på Rauna 11.8 og/
eller Seviga 17.8 1994 (Gustad1995) og tel-
ler derfor ikke som et nytt funn. Dermed
kommer vi opp i 14 funn av totalt minimum
39 fugler i 1994. Over 200 rustender ble
observert i Norden i juli-august 1994, og
det er liten grunn til å konkludere med annet
enn en solid invasjon av ville fugler østfra.
Invasjonen i 1994, med særlig vekt på
materiale fra Storbritannia, er grundig ana-
lysert av Vinicombe og Harrop (1999).

Amerikablesand Anas americana (5 - 1 og 1)

(Nord-Amerika). Forrige funn av denne
amerikanske søsterarten til brunnakke Anas
penelope er helt tilbake i 1989, den gang
ble to hanner observert samtidig i Harva-
landsvatnet på Jæren (Clarke 1991). Sett i
lys av at 383 ind. er observert i Storbritannia
t.o.m. 1998 (Rogers et al. 1999), er arten
påfallende sjelden i Norge. Første funn i
begge Trøndelagsfylkene.

Amerikakrikkand Anas carolinensis (22 - 1 og 6)

(Nord-Amerika). Amerikakrikkand er gitt
artsstatus fom. 2001 (BOURC 2000). An-
tallet individer i 1998 er det største hittil
for denne arten som har vist en sterk økning
i antallet funn de seinere årene. Også i
Danmark (6 funn mot totalt 11 tidligere)
var det rekordforekomster i 1998 (Rasmus-
sen 1999), mens 10 fugler ble observert i
Sverige (Tyrberg 1999).

Blåvingeand Anas discors (3 - 0 og 1)

(Nord-Amerika). Fuglen fra Orreosen antas
å være identisk med den fra Gruda, og teller
ikke som et nytt funn. Begge de to tidligere
funnene fra fastlandet stammer fra Nord-

1998 MØRE OG ROMSDAL: 6 ind (hvorav
fem 1K og en 1K+) Ona, Sandøy
25.9* (F) (E.Grønningsæter, J.R.
Gustad, P.Gylseth, Kj.Schjølberg,
K.B.Sunde). En av fuglene, en 1K,
rastet på Sandøya, Sandøy til 3.10
(G.Gaarder).
NORD-TRØNDELAG: 10 1K+
Lauvsnes, Flatanger 21.9-6.10* (F)
(H.Sørhuus, M.Vang, T.R.Østerås m.
fl.). 2 1K+ Sjøåsen, Namdalseid 20.-
24.9* (F) (A.Indahl, T.Sørhuus, M.
Vang).
NORDLAND: 3 1K+ Stranda, Værøy
4.9-12.10* (F) (B.Grindhaug, M.
Grindhaug).

1997 VESTFOLD: 3 2K+ Jarlsberg, Tøns-
berg 30.11* (F) (*A.W.Clarke, T.
Axelsen, R.Fjelldal, B.Kjellemyr, E.
Wallumrød m.fl.).

Rødhalsgås Branta ruficollis Jarlsberg, Tønsberg, Vestfold 30.11.1997. Det første funnet av mer
enn ett individ i Norge. Tydelige hvite bånd på store og mellomste armdekkerne og store røde
kinnflekker tyder på at alle tre er adulte fugler. Foto: Andrew W. Clarke.

1994 VESTFOLD: 7 ind. på trekk vest Møl-
en, Larvik 15.8 (G.Numme, A.F. Mæ-
land).
VEST-AGDER: 2 1K+ Hananger-
vann, Farsund 20.8 (N.H. Lorentzen).

1997 NORD-TRØNDELAG: 3K+- Eids-
vann, Høylandet 20.-24.6* (F) (*I.
Flesjå, I.Ramstad, M.Vang).

1998 SØR-TRØNDELAG: 2K+ - Buvika,
Skaun 8.11-5.12* (F) (*T.Bollingmo,
D.Bollingmo m.fl.).

1997 SØR-TRØNDELAG: 2K+ - Flønes,
Selbu 19.-20.5 (A.Amundsen, R.
Haugen, T.Haugskott, K.Hellandsjø,
M.Myklebust, G.Rudolfsen, B.G.
Stokke, E.Sæter m.fl.).

1998 ØSTFOLD: 2K+ - Kurefjorden, Ryg-
ge 24.4  (R.Botnermyr).
BUSKERUD: 2K+ - Svarstavika,
Hole 19.-25.4* (F) (*J.L.Hals, *K.
Myrmo, *R.G.Simonsen, K.Grøs-
land).
SØR-TRØNDELAG: 2K+ - Holtvat-
na, Sokndal, Midtre Gauldal 10.5 (*T.
Gimnes, J.E.Larsen, Ø.Solberg). 2K+
- Gaulosen, Trondheim 19.5 (K. Hel-
landsjø, E.Sæter).
NORD-TRØNDELAG: 2K+ - Fal-
stadbukta, Levanger 25.4 (P.I. Vær-
nesbranden). 2K+ - Kvesjøen, Lier-
ne 9.5 (T.Haugskott, E.Sæter, M.
Vang).

1998 ROGALAND: 2K+ - Grudavann,
Klepp 29.-31.5* (V) (*J.Grønning
m.fl.). 2K+ - Orreosen, Klepp 11.6*
(V) (K.R.Mjølsnes).
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land hhv i juni 1991 og mai 1994. I tillegg
ble en U funnet død på Svalbard i mai 1996
(Høyland et al. 2000).

Rødhodeand Netta rufina (11/15 - 2 og 1)

(Europa og Sentral-Asia). Ny art for Horda-
land, Vestfold og Nord-Trøndelag. De tid-
ligere høstfunnene strekker seg frem til okt-
ober, så funnene på Mølen i november 1996
og i Orrevannet frem til ut desember 1998
er verdt å merke seg.

Brilleærfugl Somateria fischeri (2/4 - 1 og 0)

(Nordøst-Sibir og Alaska). De eneste tidlig-
ere norske funn var en - i Vardø havn i
desember 1933 og  to -- og en U i Vardø
havn i februar 1988. Eneste andre funn fra
Europa er fire individer i Russland i 1938
(Gustad 1995). Det er påvist at mer eller
mindre hele verdensbestanden overvintrer
i åpne råker i isen i Beringhavet (Balogh
1997). Det er således svært liten sjanse for
å påtreffe denne arten i Europa. Arten har
overlappende hekkeområder med steller-
and Polysticta stelleri, og det kan tenkes at
de norske funnene gjelder individer som
har slått følge med stellerender vestover.
Artsbestemmelse av voksne hanner i prakt-
drakt er relativt ukomplisert, forutsatt at
blant annet karakteristiske hode- og bryst-
tegninger er observert, men observatører
bør være oppmerksomme på forvekslings-
risiko med hybrider mellom ærfugl Soma-
teria mollissima og stellerand og prakt-
ærfugl Somateria spectabilis. Dessuten kan
ærfuglhanner på vei inn i eklipsedrakt
oppvise en overfladisk likhet. NSKF vil nok
en gang etterlyse rapporter om minst to
trekkobservasjoner gjort av finske ornito-
loger i mai-juni tidligere år.

Harlekinand Histrionicus histrionicus (5 - 0 og 1)

(Island, Grønland, Nord-Amerika og Øst-
Sibir). Første funn av arten i Nordland. For-
rige funn var i Finnmark i 1991 (Jensen &
Mjøs 1998).

Brilleand Melanitta perspicillata (44/45 - 3 og 2)

(Nord-Amerika) Det er antatt at det dreier
seg om tre ulike fugler i Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag i 1997 (en fugl på Ørland,
en på Ørin og en i Steinkjer). Fuglen fra
Lista er en returnerende fast overvintrer, og
teller ikke som et nytt funn slik at total-
summen av nye funn fra 1997 blir de tre
fra Trøndelag. Fuglen fra Sør-Trøndelag i
1998 regnes som trolig samme som den på
samme lokalitet i 1997. Lista hadde hele
tre ulike fugler i 1998, den returnerende
hannen og to nye fugler på høsten.

Svartglente Milvus migrans (34 - 5 og 0)

(Nesten hele Eurasia, Afrika og Australia,
overvintrer vesentlig i Afrika og sørlige
Asia). Med hele 5 funn blir 1997 et rekord-
år. Den norske funnmassen er nokså jevnt
fordelt over perioden april-august, med
noen få slengere i mars og september-okt-
ober (Gustad 1995). Tidsmessig er funnene
fra 1997 derfor nokså normalt fordelt, mens
funnet fra Nord-Trøndelag er det nest sein-
este som er registrert. Ny art for Aust-Agder
og Nord-Trøndelag.

Glente Milvus milvus (79/80 - 0 og 4) etter 1900

(Nord-Afrika og Europa). Observasjonene
fra Borrevannet 7. og 10.5.1998 regnes som
trolig av samme fugl og teller kun som ett
funn. Fuglen fra Jæren i 1998 var trolig
radiomerket. Hvorvidt dette bør tolkes som
et tegn på at fuglen stammer fra fangenskap
er foreløpig usikkert. Det kan bli aktuelt å
endre kategori på dette funnet hvis det kom-
mer frem nye momenter i forhold til dette.

Steppehauk Circus macrourus (28 - 1 og 2)

(Russiske steppeområder mellom Svarte-
havet og Baikal/Yenisei-elva. Sporadisk
hekking i Romania og Ukraina. Overvintrer
Sørøst-Europa, Midtøsten og østover til
India samt mesteparten av Afrika. Viktigste
overvintringsområde trolig i sentrale Øst-
Afrika (Forsman 1999)). Etter flere tiår som
en svært stor sjeldenhet, har steppehauken
nærmest blitt årlig de senere år. Både Sve-
rige og Danmark hadde relativt høye års-
summer i 1997 (Cederroth 1998, Rasmus-
sen 1998).

Enghauk Circus pygargus (25 - 1 og 0)

(Europa nord til SØ-Sverige og Danmark,
Sentral-Asia; overvintrer i Sør-Asia og Sen-
tral- til Sør-Afrika). Lokalitet og tidspunkt
er klassisk.

«Stenghauk» C.macrourus/C.pygargus (23 -1 og 0)

Ørnvåk Buteo rufinus (2 - 0 og 0)

1996 VESTFOLD: ad. - på trekk mot sør-
øst Mølen, Larvik 6.11. (G. Numme).

1997 HORDALAND: 2K+ U Rotatjødno,
Bømlo 17.-19.9* (V) (*P.Mallinson,
Ø.Bie, T.H.Heggland, B.O.Høyland,
J.K.Ness m.fl.).
NORD-TRØNDELAG: 2K+ U Ørin og
Rinnleiret, Verdal og Levanger 8.5-
6.7 (*T.Haugskott, I.Hafstad, M.
Vang).

1998 ROGALAND: 2K+ U Orrevatn, Klepp
22.7-ut desember (*T.Bollingmo, M.
Eggen, J.Grønning, P.K.Slagsvold m.
fl.).

1997 FINNMARK: 3K+ - Mortensnes,
Nesseby 15.6 (H.Heggland).

1998 NORDLAND: 2K+ - Klungsetbuk-
ta, Fauske 15.5* (F) (M.Eggen).

1997 VEST-AGDER: 3K+ - Husebybukta,
Farsund 9.3, 20.4, 29.11 og 27.12
(K.Olsen).
SØR-TRØNDELAG: 3K+ - Brekstad,
Ørland 30.5-2.6 (E.Grønningsæter,
H.Sørheim). 3K+ - Hoøya, Gran-
defjæra, Ørland 13.8 (*F.Falkenberg,
B.Berg, T.E.Brobakk, A.Eriksen).
NORD-TRØNDELAG: 3K+ - Ørin,
Verdal 17.5-1.6 (*M.Myklebust, T.
Haugskott, B.Nyberg, T.Sørhuus m.
fl). 3K+ - Kalvøya, Steinkjer 20.-
22.5* (F) (S.Moe). 3K+ - Kalvøya,
Steinkjer 5.-7.9 (S.Moe).

1998 VEST-AGDER: 3K+ - Husebybuk-
ta, Kviljostranda og Lomsebukta,
Farsund 24.1, 28.9 og 20.11-28.12
(K.Olsen, T.Olsen m.fl.). 2K - Kvil-
jostranda, Farsund 28.9 (T.Olsen m.
fl.). U/1K trakk SØ Steinodden, Lista
fyr 31.10 (A.Johnsen).
SØR-TRØNDELAG: ad. - Hoøya,
Grandefjæra, Ørland 4.7 (B.Nyberg,
E.Sæter).

1997 VESTFOLD: 2K+ Mølen, Larvik 27.7
(*A.Gullberg, I.Akselsen-Gullberg).
AUST-AGDER: 2K+ Karterød, Aren-
dal ultimo mai* (F) (C.Steel).
VEST-AGDER: 2K+ Slevdalsvannet,
Farsund 17.5 (G.Gundersen, N.H.
Lorentzen).
ROGALAND: 2K+ Hodne, Klepp 20.
4 (M.Kersbergen).
NORD-TRØNDELAG: 1K+ Gjørv,
Inderøy 29.9 (M.Vang).

1998 ØSTFOLD: 2K+ Hærsetsjøen, Trøg-
stad 11.4 (Å.S.Fredriksen, P.A. Jo-
hansen).
VESTFOLD: 2K+ Borrevannet, Borre
7.5 (Ø.Mortensen) og 10.5* (F) (*Ø.
Mortensen, A.Clarke, J.F. Karlsen
m.fl.).

VEST-AGDER: 2K+ Lista fyr, Far-
sund 9.5 (G.Gundersen, N.H.Lorent-
zen m.fl.).
ROGALAND: 2K+ Orrevatn, Klepp
13.4* (V) (*M.Dagsland, L.O.Elias-
sen, M.Kersbergen, K.R.Mjølsnes, E.
Mjaaland m.fl.).

1997 VEST-AGDER: 2K Slevdalsvannet og
Gunnarsmyra, Farsund 1.5 (*G.Gun-
dersen, *T.B.Vestøl, N.H.Lorentzen).

1998 VEST-AGDER: 1K Lista fyr-Slev-
dalsvannet, Farsund 4.-6.9 (*G.Gun-
dersen, *N.H. Lorentzen, A. Johnsen,
T.A. Andersen).
ROGALAND: 1K Hodne, Klepp 1.9
(*O.Bryne, *G.Kristensen, *E.Mjaa-
land, J.Austevik, K.R.Mjølsnes m.
fl.). Fuglen ble videofilmet, men opp-
taket dokumenterer ikke artstilhørig-
heten og funnet er godkjent ut i fra
beskrivelsen.

1997 VEST-AGDER: 2K Kviljoodden og
Slevdalsvannet, Farsund 18.-19.5
(*T.A.Olsen, T.Andersen, J.Grøn-
ning, G.Gundersen, J.R.Gustad, T.
Jensen m.fl.).

1997 VEST-AGDER: 2K+ U Slevdalsvan-
net, Farsund 26.6 (T.Olsen).

1996 VESTFOLD: ad. Mølen, Larvik 7.5
(G.Numme, K.-A.Monrad).
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(Øst-Europa og Sentralasia (nominatunder-
arten  rufinus), Nord-Afrika (cirtensis)).
Ørnvåken er kun påtruffet én gang tidligere
i Norge, ved Borrevannet, Horten, Vestfold
6.9.1986 (Bentz 1988). Danmark ble besøkt
av to fugler i august 1996 (Rasmussen 1998).

Rødfalk Falco naumanni (1 - 0 og 0)

(Middelhavet, videre østover gjennom Sen-
tral-Asia til Kina. Langdistansetrekker som
overvintrer i Øst- og Sør-Afrika). Første
funn av denne arten i Norge, og på en mildt
sagt uventet plass. Rødfalken er over hele
Europa i sterk tilbakegang, og den totale
populasjonen i Vest-Palearktis er beregnet
til 12.500 – 18.000 par. I Spania, som frem-
deles har majoriteten av den europeiske be-
standen, hekket det anslagsvis 100.000 par
i 1950. Dette var redusert til ca. 5000 i 1990
(Forsman 1999). Rødfalken trekker på bred
front til overvintringsplassene i Afrika i
perioden august-oktober, og kan under trek-
ket opptre sammen med tårnfalk Falco
tinnunculus og aftenfalk F. vespertinus i
løse flokker. På overvintringsplassen kan
de danne flokker på tusener av fugler.
Fuglen oppbevares på Zoologisk Museum
i Trømsø. Pr. 1998 er det gjort 7 funn i Dan-
mark (Rasmussen 1999) og 9 funn i Sverige
(Cederroth 1999).

Aftenfalk Falco vespertinus (84/86 - 5 og 2)

(Øst-Europa og Asia; overvintrer i Afrika).
De to observasjonene i Røyken kommune,
Buskerud 22.5.1997 regnes som trolig  av
samme ind. og teller kun som ett funn.
Fuglen som ble fanget på Gydafeltet i Nord-
sjøen i august 1997 ble sendt til land og

1996 HAVOMRÅDENE UTENFOR NOR-
SKEKYSTEN N: 2K - funnet død på
reketråler på Hopendjupet (ca. 760 N,
30-320 Ø) 25.7* (F) (J.A.Heggesand).

Sittende ungfugler av aftenfalk Falco vespertinus kan, i tillegg til hodetegningene, skilles fra ungfugler
av lerkefalk Falco subbuteo på distinkt tverrstreking på halens overside og lyse tverrbånd på tertiærer
og store armdekkere. Ulvenvannet, Os, Hordaland september 1997. Foto: Terje Kolaas.

Aftenfalk Falco vespertinus Ulvenvannet, Os, Hordaland 6.9.1997. Sett rett under i fra kan unge
aftenfalker ligne sterkt på lerkefalk Falco subbuteo, men legg merke til kortere mustasjestrek, bred
mørk vingebakkant og mindre distinkt streking i brystet. Foto: Ingvar Grastveit.

1996 VESTFOLD: ad. - Mølen, Larvik 2.5
(G.Numme).
VEST-AGDER: 2K+ U Brennåsen,
Songdalen 20.5-1.6 (*O.Jørgensen,
K.S.Olsen, M.Vang m.fl.).

1997 ØSTFOLD: 1K Os kirke, Rakkestad
6.-7.9 (T.Gustavsen).
BUSKERUD: 2K - Bjørnstad, Røyk-
en 22.5 (P.Gylseth, S.E.Rønnestad).
2K+ - Spikkestad, Røyken 22.5 (J.L.
Hals).
VEST-AGDER: 1K Lista fyr, Farsund
21.9 (J.R.T.Asbjørnsen, A.Johnsen).
HAVOMRÅDENE UTENFOR NOR-
SKEKYSTEN SØR: 1K - Gydaplatt-
formen 15.8* (F) (M.Dagsland,
E.Jacobsen, M.Kersbergen, J.Nes-
vold m.fl.).
HORDALAND: 1K Ulvenvatnet, Os
6.-13.9* (V) (Ø.Bie, I.Grastveit, T.
Heggland, T.H.Heggland, D.Rim-
mereid).

1998 OPPLAND: 1K Haugseter v/Vinster-
vann, Øystre Slidre 1.8 (*P.H.Gyl-
seth, J.Nystrøm, A.Thune).
VEST-AGDER: 2K+ U Øymona, Far-
sund 10.9 (K.Olsen).

Triel Burhinus oedicnemus 2K+ Lista fyr, Farsund, Vest-Agder august 1997. Det er ikke lett å skille
ungfugler fra voksne på drakten, men aktiv svingfjærmyting avslører at denne fuglen er adult.
Foto: Gunnar Gundersen.
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tatt hånd om, men døde 18.8. Ny art for
Buskerud. Både den geografiske og tids-
messige fordelingen er relativt typisk. Vest-
foldfunnet fra 2. mai 1996 er dog det tidlig-
ste noensinne.

Triel Burhinus oedicnemus (7 - 3 og 0)

(Europa vest til Storbritannia og nord til
Polen; rundt Middelhavet, østover til Sen-
tral- og Sør-Asia. Overvintrer SV-Europa,
vesentlig i nordlige Afrika og det Indiske
subkontinent (Hayman et al. 1986)). Med
tre funn står 1997 som et foreløpig rekordår
i Norge. Fuglen på Utsira representerer før-
ste funn i Rogaland, og er samtidig det tid-
ligste vårfunnet i Norge.

Hvitbrystlo Charadrius alexandrinus
(25 - 1 og 0) etter 1900

(Nord- og Sør-Amerika, Europa nord til
Sør-Sverige, store deler av Afrika og Asia).
Forrige funn er helt tilbake til 1991, også
den gang en ad. - i Orrevannet (2-6.juni).

Sibirlo Pluvialis fulva (9/10 - 1 og 1)

(Tundraområder i Sibir fra Yamal ved ca.
700 Ø og østover til vestlige Alaska. Over-
vintringsområdet er enormt, og strekker seg
fra sørlige USA til østlige Afrika. Størst
konsentrasjoner fra India og østover over
de store øyene i Stillehavet til Hawaii (Byr-
kjedal & Thompson 1998)). At arten skulle
bli funnet hekkende på Svalbard må sies å
være en av årets store overraskelser i 1997.
Sibirloens vestgrense går ved ca. 700 Ø på
Yamal-halvøya (Byrkjedal & Thompson
1998) og hekkingen ved Ny-Ålesund rep-
resenterer trolig det første hekkefunnet i
Vest-Palearktis. Funn av voksne individer
om sommeren er ganske typisk for denne
arten i Norge, noe som også gjelder for
mange andre land i Vest-Europa, blant

Damsnipe Tringa stagnatilis Ørin, Verdal, Nord-Trøndelag 12.5.1997. Merk det lange, helt rette og
ekstremt tynne nebbet. Foto: Morten Vang.

Flekksnipe Actitis macularia Nordvik, Utsira, Rogaland 28.5.1997. I tillegg til grovt flekket underside
skiller flekksnipa seg også fra sin europeiske nære slektning strandsnipa Actitis hypoleucos på lyst
rosa eller orange nebb med mørk spiss. Foto: Jan Kåre Ness.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius Mølen, Larvik, Vestfold 25.2.1997. Merk det korte robuste
nebbet og ensfarget grå overside. Foto: Viggo Ree.

1997 ROGALAND: 2K+ Perleneset og Her-
berg, Utsira 29.4* (F) (*J.K.Ness, S.
Folkedal, A.Grimsby, G.Mobakken
m.fl.).
VEST-AGDER: 2K+ Gunnarsmyra og
Vågsvollvoien, Farsund 14.5* (F)
(M.Eggen, N.H.Lorentzen,  A.F. Mæ-
land). 2K+ Vågsvollvoien, Farsund
8.-11.8* (F) (*M.Eggen, G.Gunder-
sen, T.Jensen, R.Jåbekk, J.E.Røer
m.fl.).

1997 ROGALAND: 2K+ - Orrevatn, Klepp
24.5* (F) (*B.O.Høyland, *K.R.
Mjølsnes, E.Eikehaug, A.Klovning,
Ø.B.Nilsen m.fl.).

1995 NORDLAND: Ad. - Røstlandet, Røst
30.6 + 6.7* (F) (S.Baines, O. Zeiske).

1997 SVALBARD: Hekking Ny-Ålesund
16.6-20.7. - + U observert 16.6* (F),
reir med 4 klekte egg funnet ca. 20.7
(V.Bunes, O.Djøseland, F.Mehlum).

1998 NORDLAND: Ad - Røstlandet, Røst
14.-15.6* (F) (M.Eggen, J.Stener-
sen). 1 ind. (tr. samme) Røstlandet,
Røst 25.6 (S.Baines).
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annet Storbritannia. I Sverige og Finland
noteres en mye høyere andel ungfugler i
trekktiden om høsten. De første funnene
for Nordland.

Bonapartesnipe Calidris fuscicollis (10-1 og 2)

(Nord-Amerika; overvintrer i Sør-Amerika).
Forrige funn var på Lista i august 1994 (Gu-
stad 1995). Fuglen fra Jomfruland i oktober
1998 er spesiell på flere måter. Den er
landets første ungfugl, landets seneste høst-
funn og det første funnet av arten på Østlan-
det.

Alaskasnipe Calidris melanotos (60/66 - 7 og 1)

(Sibir fra Taimyr til Beringstredet og Nord-
Amerika). Årstotalene for alaskasnipe var-
ierer mye, med 7 funn gav 1997 den høyeste
årstotalen som er registrert, én mer enn tid-
ligere rekordår fra 1985 og 1993 (inkl. 93-
funnet som presenteres her). Både loka-
liteter og tidspunkt er rimelig typiske. Det
er interessant å merke seg at det også i
Sverige ble sett uvanlig mange alaskasniper
dette året. 11 ind. var den nest høyeste års-
summen gjennom tidene, og det var en
langt større andel vårfunn enn normalt
(Cederroth 1998). I Storbritannia, der de
normalt har en klar majoritet av høstfunn,
var 1997 et helt gjennomsnittlig år (Fraser
et al. 1999).

Damsnipe Tringa stagnatilis (12 - 2 og 1)

(Sørøst-Europa, Asia; de fleste overvintrer
i Afrika og India). De første funnene for
Vest-Agder og Nordland. Selv om den nor-
ske funnfrekvensen er klart økende, er arten
likevel forbausende sjelden hos oss sam-
menliknet med Sverige der det ble sett 19
ind. i 1997 og 22 i 1998 (Tyrberg 1998,
1999).

Gulbeinsnipe Tringa flavipes (8 - 1 og 1)

(Canada og Alaska; overvintrer sørlige
USA, Mellom- og Sør-Amerika). De to
observasjonene fra Orrevannet 20.-22.5 og
2.6 1997 kan muligens dreie seg om ulike
fugler, men de er vurdert til å trolig gjelde
samme fugl og teller derfor kun som ett
funn. To år etter hverandre med funn på
denne godt besøkte lokaliteten, fire år etter
rekordåret 1993 med tre funn (Gustad
1995).

Tereksnipe Xenus cinereus (5 - 0 og 2)

(Finland og østover gjennom nordlige
Russland; overvintrer i kystområder i Af-
rika, Asia og Australia). Over 12 år etter
forrige funn ble endelig tereksnipa igjen
påvist innenfor landegrensene. To funn
samme år må sies å være uventet sett i lys
av dette, men 1998 var et rekordår også i
Storbritannia med fem funn (Rogers et al.
1999). I Sverige er det sett hele 114 indi-
vider t.o.m. 1998, og arten er fjernet fra Rk-
listen f.o.m. 1998 (Cederroth 1999). Forrige
funn skriver seg fra Røst 20.mai 1986
(Bentz 1988).

Flekksnipe Actitis macularia (1 - 1 og 0)

(Store deler av Nord-Amerika, overvintrer
i Sør-Amerika sør til Argentina (Hayman
et al. 1986)). Funnet er nærmere omtalt av
Mobakken (2001). Dette er det første funnet
fra fastlands-Norge. Fra tidligere finnes et
over 200 år gammelt funn fra Svalbard (Ree
1994). Selv om arten hører med blant de
årvisse transatlantiske vaderne i Storbritan-
nia med 119 funn frem til og med 1997
(Rogers et al. 1998), er den forbausende
sjelden ellers i Nord-Europa. Fra Sverige
finnes kun to funn, hvorav ett fra mai. Også
i Finland er det gjort to vårfunn (Cederroth
1998). Maifunn faller sammen med artens
vårtrekk og var ikke uventet sett i lys av
amerikanske vaderarters tendens til å dukke
opp i Norge i forbindelse med vårtrekket.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
(48/55 – 6/10 og 1) etter 1950, utenom Svalbard, Jan
Mayen og de arktiske havområder

(Sirkumpolar i høyarktisk sone; overvintrer
pelagisk i det sørlige Atlanterhavet og
Stillehavet). Fuglen som oppholdt seg i
havna i Lillesand rundt årsskiftet 1990-91
representerer først funn i Aust-Agder, og
er nærmere omtalt av Lislevand (2000).
1997 blir stående som et rekordår for arten,
noe som ikke minst skyldes de mange
individene fra Finnmark. Vi må tilbake til
1986 for å finne forrige funn fra vinterhalv-
året da 4 ind. ble observert på Revtangen,
Jæren 7.3 (Bentz 1988).

Svartehavsmåke Larus melanocephalus
(22 - 4 og 1)

1997 ROGALAND: 2K+ Revtangen, Klepp
18.7* (V) (*G.Kristensen, M. Dags-
land, E.Mjaaland m.fl.).

1998 TELEMARK: 1K Jomfruland, Kra-
gerø 16.-17.10* (F) (*R.Solvang, T.
Lohne, K.Sørensen m.fl.).
MØRE OG ROMSDAL: 2K+ Male,
Fræna 1.-2.8* (F) (E.Grønningsæter,
S.I.Male, K.B.Sunde).

1993 FINNMARK: 2K+ Ekkerøy, Vadsø
24.-28.5* (F) (J.R.Beck, J.Bruun,
M.Leach, T.Leach, J.A.Olsen).

1997 ROGALAND: 2K+ Grudavatn, Klepp
19.-22.6 (*L.O.Eliassen, Ø.Slyk,
K.Vevatne). 2K+ Kvassheim fyr, Hå
21.6* (F) (J.Grønning, G.B.Krone, E.
Mjaaland).
MØRE OG ROMSDAL: 2K+ Male,
Fræna 15.6* (F). (E.Grønningsæter,
S.I.Male, K.B.Sunde).
SØR-TRØNDELAG: 2K+ Flønes, Sel-
bu 19.-20.5* (F) (A.Amundsen, T.
Haugskott, M.Myklebust, E.Sæter m.
fl.).
NORD-TRØNDELAG: 1K Rinnleiret,
Levanger 17.9 (*M.Vang, I.Hafstad).
FINNMARK: 2K+ Kramvik, Vardø
24.-25.5* (F) (*H.Heggland, M.Gün-
ther). 2K+ Ekkerøy, Vadsø 25.5 (H.
Heggland).

1998 ROGALAND: 1K Gruda, Klepp 7.-8.
9* (V) (*E.Eikehaug, M. Kersberg-
en, K.R.Mjølsnes m.fl.).

1994 NORDLAND: 1K+ Røstlandet, Røst
4.-6.9* (F) (S.Baines).

1997 VEST-AGDER: 1K+ Seviga, Lista fyr,
Farsund 26.7 (*P.Kehrli, R.Muheim,
F.Nieuergelt).
NORD-TRØNDELAG: 2K+ Ørin,
Verdal 12.5* (F) (*M.Vang, B.Ny-
berg, T.R.Østerås m.fl.).

1998 VESTFOLD: 1K+ Mølen, Larvik 27.7
(*G.Klaveness, K.P.Gade).

1997 ROGALAND: 2K+ Orrevatn, Klepp
20.-22.5 + 2.6* (F) (*E.M.Andreas-
sen, G.Kristensen, M.Kersbergen,
S.Larsen, O. Lepsøe).

1998 ROGALAND: 2K+ Orrevatn, Klepp
20.-22.6* (V) (*K.R.Mjølsnes, T.
Andersen, M.Dagsland, P.K.Slags-
vold m.fl.).

1998 SØR-TRØNDELAG: 2K+ Gaulosen,
Melhus 27.6* (F) (*E.Sæter, K.Aa.
Solbakken, Ø.R.Størkersen, M.Myk-
lebust, T.Bollingmo m.fl.).
NORDLAND: 2K+ Røstlandet, Røst
22.6* (F) (*P.Haldén, *M.W.Wallin-
gatan).

1997 ROGALAND: 2K+ Nordvik, Utsira
28.5* (F) (*G.Mobakken, A.Grims-
by, B.O.Høyland, O.Lepsøe, J.K.
Ness).

1990 AUST-AGDER: 1K Lillesand havn,
Lillesand 31.12* (F) (H.Vesterhus).

1991 AUST-AGDER: 2K Lillesand havn,
Lillesand 1.1-4.1* (F) (H.Vesterhus).
Samme som 31.12 1990.

1996 FINNMARK: 2K+ i myting til vinter-
drakt Mortensnes, Nesseby 23.-26.6*
(F) (J.Grønning, J.P.Leidland, J.K.
Ness m.fl.).

1997 VESTFOLD: 2K+ Mølen, Larvik 25.
2* (F) (G.Numme, B.Kjellemyr, K.A.
Monrad, A.F.Mæland, V.Ree).
ROGALAND: 2K+ Revekai, Klepp
3.10* (F) (*G.Kristensen, E.Mjaa-
land, S.Hobberstad m.fl.). 1K Obre-
stad, Hå 18.-25.10* (F, V) (*M.Dags-
land, M.Kersbergen, G.Kristensen
m.fl.).
FINNMARK: 2 ind. 2K+ trakk øst
Mortensnes, Nesseby 15.6 (H.Hegg-
land). 2K+ U Ekkerøy, Vadsø 16.-
17.7* (F) (H.Heggland, J.A.Olsen,
T.Pedersen m.fl.). 4 2K+ Mortensnes,
Nesseby 1.8 (H.Heggland).

1998 FINNMARK: 1K Vadsøya, Vadsø 17.
10 (H.Heggland).

1995 VESTFOLD: 2K på trekk mot vest
Mølen, Larvik 27.5 (G.Numme).

1997 OSLO: 2K Sandaker, Oslo 10.9 (K.
Eie).
ROGALAND: 1K Breiavannet, Sta-
vanger 6.11-31.12* (F)  (*O.Bryne,
M.Dagsland, M.Kersbergen, G.Kris-
tensen m.fl.).
HORDALAND: 1K Byparken og
Ortuvann, Bergen 21.11-31.12* (F)
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(Spredt i Europa, størst konsentrasjoner i
øst rundt Svartehavet) Fuglen som over-
vintret i Bergen fra november 1997 til mai
1998 bar en rød PVC-ring med inskrip-
sjonen «H 775». Den var merket som pullus
Szeged-Fehértó, Csongrád, Ungarn 18.6
1997. Utrolig nok var også førstefunnet for
Hordaland en ungarskmerket fugl, ved
Tveitevannet i Bergen i juli-oktober 1996
(Høyland et al. 2000). Også fuglen som
overvintret i Stavanger 1997-98 var farge-
merket, nærmere bestemt som pull. i Belgia
i 1997.

Sabinemåke Larus sabini (72/77 – 22/28 og 3/4)
utenom Svalbard, Jan Mayen og de arktiske hav-
områder

(Sirkumpolar i høyarktisk sone. Om vin-
teren pelagisk i Sør-Atlanteren). I midten
av september 1997 presset kraftig vestavind
rekordmengder av sabinemåker inn mot
kysten av Danmark, Sverige og Sør-Norge.
Mange utmattede fugler ble værende i våre
havområder til ut i oktober. I Danmark ble
rekordsummen 440 observert (Søby &
Christensen 1999). Også i Sverige var ca.
140 fugler 6-7 ganger flere enn tidligere
bestenotering (Cederroth 1998). I Stor-
britannia stoppet årstotalen på 383, med en
uvanlig spredt fordeling (Fraser et al. 1999).
Det virker derfor som om invasjonen til
Norden ikke kom inn gjennom Den engel-
ske kanal som ved tidligere massefore-
komster i Vest-Europa, men snarere på en
mer nordlig rute inn i Nordsjøen. Det er
bare å beklage at kun ca. 50 % av de norske
fuglene som ble observert i september
1997, er rapportert til NSKF. 27 fugler er
således ikke helt representativt for fore-
komsten disse unike sjøfugldagene. Fore-
komsten av fire adulte fugler samtidig i
Nesseby, Finnmark i begynnelsen av august
1997 er verdt å merke seg.

Kanadahettemåke Larus philadelphia
(3-2 og 0)

(Nord-Amerika; overvintrer langs vest- og
østkysten sør til Mexico). Andre året på rad
med adulte fugler i Vest-Agder og Nord-
Trøndelag på våren. Det kan ikke utelukkes
at det dreier seg om de samme individene,
men fuglene kategoriseres som «mulig
samme» og teller som nye funn.

Ringnebbmåke Larus delawarensis (22-0 og 2)

(Nord-Amerika; overvintrer fra USA til
Mexico. Små antall overvinter årlig langs

(F.Falkenberg, J.E.Hafsmo, G.R. Kal-
lestad, T.Lislevand, A.T.Mjøs m. fl.).
NORD-TRØNDELAG: 2K Ørin, Ver-
dal 27.-28.5 (*M.Vang, I.Hafstad, A.
Indahl,  T.Sørhuus m.fl.).

1998 VEST-AGDER: 2K Nordhasselbukta,
Lista, Farsund 28.8 (*R.Fjelldal, T.
Nilsen, T.Sande).
ROGALAND: 2K Breiavannet, Sta-
vanger 1.1-4.2* (F)  (*O.Bryne, M.
Dagsland, M.Kersbergen, G.Kristen-
sen m.fl.). Samme som i nov.-des.
1997.
HORDALAND: 2K Byparken, Ber-
gen 1.1-9.5* (F) (F.Falkenberg, T.
Lislevand, A.T. Mjøs m.fl.). Samme
som i nov.-des. 1997.

1993 VESTFOLD: 2K Mølen, Larvik 23.1
(T.E.Høgsås, O.Sandvik).

1994 FINNMARK: Ad. Vadsøya, Vadsø
28.7* (F) (J.R.Beck).

1997 ØSTFOLD: 1K Søndre Jeløy, Moss
17.9 (H.Ellingsgård, P.Tangen). 1K
Bastangen, Vesterøy, Hvaler 21.9*
(F) (*A.Gullberg, *M.Klann).
OSLO: 1K Østensjøvannet, Oslo 14.9
(Ø.Hagen).
AKERSHUS: 1K Rolfstangen, Bær-
um 16.9 (*K.Eie, P.Gylseth, T.Heller-
en).
BUSKERUD: 1K Tyrifjorden, Ringe-
rike 23.9 (*V.Bunes, B.H.Larsen, K.
Myrmo, V.Ree).
VESTFOLD: 1K Mølen, Larvik 17.9
(B.Kjellemyr, K.-A.Monrad, G.
Numme).
VEST-AGDER: 1K Verevoien, Far-
sund 12.-13.9 (*A.Johnsen, G.Gun-
dersen,T.O.Hansen, N.H. Lorentzen,
T.B.Vestøl m.fl.).
ROGALAND: 1K Åkrasanden, Kar-
møy 14.9* (F) (*S.Folkedal, J.O.
Folkedal, J.K.Ness). 1K Nærland, Hå
16.-17.9* (V) (*M.Dagsland, S. Hob-
berstad, M.Kersbergen m.fl.). 1K
Solastranden, Sola 17.9 (*G.Kristen-
sen, M.Dagsland, M.Kersbergen). 1K
Obrestad, Hå 2.-3.10 (*G.Kristensen,
*K.R.Mjølsnes, *E.Mjaaland m.fl.).
MØRE OG ROMSDAL: 1K Syltørene,
Surnadal 7.9 (J.Heggset, T.Ålbu,
Ø.Ålbu). 2 (1K og ad.) Karihola,
Kristiansund 10.9 (H.B.Hansen). 1K
Ona, Sandøy 4.10 (P.Gylseth).
SØR-TRØNDELAG: 1K Valsneset,
Bjugn 18.9 (*T.Haugskott, M.Vang).
1K Ervik, Bjugn 20.-22.9* (F) (J.T.
Nilsen, M. Nilsen).
NORD-TRØNDELAG: 1K Aglen, Ot-
terøy, Namsos 17.9 (I.Flesjå). 1K Ag-
len, Otterøy, Namsos 19.9 (I. Flesjå).

1K Sklinna, Leka 9.10 (T. Haugskott,
F.Jacobsen, M.Vang).
FINNMARK: Ad. Mortensnes/Ber-
gebyelva, Nesseby 20.-27.6* (F)
(*M.Eggen, *G.Kristensen, B.Cas-
slén, J.R.Gustad, P.K.Slagsvold m.
fl.) 4 ad. Mortensnes - Bergebyelva,
Nesseby 6.-7.8* (F) (*H.Heggland,
M.Alestalo, K.H.Heine, J.A.Olsen,
H.Paalosmaa). 3 1K Mortensnes,
Nesseby 7.9 (H.Heggland).

1998 ROGALAND: Ad. Utsira 6.9 (G. Mo-
bakken). 1K trakk nord, Eigerøy fyr,
Egersund 25.10 (J.Grønning, D.Lien,
L.A.Lien, I.Sleveland)
FINNMARK: 2 ad. Nesseby kirke,
Nesseby 26.8 (H.Heggland).

1997 VEST-AGDER: Ad. Listahavn, Far-
sund 20.-21.3* (F) (*N.H.Lorentzen,
M.Eggen, T.O.Hansen).
NORD-TRØNDELAG: Ad. Vinge,
Stjørdal 13.4 (E.Sæter).

1997 SØR-TRØNDELAG: Ad. Klæbu dyre-
park, Klæbu 6.-26.6,  10. + 16.7 (*M.
Myklebust, B.E.Borowiec, K.Aa.
Solbakken).

1998 ROGALAND: 2K Vågen, Sandnes
31.1-6.6* (F) (*A.T.Mjøs, J.Auste-
vik, B.O.Høyland, R.Jåbekk, N.H.
Lorentzen, J.S.L. Ludvigsen, Ø.Syv-
ertsen m.fl.). 3K Sandnes havn, Sand-
nes 1.6* (F) (*J.K.Ness, H.J.Alfsen,
D.Wiig). 2K Vågen, Sandnes 7.11-
ut året* (V) (J.Austevik, K.R.Mjøls-
nes m.fl.).
HORDALAND: Ad. Store Lunge-
gårdsvann og Byparken, Bergen 12.-
13.3 + 11.12 - inn i 1999. (*A.T.Mjøs,
L.E.Johannesen, T. Lislevand m.fl.).
SØR-TRØNDELAG: Ad. Nidarø, Nid-
elva, Trondheim 7-11.5* (F) (*E.
Sæter, K.Aa.Solbakken). Ad. Jern-
banestasjonen, Trondheim, Trond-
heim 26.-27.5 (M.Venås).

1.vinter svartehavsmåke Larus melanocephalus Byparken, Bergen, Hordaland november 1997. Merk
relativt lange mørke bein, kort og kraftig nebb og mørkere dekkfjær på vingen sammenlignet med
1.vinter hettemåke Larus ridibundus. Foto: Frode Falkenberg.
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europeiske kyster). Sandnesfuglen ble opp-
daget av et samlet NSKF med lokale for-
sterkninger, under en pause i saksgjennom-
gangen på møtet på Revtangen i januar
1998. Funnet er nærmere omtalt av Mjøs
& Ness (1998), og returnerte også neste
vinter fra primo november. Ytterligere en
subad. fugl ble observert og fotografert på
lokaliteten i juni. Disse to fuglene fra Sand-
nes er de eneste nye, fuglene fra Klæbu/
Trondheim og Bergen er returnerende gam-
le kjenninger.

Grønlandsmåke Larus glaucoides Individer som
viste karakterer til underarten kumlieni (1-1 og 1)

(Kanada; overvintrer i Nord-Amerika) Fug-
len fra 1995 vurderes som trolig samme
som førstefunnet for Norge fra Vadsø havn
27.3.1995 (Høyland et al. 2000), men obs-
ervasjonen nevnt her er 18 dager tidligere.
Beleggsmaterialet på fuglen fra Vadsø i
1998 dokumenterer kun at fuglen er en
grønlandsmåke, mens beskrivelsen inne-
holder detaljer on svingfjærmønstring som
plasserer fuglens opprinnelsessted en plass
i nordlige Kanada.

Rosenmåke Rhodostethia rosea (5 - 0 og 1)

(Sirkumpolar; spredt med tyngdepunktet i
NØ-Sibir). Første funn i Norge siden 1981,
da en ad. ble fotograftert på Sklinna, Leka

i Nord-Trøndelag 21.5 (Michaelsen 1985).
Ny art for Vest-Agder.

Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus
(19/20 - 2 og 1)

(Sørøst-Europa og sentrale Asia; overvin-
trer i Afrika, Sørøst-Asia og Oseania).
Første funnet i  Vestfold. Norge ble stående
urørt av den vanvittige invasjonen som inn-
traff i sørlige Sverige og Danmark i midten
av mai. I Sverige ble minimum 1542 fugler
observert, derav ca. 1390 fugler i Skåne
14.5. Den største flokken var på hele 262
fugler i Krankesjön samme dag (Cederroth
1998). Omtrent tilsvarende tall ble rappor-
tert fra Danmark, der invasjonen begynte
på Bornholm og Sjælland 13.5 og toppet
seg 14.5 med ca. 1273 fugler spredt nord
til Vejlerne ved Limfjorden (Thorup et al.
1997). I Danmark gikk totalt 17-19 par til
hekking på to lokaliteter (Vest-Amager og
Tøndermarsken), men ingen unger kom på
vingene (Grell & Rasmussen 1997).

Alpeseiler Apus melba (10 - 1 og 1)

(Middelhavsområdet og østover til Hima-
laya. Overvintrer i Afrika og India (Chantler
& Driessens)).Forrige funn var ved Holm-
lia, Oslo 30.8 1991 (Bosy & Clarke 1993).
Sverige har totalt 22 funn tom. 1997, ingen
i 1997 eller 1998 (Cederroth 1998, 1999).

Blåkinnbieter Merops persicus (0 - 0 og 1)

(Nord-Afrika, Midtøsten og Asia; over-
vintrer i Afrika). Første funn i Norge. Den
fargerike fuglen tiltrakk seg heldigvis opp-
merksomhet, da den dukket opp på Lokøy
vest for Sotra 22.6. Fuglen ble fotografert
med et kompaktkamera med en liten zoom,
og rapportert per. telefon til Zoologisk
Museum i Bergen som bieter Merops api-
aster. Da nyheten om «bieteren» nådde
feltornitologer i Bergen et par dager seinere,
ble fuglen vurdert som trolig forduftet og
ikke ettersøkt. Da bildene ankom noen uker
seinere, var det for seint å angre på det! I
1998 ble en blåkinnbieter observert også
på Åland 30.5, i Dalarna i Sverige 8.-11.6
(Cederroth 1999) og ved Husby Sø og
Nørre Sø, Vestjylland, Danmark hhv. 6. og
12.7 (Rasmussen 1999). Funnserien kan

Juvenil sabinemåke Larus sabini Åkrasanden, Karmøy, Rogaland 14.9.1997. Merk den tydelige
mørke stripen på vingens underside — en viktig draktdetalj å være på utkikk etter. Foto: Jan Kåre
Ness.

Ringnebbmåke Larus delawarensis Vågen, Sandnes 31.1.1998. Denne ungfuglen er unormalt mørk,
særlig den nesten helmørke halen er ekstrem selv for ringnebbmåke. Den grove vatringen på over-
gumpen og de øvre stjertdekkerne, i tillegg til formen og den mørke brunfargen på mellomdekkernes
fjærfyll, er andre karakterer å bite seg merke i på dette illustrative bildet. Foto: Jan Kåre Ness.

1995 FINNMARK: Ad. Vadsø havn, Vadsø
9.-10.3 * (V) (H.Assinen, T.Numm-
inen, R.Suni).

1997 NORDLAND: 3K Henningsvær, Våg-
an 4.-8.3* (F) (J.Stenersen).

1998 FINNMARK: Ad. Ekkerøya og Vadsø
havn, Vadsø 8. + 21.11* (F) (H.Hegg-
land).

1998          VEST-AGDER: 2K+ Radiosletta, Øst-
re Hauge, Farsund 17.11* (F) (*N.H.
Lorentzen, T.O. Hansen, A.Johnsen,
J.E.Røer m.fl.).

1997 SØR-TRØNDELAG: 3K+ Gaulosen,
Melhus 3.-7.6* (F) (*D.O.Bolling-
mo, M. Myklebust, K.Aa.Solbakken,
E.Thesen m.fl.).
NORDLAND: 3K+ Hadselsand, Had-
sel 23.-24.7* (F) (*J.Stenersen, F.
Sortland).

1998 VESTFOLD: 3K+ Presterødkilen,
Tønsberg 28.6 (U.Kleppe, F.Kræmer,
m.fl.).

1997 VESTFOLD: 2K+ Borrevannet, Borre
17.5 (K.Johannessen).

1998 ROGALAND: 2K+ Orrevatn, Klepp
11.6 (J.Austevik, K.O.Hauge).

1998 HORDALAND: 2K+ Lokøy, Fjell 22.
6* (F) (N.S.Garmann).

utenom Svalbard, Jan Mayen og de arktiske havom-
råder
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Blåkinnbieter Merops persicus Lokøy, Fjell 22.
6.1998. I blant holder det med mindre avansert
utstyr. Blåkinnbieteren ble fotografert med et
instamatic-kamera med en liten zoom, og bil-
dene sendt inn som dokumentasjon på det man
trodde var en bieter Merops apiaster. Bildene
avslørte imidlertid at det var adskillig mer
celebert besøk man hadde hatt på Lokøy. Foto:
Nils Steinar Garmann.

således skyldes ett og samme individ på
Norden-turné. Blåkinnbieter ble i 1998 på-
vist også i Nederland 18.5 (Wiegant et al.
1999) samt i Tyskland.

Bieter Merops apiaster (36/69 - 2 og 3/4)

(Sør-Europa, Sørvest-Asia og Nordvest-
Afrika; overvintrer i Afrika).

Blåråke Coracias garrulus (35/37 - 1 og 0)

(Sør- og Øst-Europa, Vest-Asia, og Nord-
vest-Afrika; overvintrer i Afrika). Kun det
andre funnet på 90-tallet. Sist landet ble
gjestet av denne nå så sjeldne arten var det
en ungfugl på Karmøy i september 1994
(Gustad 1995).

Dverglerke Calandrella brachydactyla
(41/45 - 2 og 4)

Blåråke Coracias garrulus Birkenes, Farsund (VA) 19.-29.5.1997. Denne samarbeidsvillige fuglen
resulterte i en jevn strøm av tilreisende under sitt 10 dager lange opphold på Sørlandet. Foto: Jørn
Roger Gustad.

1993 SOGN OG FJORDANE: 2K+ Sør-
Skorpa, Flora 25.5 (M.Skaar, M.S.
Toft, T.-A.Torp).

1997 VEST-AGDER: 2K+ Røstad, Søgne
29.7 (S.Flottorp). 2K+ Slevdalsvan-
net og Lista fyr, Farsund 17.-18.8 (G.
Gundersen, R.Jåbekk, N.H.Lorent-
zen).

1998 ROGALAND: 2K+ Brusand, Hå 8.6
(S.Hobberstad, P.T.Haar).
NORDLAND: 2K+ Lyngedal, Vest-
vågøy 10.6* (F) (J.-O.Steira).
FINNMARK: 2 2K+ Lakselv, Porsan-
ger 8.8 (C.Bjørkli, K.S.Johansen).

1997 VEST-AGDER: 2K+ Birkenes, Far-
sund 19.-29.5* (F) (*S.Numme, G.
Gundersen, O.Jørgensen, R.H.Olsen
m.fl.).

1996 ROGALAND: 1K+ Hovland, Utsira
4.-16.9 (*A.Grimsby, T.A.Andersen,
G.Mobakken m.fl).

Månedsvis fordeling av bieterfunn

mai        juni          juli          aug          sept         okt

18
16
14
12
10
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2
0

Figur 2. Bieteren Merops apiaster har en klar funntopp i juni måned. Tabellen oppsummerer antall
funn, ikke antall individer.

Denne topplerka Galerida cristata ble observert ved City Syd, Trondheim i perioden 21.8-4.10.
1998. Fuglen bærer preg av å være i myting på tidspunktet bildet ble tatt, noe som ikke uten videre
dokumenterer alderen siden lerkene har komplett myting inkl. svingfjær og hale også blant ungfuglene
allerede første sommeren/høsten. Slitasjen i fjærdrakten er imidlertid såpass fremtredende at fuglen
må være adult. Foto: Halvor Sørhuus.
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(Sørlige Eurasia; europeiske populasjoner
overvintrer i Nord-Afrika). Fuglen fra Gun-
narsmyra på Lista i 1998 er det tidligste
vårfunnet noen gang og det første i april.

Topplerke Galerida cristata
(20/21 - 0 og 1) etter 1977

(Eurasia nord til Danmark og Afrika). Et
uventet funn, og det første i Trøndelag siden
vinteren 1880/81 (Günther 1998).

Amursvale Hirundo daurica (13-3 og 1)

(Rundt Middelhavet og store deler av Asia;
overvintrer stort sett i Afrika og på det
indiske subkontinent). Tre funn i 1997 er
ny bestenotering på ett år. Fuglen fra Mølen
i slutten av august 1997 er det første egent-
lige høstfunnet av denne arten i Norge.

Markpiplerke Anthus campestris
(35/38 til 39 - 0 og 2)

(Vest-Europa nord til Danmark og Sør-
Sverige, østover  til Mongolia. Fugler fra
Vest-Palearktis overvintrer i Sahelsonen i
Afrika og Saudi-Arabia). Funnene regnes
som mulig samme fugl, og teller derfor som
to separate funn.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni (24 - 3/4 og 3)

(Nordøst-Russland til Sentral- og Øst-Asia;
overvintrer i Sør-Asia). Funn nr. 2 og 3 i
Hordaland, mens Utsirafuglen var på en
mer typisk plass for arten. Ona slo til med
sterke 4 ind. på to år, hvorav de to i 1997
ble oppdaget sammen og derfor teller som
ett funn av 2 ind. Omvendt i 1998, da fugl
nr. 2 ankom et par dager etter den første
var funnet og ringmerket, og siden slo seg
sammen med denne. Kun ett funn fra Møre
og Romsdal tidligere, nemlig det eneste
vårfunnet av arten og funn nr. 2 i Norge fra
Vigra, Giske 13.6.1971 (Folkestad 1972).

Vannpiplerke Anthus spinoletta (0 - 1 og 0)

(Fjellområder i Europa og Asia, overvintrer
i lavlandet fra Danmark og Sverige til Mid-
delhavet). Første funn i landet, og trolig den
mest forventede nye arten for Norge. På
90-tallet er vannpiplerka dokumentert over-
vintrende regelmessig nord til Skagen i
Danmark og i Sør-Sverige. I 1998 ble 266
ind rapportert bare fra Danmark (Chris-
tensen & Søby 2000). For identifikasjon,
se bl.a. Ullmann (1995) og Gullberg (1999).

Myrpiplerke Anthus rubescens (0 - 1 og 0)

(Nord-Amerika og Asia). Om vannpiplerka
var en forventet ny art, så var søsterarten
myrpiplerke et tilsvarende uventet tillegg
til den norske faunaen. Drøye to uker før
vannpiplerka på Jomfruland ble myrpip-
lerka godt dokumentert i andre enden av
landet. Funnet har vært forelagt utenlandsk
ekspertise for om mulig å få avklart under-
artsspørsmålet, og det foreligger to uavhen-
gige ekspertuttalelser som hhv plasserer
fuglen som mest trolig rubescens (Per Al-
ström i brev) og som sikker rubescens
(Brian J.Small i brev). NSKF har valgt å
følge anbefalingene fra Small siden Al-
ström også heller til samme konklusjon.
Dette er andre funn i Norden, en fugl som
hittil ikke har latt seg underartsbestemme
ble observert i Träslövsläge, Halland i Sve-
rige 29.12.1996-14.1.1997 (Asteling 1998).
Samtlige funn av myrpiplerke i Vest-Eur-
opa, ca. 14, er henført til den amerikanske
underarten rubescens. Flest funn stammer
ikke uventet fra Island, Irland og Storbritan-
nia, men tre funn er også gjort i Tyskland
på 1800-tallet (Mitchell & Young 1997).
Myrpiplerke og vannpiplerke ble sammen
med skjærpiplerke Anthus petrosus betrak-
tet som én og samme art  Anthus spinoletta
inntil 1986, da BOURC valgte å betrakte
komplekset som tre separate arter. Naza-
renko (1978) påviste at myrpiplerke av
underarten japonicus og vannpiplerke av
underarten blakistoni hekket side ved side,
men i ulike habitat i Transbaykal. De mor-
fologiske og økologiske forskjellene mel-
lom vannpiplerke A. spinoletta og skjær-
piplerke A. petrosus (som inkluderer den
fennoskandiske underarten littoralis) ble
samtidig vurdert som minst like frem-
tredende som forskjellene mellom de østlige
formene (BOURC 1986). For dem som øn-
sker å sette seg inn i problematikken rundt
identifikasjon av denne arten anbefales
Alström & Mild (1997) samt en meget god
identifikasjonsartikkel på Surfbirds.com
(http://www. surfbirds.-com/).

1997 ROGALAND: 2K+ Nærland, Hå 3.6*
(F) (*E.Mjaaland, M.Kersbergen
m.fl.).
MØRE OG ROMSDAL: 2K+ Kval-
neset, Giske 30.5 (S.A.Orvik).

1998 ROGALAND: 1K+ Austrheim, Utsira
25.-28.9* (V) (*Ø.B.Nilsen, K.R.
Mjølsnes, G.Mobakken m.fl.). 1K+
Staraberget, Utsira 1.-4.10* (F) (*G.
Mobakken, M.Vang m.fl.).
VEST-AGDER: 2K+ Gunnarsmyra,
Lista, Farsund 25.4 (G.Gundersen,
N.H.Lorentzen).   1K+ Spangereid,
Lindesnes 18.-22.9* (F) (I.Flesjå,
G.Gundersen, R.H.Olsen).

1998 SØR-TRØNDELAG: 2K+ City Syd,
Tiller, Trondheim 21.8-4.10* (F) (A.
Follestad m.fl.).
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Figur 3. Månedsvis fordeling av dverglerkefunn. Funnmønsteret er likt det britiske, men avviker fra
det svenske der vårfunn er sterkt dominerende.

1995 VESTFOLD: 2K+ Gjennestadvannet,
Stokke 16.5 (T.Axelsen).

1997 VESTFOLD: 1K+ (tr. 1K) Mølen,
Larvik 29.8 (K.P.Gade, B.G.Thorsen,
J.G.Thorsen).
TELEMARK: 2K+ Nysteintjenna,
Bamble 13.5 (V.Heibo, B.Kjellemyr).
ROGALAND: 1K+ Tengesdal, Bjerk-
reim 18.7 (J.Grønning).

1998 FINNMARK: 2K+ Hornøya, Vardø
4.-16.7* (F) (*G.Gundersen, H. Hegg-
land, F.Jørgensen m.fl.).

1998 TELEMARK: 2K+ Jomfruland, Kra-
gerø 3.5 (S.Edvardsen). 2K+ Jomfru-
land, Kragerø 14. + 16.5 (*R.Sol-
vang, B.Kleppe).

1997 HORDALAND: 1K+ Fedje, Fedje 5.
10* (V) (B.O.Høyland). 1K+ ring-
merket Turøy, Fjell 10.-12.10* (F, V)
(F.Falkenberg, A.T.Mjøs m.fl.).
MØRE OG ROMSDAL: 2 1K+ Ona,
Sandøy 28.9* (F), en ringmerket,
denne holdt seg til til 3.10 (*J.R. Gu-
stad, *P.Gylseth, E.Grønningsæter,
Kj.Schjølberg, K.B.Sunde).

1998 ROGALAND: 1K+ Utsira 5.10 (G.
Mobakken).
MØRE OG ROMSDAL: 1K+ Ona,
Sandøy 1.-4.10, ringmerket 2.10* (F)
(*Kj.Schjølberg, E.Grønningsæter,
J.R.Gustad, P.Gylseth, T.Hansen, C.
Kamsvåg). 1K+ Ona, Sandøy 3.-
4.10* (F) (*E.Grønningsæter, J.R.
Gustad, P.Gylseth, T.Hansen, C.
Kamsvåg).

1997 TELEMARK: 1K+ Jomfruland, Kra-
gerø 26.10* (F) (S.Sannes, H. Skar-
boe, R.Solvang, V.Wilhelmsen m.fl.).

1997 FINNMARK: 1K+ Nesseby kirke,
Nesseby 10.10* (F) (H.Heggland).

Individer som viste karakterer til nominatunderarten
rubescens: (0 - 1 og 0)
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Sitronerle Motacilla citreola (37/38 – 4/6 og 4)

(Nordøst- og Øst-Europa, Vestsibir, Vest-
og Sentral-Asia. Overvintrer i Sør- og Sør-
øst-Asia). Funnet fra Jomfruland i sep-
tember 1997 er det første av mer enn to
fugler sammen, og det første av adult og
ungfugler sammen. Fuglen på Røst i juli
1997 ble observert mens den fôret utfløyne
unger sammen med en såerle Motacilla
flava thunbergi U. Ungene var avvikende i
utseende både i forhold til 1K gulerler og
sitronerler Motacilla citreola, og funnet
representerer første kjente hybridisering
mellom sitronerle og gulerle i Norge. To
ulike fuglene var på Utsira i begynnelsen
av oktober 1998, de ble observert samtidig
på forskjellige steder og var i tillegg mulig
å skille fra hverandre på detaljer i fjær-
drakten.

Sørnattergal Luscinia megarhynchos   (17-2 og 3)

(Sør- og Mellom Europa vest til England,
Asia; overvintrer i Afrika). Tre funn i 1998
er en ny bestenotering på ett år. Fuglen fra

Mølen våren 1998 er identisk med individet
som ble ringmerket samme sted 11.8.1997,
og teller derfor ikke som et nytt funn. Hittil
har alle funnene vært lokalisert til kyst-
stripen mellom Østfold og Rogaland. Den
syngende - i Møre og Romsdal i 1997 er
derfor det desidert nordligste funnet hittil.

Svartstrupe Saxicola torquata

(Mesteparten av Russland fra Kvitsjøen til
Stillehavet. Overvintrer i Sørøst-Asia, nord-
lige India og vestover til Den arabiske
halvøy). De tre nye funnene fra Utsira/Kar-
møy bekrefter at denne øya og nærliggen-
de områder er plassen å dra til for å se svart-
struper av østlig opprinnelse. Med tre funn
er 1998 et foreløpig rekordår.

Ørkensteinskvett Oenanthe deserti (5 - 2 og 0)

(Nord-Afrika, Nordvest-Arabia og østover
til Mongolia; overvintrer i Sahara, Arabia
og Pakistan). 1997 var første gang mer enn

ett individ ble observert samme år. Første
funn i Telemark, funn i november-desem-
ber er typisk for funnstatistikkene i Vest-
Europa. Seinhøsten 1997 inntraff den hittil
kraftigste influxen av ørkensteinskvett til
Vest-Europa. Ikke mindre enn 17 ind. ble
observert i Storbritannia, ytterligere funn
ble gjort i Nederland (Wiegant & de Bruin
1999), Finland (Lindroos 1998), Polen (2),
Tyskland (2) og Frankrike (5), men merk-
elig nok ingen i Sverige og Danmark.

Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
(2-1 og 0)

(Nord-Amerika; overvintrer i Mellom-
Amerika og nordlige Sør-Amerika). Det
tredje funnet for Utsira og Norge. Det må
kanskje betegnes som overraskende at det
kun skulle gå ett år før en ny brunkinn-
skogtrost skulle dukke opp på Utsira, det
gikk 22 år mellom førstefunnet og fugl
nummer to. De to tidligere funnene skriver
seg fra 20.9.1974 (Ree 1977) og 28.9.1996
(Høyland et al. 2000).

Bruntrost Turdus naumanni (7 - 1 og 1)

(Sentral- og Øst-Sibir, i et belte sør for
T.n.eunomus; overvintrer stort sett i Kina).
Dette er de tre første funnene av nominat-

En brunkinnskogtrost Catharus ustulatus hadde tilhold på Utsira i perioden 30.9-6.10.1997. Det
tredje funnet for lokaliteten og Norge dukket opp bare ett år etter fugl nummer to. Foto: Jan Kåre
Ness.

1996 VESTFOLD: 1K Mølen, Larvik 23.
10 (V.Heibo, G.Numme).

1997 TELEMARK: Revirhevdende 2K -
Vinje kommune (lokalitet unntatt
publisering) 25.6 (*R.Solvang, K.
Aa.Solbakken). 3 (ad. + 2 1K) Jom-
fruland, Kragerø 21.9 (V. Kristian-
sen).
VEST-AGDER: 1K Vågsvollvoien,
Lista, Farsund 10.8* (F) (*M. Eg-
gen, *B.O.Høyland, T.W. Andersen,
J.R.Gustad, P.Gylseth, A.Thune m.
fl.).
NORDLAND: 2K - Røst, Vågan 26.
7* (F) (J.Stenersen).

1998 VEST-AGDER: 1K ringmerket Lista
fyr, Farsund 16.-17.9 (*P.K. Slags-
vold, T.Andersen, A. Johnsen, N.H.
Lorentzen m.fl.).
ROGALAND: 1K Sele, Sola 19.9*
(V) (E.Eikehaug, M.Kersbergen, K.
Vevatne m.fl.). 1K Utsira, Utsira 3.-
5.10* (F) (J.Austevik, M.Dagsland,
J.K.Ness m.fl.). 1K Merkeskogen,
Utsira 4.-5.10* (V). (J.Austevik, K.R.
Mjølsnes).

1996 ROGALAND: Merkeskogen, Utsira
13.-14.5* (F,V) (G.Mobakken, A.
Klovning m.fl).

1997 VESTFOLD: 2K+ ringmerket Mølen,
Larvik 11.8* (F) (K.-A.Monrad, G.
Numme, G.I.Ruud, J.Thollefsen m. fl.).
MØRE OG ROMSDAL: 2K+ - sy.
Ohr, Frei 23.5-25.6* (L). (*H.B.Han-
sen, T.Aukan, C.Kamsvåg, S.Melby).

1998 ØSTFOLD: 2K+ - Nesparken, Moss
2.-4.6 (*M.Nilsen, R.Botnermyr, P.
Tangen).
VESTFOLD: 2K+ - Mølen, Larvik
1.5-15.6 (V. Heibo, B.Kjellemyr, K.
A.Monrad, G.Numme m.fl.).
TELEMARK: 2K+ U ringmerket Jom-
fruland 7.5* (F) (B.Kleppe, E.Mør-
land, B.Rolandsen).
ROGALAND: 2K+ ringmerket Mer-
keskogen, Utsira 13.5* (F) (*Ø.B.
Nilsen, A.Grimsby, J.K.Ness).

1997 ROGALAND: 2K+ - Utsira, Utsira
24.5 (A.Grimsby, Ø.Slyk, K.Vevatne
m.fl.).

1998 ROGALAND: 2K+ - Sandve, Kar-
møy 29.-30.4* (F) (*L.T.Haugen, J.
K.Ness). 1K+ U Veito, Utsira 26.9
(*F.Jacobsen, K.R.Mjølsnes m.fl.).
FINNMARK: 2K - Hamningberg,
Båtsfjord 19.5 (E.Lavikka).

Individer som viste karakterer til underartsgruppen
maura/stejnegeri (19 - 1 og 3)

1997 TELEMARK: 1K+ - Jomfruland,
Kragerø 3.-5.12 (*M.Kambestad, T.
Sommer, S.Edvardsen).
ROGALAND: 1K U Ferkingstad
havn, Karmøy 23.11* (F) (*A.Aust-
naberg, S.Folkedal, J.K. Ness).

1997 ROGALAND: 1K Utsira, Utsira 30.9-
6.10* (F) (*G.Mobakken m.fl.).

1996 ROGALAND: 1K ringmerket Kvas-
sås, Sokndal 25.-26.11* (F) (E.Om-
dahl).

1997 NORDLAND: 2K+ Laukvik, Vågan
15.-17.6 (F.Sortland).

1998 NORD-TRØNDELAG: 2K+ Otterøy,
Namsos 5.-11.4* (F) (*I.Flesjå, K.
Trana m.fl.).

Individer som viste karakterer til underarten nau-
manni (1 - 1 og 1)
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Norges første vannpiplerke Anthus spinoletta på Jomfruland, Telemark 26.10.1997. Dette er et
typisk individ, med markert overøyestripe, lyse vingebånd, hvitaktig underside med tynne og skarpt
avsatte mørke flankestreker, og grålig nakke kontrasterende mot varmbrun rygg. Foto: Ole Jørgen
Liodden.

Sitronerle Motacilla citreola 1K  Lista 10.8.1997. Legg merke til svært brede hvite vingebånd og de
karakteristiske ansiktstegningene. Den artstypiske hvite innrammingen av øredekkerne er godt
illustrert på dette bildet, det samme er den lyse tøylen og diffuse lyse tegninger under øyet som er
viktige karakterer for å utelukke østlige gulerler Motacilla flava. Foto: Gunnar Gundersen.

formen i Norge. Fra før foreligger seks funn
av steppebruntrost Turdus naumanni eu-
nomus. Tre snarefangede individer på slut-
ten av 1800-tallet var alle innenfor et smalt
tidsvindu fra 20.10-22.11 (forskjellige år).
I tillegg er arten fanget i Oppland i novem-
ber 1908 og observert i Aust-Agder i mars
1959 og Vest-Agder i april 1992. Funn-
serien med tre funn av nominatunderarten
på tre år er eksepsjonell i europeisk måle-
stokk, naumanni-underarten er meget sjel-
den i Vest-Europa med bl.a. kun ett funn i
Storbritannia.

Taigatrost Turdus ruficollis (18 - 1 og 0) Individer
som viste karakterer til underarten atrogularis
(svartstrupetrost) (15-1 og 0)

(Sentral-Asia; overvintrer i nordlige India
og Kina). Første vårfunn av arten i Norge,
fjerde funn på Utsira og det tiende i Roga-
land.

Stripesanger Locustella lanceolata (4 - 1 og 0)

(Belte sentralt gjennom Eurasia fra Finland
til Nord-Japan; overvintrer i Sørøst-Asia ).
Fuglen ble identifisert som en ubestemt
Locustella, innfanget og bestemt i hånd.
Både tid og sted var som forventet. Tre av
de tidligere funnene er gjort på øyer i
Rogaland i september-oktober. Dette er
Utsiras andre funn av arten.  I Storbritannia
ble det gjort fire funn i dagene 26.–27.9
(Rogers et al. 1998), så det er ingen grunn
til å tro at ikke Utsira-fuglen har hatt reise-
følge.

Elvesanger Locustella fluviatilis (45 - 4 og 3)

En amursvale Hirundo daurica hadde tilhold på Hornøya, Vardø, Finnmark i perioden 4.-16.7.1998.
Foto: Håkon Heggland.

1997 ROGALAND: 2K+ U Klovning, Ut-
sira 23.4* (F) (*A.Grimsby, T.I.Klov-
ning, G.Mobakken, V.B.Nilsen, V.
Nilsen).

1997 ROGALAND: 1K Utsira, Utsira 27.-
30.9* (F) (*J.Austevik, *J.K.Ness,
M.Dagsland, G.Mobakken m.fl.).

1992 HORDALAND: Sy. - Almeland, Voss
9.-12.6 (*E.Chapman, O.Osaland,
T.Serck-Hansen). Sy. - Skeie, Ber-
gen 20.6-2.7 (*E.Grieg, A.Folvik, E.
Frantzen, O.Osaland, T.Serck-Han-
sen m.fl.).

1994 ØSTFOLD: 2K+ - sy. Rokkevannet,
Halden 11.-15.7* (F) (M.Pettersen).

1996 SØR-TRØNDELAG: 2K+ - sy. ved
elva Resa, Å, Meldal 10.-30.6* (F),
ringmerket 26.6 (*M.Ree, J.Grefstad,
E.Nilsen, O.Nordsteien m.fl).

1997 HEDMARK: Sy. - Tomter nordre,
Hamar 6.-11.7* (L) (*K.Prestrud,  J.
Bekken, K.Kristiansen, O.-E.Martin-
sen).
VESTFOLD: 2K+ - sy. Skallist, Tjøl-
ling, Larvik 12.6 (S.Liverød, F. Om-
land).
MØRE OG ROMSDAL: 2K+ - sy.
Hostad, Fræna 5.7* (L) (K.O. Bø-
klepp, C.Kamsvåg). 2K+ - sy. Bud,
Fræna 6.7* (L) (K.O.Bøklepp, C.
Kamsvåg).

1998 AKERSHUS: Sy. - Øverlandselva v/
Haug nordre, Bærum 1.-24.6 (*G.
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Svartstrupe Saxicola torquata av østlig opprinnelse Sandve, Karmøy 30.4.1998. Foto: Jan Kåre Ness.

Bruntrost Turdus naumanni Otterøy, Namsos
april 1998. Fuglen utgjorde det siste i en opp-
siktsvekkende serie på tre funn i Norge av denne
underarten i perioden 1996-1998. Dette er en
unik funnserie i en vest-europeisk kontekst. Fra
før foreligger seks funn av underarten eunomus
i landet.  Bildet er tatt gjennom teleskop. Foto:
Kjetil Aa. Solbakken.

Norges første myrpiplerke Anthus rubescens poserende på et gjerde ved Nesseby kirke i Finnmark 10.10.1997. Kombinasjonen av nærmest ustreket
overside, distinkte hodetegninger og vingebånd og en svakt varmtonet underside med distinkt brystflekking og mer diffuse streker på flankene gir fuglen
et særpreget utseende. Den lyse tøylen er en viktig detalj i forhold til f.eks. vannpiplerke. Begge fotos: Håkon Heggland.

Acklam, *T. Bøhler, K.Eie, P. Gylseth
m.fl.).
HORDALAND: 2K+ - sy. Kloppe-
dalstjern, Bergen 20.-24.6* (L) (G.
Högstedt, A.T.Mjøs, K.E.Solheim m.
fl).
MØRE OG ROMSDAL: Sy. - Runde,
Herøy 23.6 (J.K.Ness).

(Sentral- og Øst-Europa og Vest- til Sentral-
Asia; overvintrer i Sørøst-Afrika). De pub-
liserte funnene viser en noe større geo-
grafisk spredning enn normalt da denne
arten har sitt tyngdepunkt i opptreden på
Østlandet. Tidspunktene er typiske. Avstan-
den mellom de to syngende fuglene i Fræ-
na, Møre og Romsdal i juli 1997 er ca. 15
km i luftlinje, og de regnes følgelig som to
ulike.

samme tendensen er tydelig også i Sverige
(Tyrberg 2000) og i England (Ogilvie et al.
1999, 2000).

Vannsanger Acrocephalus paludicola   (22-1 og 0)

Sumpsanger Locustella luscinioides (9 - 1 og 0)

(Europa nord til Danmark, Nordvest-Af-
rika; overvintrer tropisk Afrika). Fuglen satt
i et smalt takrørbelte og var meget sam-
arbeidsvillig, noe som utløste en viss reise-
virksomhet hos norske feltornitologer. Etter
et betydelig oppsving i Danmark midt på
90-tallet virker arten igjen å være på retrett
i våre nærområder, 9 fugler i 1998 og 11 i
1997 er en betydelig reduksjon i forhold til
toppårene 1995 (33-44 ind) og 1996 (27-
28 ind) (Søby & Christensen 2000). Den

1995 VEST-AGDER: 2 1K ringm. Slevdals-
vann, Farsund 19.8* (F) (*L. Pom-
merencke, G.Gundersen, N.H. Lor-
entzen).

1996 VEST-AGDER: 1K ringm. Slevdals-
vannet, Farsund 20.8* (F) (N.H.
Lorentzen). 2K+ ringm. Slevdals-
vannet, Farsund 28.8* (F) (N.H.
Lorentzen).

1997 VEST-AGDER: 1K ringm. Slevdals-
vannet, Farsund 26.8* (F) (N.H.
Lorentzen).

1997 ROGALAND: Sy. - Harvalandsvan-
net, Sola 30.5-5.6* (F) (F.Falken-
berg, A.T.Mjøs, B.Nydal, E.N.Adolf-
sen, K.E.Solheim m.fl.).
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(Nordvest-Russland og videre øst til Mon-
golia og sør til Iran, overvintrer i India).
Hele 7 av 8 funn av denne arten er fra Roga-
land. Det åttende funnet ble gjort på Stor-
fosna, Sør-Trøndelag 2.10.1994 (Høyland
et al. 2000). Fuglen på Reve ble oppdaget i
felt og innfanget for identifikasjon. Dette
funnet er nærmere omtalt av Eggen (1999).
Funnet fra Sokndal i 1997 er det tidligste
noensinne, arten er kun påtruffet om høsten.

Dvergspottesanger/blekspottesanger
Hippolais caligata rama/Hippolais pallida (1-1 og 0)

Mønstermyrfuglen ble grundig dokumen-
tert i hånd, men dessverre ble ikke de av-

(Øst-Europa og Vest-Russland; overvintrer
i Vest-Afrika sør for Sahara). Tidsmessig
typiske funn fra lokaliteten som kan skilte
med brorparten av de norske funnene av
arten. Antall tidligere funn er justert til å
bare gjelde enkeltfunn, selv om mer enn
ett individ har opptrådt i Slevdalsvannet
samme dag er arten ingen flokkfugl og fun-
nene vurderes som uavhengige.

Åkersanger Acrocephalus agricola (5 - 2 og 0)

(Svartehavet til Sørvest-Sibir; overvintrer
i India). To individer av en så sjelden art
fanget innenfor en time på samme lokalitet
(samme nettplass, men to påfølgende run-
der) kan faktisk tyde på at fuglene er an-
kommet sammen, en antagelse man vanlig-
vis ikke gjør angående sangere. Funnet be-
traktes under tvil som to funn av enkelt-
fugler. Dette dobbeltfunnet gjør at 1997
også blir det første året med funn av mer
enn ett individ. Seks av sju norske funn er
gjort på Lista — kun førstefunnet fra Jom-
fruland i Telemark 2. oktober 1982 forstyr-
rer Listas hegemoni. Fuglene er registrert
innenfor perioden 17.9-20.10.

Busksanger Acrocephalus dumetorum (28-2 og 1)

(Eurasia østover fra Finland, overvintrer i
India og Sri Lanka). Ny art for Akershus.
Både tyngdepunktet på Østlandet og tids-
punktene er ganske typiske, dog er det over-
raskende mange funn fra Oppland. Komi-
téen har her valgt å godkjenne et antall funn
ut fra gode beskrivelser av sangen, mens
tidligere praksis var svært nådeløs mot rap-
porter av syngende fugler hvis ikke be-
skrivelsen var ledsaget av lydopptak. Opp-
fattelse av sang er en ganske subjektiv
affære, og saker som omfatter «nattsan-
gere» bør ledsages av lydopptak for å sikre
tilstrekkelig dokumentasjon. Vanligvis er
det en smal sak å få tatt et brukbart opptak,
og observatører som er på «nattsangertur»
oppfordres på det sterkeste til å medbringe
opptaksutstyr.

1997 VEST-AGDER: 2 1K ringmerket Lista
fyr 24.9* (F) (J.R.Asbjørnsen, K.
Høgevold, A. Johnsen, N.H.Lorentzen).

1989 AKERSHUS: 1K ringmerket Storøy-
kilen, Fornebu, Bærum 1.9 (M.Ber-
gan, P.Gylseth).

1995 OPPLAND: 2K+ - Kolbu, Vestre
Toten 18.-19.6 (G.Gaarder, B.H.
Larsen).

1996 OPPLAND: 2K+ - Lenaelva, Østre
Toten 15.-17.6 + 22.6 (G.Gaarder, H.
Jensen, B.H.Larsen). 2K+ - Toten-
vika, Østre Toten 15.-17.6 (*B.H.
Larsen, T.Nereng).

1997 OPPLAND: 2K+ - Tømmerhol, Østre
Toten 20.-21.6 (B.H.Larsen).
SØR-TRØNDELAG: 2K+ - Meland-
sjø, Hitra 11.6 (*K.Aa.Solbakken, A.
Amundsen).

1998 ØSTFOLD: 2K+ - Grønlidammene,
Søndre Jeløy, Moss 11.-24.6* (L)
(*D.Bendixen, R.Botnermyr, M.Nil-
sen m.fl.).

Månedsvis fordeling av busksangerfunn
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Figur 5. Elvesanger har en noe tidligere funntopp enn busksanger.

Figur 4. Busksangerfunn fordelt på måned. Arten ankommer seint til hekkeplassene, noe som forklarer
mangelen på maifunn. Funnmønsteret avviker sterkt fra Storbritannia der høstfunn dominerer, i
Norden er det stort sett syngende hanner som har slått seg til lenger vest enn det normale utbredelses-
området som utgjør det store flertallet.

1990 VEST-AGDER: 2K+ ringm. Slevdals-
vannet, Farsund 23.7 (M.Berntsen,
J.E.Røer).

1996 VESTFOLD: 2K+ - sy. Gjennestad-
vannet, Stokke 31.5-7.6* (F) (*M.
Vang,T.Andersen, J.R.Gustad, Ø.
Hagen, S.Moe, E.Moen m.fl.).
VEST-AGDER: 2K+ ringm. Gunnars-
myra, Lista fyr, Farsund 30.5* (F) (R.
Jåbekk, N.H.Lorentzen).

1998 VEST-AGDER: 2K+ - sy. Gunnars-
myra, Lista fyr, Farsund 10.-31.5,
ringm. 10.5* (*G.Gundersen, *N.H.
Lorentzen, J.L.Hals).

1997 ROGALAND: 1K ringmerket Myd-
land, Sokndal 19.8* (F) (S.Mydland,
B.E.Paulsen m.fl.). 1K+ Veito, Utsira
29.-31.8* (F) (*A.Klovning, A.Grims-

1997 VEST-AGDER: 2K+ ringmerket Møn-
stremyr, Flekkefjord 20.9 * (F) (A.
Grimsby, G.Grimsby, K.Grimsby,
R.A.Grimsby, T.Grimsby, B.O. To-
biassen).

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
(42/43 - 0 og 1)

(Europa nord til Midt-Sverige, Sørvest- og
Øst-Asia samt Nord-Afrika; overvintrer i
Afrika). Tidsmessig og lokalitetsmessig
typiske funn.

Dvergspottesanger Hippolais caligata  (5-2 og 1)

by, H.Hansen, G.Mobakken, H.Nord-
vik).

1998 ROGALAND: 1K ringmerket Reve,
Klepp 6.10* (F, V) (*M.Eggen, L.O.
Eliassen, S.Hobberstad, M.Kersber-
gen m.fl.).
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(Sør-Europa, Vest-Tyrkia og Nordvest-Af-
rika; overvintrer i Nord- og Vest-Afrika).
Dominansen av funn på Utsira i de tre siste
ukene av mai er helt som forventet. Funnet
på Karmøy 23.10.1997 er det seineste i
Norge hittil, hele 3 høstfunn i 1997 er eks-
epsjonelt. Veksling mellom gode og dårlige
år er typisk for denne arten, de 8 funnene
fra 1997 er høyeste årssum noen gang i
Norge. To underarter forekommer trolig i
Norge, noen klassiske hanner kan under-
artsbestemmes. Hanner som ringmerkes
om våren bør fotograferes slik at den nøy-
aktige utbredelsen av rødt på strupe, bryst
og flanker er godt illustrert  Prøv også å få
gode bilder som viser ansiktet og den hvite
skjeggstripa i særdeleshet. For identifi-
kasjon samt alders- og underartsbestem-
ming, se Shirihai et al. (2000).

Lappsanger Phylloscopus borealis (12 - 6 og 0)

(Nordlige Fennoskandia øst til Alaska;
overvintrer i Sørøst-Asia). Fem syngende
-- i Neiden, Sør-Varanger er trolig den største
enkeltforekomsten i nyere tid. Fuglene telles
som 5 enkeltfunn av territorielle --.

Østsanger Phylloscopus trochiloides (46/50-1 og 0)

(Nordøst-Europa og Asia; overvintrer i Pak-
istan, India og Indokina). Jomfruland er
trolig den plassen man har størst sjanse for
å treffe på arten i Norge, med totalt minst
13 funn inkl. det eneste hekkefunnet i Nor-
ge i 1991 (Gustad 1995).

Fuglekongesanger
Phylloscopus proregulus (78 -2 og 1)

(Sentral-, Øst- og Sør-Asia; overvintrer i
Sørøst-Asia). Fuglene som ble ringmerket
på Akerøya i oktober 1996 var kun funn
nr. 2 og 3 for den tradisjonsrike fuglesta-
sjonen i Østfoldskjærgården. Sammen med
nye funn fra Vestfold og Rogaland kommer
totalen for 1996 opp i 12 funn, og blir der-
med det beste året siden 1989 (15 indi-
vider). Første funn for Nordland. I 1998
var det en klart svakere opptreden av fugle-
kongesanger i Vest-Europa enn de to fore-
gående årene, i Storbritannia ble 55 ind.
registrert mot 141 i 1996 og 171 i 1997
(Fraser et al. 2000). Kun 1 ind. i Norge er
likevel uventet lite.

Gransanger Phylloscopus collybita

(Sentral-Asia, Nord-India og Bangladesh).
Rapporteringen av funn er ikke så god som
vi kunne ønske, og fremdeles viser de få
rapportene som kommer inn at mange fug-
ler er bestemt på sviktende grunnlag. Se
faktarute om problemstillingen på s. 6 i Jen-
sen & Mjøs (1998).

Rødtoppfuglekonge
Regulus ignicapillus (43 - 1 og 2)

(Europa, Midtøsten, Nord-Afrika; over-
vintrer i Sør- og Vest-Europa samt Nord-
vest-Afrika). Første funn i Buskerud.

Halsbåndfluesnapper
Ficedula albicollis (6 - 1 og 0)

(Øst-Europa nord til Gotland og Øland i
Sverige; overvintrer i tropisk Afrika). Han-
nen i Egersund i mai 1997 er nærmere om-
talt av Rødland (1997). Arten forblir eks-
tremt sjelden hos oss, til tross for at den
hekker i Norden. Vi må tilbake til 1986 for
å finne forrige funn, ved Sandefjord, Vest-
fold 5.5 (Bentz 1988). Fuglen som hekket
i kasse sammen med en svarthvit fluesnap-
per hunn i Sokndal, Rogaland i 1990 og
1991 representerer den først kjente hybrid-
hekkingen i Norge. Disse to hekkingene
gav totalt 7 utfløyne unger, som samtidig
representerer de første funnene av hybrider
mellom svarthvit fluesnapper og halsbånd-
fluesnapper i Norge. Halsbåndfluesnapper
og svarthvit fluesnapper er stort sett adskilt
i utbredelse, men der de to artene kommer
i kontakt i hekketiden foregår en nokså
utstrakt hybridisering. På Gotland, som har
den eneste store populasjonen av halsbånd-
fluesnapper i Norden, finnes begge artene
men halsbåndfluesnapperen er i klar over-
vekt. Her er 4% av alle parene blandingspar,
dette er imidlertid vesentlig mindre enn de
forventede 13% dersom man forutsetter
tilfeldig pardanning. Hekkesuksessen til
blandingspar er like god som for svarthvit
fluesnapper og bedre enn  for halsbånd-
fluesnapper. Overlevelsen til hybridene er
imidlertid dårligere enn for «reine» ungfug-
ler av begge foreldreartene (Alatalo et al.
1982). Hybrider kan identifiseres i hvert fall
i hånd, og en 2K - er således godkjent fra
Danmark i mai 1996 (Rasmussen 1999).

Individer som viser karakterer til underarten tristis
(2 - 0 og 0)

1993 HORDALAND: 1K+ ringm. Turøy,
Fjell 22.10* (F) (A.T.Mjøs).

1995 VESTFOLD: 1K+ - Mølen, Larvik
29.10 (G.Klaveness, M.Myklebust,
Ko.Schjølberg).

1997 VEST-AGDER: 1K - ringm. Lista fyr,
Farsund 27.10* (F) (*J.E.Røer, A.
Johnsen).

1998 BUSKERUD: 1K+ - Fiskumvannet,
Øvre Eiker 25.10 (J.T.Bollerud).
VEST-AGDER: 1K+ - Hellemyr,
Kristiansand 23.9 (H.V.Løkken).

1997 VEST-AGDER: 2K+ - ringmerket
Slevdalsvann, Farsund 6.10* (F) (*N.
H.Lorentzen, J.R.Asbjørnsen, T.O.
Hansen, A.Johnsen).
ROGALAND: 2K+ - Utsira, Utsira
8.5 (J.O.Folkedal). 2K+ Herberg, Ut-
sira 9.5 (P.Gylseth, M.Irgens, K.
Knudsen, F.Nikolaisen, J.Nystrøm, S.
Sandberg). 2K+ - Utsira, Utsira 17.5
(G.Mobakken). 2K+ U Herberg, Ut-
sira 20.5* (F) (*J.Austevik, G.Mo-
bakken). 2K+ - Hovland og Merke-
skogen, Utsira 1.6 (*A.Klovning, B.
O.Høyland). 1K Utsira 31.8 (G. Mo-
bakken). 1K/U ringm. Blikshavn,
Karmøy 23.10* (A.Kvinnesland).

1998 ROGALAND: 2K+ U Utsira, Utsira
27.5 (G.Mobakken).

1995 FINNMARK: 2K+ - sy. 5 km. sør for
Skogfoss, Sør-Varanger 4.7 (B. Cas-
slén).

1997 ROGALAND: 2K+ Utsira 20.6 (G.
Mobakken).
FINNMARK: 5 2K+ -- sy. (1 ring-
merket) Neiden, Sør-Varanger 26.6*
(F) (M.Eggen, J.R.Gustad, M.Kers-
bergen, P.K.Slagsvold m.fl.).

1997 TELEMARK: 2K+ ringm. Jomfru-
land, Kragerø 14.6* (F) (S.Edvard-
sen, T.Landsverk, T.Sommer).

1996 ØSTFOLD: 1K+ ringmerket Akerøya,
Hvaler 19.10* (F) (T.Andersen, J.R.
Asbjørnsen, M.Pettersen). 1K+ ring-
merket Akerøya, Hvaler 20.10* (F)
(T.Andersen, J.R.Asbjørnsen, M. Pet-
tersen).
VESTFOLD: 1K+ ringmerket Mølen,
Larvik 19.10* (F) (*K.P.Gade, A.
Clarke, G.Klaveness, M.Myklebust,
G.Numme, Ko.Schølberg m.fl.).
ROGALAND: 1K+ Utsira 13.10* (F)
(*Ø.Hagen, E.N.Adolfsen m.fl.). 1K+
Utsira 17.-18.10 (G.Mobakken m.fl.).

1997 VEST-AGDER: 1K+ - ringmerket
Nedre Timenes, Kristiansand 21.10*
(F) (*R.E.Wrånes, Ø.Fjeldsgård, S.
Grundetjern, H.Staalvik, B. Wrånes,
P.Aanesen).
NORDLAND: 1K+ ringmerket Røn-
vikjordene, Bodø 12.10* (F) (V.Al-
bertsen, H.Eggen, M.Eggen, T.E.
Kristiansen).

1998 ROGALAND: 1K+ Utsira 5.10* (F)
(*G.Mobakken, V.Bunes m.fl.).

1990 ROGALAND: 2K+- Nedre Lauvås,
Sokndal 14.6-ca. 1.7, ringmerket
25.6* (F) (*Jostein Grastveit, R.Gras-
tveit, John Grastveit, B.Grastveit, I.
Birkeland, J.S.Birkeland m.fl.). Hek-
ket i kasse med svarthvit fluesnapper
F. hypoleuca U, to unger kom på vin-
gene.

1991 ROGALAND: 3K+ - Nedre Lauvås,
Sokndal 19.05-26.06 (*Jostein Gras-
tveit m.fl.). Samme fugl som i 1990
(hadde ring), hekket igjen med svart-
hvit fluesnapper U. Fem hybridunger
ringmerket 26.06.

1997 ROGALAND: 3K+ - Egersund, Eig-
ersund 18.-21.05* (F) (J.T.Rødland,
K.Rødland).

gjørende biometriske målene tatt og en
sikker identifikasjon er derfor ikke mulig
(L.Svensson i brev). Det meste ved fuglens
biometri tyder på den sørøstlige formen av
dvergspottesanger H. caligata rama, men
også i forhold til denne er det karakterer
som avviker noe eller ikke er godt nok
dokumentert. Bl.a.manglet fuglen inn-
skjæring på P6 (6.håndsvingfjæren) og
undernebbet var uvanlig lyst, karakterer
som peker bort fra rama. Utvilsomt et frus-
trerende eksempel på hvor vanskelig denne
slekten kan være. For identifikasjon av
komplekset anbefales Svensson (2001) som
en uunnværlig referanse. I 1997 ble det for
første gang notert mer enn ett ind. på ett år.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans (34 - 8 og 1)
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Rødhalevarsler Lanius isabellinus (7-1 og 0)

(L. i. phoenicuroides: Fra sørlige Kaspiske
hav til Aralsjøen; østover til Kina; over-
vintrer fra India til Sentral- og Øst-Afrika
(Lefranc & Worfolk1997)). Trolig dreier
det seg om den samme fuglen ved begge
anledningene, og disse to observasjonene
betraktes som ett og samme funn. Ut i fra
beskrivelsen av en rødbrun isse betrakter
NSKF fuglen som tilhørende den vestligste
underarten L. i. phoenicuroides, som også
er den vanligste i Vest-Europa. For identi-
fikasjon se Worfolk (2000).

(Sør- og Øst-Europa, Sørvest-Asia; over-
vintrer i Øst- og Sør-Afrika). Individet på
Tjørveneset i Farsund i 1994 regnes som
forskjellig fra en adult på samme lokalitet
28.8 1994 (Jensen & Mjøs 1998), grunnet
det relativt lange avbrekket i tid på en godt
besøkt lokalitet, og forskjeller i fjærdrakt
bedømt av observatører som så begge fug-
lene.

Rødhodevarsler Lanius senator (19 - 0 og 2)

(Middelhavsområdet nord til midtre Frank-
rike, Sørvest-Asia; overvintrer Nord- og
Vest-Afrika). To funn som dato- og lokali-
tetsmessig kan bringe tankene inn på hvor
vidt det er én eller to fugler involvert. Fun-
nene betraktes likevel som to ulike.

Rosenstær Sturnus roseus (75/80 - 2 og 3)

Locustella-sangere om høsten må ofte innfanges for sikker artsbestemming. Denne viste seg å være
en stripesanger Locustella lanceolata. Vinkelen er ikke den beste for å kommentere artstypiske
karakterer, men merk distinkt flekking i brystet, strekete overside, kort vinge og tegningene på de
undre haledekkerne. Utsira 27.9.1997. Foto: Jan Kåre Ness.

Individer som viste karakterer til underarten phoeni-
curoides (3-1 og 0)

1997 VESTFOLD: 2K+ - Mølen, Larvik
28.5 (V.Heibo, K.A.Monrad).
TELEMARK: 2K+ - Jomfruland,
Kragerø 29.5 (E.K.Stølen, T.R.Stølen).

Rosenvarsler Lanius minor (15 - 1 og 0)

1994 VEST-AGDER: 2K+ - Tjørveneset,
Farsund 24.9-4.10* (F). (*I.Flesjå, G.
Gundersen, N.H.Lorentzen, S.Lud-
vigsen m.fl.).

1997 ROGALAND: 2K+ Utsira 6.6 (A.
Grimsby, G.Mobakken).

1998 ROGALAND: 2K+ - Ferkingstad,
Karmøy 17.5* (F) (*J.K.Ness, S.Fol-
kedal, E.Wiik). 2K+ - Hodne, Klepp
18.-19.5 (*M.Kersbergen, *K.R.Mjøls-
nes, E.Mjaaland, E.T.Ween m.fl.).

1982 NORDLAND: 2K+ - Andenes, And-
øy september* (F) (B.Olsen).

1996 ØSTFOLD: 1K Søndre Missingen,
Fredrikstad 13.8 (A.Larsen).

1997 VEST-AGDER: 1K Fugleviga, Lista,
Farsund 11.10 (K.Olsen). 1K Vågs-
vollvika, Farsund 2.11* (F) (*N.H.
Lorentzen, G.Gundersen, A.Johnsen,
F.Jørgensen, T.A.Olsen, T.B.Vestøl).

1998 VEST-AGDER: 1K Sangvik, Søgne
16.8 (H.V.Løkken). 1K Lista fyr,
Farsund 11.10* (F) (P.K.Slagsvold).
SØR-TRØNDELAG: 1K Sula, Frøya
25.-28.9* (F) (*G.Rudolfsen, A.
Amundsen, M.Myklebust, K.Aa.
Solbakken).

Sumpsangeren Locustella luscinioides fra Harvalandsvatnet på Jæren var av den fotogene sorten,
den satt i en nokså smal utløper av takrørforekomsten og bød på flotte observasjoner for de mange
tilreisende. Harvalandsvatnet 1.6.1997. Foto: Jørn Roger Gustad.

En av de to åkersangerne Acrocephalus agricola som ble ringmerket på Lista fyr i løpet av en time
24.9.1997. Artstypiske karakterer er varmbrun hale og overgump med tydelig kortere ytre halefjær,
tertiærer med påfallende lyse innfan, lang hvit øyenbrynstripe med diffust mørkt issesidebånd
umiddelbart i overkant og lite tynt nebb (sammelignet med andre Acrocephalus) med mye mørkt på
spissen av undernebbet. Foto: Nils Helge Lorentzen.
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To sjeldne Hippolais på tre uker er hva fotograf Atle Grimsby kunne loggføre høsten 1997. Dvergspottesanger Hippolais caligata av underarten caligata
(høyre bilde) på Utsira 29.8, og ubestemt Hippolais (mest trolig dvergspottesanger Hippolais caligata av underarten rama, men blekspottesanger
Hippolais pallida av den østlige underarten elaieca ikke utelukket) ringmerket Mønstermyr 20.9. Legg merke til rundere hodeprofil, kortere nebb med
markert mørk spiss på undernebbet og kortere hale på den høyre fuglen. Fuglen til venstre har en mer typisk Hippolais-profil med langt nebb og flatere
panne, og har svært lite eller ingenting mørkt på spissen av undernebbet. Begge foto: Atle Grimsby.

(Sørøst-Europa, Sørvest-Asia; overvintrer
fra India sør til Sri Lanka). Som vanlig er
funnene godt spredt geografisk. Funnet ved
Fredrikstad 13.8.1996 er det tidligste høst-
funnet av en ungfugl hittil.

Gulirisk Serinus serinus (20/23 - 3 og 2)

(Kontinentale Europa, Tyrkia og Nordvest-
Afrika). Fuglen fra Fedje i november 1997
er den første for Hordaland, og utgjør også
landets seineste funn hittil. Den store majo-
riteten av norske funn ligger langs kysten i
SØ-lige deler av landet, med Mølen, Vest-
fold; Jomfruland, Telemark og Lista, Vest-
Agder som de mest faste lokalitetene.

Hvithodespurv Emberiza leucocephalos
(9-1 og 0)

(Uralfjellene, Sibir og Kina; overvintrer i
Sentral- og Øst-Asia). Samme fuglen før

og etter nyttår. Fuglen besøkte fôringsplas-
ser i et villastrøk, og funnomstendighetene
er klassiske.

Sibirspurv Emberiza aureola (27/33 - 1 og 2)

(Nordøst-Europa gjennom Nord-Asia;
overvintrer i India og Sørøst-Asia). Fuglen
som ble ringmerket på Turøy, Hordaland
representerer en ny ekstremumstid for arten
om høsten, da det seineste funnet hittil var
28.9 (Ree 1980).

Rosenstær Sturnus roseus 1K Sula, Frøya september 1998. Uvanlig lyse
ungfugler av stær Sturnus vulgaris kan forveksles med rosenstær. Merk
imidlertid det korte orange nebbet og vingefjærene som er mye mørkere
enn skulderfjær og resten av oversiden. Foto: Kjetil Aa. Solbakken.

Ungfugler av sibirspurv Emberiza aureola er variable i utseendet — denne
fuglen som ble ringmerket på Turøy Fuglestasjon 5.10.1997 hadde relativt
kraftig gulfarge på bryst og buk. Merk også det forholdsvis kraftige nebbet
ned rosa undernebb og klare hvite vingebånd. Foto: Terje Lislevand.

1995 VESTFOLD: 2K+ - Mølen, Larvik
28.5 (K.A.Monrad, A.F.Mæland).

1997 VESTFOLD: 2K+ - Mølen, Larvik
31.5 (K.P.Gade).
VEST-AGDER: 2K+ - Lista fyr, Far-
sund 25.4 (M.Eggen).
HORDALAND: 1K+ - Fedje, Fedje
23.-24.11* (V) (*B.O.Høyland, *T.
Lislevand, *K.Salomonsen, F.Fal-
kenberg, M.Fredriksen, A.T.Mjøs).

1998 VESTFOLD: 2K+ U Mølen, Larvik
29.5 (V.Heibo, G.Klaveness, M. Myk-
lebust, T. Reinsborg, S.D. Sondbø).
VEST-AGDER: 2K+ U Lista fyr, Far-
sund 6.6 (G.Gundersen, N.H.Lorent-
zen).

1997 TELEMARK: 1K+ - Rugtvedt, Bam-
ble 29.12-ut året* (V). (A.Clarke,
V.Heibo,B.I.Kjellemyr, K.E.Myr-
land).

1998 TELEMARK: 2K+ - Rugtvedt, Bam-
ble 1.1-12.2* (V) (A.Clarke, V.Heibo,
B.I.Kjellemyr, K.E.Myrland). Sam-
me som i des. 1997.

1997 HORDALAND: 1K ringmerket Turøy,
Fjell 5.10* (F) (*F.Falkenberg, *A.T.
Mjøs,  A.Breistøl, T.Lislevand m.fl.).

1998 VEST-AGDER: 1K/U Gunnarsmyra,
Lista fyr, Farsund 12.9* (F) (T.A.
Andersen, I.Flesjå, G.Gundersen, N.
H.Lorentzen, P.K.Slagsvold m.fl.).
ROGALAND: 1K/U Utsira 31.8 (G.
Mobakken).
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Kornspurv Miliaria calandra (25/27 - 0 og 1)

(Vestlige Eurasia nord til Sør-Sverige og
Danmark, Nord-Afrika). Tidsmessig og
lokalitetsmessig et typisk funn.

Arter som i utgangspunktet enten er forvil-
let eller satt ut, men som i dag reproduserer
i vill tilstand i Europa og opprettholder fritt-
levende bestander uten behov for supp-
lerende utsettinger.

Records in category C. Released or escaped
species/populations which have established
a self-supporting breeding population; in-
cluding birds coming from a category C
population of another country.

Stivhaleand Oxyura jamaicensis (31/40 - 0 og 0)

(Nord- og Sør-Amerika, med en betydelig
frittlevende bestand i England). Denne ar-
ten, som opprinnelig ble introdusert til Eng-
land, har spredt seg fra parker og andedam-
mer og etablert en betydelig fritthekkende
populasjon i Storbritannia. Det finnes i dag
ca. 4000 frittlevende stivhaleender i Vest-
Europa, de aller fleste i Storbritannia. I takt
med økningen har den også spredt seg til
andre vesteuropeiske land, og bl.a. til
Spania der den har hybridisert med hvit-
hodeand O. leucocephala. Både i Spania
og i enkelte andre land prøver man nå å
utrydde stivhaleanda av frykt for at den
sjeldne og truede hvithodeanda skal for-
svinne som art som en følge av denne «gen-
etiske forurensningen». 9 av 12 stivhale-
ender som ble observert i Spania i 1997
ble omgående skutt av medlemmer av sivil-
garden. Også i Storbritannia er det igangsatt
avskytningsforsøk, og man er i ferd med å
utrede videre strategier basert på erfaringer
fra noen prøveområder. Dette er i tråd med
internasjonale avtaler, og  i særlig grad Con-
vention on Biological Diversity som bl.a.
sier at enkelte land skal søke å hindre
innførsel av, og om mulig prøve å bekjem-
pe, innførte arter som truer økosystemer,
habitater eller arter (Collinson 1999). Fore-
løpig er det ikke truffet forvaltningsmessige
tiltak mot de få individene som besøker vårt
land årlig (?), og NSKF er ikke kjent med
hvor vidt Norge har signert denne konven-
sjonen eller ei. Det er imidlertid viktig å få
inn samtlige funn for at vi skal være i stand
til å følge denne utviklingen nøye. Ingen
funn i 1997 og 1998 er vel ikke repre-
sentativt for forekomsten, muligens er det
ikke særlig status å rapportere saker som

havner i kategori C. Vi håper på en snarlig
bedring i rapporteringen også av stivhale-
and — arten er lettbestemt og tilsvarende
lett å beskrive. Problematikken rundt stiv-
haleanda og hvithodeanda er nærmere om-
talt av Størkersen (1998).

Funn av arter/individer hvor det er van-
skelig eller umulig å bedømme om fuglen
er en rømling eller har nådd landet ved egen
hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det
ene kan være like sannsynlig som det andre.

Category D. Every species/individual un-
less it is almost certainly a genuine vag-
rant (in which case it enters category A),
or almost certainly an escape from captivity
(category E).

Rustand Tadorna ferruginea (1 - 0 og 0)

(Øst-Europa, Asia og Nord-Afrika). Tidlige
vårfunn er utypisk i forhold til antatte spon-
tane opptredener av denne arten.

Funn av arter/individer som regnes som
rømlinger. I praksis vil dette si arter som
ikke har noe etablert funnmønster i Europa,
men er vanlige burfugler eller individer som
viser tegn på å komme fra fangenskap
(skader i fjærdrakten o.l.).

Category E. Considered to be escapes from
captivity.

Stork Ciconia ciconia (0 - 2 og 0)

Begge fuglene var ringmerket, fuglen i
Sarpsborg var i tillegg forkommen og lite
sky. Opplandsfuglen stammer fra et svensk
gjenintroduseringsprosjekt.

Åtselgribb Neophron percnopterus

(Det indiske subkontinent). Det dreier seg
om samme fugl ved begge anledningene.
Fuglen hadde helt lyst nebb, ikke mørk
nebbspiss som nominatunderarten som bl.a
hekker i store deler av middelhavsområdet.

Karminfink Carpodacus roseus (0 - 1 og 0)

(Øst - og sentral Sibir, om vinteren sørover
til Kina og Japan). Arten er en vanlig fore-
kommende burfugl i Europa.

Langhalefink Uragus sibiricus (1 - 0 og 1)

(Sibir øst til  Sakhalin, Mandsjuria, Nord-
Korea og det nordlige Japan). Vanlig bur-
fugl i Vest-Europa.

Hybrids

Hannene i Levanger våren 1997 regnes som
trolig samme som på samme lokalitet i des-
ember 1996 (Høyland et al. 2000). Hannen
på samme lokalitet i februar 1998 regnes
som trolig en av de samme, og teller derfor
ikke som et nytt funn.

Hybrid ringand Aythya collaris x toppand
Aythya fuligula (1 - 0 og 0)

1998 VEST-AGDER: 2K+ - Kviljo, Far-
sund 16.5 (T.W. Andersen, J.R. Gu-
stad, M.Helberg, M.L.Pedersen m.fl.).

   Kategori C-arter

1996 NORDLAND: Ad. - Husvågen, Bø i
Vesterålen 11.6* (F) (J.H.Magnus-
sen, M.Stokke m.fl.).

Kategori D-arter

1996 OPPLAND: 2K+ Dokkadeltaet, Nor-
dre og Søndre Land 27.4 (G.Høi-
tomt).

Kategori E-arter

1997 ØSTFOLD: 2K+ Skjeberg, Sarps-
borg 6.5* (F) (P.Tangen m.fl.).
OPPLAND: 2K+ Leira, Nord Aurdal
20.-22.5* (F) (H.Gudheim, T.Østby).

Ind. som viste karakterene til den indiske underarten
ginginianus (0 - 1 og 0)

1997 VEST-AGDER: 3K+ - ringmerket
Lista fyr, Farsund 21.4* (F) (T.O.
Hansen, N.H. Lorentzen).

1998 ROGALAND: 2K+ - Kringsjå, Eiger-
sund 31.5-2.6 ( M.Dagsland, J.Grøn-
ning, M.Kersbergen, J.P.Leidland, L.
A.Lien, D.M.Lien).

Hybrider

1997 NORD-TRØNDELAG: 2K+ - Strau-
men, Inderøy 13.2 (M.Vang). 2 2K+
-- Eidsbotn, Levanger 1.-18.4 (T.
Kolaas, M.Vang).
NORDLAND: 1K+ - Mjønesbukta,
Bodø 20.9 + 5.10* (F) (V.Albertsen,
M.Eggen, T. E.Kristiansen).

1998 BUSKERUD: 2K+ - Steinsvika,
Hole 13.-28.4 (J.L.Hals, K.Myrmo).
NORD-TRØNDELAG: 2K+ - Fi-
borgtangen, Levanger 22.2 (M. Vang).

Hybrid stokkand Anas platyrhynchos x stjert-
and Anas acuta (8 - 2 og 1)

1997 HORDALAND: Ad. - Byparken,
Bergen 16.-22.2* (F) (*A.T.Mjøs, F.
Falkenberg, I.Grastveit m.fl.).

1997 SØR-TRØNDELAG: Adult eller eldre
subadult Storlidalen, Oppdal 3.6 og
ca. en uke fremover (I.M.S. Helmer-

sen, L.Helmersen, M.Myklebust, B.
Nyberg, E. Sæter, M.Vang m.fl.).

1997 NORD-TRØNDELAG: Adult eller el-
dre subadult Helgådalen, Verdal 25.5
(A.Helgås, A.Indahl, K.H.Sellæg).
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tert fra «sommer», Modum 1981 (Gjers-
haug 1985) og Lille Rød, Lier 22.5.1981
(Bentz 1986).

Hybrid stokkand Anas platyrhynchos x stjert-
and Anas acuta

Tilleggslokalitet og – dato i forhold til funn
nevnt i perioden 25.10-ut året og inn i 1993
i Akerselva, Oslo etter at trolig samme in-
divid har overvintret årlig i Osloområdet
siden 1988 (Gustad 1994).

Skjeggmeis Panurus biarmicus

Tilleggsdato, funnet sees i sammenheng
med funn av opptil 15+ ind. i Pollevann i
perioden 6.2-19.2.1993 (Gustad 1995).
Årstotal endres ikke, verken antall funn
eller antall individer økes. Skjeggmeis ble
tatt ut av NSKF-lista f.o.m. 31.12.1994,
men beskrivelser av eventuelle ubehan-
dlede funn fra før 1995 ønskes fremdeles
innsendt.

Corrections to Høyland et al. (2000)

Busksanger Acrocephalus dumetorum

Funnomstendighetene rundt funnet i Bus-
kerud i 1996 (2K+ sy. ved Nes kirke, Rin-
gerike 25.-26.6 (*T.Jensen, *V.Ree m.fl.)
er feilaktige både m.h.t. lokalitet, dato og
hovedobservatør og skal rettes til:

Følgende funn skulle ikke vært listet opp
som ikke godkjent siden rapportøren for-
melt hadde trukket saken før behandling:

Sædgås Anser fabalis

Under layout-arbeidet skjedde det noen feil
som medførte at tekst på noen få plasser
manglet eller ble feil plassert. Under japan-
stormsvale nederst på side 7 mangler tek-
sten som her er kursivert: «Mange av disse

Trolig samme fugl som i Haugesund og
Sveio i 1994 og 1995, og igjen i Bergen i
1996. Teller ikke som et nytt funn.

Hybrid toppand Aythya fuligula x bergand
Aythya marila (1 - 1 og 1)

De tre første funnene av denne hybriden,
som bl.a. er en fallgruve av dimensjoner i
forhold til identifikasjon av purpurhodeand
Aythya affinis.

Hybrid ærfugl Somateria mollissima x prakt-
ærfugl Somateria spectabilis (0 - 1 og 1)

De første funnene av denne hybriden i
Norge. De to fuglene fra Finnmark regnes
som trolig samme.

Hybrid ærfugl Somateria mollissima x stel-
lerand Polysticta stelleri (1 - 0 og 0)

Alle funnene gjelder trolig samme returner-
ende individ, først beskrevet av Forsman
(1995). Første funn av hybriden i Norge.

Hybrid kvinand Bucephala clangula x lapp-
fiskand Mergellus albellus (5 - 0 og 1)

Hybrid fiskemåke Larus canus x svarte-
havsmåke Larus melanocephalus (1 - 0 og 0)

Første funn av denne hybridvarianten i Nor-
ge er nærmere omtalt av Hoogendorn et al.
(1998).

Hybrid gråmåke Larus argentatus x polar-
måke Larus hyperboreus (4 - 2 og 0)

Det foregår en utstrakt hybridisering mel-
lom polarmåke og gråmåke der de to artene
forekommer side ved side, bl.a. på Island
og trolig også i nordlige Russland (Kola).
Kriterier for sikker identifikasjon av 1.vin-
terfugler er ennå ikke klarlagt, men man er
i ferd med å få en bedre forståelse av
problemet.

Hybrid flaggspett Dendrocopos major x hvit-
ryggspett Dendrocopos leucotos (3 - 0 og 1)

Hybrid sitronerle Motacilla citreola x gulerle
Motacilla flava thunbergi (1 - 1/2-4 og 0)

Første hybridhekking innen landegrensene.
Ett tidligere godkjent funn av en ungfugl
med hybridkarakterer på Utsira 1.-2.10
1990 er omtalt av Ludvigsen (1995).

Hybrid gråspurv Passer domesticus x pilfink
Passer montanus (4-0 og 1)

Hybrid bokfink Fringilla coelebs x bjør-
kefink Fringilla montifringilla (2-0 og 1)

Funnet er tidligere omtalt av Mjøs (1999).

Additions to formerly accepted records

Stork Ciconia ciconia

Tilleggsdato og ny lokalitet, men regnes
som trolig samme fugl som tidligere rappor-

1989 OPPLAND: Ad. - Stavtjerna, Vang
6.7 (P.Gylseth).

1997 ROGALAND: Ad. - Egersund havn,
Eigersund 1.-2.2* (F) (*J.Grønning,
G.B.Krone, J.P.Leidland, I.Sleveland
m.fl.).

1998 NORDLAND: Ad. - Røstlandet, Røst
13.5* (F) (M.Eggen).

1997 NORDLAND: 3K+ - Henningsvær,
Vågan 15.2* (F) (J.Stenersen).

1998 FINNMARK: 3K+ - Angsnes-Mesk-
elv, Nesseby 1.2, 27.2 + 22.3 (H.
Heggland). 3K+ - Skallelv, Vadsø
8.3 (*H.Heggland, T. Muukkonen,
M.Varesvuo).

1995 FINNMARK: Ad. -Vadsø havn 7.4 *
(F) (D.Forsman m.fl.).

1997 FINNMARK: Ad. - Vadsø havn 21.2
– 6.4  + desember (T.Pedersen).

1998 FINNMARK: Ad. - Vadsø havn pri-
mo januar – medio april og 8.11 —
ut året. * (F) (H.Heggland, T.Peder-
sen).

1998 TELEMARK: 1 ind. med intermedi-
ære kjønnskarakterer Vinjestrand,
Bamble 2.-3.1* (V) (A.Clarke, V.
Heibo, B.I.Kjellemyr).

1995 NORD-TRØNDELAG: 3K+ Vikan-
bukta, Stjørdal 6.-9.4* (F) (B.Nyberg,
M.Vang, T.R.Østerås m.fl.).

1994 MØRE OG ROMSDAL: ad. Mykle-
bust, Harøy, Sandøy 5.4 (S.A.Orvik,
G.R.Rise).

1997 FINNMARK: 3K Vardø havn, Vardø
26.4 (H.Heggland).  5K+ Persfjorden,
Vardø 25.5* (F) (H.Heggland).

1998 SØR-TRØNDELAG: 2K+ - Jonsvat-
net, Trondheim 5.+ 21.4, 1.5 (ring-
merket), 25.5, 21.10, 3.-17.11* (F)
(*K.Aa.Solbakken, G.Bangjord, S.-
H.Lorentsen).

1997 NORDLAND: Sitronerle - og såerle
U med min. 2, trolig 4 utfløyne hyb-
ridunger Røst,Vågan 26.7* (F) (J.
Stenersen).

1998 SØR-TRØNDELAG: 2K+ Kattem,
Trondheim 3.1 + «flere ganger i løpet
av året» (*K.Aa.Solbakken, B.E.
Borowiec, T.Haugskott).

1998 HORDALAND: 2K+ - ringmerket
Turøy, Fjell 12.10* (F) (F.Falkenberg,
A.T.Mjøs).

Tillegg til tidligere godkjente
saker

1981 BUSKERUD: 2K+ Skarra, Øvre Eiker
26.5 (L.Sørby).

1990 AKERSHUS: - Glitteruddammen,
Bærum 26.9 (M.Bergan).

1993 AKERSHUS: 6 (1 -, 5 UU) 2K+ Pol-
levann, Ås 3.3 (G.Bjørnstad, A.Brek-
ke, A.Johnsen, B.E.Sakseid, E. Strøm-
nes, T.Staaland, P.O.Syvertsen).

Rettelser til Høyland et al.
(2000)

1996 BUSKERUD: 2K+ sy. - Domholt,
Hole 24.6-26.6 (*V.Bunes, Jon L.
Hals, T.Jensen, K.Myrmo, V.Ree m.
fl.).

Individer som viste karakterer til underarten rossicus:

1996 NORDLAND: Bodøsjøen, Bodø vin-
ter 1995-96
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karakterene er det imidlertid svært van-
skelig å fastslå med sikkerhet under nor-
male feltforhold. Det er derfor ikke over-
raskende at alle de europeiske funnene så
langt dreier seg om individer som er fan-
get.»

På side 19 står følgende tekst under berg-
høne: «Øst-Palearktisk. Det foreligger kun
ett». Denne teksten skal stå øverst i høyre
spalte på samme side under orientfink.

Under skrentrosenfink nederst på side 19
mangler teksten som her er kursivert: Arten
går ned mot 2000 moh vinterstid, men er
ikke kjent å trekke annet enn svært korte
distanser (Clement et al. 1993).

Corrections to Gustad (1992)

Markpiplerke Anthus campestris

Shelved records

Storskarv Phalacrocorax carbo

Mandarinand Aix galericulata

Ubestemt måke Larus sp.

Bildene viser en mulig hybrid polar- x grå-
måke, denne bestemmingsproblematikken
er uklar hva utseendet til ungfugler angår.
Funnet henlegges derfor inntil videre, og
vil bli tatt opp til ny vurdering når det opp-
nås en bredere internasjonal enighet om
identifikasjonskriterier på dette feltet.

Ubestemt stor piplerke Anthus sp.

Innsendt som ubestemt, beskrivelsen er
ikke presis nok til at NSKF kan avgjøre
artstilhørigheten.

Møller Sylvia curruca

List of records not accepted

Kjempepetrell ub. Macronectes sp.

Storlire Puffinus gravis

Rørdrum Botaurus stellaris

Kuhegre Bubulcus ibis

Egretthegre Egretta alba

Stork Ciconia ciconia

Sædgås Anser fabalis

Grågås Anser anser

Rødhalsgås Branta ruficollis

Rustand Tadorna ferruginea

Hvitøyeand Aythya nyroca

Hybrid toppand Aythya fuligula x bergand
Aythya marila

Hybrid kvinand Bucephala clangula x lapp-
fiskand Mergellus albellus

Brilleand Melanitta perspicillata

Stivhaleand Oxyura jamaicensis

Svartglente Milvus migrans

Glente Milvus milvus

Svartglente/glente Milvus migrans/M. milvus

Stenghauk Circus macrourus/C. pygargus

Enghauk Circus pygargus

Hønsehauk Accipiter gentilis

Småskrikørn Aquila pomarina

Storskrikørn Aquila clanga

Observasjonen fra 1959 er publisert i
Sterna, i en relativt kort notis som ikke dok-

Rettelser til Gustad (1992)

1992 VEST-AGDER: 2K+ Lista fyr, Far-
sund 2.5 er trukket av observatørene
og derfor strøket fra funnstatistikken.

Henlagte saker

Individer som viste karakterer til underarten sinensis

1997 TELEMARK: 3K+ Jomfruland, Kra-
gerø 15.3, 3K+ Jomfruland, Kragerø
30.3.

Individer med avvikende karakterer eller hybridinn-
slag:

1998 VEST-AGDER: - Kristiansand dyre-
park hele mars.

1998 NORDLAND: Lovund, Lurøy 2.11

Individer som viste karakterer til underarten blythi:

1998 TROMS: 1 ind. ringmerket Dividalen,
Målselv 4.10* (F), 1 ind. ringmerket
Dividalen, Målselv 31.10* (F).

Ikke godkjente saker

1998 ROGALAND: Utsira 28.9.

1996 VESTFOLD: 1K+ Oslofjorden, uten-
for Slagentangen, Tønsberg 3.11.

1997 SØR-TRØNDELAG: 1K+ Lyngholm-
en, Storfosna, Ørland 19.10.

1997 ØSTFOLD: Søndre Grav, Fredrikstad
24.4.
AKERSHUS: Årnestangen, Rælingen
23.8.

1997 ROGALAND: Hålandsdalen, Skude-
neshavn, Karmøy 21.6.

1998 VEST-AGDER: Tveit kirke, Kristian-
sand 2.7.

1997 HEDMARK: 2K+ Veldre, Ringsaker
27.5.
VESTFOLD: 2K+ Holmestrand, Våle
8.7.
NORDLAND: 2K+ Bleik, Andøy 4.5.

Individer som viste karakterer til underarten rossicus

1998 MØRE OG ROMSDAL: 2K+ Straume,
Vågstranda, Rauma 4.1.

Individer som viste karakterer til underarten rubri-
rostris

1998 NORDLAND: Å, Andøy 25.4.-10.5*
(F).

1997 NORDLAND: 4  ind. Myken, Rødøy
8.5.

1998 OPPLAND: ad. U Dokkadeltaet,
Nordre og Søndre Land 20.4.

UDAT. ØSTFOLD: 1 ind. Østfold, lokalitet
ikke oppgitt.

1998 OPPLAND: ad. - Fisketjønna, Val-
dresflya, Øystre Slidre 4.7.

1997 BUSKERUD: U-farget Fiskumvannet,
Øvre Eiker 1.11.

1997 NORD-TRØNDELAG: - Ørin, Verdal
17.-22.5.

1998 NORD-TRØNDELAG: 3K+ - Ørin,
Verdal 6.8.

1992 NORD-TRØNDELAG: - Ørin, Verdal
31.5.

1997 HORDALAND: Vestbøstadtjødno,
Fitjar 1.6.

1996 TROMS: Skoelvdalen, Bardu ca.
11.8.

1997 TELEMARK: Jomfruland, Kragerø
19.5.

1998 VEST-AGDER: Lista, Farsund 28.8.
ROGALAND: Skudeneshavn, Kar-
møy 26.9.

1998 OPPLAND: Brekkom, Ringebu 27.5.

1997 NORD-TRØNDELAG: Inndalen, Ver-
dal 9.6.

1997 AKERSHUS: Årstad, Nannestad 11.
+ 15.7.

1998 TELEMARK: ad. - Jomfruland, Kra-
gerø 2.5.

Individer som viste karakterer til underarten buteoides

1998 VESTFOLD: Mølen, Larvik 2.11.
NORD-TRØNDELAG: Vikaleiret,
Frosta 21.3.

1998 BUSKERUD:subad./ad. Fiskumvan-
net, Øvre Eiker 16.8.

1959 BUSKERUD: Kolbjørnseter, Nes (?)
1.6.

1992 VESTFOLD: Store Færder, Tjøme
19.9.

1998 BUSKERUD: 1K Hokksund, Øvre
Eiker 27.12* (F)
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umenterer artstilhørigheten tilfredsstillen-
de. Funnet har heller ikke tidligere vært
regnet som tilstrekkelig til å plassere stor-
skrikørna på listen over arter observert i
Norge, men er nå formelt behandlet og
underkjent.

Småskrikørn/storskrikørn Aquila pomarina/
A. clanga

Aftenfalk Falco vespertinus

Sumprikse Porzana parva

«Beringlo» Pluvialis dominica/P. fulva

Alaskasnipe Calidris melanotos

Sibirbekkasin Gallinago stenura

Svartehavsmåke Larus melanocephalus

Sabinemåke Larus sabini

Kanadahettemåke Larus philadelphia

Gråmåke Larus argentatus

Hybrid gråmåke Larus argentatus x grøn-
landsmåke Larus glaucoides

Rosenmåke Rhodostethia rosea

Sandterne Sterna nilotica

Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus

Pigghaleseiler Hirundapus caudacutus

Funnet har vært behandlet og underkjent
tidligere, kjennelse opprettholdes etter ny
innsending.

Bieter Merops apiaster

Blåråke Coracias garrulus

Flaggspett Dendrocopos major

Åtselgribben Neophron percnopterus som gjestet Trøndelag i juni 1997 hadde ensfarget lyst nebb,
noe som viser at fuglen var av underarten ginginianus. Foto: Geir Rudolfsen.

1998 VESTFOLD: U Mølen, Larvik 13.4.

1997 ROGALAND: Gjesdal, Ålgård 25.7.

1997 VEST-AGDER: sy. Slevdalsvannet,
Farsund 22.-23.5.

1997 VEST-AGDER: Lista fyr, Farsund 9.8.

1997 NORD-TRØNDELAG: Sandfærhus,
Stjørdal 21.8.

1998 HORDALAND: Herdla, Askøy 29.8.

1998 NORDLAND: Vedøya, Røst 26.5.

1997 NORD-TRØNDELAG: 2K Lundleiret,
Steinkjer 19.9.

1995 VESTFOLD: 2K+ Donavall, Larvik
22.8. 2K+ Ravnen, Larvik 24.9.

1996 VESTFOLD: 1K Ravnen, Larvik 29.
9.

1998 BUSKERUD: 2K Fiskumvannet, Øv-
re Eiker 11.-12.6.

Individer som viste karakterer til underarten micha-
hellis

1998 ROGALAND: 2K Håtangen, Hå 20.
5* (F).

Dverglerke Calandrella brachydactyla

Mongolpiplerke/markpiplerke Anthus
godlewskii /A. campestris

Markpiplerke Anthus campestris

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni

Gulerle Motacilla flava

Middelhavssteinskvett Oenanthe hispanica

1997 VEST-AGDER: 3K Fugleviga og
Steinsviga, Farsund 19.5.

1975 NORDLAND: 2K+ v/ Valvær, Rød-
øy medio sept.

1997 HORDALAND: Hildal, Odda 27.3.

1997 OPPLAND: Hunnselva, Mjøsa, Gjø-
vik 21.6.

1998 VESTFOLD: Mølen, Larvik 11.7.

1996 OPPLAND: 2 ad Dokkadeltaet, Nor-
dre og Søndre Land 14.8.

1993 FINNMARK: Lappoluobbal, Kauto-
keino 25.6.

1998 VEST-AGDER: Drangsholt, Tveit,
Kristiansand 30.5.

1997 OSLO: Fyllingen, Oslo 7.8.

Individer som viser karakterer som peker mot
underarten pinetorum

1997 NORD-TRØNDELAG: 28.12 – ut året
Stiklestad, Verdal

1998 NORD-TRØNDELAG:1.1-11.2 Stik-
lestad, Verdal

1998 HORDALAND: Herdla, Askøy 1.9.
Herdla, Askøy 17.10.

1997 HORDALAND: Sævarhagen, Stord
4.10.

1997 VESTFOLD:  Mølen, Larvik 17.5.
TELEMARK: Jomfruland, Kragerø
6.-7.9.

1998 VEST-AGDER: Åros, Søgne 17.7.

1998 VEST-AGDER: Lauervik, Farsund
7.10.

Individer som viste karakterer til underarten
feldegg

1998 ROGALAND: 2K+- Horpestad,
Klepp 30.5-12.7* (V).

1998 VESTFOLD: 2K+ - og 2K+ U Møl-
en, Larvik 11.9.
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Gulltrost Zoothera dauma

Bruntrost Turdus naumanni

Elvesanger Locustella fluviatilis

Busksanger Acrocephalus dumetorum

Blekspottesanger Hippolais pallida

Østsanger Phylloscopus trochiloides

Gransanger Phylloscopus collybita

Rosenvarsler Lanius minor

Bokfink Fringilla coelebs

Polarsisik Carduelis hornemanni

Sibirspurv Emberiza aureola

Krattspurv Emberiza pallasi
.

1998 NORDLAND: Ulvang, Leirfjord 4.-
7.10.

1996 VESTFOLD: Ilene, Tønsberg 1.11.

1997 VESTFOLD: sy. - Tjølling, Larvik
12.6.

1992 VEST-AGDER: 1K Jåbekk, Mandal
23.8.

1997 VEST-AGDER: 2K+ ringm. Mønstre-
myr, Flekkefjord 20.9. Godkjent som
blekspottesanger /dvergspottesan-
ger, se side 22-23 og 25.

1995 ØSTFOLD: Kallak, Trøgstad 2.-3.6.

Individer som viste karakterer til underarten tristis

1998 VESTFOLD: 1K+ Ilene, Tønsberg
14.11.

1994 NORD-TRØNDELAG: 2K+ Valøya,
Vikna ultimo juni.

Individer som viste karakterer til underarten africana

1998 TELEMARK: 2K+ - Jomfruland,
Kragerø 13.4.

Individer som viste karakterer til underarten
hornemanni

1997 MØRE OG ROMSDAL: Ona, Sandøy
26.-27.9.

1997 NORDLAND: 2K+ - Brenne, Saltdal
20.5.

1996 ROGALAND: 2K+ U Lauvås, Sokn-
dal 6.-22.4.* (F)

Summary

Report on rare birds in Norway in 1997-98
By the Norwegian Rarities Committee (NSKF)

This is the 22nd and 23rd  annual reports in one
and the 24th announcement from the Norwegian
Rarities Committee (NSKF). Most of the re-
cords treated here are from 1997 and 1998, but
older records are also included.

In 1996 Lesser Kestrel Falco naumanni was
added to the Norwegian list. A 2Y male was
found dead on board a shrimp-trawler at  Hopen-
djupet (ca. 76°N, 30-32°E) SE of Spitzbergen.

Two new species were added to the Norwegian
list in 1997, Water Pipit Anthus spinoletta and
Buff-bellied Pipit Anthus rubescens, both recor-
ded in October. Also, the first breeding of Pacific
Golden Plover Pluvialis fulva was documented
at Ny-Ålesund, Svalbard in June-July, probably
a new breding bird in the Western Palearctic. A
record of Spotted Sandpiper Actitis macularia
was the first for mainland Norway. The only
previous record is of an undated, more than 200-
years old specimen from Spitzbergen. An influx
(22 records of 28 ind.) of Sabine’s Gull Larus
sabini was noted during September and October.
These were mostly recorded in the southern and
middle parts of the country, and even though
many birds were not reported to the committee
this represent by far the highest total ever
recorded in a given year. Highest ever totals
were noted also for Black Kite Milvus migrans
(5), Stone-curlew Burhinus oedicnemus (3),
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos (7), Red-
rumped Swallow Hirundo daurica (3), Desert
Wheatear Oenanthe deserti (2), Paddyfield War-
bler Acrocephalus agricola (2), Booted Warbler
Hippolais caligata (2) and Subalpine Warbler
Sylvia cantillans (7).

1997 also saw the first mixed breeding between
Yellow Wagtail Motacilla flava and Citrine
Wagtail M. citreola. A male Citrine Wagtail bred
with a female Yellow Wagtail M. f. thunbergi at
Røst in Nordland, and raised 2-4 young.

In 1998 only one new species was added to the
Norwegian list. A Blue-cheeked Bee-eater
Merops persicus was photographed by a non-
birder at Sotra west of Bergen in June.

A minor influx of Eurasian Spoonbills Platalea
leucorodia were recorded in autumn 1998. The
biggest flock numbered 10 individuals, and was
recorded in Nord-Trøndelag. A total of four
records involving 21 birds were all between
Nordland and Møre og Romsdal, and represent
the highest number of this species recorded in a
single year in Norway. Other species with the
best single-year occurence in 1998 were Terek
Sandpiper Xenus cinereus (2), Nightingale Lus-
cinia megarhynchos (3) and Siberian Stonechat
Saxicola torquata maura/stejnegeri (3).

Other noteworthy records published here are
three records of Dusky Thrush Turdus nau-
manni, with singles in 1996, 1997 and 1998.
All these were remarkably enough of the
nominate subspecies naumanni. All six previous
records of Dusky Thrush have been of the
subspecies T. n. eunomus.

A male Collared Flycatcher Ficedula albicollis
which bred with a female Pied Flycatcher
Ficedula hypoleuca in 1990 and 1991 represents
the first mixed breeding in Norway.

Four new hybrids are added to the Norwegian
list in this report. Tufted Duck Aythya fuligula

x Greater Scaup A. marila, Common Eider
Somateria mollissima x King Eider S. specta-
bilis, Common Eider S. mollissima x Steller“s
Eider Polysticta stelleri and Mediterranean Gull
Larus melanocephalus x Common Gull L.
canus.

Further highlights in this report include: the 8th
Black-browed Albatross Diomedea melano-
phris, 6th -8th record of Cory’s Shearwater
Calonectris diomedea, 7th Balearic Shearwater
Puffinus mauretanicus, 2nd Swinhoe’s Storm-
petrel Oceanodroma monorhis, 3rd unidentified
Frigatebird Fregata sp.,12th Glossy Ibis Plega-
dis falcinellus (and the first since 1945), 6th and
7th American Wigeon Anas americana, 4th
Blue-winged Teal Anas discors, 3rd Spectacled
Eider Somateria fischeri, 6th Harlequin Duck
Histrionicus histrionicus, 2nd Long-legged
Buzzard Buteo rufinus, 6th and 7th Terek
Sandpipers Xenus cinereus, 4th-5th Bonaparte’s
Gulls Larus philadelphia, 2nd and 3rd Iceland
Gull Larus glaucoides of the subspecies kum-
lieni, 6th Ross’s Gull Rhodostethia rosea, 6th-
7th Desert Wheatear Oenanthe deserti, 3rd
Swainson’s Thrush Catharus ustulatus, 5th
Lanceolated Warbler Locustella lanceolata, 6th-
7th Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola,
6th - 8th Booted Warblers Hippolais caligata,
6th-7th Collared Flycatcher Ficedula albicollis
and the 8th Isabelline Shrike Lanius isabellinus.

The systematic list of accepted records is set
out in the following system: (1) The birds
Norwegian name, (2) scientific name, (3) the
numbers in brackets, e.g. (30/32 - 0 og 1), refers
respectively to the total number of records/total
number of individuals up to and including 1996,
and in 1997 and 1998, (4) any limitations given
of (3), (5) any breeding, (6) year, (7) county,
(8) number of individuals, age (1K = first calen-
dar year etc.), sex (if known) and sometimes
circumstances («ringmerket» means that the
bird was ringed), (9) site and municipality, (10)
date, (11) * indicates if the record was comple-
mented by positive evidence, and type of the
evidence (F = photo, L = tape-recorded, V =
video-recorded, D = found dead), (12) observers
names in brackets, main observer is specified
first and emphasized with *, (13) roughly gives
the species distribution and (14) comments
concerning the record.
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