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NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2016
Oppsummeringen er basert på innmeldte registreringer hos www.artsobservasjoner.no.

Nye arter for Hemne i 2016: Snadderand, sabinemåke, hvitvingesvartterne
Antall registrerte arter i Hemne totalt: 226

SVANER / GJESS / ENDER:
Knoppsvane observeres nå årlig i Hemnfjorden. Et par som hekker i våre trakter fikk frem 4 unger, og 
har holdt til mye i Jevika, ved Spjøtvollan og ved Vessøra. Sangsvane har i 2016 hekket i Hemne for 
første gang, og fikk frem 5 unger ved en lokalitet øst i kommunen (JOB m.fl.). Arten overvintrer dessuten 
hos oss når den finner åpent vann. 3 ind. rastende på Langvatnet ved Sengsdalen 1/1 (JOB). 2 ind. ved 
Vessøra 30/1 (JOB). 17 ind. i Likroken 4/11 og 8/11 (JOB). 5 ind. på Langvatnet ved Sengsdalen 12/11 
(JOB). 8 ind. på Nesvatnet 17/11 (JOB, H. L. Leira, K. Stokke). 3 ind. i Åelva ved Rønningen 20/12 (JOB). 
Kortnebbgås passerer oss på vårtrekket, men det er sjelden å se at de gjør stopp hos oss. 5 ind. holdt 
til i Leirvågen ved Lernesodden fra 6/4 til 19/4 (JOB). Årets to første grågås ble meldt fra Leirvågen 27/3 
(JOB). 31 ind. samme sted 31/3 (JOB), og 40 ind. 7/4 (JOB). Minimum 26 ind. ved Røstøya 11/4 (JOB, 
FHL). Hekking og/eller hekkeforsøk på minimum fire lokaliteter i 2016. Den første registrerte grågåsplogen 
for høsten var 55 ind. over Kyrksæterøra 6/8 (JOB). 12 ind. holdt seg i Likroken et godt stykke utover 
høsten, og ble sist registrert 4/10. Kanadagås ser vi årlig, og det har også vært gjort hekkeforsøk i 
Hemne tidligere år. 4 ind. i Likroken 29/3 (JOB). 1 ind. ved Leirvågen 19/4 (JOB). Gravand ser vi helst 
på vårtrekket, men arten ser ut til å ha hekket i nærheten i 2016. 2 voksne med 1 1K ved Taftøyan 27/8 
(JOB). Mandarinand er en sjelden gjest i Hemne. 1 hann i Likroken 1/5 og 2/5 (JOB, T. Andersen, HAO). 1 
hann samme sted fra 22/8 til 18/9 (JOB, Jvu, R. Espen). Brunnakke ser vi helst i Likroken. Arten hekker 
etter all sannsynlighet meget sparsommelig her hos oss. Første observasjon på våren var 1 ind. i Likroken 
18/4 (JOB). På høsten kan vi se litt større ansamlinger, som for eksempel 22 ind. i Likroken 21/10 (JOB). 
De siste observasjonene for året var 3 ind. i Likroken 27/11 (JOB) og 1 hunnfarget ind. ved Vessøra 
så sent som 13/12 (JOB). Snadderand er ikke observert i Hemne tidligere. 1 par ble sett rastende på 
Stavåsdammen 15/5 (JOB) er således første gang arten er registrert hos oss. Krikkand er en regelmessig 
hekkefugl ved innsjøer og vassdrag her hos oss. Vårens første ble registrert ved Vessøra 30/3 (JOB). 16 
ind. i Likroken 24/4 (JOB). 25 ind. samme sted 2/5 (JOB). Høyeste antall på høsten var 35 ind. i Likroken 
3/9 (JOB). Årets siste var 2 ind. samme sted 4/11 (JOB). Stokkand er blant våre vanligste andefugler.  
Større antall: 60 ind. ved Vessøra 11/1 (JOB). 65 ind. i Likroken 23/10 (JOB). Ca. 100 ind. ved Vessøra 
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18/11 (JOB). Stjertand er en sjelden gjest i Hemne. 1 hann i Likroken 1/5 (JOB). 3 hunnfargede ind. 
samme sted 7/9 (A. Lysfjord). Skjeand er også blant de andefuglene som en bare sjelden gang dukker 
opp hos oss. 1 par i Likroken 11/6 (JOB). Det mistenkes hekkeforsøk samme sted, ettersom det ble 
observert 5 hunnfargede ind. 27/8 (JOB). 1-4 ind. deretter sett samme sted fram til og med 1/10 (JOB, 
FHL, A. Stavne, E. Bangjord, S. Gjelle, B. E. Barstad, Ø. Hegge, HAO). Toppand er en utpreget trekkfugl, 
og vårens 3 første hanner ble observert i Likroken 14/4 (JOB). 20 ind. samme sted 4/5 (JOB). 1 hunn med 
2 unger ved et fjellvatn vest i kommunen 11/7 (RWI). Høsttrekket ser ut til å ha foregått innen midten av 
oktober hos oss, men noen få individer holdt stand enda ei stund. 3 ind. i Likroken 2/11 og 4/11 (JOB). 
1 hunnfarget individ ved Bjørkan 20/11 og i Hunnesbukta 12/12 (JOB). Bergand antas å hekke fåtallig i 
Hemne. Under trekket ser vi den helst ved Vessøra og på Rovatnet. Årets første ble sett på Stavåsdammen 
30/4 (JOB). Deretter må vi hoppe helt til 1/10 for neste observasjon, da av et hunnfarget individ i Likroken 
(JOB). 18 ind. ved Vessøra 4/11 (JOB) er den største ansamlingen av arten som er registrert her i Hemne. 
Ærfugl hekker spredt langs kysten vår. I vinterhalvåret samler den seg i store flokker, som vi blant annet 
kan se ved Vessøra. Store antall ved Vessøra i 2016: Ca. 400 2/1 (JOB). Ca. 350 20/3 (JOB). 346 ind. 
28/3 (S. Gjelle, E. Bangjord, A. Stavne m.fl.). Ca. 450 ind. 7/4 (JOB). Ca. 400 ind. 20/11 (JOB). Ca. 350 
ind. 26/11 (JOB). Hekking påvist ved Vessøra (to kull). Ærfugl av underarten borealis: 1 hann ved Vessøra 
24/1, 30/1 og 7/2 (JOB). Praktærfugl påtreffes nå omtrent årlig ved Vessøra. 1 hann fra 29/3 til 8/4 (JOB, 
A. Lysfjord, T. Andersen m.fl.). Havelle hekker ikke i Hemne, men overvintrer i til dels betydelig antall ved 
Vessøra fra oktober til april. Store antall: Ca. 250 ind. 22/3 (JOB). 231 ind. 28/3 (S. Gjelle, E. Bangjord, 
A. Stavne m.fl.). Ca. 300 ind. 30/3 og 5/4-8/4 (JOB). Ca. 250 ind. 18/12 og 26/12 (JOB). Svartand har 
en usikker hekkestatus i Hemne, men vi kan treffe på enkeltindivider og små grupper både vinter og 
sommer. Noen av observasjonene: 6 ind. ved Bjørklia 2/2 (JOB). 23 ind. ved Taftøyan 23/3 (JOB). 10 ind. 
i Rolibukta, Rovatnet 9/5 (JOB). 26 ind. ved Vessøra 10/10 (JOB). Vinterfunn: 1 hunnfarget individ ved 
Vessøra 11/12 (JOB). 1 ind. ved Røstøya 20/12 (JOB). 5 ubd, ved Vessøra 25/12 (JOB). Sjøorre er mer 
fåtallig enn svartanda, men dukker gjerne opp på de samme stedene. Den er imidlertid sterkere knyttet 
til saltvann. Totalt er det gjort 21 registreringer av arten i 2016. Noen utvalgte observasjoner: 2 ind. i 
Mistfjorden 2/3 (JOB). 1 par ved Taftøyan 10/3 (JOB). 10 hunnfargede ind. ved Vessøra 6/10 (JOB). 9 ind. 
ved Taftøyan 17/11 (A. Stavne, H. L. Leira, K. Stokke m.fl.). 3 ind. ved Røstøya 20/12 (JOB). Kvinand 
opptrer i brukbart antall på vinteren, og arten hekker regelmessig i Hemne. Store antall ved Vessøra: 
Ca. 200 ind. 25/2, 1/3 og 7/3 (JOB). Ca. 250 ind. 4/3 (JOB). Siland ser vi også hele året. 1 hunn med 6 
unger ved Vessøra 7/7 (JOB) og 1 hunn med 11 unger samme sted 24/7 (JOB) var eneste påviste hekking 
i 2016. Laksand ser vi helst på våren. Noen utvalgte registreringer: 7 ind. i Likroken 29/3 (JOB). 3 ind. 
i Sperillbugen 31/3 (JOB). 3 ind. i kurtiselek ved Bjørkan 2/5 (JOB). 6 ind. ved Hunnesodden 6/5 (JOB). 
8 ind. ved Rolibukta, Rovatnet 10/6 (JOB). 1 hunn med 9 unger på slep ved Vessøra 18/6 (JOB) tyder på 
hekking i nærheten. 5 store unger i Likroken 10/8 (JOB). 9 hunnfargede ind. ved Vessøra 14/9 (JOB). 
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SKOGSHØNS:
Svært få innmeldte observasjoner av ryper i 2016. Sannsynlig hekking av lirype (JOB) registrert på Tverr-
fjellet 13/5. Likedan fjellrype på Ruten 14/6 (JOB) og ved Hyllvatna 11/7 (RWI). Orrfugl finner vi i de 
fleste av våre barskogsområder. 15 registreringer fra 2016, fordelt på hele året. Storfugl er mer sparsom. 
1 hann ved Klempheia 15/1 (JOB). 1 hunn ved E39 ved Sødalsflata 25/9 (JOB, FHL). 1 hann ved Gravdalen 
17/10 (JOB). 1 hunn samme sted 23/10 (JOB).

LOMMER/DYKKERE/SKARVER/HEGRER:
Vårens første innmeldte smålom var 1 ind. ved Taftøyan 11/3 (JOB). Siste observasjon for året var 1 ind. 
ved Vessøra 6/10 (JOB). 1 storlom ved Bjørkan 21/4 (JOB, FHL) var vårens første. Ved to hekkelokalite-
ter fikk de frem 1 unge hver. Én eneste observasjon av islom i 2016: 1 ind. ved Taftøybukta 6/12 (JOB). 
Dvergdykker ser vi nå omtrent årlig, men sjelden annet sted enn Likroken og Vessøra. 1 ind. i Likroken 
fra 17/10 til 20/10 (JOB). Gråstrupedykker er en annen fåtallig gjest i Hemne. 1 ind. ved Bugaholmen, 
Storoddan 4/1 (JOB). 1 2K ved Vessøra 7/1 (JOB). 1 ind. ved Taftøyan 12/11 (JOB). Horndykker er den 
dykkeren vi ser mest av i Hemne. Flere observasjoner fra Taftøyan fra januar til april, samt fra november 
til desember. Andre interessante registreringer: 1 ind. ved Hunnesbugen 2/5 og ved Lenesbukta 4/5 (JOB). 
Storskarv ser vi hele året, bortsett fra midt i hekkesesongen. Større antall: 15 ind. i Grøtvågen 28/1 (JOB). 
16 ind. ved Taftøybukta 4/3 (JOB). 14 ind. ved Røstøya 20/12 (JOB). Registreringer fra ferskvann: 1 1K i 
Likroken 28/8, 1/9, 2/9, 3/9, 7/9, 11/9, 20/9 (JOB m.fl.). Kun to observasjoner av toppskarv i 2016: 1 
1K ved Taftøyan 27/8 (JOB), og 1 ind. samme sted 16/12 (JOB). Gråhegre ser vi oftest i ensom majestet 
i vannkanten langs sjøen, innsjøer og stilleflytende elver. Større ansamlinger: Minimum 20 ind. ved Taftøy-
an 1/1 (JOB). Minimum 35 ind. ved Bugaholmen, Storoddan 4/1 og 7/1 (JOB). 18 ind. i fjæra ved Staurset 
18/4 (JOB). 31 ind. ved Taftøyan 17/11 (A. Stavne, H. L. Leira, K. Stokke m.fl.). 23 ind. ved Vessøra 15/12, 
16/12, 17/12 og 19/12 (JOB). Minimum 26 ind. i Oddbugen, Storodden 19/12 (JOB). Ett enkelt par hekket i 
nærheten av Kyrksæterøra, registrert 16/5 (JOB). 

ROVFUGLER: 
NB! Enkelte rovfuglobservasjoner er utelatt fra listen for å skjerme hekkelokalitetene. 
Dette gjelder også samtlige observasjoner av ungfugler av ørn, hønsehauk og fjellvåk. 
Større ansamlinger av havørn: 7 3K i flokk overflygende ved Berg 12/1 (JOB). 7 ind. i fjæra på Skogrand-
nesset 17/2 (JOB). 9 ind. på hjortekadaver ved Berg 19/2 (JOB). 6 ind. i Taftøyan 31/8 (JOB). 8 ind. ved 
Røstøya 13/9 (JOB, FHL). 1 ind. som satt på en høyspentstolpe ved Stolsmo 4/10 så ut til å ha ei antenne 
fra en radiosender stikkende ut på ryggen (JOB). Hønsehauk opplever magre kår i Hemne for tiden. Spred-
te observasjoner av enkeltindivider i januar, februar, oktober, november og desember 2016 (JOB, JVU, AKJ, 
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R. Espen). Spurvehauk har vi imidlertid flere av, og det er meldt inn 55 observasjoner gjennom hele året. 1 
ind. ble funnet død i ei vedbu på Berg 29/2 (JOB). Kun én observasjon av fjellvåk i Hemne i 2016: 1 ind. på 
trekk over Kyrksæterøra 1/5 (JOB). Kongeørn ser vi spredt og fåtallig. 12 innmeldte registreringer i 2016. 
Fiskeørn ser vi år om annet ved de største innsjøene nord i kommunen. 1 ind. ved Svanemsvatnet 19/6 
(JOB). Tårnfalk er registrert 5 ganger, og dvergfalk 4 ganger i 2016. Vandrefalk er observert fra Øver 
Skograndan 8/7 og 4/9 (JOB). 

RIKSER / TRANE / VADERE:
Vannrikse er en sjelden gjest i Hemne. 1 ind. i Likroken 17/10, 21/10, 26/10, 27/10 (JOB, R. Espen). 
Sothøne ser vi heller ikke særlig ofte. 1 ind. i Grøtvågen 14/4-19/4 (JOB, HAO). Trane ankommer 
normalt omkring 10.-15. april. Årets første i 2016 var 1 ind. på trekk mot nord over Kyrksæterøra 30/3 
(JOB). Hekking ved tre kjente lokaliteter i lavlandet i 2016. Årets første tjeld var 2 ind. i Taftøybukta 
2/3 (JOB). Deretter et jevnt tilsig av trekkere. Årets siste observasjon var 1 ind. ved Taftøyan 5/10 (JOB, 
FHL). Heilo hekker i de aller fleste høyereliggende områdene i Hemne. Årets første på vårtrekket var 1 
ind. ved Leirvågen, Lernesodden 12/4 (JOB). Minimum 10 ind. på Holla 13/5 (JOB). Ca. 18 ind. i Likro-
ken 10/6 (JOB). Tundralo er ikke registrert i Hemne siden 2 ind. angivelig ble observert ved Taftøyan på 
høsttrekket 1998. Dette funnet er imidlertid ikke verifisert. 4 rastende ind. på Taftøya 2/10 og 4/10 (JOB, 
FHL). 3 ind. samme sted 8/10 og 2 ind. 13/10 (JOB). En art som er under hardt press er vipe, som nå 
er å finne under kategorien ”sterkt truet” på rødlista. To par gjorde hekkeforsøk i Likroken, men reire-
ne ble harvet ned av grunneier 9/5. Dette var eneste hekkeforsøk i Hemne i 2016. De voksne fuglene 
holdt til i området frem til og med 22/5 (JOB). Sandlo ser vi helst i de ytterste strøkene av kommunen, 
og observeres heller ikke hvert år. 2016 ble et annerledes år i så måte. 1 ind. på Taftøya 10/3 og 27/3 
(JOB). 2 ind. på Røstøya 7/5 (JOB, FHL). 1 ind. ved Vessøra 12/5, 13/5, 22/5, 24/5 og 27/8 (JOB). 1 ind. 
i Taftøybukta 22/5 og 20/6 (JOB, HAO). 4 ind. på Taftøya 23/7 (JOB). 1 ind. i Taftøybukta 13/8. Minimum 
5 ind. ved Taftøya 27/8. 1 ind. ved Taftøyan 31/8 og 2/9 (JOB). 2 ind. samme sted 31/8 og 7/9 (JOB) og 
3 ind. samme sted 13/9 (JOB, FHL). 2 ind. i Likroken 31/8 og 2/9 er første gang arten er observert her 
(JOB). Boltit hører til på høyfjellet, og hos oss er det kun på Ruten at den holder til. 1 overflyvende ind. 
på Ruten 14/6 (JOB). Småspove finner vi på noen av fjellmyrene og fjellheiene våre. Årets første trek-
ker ble sett i Likroken 6/5 (JOB). 2 ind. ved Huslia 12/7 (RWI) tyder på hekking i området. Storspove er 
fortsatt ganske vanlig i Hemne, til tross for rødlistestatusen ”sårbar”. Vinterfunn er imidlertid ikke vanlig. 
1 ind. ved Bugaholmen, Storodden 4/1 (JOB). Årets første på vårtrekket var 1 ind. ved Taftøyan 27/3 
(JOB). Sene funn: 1 ind. i Likroken 30/11 (JOB, TTØ). 1 på trekk forbi Taftøyan 20/12 (JOB). Steinven-
der ser vi kun i ytre deler av Hemne. Noen utvalgte observasjoner: 1 ind. på Røstøya 4/3 (JOB). 8 ind. i 
Taftøybukta 1/4 (JOB). 3 ind. ved Taftøyan 3/5 (JOB). 4 ind. i Taftøybukta 6/12  (JOB). Polarsnipe er en 
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ytterst sjelden gjest hos oss. Kun én udatert registrering foreligger fra før (”Oversikt over fuglefaunaen i 
Hemne kommune 1960-1975”, Øyvind Spjøtvold). 1 rastende 1K i Taftøybukta 25/1 (JOB). Spjøtvold sier 
i samme oversikt for 1960-1975 dette om brushane: ”Trekkobservasjon, forekommer spredt og fåtal-
lig”. Arten ble deretter ikke sett på mange år, men er registrert ved Røstøya 29/7 2014 (JOB), og ved 
Taftøyan 1/8 2015 (JOB). 2016 ble det tredje året på rad med observasjon av denne arten. 2 overflyven-
de ind. i Likroken 28/8 (JOB). 6 ind. på trekk forbi Taftøyan 7/9 (JOB). Myrsnipe er en annen vadefugl 
vi kan treffe under trekket. 1 ind. ved Taftøyan 22/5, 27/8, 29/8 og 2/10 (JOB). 2 ind. på Røstøya 13/9 
(JOB, FHL). Fjæreplytt er en forholdsvis tillitsfull art, og kan i Hemne påtreffes i vinterhalvåret og under 
trekket. 1 ind. ved Taftøyan 1/1 og 20/12 (JOB). 2 ind. samme sted 4/10 (JOB). 4 ind. samme sted 6/12 
(JOB). 1 ind. ved Røstøya 25/5 (JOB, FHL). 2016 var et godt år for sjeldne vadefugler i Hemne. 3 rasten-
de dvergsnipe ble observert i Taftøybukta 28/8 (JOB). Arten er ikke registrert siden Spjøtvold (1960-
1975), som skriver: ”Trekkobservasjon, sjelden/spredt og fåtallig”. Strandsnipe er derimot en vanlig og 
tallrik krabat både langs kysten, innsjøer og vassdrag. Vårens første var 1 ind. ved Stavåsdammen 4/5 
(JOB). Minimum 1 sotsnipe sammen med rødstilk på trekk forbi Taftøyan 27/8 (JOB). Kun to godkjen-
te registreringer av arten i Hemne fra før – fra 2014 (M. Martinsen) og 2015 (JOB). Gluttsnipe er en 
regelmessig men fåtallig hekkefugl i Hemne. 4 ind. i Likroken 4/5 (JOB) var vårens første. Rødstilk er 
mer tallrik hos oss. Vårens første var 1 ind. ved Taftøyan 1/4 (JOB). Mange registreringer utover våren 
og sommeren. Kvartbekkasin var ny art for Hemne i 2015, da 1 ind. ble sett på Soløya 10/10 (JOB). I 
2016 dukket 1 ind. opp i Likroken 20/10, og ble også sett samme sted 25/10 og 26/10 (JOB, R. Espen). 
Rugde finner vi hekkende spredt over store deler av kommunen. 3 ind. ved Sengsdalen 15/4 var årets 
første registreringer (JOB). Hekkefunn ved Røstvollen 20/4 (JOB). Mekkergauk, eller enkeltbekkasin er 
også vanlig, men fåtallig og spredt. 1 ind. ved Stavåsdammen 16/4 (JOB) var årets første. Sannsynlig 
hekking registrert ved Huslia 11/7 (RWI).

MÅKER/ALKER:
Tyvjo ser vi ikke hvert år. 1 mørkfaset ind. ved Taftøyan 23/7 (JOB). Fjelljo er heller ikke ofte å se. 
Minimum 6 ind. trekkende forbi Taftøyan 16/5 (JOB). Sabinemåke er aldri observert i Hemne før. 1 
ind. kom trekkende mot sørvest forbi Taftøyan 2/10 (JOB). Krykkje hekker ikke i Hemne, men kan sees 
utenfor hekketiden. 1 2K ved Taftøybukta 1/1 (JOB). 1 1K og en ad. samme sted 2/10 (JOB). Hettemå-
ke ser vi nå omtrent hele året, men hekking er ikke påvist hos oss foreløpig. Dette til tross for at det 
av og til dukker opp årsunger utpå sommeren. 1 1K sammen med en ad. ved Vessøra 26/7 (JOB). Både 
hettemåke og fiskemåke står nå under kategorien ”nær truet” i rødlista. År om annet ser vi overvintren-
de fiskemåke, til tross for at den er en utpreget trekkfugl. Vinterfunn fra Taftøyan, Vessøra, Grøtneset og 
Berg i januar og februar (JOB), og på Vessøra i desember (JOB). Ca. 400 ind. passerte Taftøyan i små 
flokker på høsttrekket 13/8 (JOB). Minimum 350 ind. samme sted 27/8 (JOB). Ca. 500 ind., hovedsake-
lig 1K, samme sted 2/10 (JOB). Sildemåke opptrer med tre underarter på våre breddegrader; graell-
sii, intermedius og fuscus, som blant annet kan skilles fra hverandre på ulike nyanser i den skifergrå til 
gråsvarte oversiden hos voksenfugler. Dette er ikke alltid så lett å bedømme, så det er kun unntaksvis at 
underarten blir bestemt. 1 ad. ua. fuscus ved Rolibukta 11/6 (JOB). 2 ua. fuscus i Likroken 14/6 (JOB). 
Noen utvalgte observasjoner av sildemåker hvor underarten ikke er oppgitt eller bestemt: 1 ad. ved Karl-
snesbekken 5/5 (JOB) var årets første. 5 ind. ved Bjørkan, 7 i Likroken og 2 ved Nesvatnet 22/6 (JOB, 
HAO). 1-3 ind. sett i området Vessøra / Øver Skograndan gjennom hele sommeren (JOB m.fl.). Årets 
siste observasjon var 1 1K på Vessøra 25/10 (JOB). Gråmåke er vanlig her hos oss, og kan sees hele 
året. Større antall: Minimum 400 ind. ved Bjørklia 13/1 (JOB). Minimum 350 ind. ved Vessøra 4/3 (JOB). 
Minimum 700 ind. ved Kjønsvika 13/3 (JOB). Grønlandsmåke ser vi nå nesten årlig, men forekomsten 
varierer sterkt. Kun én observasjon i 2016: 1 ind. ved Vessøra 2/1 (JOB). Svartbak er verdens største 
måke, og hekker spredt og fåtallig hos oss. Minimum 76 ind. ved Vessøra 14/8 (JOB) var et uvanlig høyt 
antall for arten samlet på ett sted. Ca. 35 ind. ved Taftøyan 2/10 (JOB). Fra Likroken kom det melding 
om ei uvanlig terne 9/6 (TTØ), som viste seg å være en hvitvingesvartterne. Fra tidligere er kun 4 
observasjoner av arten registrert i Sør-Trøndelag, og den er aldri tidligere sett i Hemne. Fuglen holdt seg 
i området i to dager, og ble observert og foreviget av mange skuelystne (TTØ, JOB, JVU, KTO, HAO, RWI 
m.fl.). Makrellterne er nå listet som ”sterkt truet” på rødlista. Ingen påvist hekking i Hemne i 2016, 
men arten ble observert 22 ganger fra 22/5 til 24/8, i antall varierende fra 1 ind. til 20 ind. (JOB, FHL, 
HAO, R. Borgen). Rødnebbterne er derimot registrert hekkende i en liten koloni ytterst i kommunen 
(JOB, FHL). Lomvi er kategorisert som ”kritisk truet” på rødlista. Hos oss observeres den helst i Hemn-
fjorden i vinterhalvåret. 1 ind. ved kommunekaia på Kyrksæterøra 7/2 (JOB). 2 ind. ved Taftøyan 10/3 
og 1 ind. samme sted dagen etter (JOB). 1 ind. i Kjønsvika 13/3 (JOB). 1 ind. sett fra Vessøra i retning 
Jevika 7/4 (JOB). 1 ind. trekkende forbi Taftøyan 2/10 (JOB). Alke (”sterkt truet”) er meldt observert 5 
ganger i 2016. 1 ind. ved Taftøyan 1/2 og 8/10, og 2 ind. samme sted 13/10 (JOB). 1 ind. ved Vessøra 
1/2 og 7/2 (JOB). Teist har tidligere hekket i Hemnfjorden, men det begynner å bli mange år siden nå. 
Arten listes nå som ”sårbar” i rødlista. Kun 3 observasjoner i Hemne i 2016: 1 ind. ved Taftøyan 6/9 
(JOB), 5/10 (JOB, FHL) og 17/11 (A. Stavne, H. L. Leira, K. Stokke m.fl.). Enkeltindivider av alkekonge 
er meldt fra Taftøyan, Berg, Mistfjorden, Kjønsvika og Vessøra i januar, mars, november og desember 
(JOB, AKJ). Én eneste observasjon av lunde: 1 ind. ved Taftøyan 6/12 (JOB). 



DUER / GJØK / UGLER:
I 2016 ble det gjort vinterfunn av ringdue i Hemne. 1 ind. ved Øver Skograndan 2/1 (JOB), og 2 ind. sam-
me sted dagen etter (JOB). 2 ind. ved Lernesstranda 6/1 (JOB) er trolig de samme fuglene. 1-2 ind. deretter 
registrert i området Øver Skograndan frem til og med 18/2 (JOB). Gjøk har nå havnet på rødlista som ”nær 
truet”. Årets første ko-ko ble hørt i Likroken 14/5 (JOB). 2016 ble et bra år for observasjoner av haukugle. 
Enkeltindivider observert ved Klempheia 15/1 (JOB), Sødalen 23/1 (JOB), Hovdan 25/3 (L. B. Lunde), Søda-
len 26/8 (JOB), Øver Skograndan 1/9, 30/9 og 16/10 (JOB), Berg 25/9 (JOB, FHL) og ved Brekka/Sengsda-
len 17/11 (JOB, H. L. Leira, K. Stokke). 1 spurveugle ved Gravdalen 17/10 (JOB) er eneste observasjon av 
vår minste ugle i 2016. Kattugle er vanlig, men fåtallig i Hemne. Ingen særskilte registreringer i 2016, men 
observert flere ganger.

SEILERE / SPETTEFUGLER:
Tårnseiler er den eneste seilerarten som er observert i Hemne. Den ankommer vanligvis i månedsskiftet 
mai/juni, og er da lett å oppdage på grunn av den karakteristiske lyden. 1 ind. i Grøtvågen 30/5 (JOB) var 
årets første i 2016. Vendehals er en sky, liten skapning som ikke er lett å oppdage annet enn når den syn-
ger sine strofer på våren. 1 ind. hørt syngende ved Kjønsvika 2/5 (AKJ). Gråspett hekker spredt og fåtallig 
i skogtraktene våre, og er registrert blant annet i Sengsdalen og Hellandslia i 2016 (JOB, HAO, A. Winnem, 
K. Larssen, R. Espen, S. Gjelle, E. Bangjord, A. Stavne, M. Hegge, Ø. Hegge, E. Spets, T. Andersen). Grønn-
spett forekommer omtrent i like stort omfang som gråspett hos oss. Påvist hekking i Kjønsvika i mai/juni 
(AKJ). 1 1K på Røstøya 5/10 (JOB, FHL). Svartspett er nok den av spetteartene våre som er mest fåtallig 
i Hemne, på grunn av mangel på naturlig granskog. 1 ind. ved Gravdalen 22/1 (JOB). 1 ind. i Likroken 2/5 
(JOB). 1 ind. ved Hunnesodden 6/5 (JOB). 1 ind. i Likroken 1/9 (S. Gjelle, B. E. Barstad) og 3/9 (JOB, HAO). 
1 ind. ved Seterdalsbekken i Gravdalen 18/10, 20/10 og 22/10 (JOB). Om svartspett er vår minst tallrike, 
så er flaggspett det motsatte. Hele 73 observasjoner er meldt inn i 2016. Ingen konkrete hekkefunn eller 
andre spesielle registreringer. Hvitryggspett er kommunefugl for Hemne, og hekker ved en håndfull loka-
liteter i kommunen. 20 registreringer fra seks forskjellige lokaliteter i 2016. Dvergspett ser vi gjerne i noe 
av de samme biotopene som hvitryggspett. 1 ind. i Sengsdalen 23/3 (R. Espen) og 28/3 (S. Gjelle, E. Ban-
gjord, A. Stavne). 2 ind. samme sted 14/4 (A. Stavne, E. Bangjord, E. Spets). Flere observasjoner ble gjort 
samme sted utover våren. 1 ind. ved Øver Skograndan 11/4 og 1/9 (JOB). 1 ind. i Gravdalen 14/4 (JOB). 1 
ind. i Likroken 22/5 (JOB). Tretåspett er mer allsidig, og stiller ikke like strenge krav til biotop som for ek-
sempel dvergspett og hvitryggspett. 1 ind. ved Klempheia 15/1 (JOB). 1 ind. i Sengsdalen 28/3 (S. Gjelle, E. 
Bangjord, A. Stavne) og 25/8 (JOB). 1 ind. i Gravdalen 17/10, 20/10 og 22/10 (JOB). 1 ind. i Barbrolia ved 
Skjærlivatnet 5/11 (T. Møst). 

Hvitvingesvartterne, Likroken. Foto: Jan Ove Bratset. Haukugle, Sødalen. Foto: Jan Ove Bratset.



LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER:
Sanglerke har en usikker hekkestatus i Hemne. Den er nært knyttet til kulturlandskap, og registreres ikke 
hvert år hos oss. 1 ind. ”jublet høyt i sky” i Likroken 29/3 (JOB). 1 ind. på næringssøk samme sted 4/11 
(JOB). 1 ind. i Grindbakken, Hellandsjøen 3/12 (KHE). Sandsvale dukker vanligvis opp i begynnelsen av 
mai. 2 ind. ved Gjelet, Vægan 8/5 (JOB) var årets første innmeldte observasjon. Første låvesvale ble meldt 
inn fra Øver Skograndan 3/5 (JOB, FHL). Taksvale er plassert i kategorien ”nær truet” i rødlista. Samtlige 
registreringer: 2 ind. ved Stavåsdammen 15/5 (JOB). 2 ind. i Likroken 9/6 (T. Andersen). 3 ind. samme sted 
dagen etter (JOB, FHL). 2 ind. ved Nesvatnet 22/6 (JOB). 1 ind. i Likroken 25/6 (JOB). 5 ind. på Kyrksæte-
røra 11/7 (R. Kristoffersen). 2 ind. i Likroken 24/7 (JOB). 2 ind. ved Hunnesbugen 10/8 (JOB). 2 ind. i 
Likroken 14/8 (JOB). Både trepiplerke og heipiplerke er blant våre mest tallrike hekkefugler. Årets første 
trepiplerke ble meldt fra Stavåsdammen 15/5 (JOB). Førsteobservasjon av heipiplerke: minimum 5 ind. ved 
Lerivågan, Lernesodden 19/4 (JOB). Ca. 50 ind. i Likroken 14/5 (JOB) ventet på bar mark på fjellet. Skjær-
piplerke finner vi helst i ytre deler av kommunen. Noen utvalgte registreringer: 6 ind. på Røstøya og 4 ind. 
på Soløya 7/5 (JOB, FHL). 3 ind. i Taftøyan 25/5 (JOB, FHL). 1 gulerle i Likroken 28/8 og 2/9 (JOB). 1 ind. 
ved Øver Skograndan 1/9 (JOB). Mulig hekking av vintererle ved Eidselva. Arten observert i området fra 
12/4 til 2/9 (JOB, HAO, T. Andersen). Årets første linerle ble meldt fra Vessøra 9/4 (JOB). Minimum 12 ind. i 
Likroken 4/5 (JOB). Hekking registrert i Likroken, ved Storliseterveien, ved Nesvatnet, i Grøtvågen og i Øver 
Skograndan (JOB). 

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER:
Ingen storinnrykk av sidensvans i 2016, men flere flokker både på etterjulsvinteren og på førjulsvinteren. 
Større antall: Ca. 25 ind. på Berg 1/3 (JOB). Ca. 35 ind. i Likroken 21/10 (JOB). Ca. 30 ind. ved Gravda-
len 21/10 (JOB). Ca. 50 ind. ved Skograndnesset 6/11 (JOB). Fossekall overvintrer blant annet i Søa på 
Kyrksæterøra. Øvrige registreringer: mulig hekking i Eidselva, ved Stavåsdammen og ved Borstadsætra 
(JOB). Overvintrende gjerdesmett ser vi nå og da, og fuglen kan da oppsøke blant annet fjøs, låver og 
uthus. Observasjoner fra januar i Øver Skograndan og på Lernesstranda (JOB). Desemberfunn i Øver Sko-
grandan, på Vessøra og i Kjønsvika (JOB, AKJ). Jernspurv gjør ikke veldig mye av seg verken på hekkeplas-
sen eller ved ankomsten på våren. 1 ind. på Lernes 14/4 (E. Bangjord, E. Spets, A. Stavne) var årets første 
registrering av arten. 1 1K som prøvde seg på overvintring ble sett i Kjønsvika 16/12 (AKJ). Rødstrupe 
er vanlig over alle deler av kommunen som har et visst innslag av vegetasjon, og er svært tallrik hos oss. 
Rødstrupen overvintrer også regelmessig, men fåtallig. Januarfunn: Øver Skograndan, Berg, Lernesstranda, 
Vesse og Skeiet (JOB). 1 ind. satt mellom drivstoffpumpene på Best-stasjonen 11/1 (JOB). Desemberfunn: 
Øver Skograndan og Taftøyan (JOB). Blåstrupe er svært fåtallig i Hemne, og observeres ikke hvert år. 2 
syngende hanner i Rutdalen 14/6 (JOB). Rødstjert er vanlig og tallrik i glissen furuskog på fjellet. 1 ind. 
i Likroken 8/5 (JOB). 1 ind. i Huslia 12/6 (RWI). Buskskvett finner vi stort sett i lavlandet, og gjerne ved 

Vintererle, Eidselva. Foto: Jan Ove Bratset.



hogstflater og andre åpne områder, dersom det er nokundervegetasjon. 1 ind. i Likroken 6/5 (JOB) var årets 
første registrering. Påvist hekking i Likroken og Grøtvågen, og sannsynlig hekking på Storoddan og Åstad 
(JOB). Steinskvett er en typisk fjellfugl, som varsler ivrig når man er i nærheten av reir eller unger. 1 ind. 
på vårtrekket tok en rast på Vessøra 6/5 (JOB). 1 ind. i Rutdalen 14/6 (JOB). 2 ind. på Ruten samme dag 
(JOB). Flere par rundt Store Hyllvatnet 10/7 og 11/7, blant annet et par med unger ved Blankvatnet (RWI). 
Ringtrost er regelmessig, men fåtallig på fjellet. 1 ind. i Hollabugen 28/4 (JOB) var årets første trekkobser-
vasjon. 6 ind. ved Kanortjønna, Tverrfjellet 13/5 (JOB). 1 syngende hann i Rutdalen 14/6 (JOB). 2 par og 2 
enslige ind., flere av de varslende, ved Store Hyllvatnet 11/7 (RWI). Svarttrost hekker spredt og tallrik, og 
kan ses hele året. Påvist hekking i Gravdalen (JOB) og Kjønsvika (AKJ). Overvintrende gråtrost ser vi ikke 
hvert år. 1 ind. på Storodden 4/1 (JOB). 1 ind. i Øver Skograndan 18/1 (JOB). 4 varslende ind. ved Svart-
vatnet ved Hyllvatna 11/7 (RWI) er et eksempel på hekking på fjellet, som vi kjenner til også flere andre 
steder i Hemne. 1 overvintrende måltrost på Storodden 4/1 er en annen uvanlig vintergjest. Minimum 10 
ind. ankommet Gravdalen 14/4 (JOB). 2016 bød også på overvintrende rødvingetrost. 1 ind. på Berg 12/1 
(JOB). Vårtrekket ankom i midten av april. Duetrost ble første gang registrert hekkende i Hemne i 2015, og 
er trolig svært fåtallig som hekkefugl hos oss. Vi kan imidlertid se den under trekket, og da helst vårtrekket. 
Samtlige observasjoner fra 2016: 1 ind. på Eide 12/4 (JOB). 1 ind. ved Leirvågan, Lernesodden 12/4 (JOB). 
Minimum 3 ind. i Gravdalen 14/4 (JOB). 1 ind. samme sted 17/4, 18/4 og 19/4 (JOB). 

SANGERE / FUGLEKONGER:
Gulsanger finner vi med størst tetthet i solrike og frodige lier. 1 ind. i Øver Skograndan 16/5 (JOB). 1 ind. i 
Hoggsdalen, Holla 3/6 (JOB). 1 ind. ved Brobakkan, Borstadsætra 14/6 (JOB). Sivsanger hekker på et lite 
knippe lokaliteter i Hemne, og er registrert ved Hunnes, Grøtan og Åstad i 2016. Myrsanger er av LRSK 
Sør-Trøndelag klassifisert som ”meget sjelden” i fylket, med mindre enn 100 registreringer totalt. 1 ind. sett 
og hørt syngende ved Nesvatnet fra 22/6 til 1/7 (HAO, JOB). Møller er regelmessig, men fåtallig i Hemne. 1 
ind. i Hellandslia 22/5 (JOB) er eneste registrering i 2016. Tornsanger liker seg i kratt og busker, og holder 
seg gjerne i hager og tettbygde strøk også. Samtlige observasjoner: 1 ind. i Grøtvågen 22/5 (JOB). 1 ind. i 
Taftøyan 22/5, 25/5, 19/6 og 29/8 (JOB, FHL). 1 ind. ved Leirvågan, Lernesodden 27/5 (JOB). 1 ind. i Øver 
Skograndan 1/6 (JOB). 1 ind. i Likroken 12/6 (RWI). 1 hagesanger i Øver Skograndan 1/6 (JOB) var årets 
første. 1 ind. i Likroken 10/6, 12/6, 14/6 og 25/6 (JOB). 1 ind. på Vessøra 12/6 (A. Winnem, E. Bangjord). 
1 ind. i Øver Skograndan 12/7 og 23/7 (JOB). Munk hekker spredt og regelmessig i Hemne. Årets første 
i 2016 var 1 ind. i Øver Skograndan 2/5 (JOB). Gransanger ankommer før de andre sangerne, og kan 
høres allerede i første halvdel av april. Hørt ved tre forskjellige lokaliteter 11/4; Røstøya (JOB, FHL), samt 
Sengsdal og Vessøra (T. Andersen, T. Åsenden). Årets første løvsanger ble meldt fra Øver Skograndan 10/5 
(JOB). Løvsangeren er norges mest tallrike art, og er også den mest tallrike i Hemne. Fuglekonge kan vi se 
hele året. Større antall: 20 ind. i Gravdalen 17/10 og 18/10 (JOB).

Buskskvett, Grøtvågen. Foto: Jan Ove Bratset.



FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER:
Gråfluesnapper er anonym av utseende, og har en lite påfallende vårsang. Det er derfor stor sjanse for 
at den blir oversett i felt. 3 ind. i Hoggsdalen, Holla 3/6 (JOB). 1 ind. i Taftøyan 20/6 (JOB, HAO). 1 ind. 
på Berg 2/7 og 8/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 24/7 og 10/8 (JOB). Svarthvit fluesnapper lager gjerne ra-
balder hos etablerte kjøttmeis som hekker i fuglekasser, da de går på med livet som innsats for å ta over 
hekkeplassen.  1 ind. ved Øver Skograndan 8/5 (JOB) var årets første registrering av arten. 1 ind. rugende 
i fuglekasse i Likroken 9/6 (JOB). Stjertmeis hekker spredt og fåtallig i Hemne, og sees gjerne også når 
de streifer rundt i små flokker utenom hekketida. 5 ind. i Øver Skograndan 11/1 (JOB). 2 ind. i Sengsdalen 
16/3 (A. Winnem, K. Larssen), 23/3 (R. Espen) og 14/4 (A. Stavne, E. Bangjord, E. Spets) tyder på hekking. 
Mulig hekking også i Vinjelia (S. Gjelle, E. Bangjord, A. Stavne) og Hellandslia (A. Stavne, E. Bangjord, E. 
Spets). 8 ind. i Taftøyan 29/8 (JOB). 6 ind. samme sted 2/10 (JOB). 10 ind. i Likroken 17/10 og 2/11 (JOB). 
10 ind. i Gravdalen 18/10 (JOB). Blåmeis og kjøttmeis er velkjente innslag i fuglefaunaen vår, og er hyp-
pig rapportert i 2016. Svartmeis er mer knyttet til barskogen. Registreringer fra blant annet Øver Skogran-
dan, Berg, Hellandslia, Sengsdalen, Vinjelia, Kjønsvika og Likroken i 2016. Toppmeis finner vi spredt og 
regelmessig. 2 ind. på Berg 11/2 (JOB). 1 ind. ved Huslia 28/2 og 12/6 (RWI). 1 ind. i Taftøybukta 2/3 og 
1/4 (JOB). 2 ind. samme sted 2/10 (JOB). 1 ind. på Røstøya 11/4 (JOB, FHL). 2 ind. ved Skottlifjellet 15/6 
(JOB, FHL). 4 ind. i Gravdalen 20/10 (JOB). Løvmeis og granmeis er forholdsvis vanlige, og en lang rekke 
observasjoner fra 2016 foreligger. Spettmeis er glad i varmekjær løvskog, og finnes blant annet i mange 
områder hvor vi finner spetter. Men den finner seg også til rette andre steder. Mulig hekking i Øver Skogran-
dan (JOB). Hekkefunn ved Aunhaugan på Holla (JOB, FHL). 3 nylig utfløyne unger på Storodden 15/6 (JOB). 
Trekryper ser vi oftest i vinterhalvåret, der den saumfarer trestammer på søk etter insekter. Sommers tid 
blir den mer anonym. Noen utvalgte observasjoner: 2 ind. i Øver Skograndan 21/2 (JOB). 1 ind. i Sengsda-
len 12/6 (E. Bangjord, A. Winnem). 4 ind. i Gravdalen 18/10 (JOB). 2 ind. i Likroken 26/10 (JOB, R. Espen). 

KRÅKEFUGLER / STÆR:
Nøtteskrike finner vi hele året, men i 2016 er den ikke registrert mellom 20/2 og 2/9. Vi vet imidlertid 
at den hekker i flere områder i Hemne. 3 ind. i Gravdalen 22/10 (JOB). 3 ind. i Kjønsvika 21/11 og 16/12 
(AKJ). Skjære er vanlig, og er nært knyttet opp til oss mennesker. Nøttekråke dukker av og til opp hos 
oss. 2 ind. i Kjønsvika 3/1 (AKJ). 1 ind. i Vinjelia 31/8 (A. Stavne, E. Bangjord). 2 ind. på Berg 5/9 (JOB). 1 
ind. satt i et hasseltre ved Lernesstranda 22/9 (JOB). Også kaie kan avlegge oss besøk utenfor hekketida. 
14 ind. på Eide 10/4 (R. Pettersen) var et uvanlig stort antall hos oss. 2 ind. i Likroken 31/8 (JOB) var høs-
tens første. 1 ind. holdt til i Øver Skograndan fra 10/12 og ut året. Kornkråke er vanlig blant annet i Trond-
heim, men er sjelden å se i Hemne. 1 2K på Skeiet, Kyrksæterøra 15/1 (JOB). De følgende observasjonene 
er trolig samme individ: 1 ind. ved Hemne Helsesenter ved Støa 28/1 (JOB). 1 2K ved Øver Skograndan 
13/2 (JOB). 1 ind. ved Buktaåsen 14/4 (JOB). Kråke er vanlig, og kan opptre i stort antall. Stær finner vi 
nå på rødlista, under kategorien ”nær truet”. 1-2 overvintrende ind. ble registrert i Øver Skograndan, Ler-
nesstranda og Ytter Skograndsbukta i januar. I februar steg antallet, med en topp på 9 ind. i Øver Skogran-
dan 23/2 (JOB). 60 ind. i Likroken 28/3 (JOB). 200 ind. hadde samlet segi Øver Skograndan til høsttrekket 
22/9 (JOB). Desemberfunn fra Øver Skograndan og Vessøra, med 9 ind. som høyeste antall 3/12 (JOB). 

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv holder til i tettbygde strøk, samt på enkelte gårdsbruk. Registreringer i hekketiden, utenfor 
Kyrksæterøra: 1 ind. i Likroken 20/6 (T. Andersen, T. Åsenden). 3 ind. ved Eidsfoss 4/7 (JOB). 5 ind. ved 
Bjørkan 11/7 (JOB). Pilfink har blitt merkbart vanligere i Hemne de siste årene, og hekker nå trolig årlig 
hos oss. 10 ind. på Skeiet, Kyrksæterøra 15/1 (JOB) var imidlertid et uvanlig høyt antall. 4 ind. i Øver Sko-
grandan 8/4 (JOB). Reirbygging samme sted 9/4, og 2 ind. med mat til unger sett ved Haldohaugen 22/5 
(JOB). 5 ind. i Øver Skograndan 16/6 (JOB). En rekke observasjoner av 1 og 2 ind. foreligger dessuten fra 
Kyrksæterøra, Haugen, Bjørkan og Likroken. Vi trenger ikke lenger tilbake enn til 2013 for å finne et år der 
arten ikke ble registrert i Hemne i det hele tatt. Bokfink er en av de aller mest tallrike hekkefuglene i Hem-
ne. Vinterfunn av 1-2 ind. i januar og februar fra Berg og Øver Skograndan (JOB). 35 ind. ved Taftøybukta 
1/4 (JOB). 1-3 ind. i Øver Skograndan gjennom hele desember. En lang rekke registreringer av bjørkefink 
fra Berg i januar og februar. Høyeste antall var 20 ind. 12/1 (JOB). Enkeltindivider i Øver Skograndan 6/2 og 
11/2. 2 ind. på Skeiet, Kyrksæterøra 15/1 (JOB). Grønnfink er vanlig i lavlandet, og opptrer også regelmes-
sig på foringsplassene. Stillits ble første gang registrert i Hemne i 2011. 1 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 28/1 
(KTO). 1 ind. på Berg 1/2 (JOB). 5 ind. i Likroken 25/10 (JOB). Grønnsisik er vanlig i store deler av kom-
munen. Tornirisk er derimot sjelden hos oss. 2 ind. i Taftøybukta 28/8 og 6/9 (JOB). Bergirisk ser vi helst 
i små grupper under trekket. Vessøra er en kjent rasteplass for arten. Eksempelvis 5 ind. 6/4, 5 ind. 3/8, 
10 ind. 10/8 og 4 ind. 16/9 (JOB). Trekkobservasjoner også registrert i Likroken og ved Taftøyan. Gråsisik 
finner vi spredt, men regelmessig. Brunsisik ser vi gjerne sammen med gråsisik i vinterhalvåret. Større 
antall: 16 ind. i Taftøybukta 27/8 (JOB). 8 ind. i Øver Skograndan 28/11 (JOB). Polarsisik er ikke så vanlig 
å se i Hemne. Det er meldt inn 15 registreringer av 1-2 individer i 2016, men de fleste dreier seg nok om de 
samme individene. Registreringer er gjort på Berg, i Øver Skograndan og i Gravdalen (JOB). Båndkorsnebb 
er sjelden i Hemne. Minimum 2 ind. i Gravdalen 18/10 (JOB). 4 grankorsnebb på Berg 2/2 (JOB). 2 ind. 
på Røstøya 11/4 (JOB, FHL). 2 furukorsnebb på Berg 23/2 (JOB). 1 ind. i Hellandslia 14/4 (E. Bangjord). 



2 ind. i Sødalen 28/9 (JOB). 4 ind. i Gravdalen 17/10 (JOB). 2 ind. ved Stavneset 20/12 (JOB). Dompap er 
vanlig i Hemne, men lever et tilbaketrukkent og anonymt liv i hekketiden. Kjernebiter har blitt observert 
hyppigere de siste årene, og er registrert hele 19 ganger i 2016. 1-3 ind. ved Lernesstranda fra 7/1 til 10/1 
(JOB). 1-3 ind. på Berg fra 11/1 til 2/3. 1 ind. på Skeiet, Kyrksæterøra 15/1 (JOB). 1 ind. i Øver Skograndan 
24/5, samt fra 8/12 til 23/12 (JOB).  Snøspurv ser vi helst på trekket, men den kan muligens hekke slik 
som på Ruten. 2 ind. i passende biotop på Ruten 14/6 (JOB). Gulspurv er forholdsvis vanlig i Hemne hele 
året, men arten står nå på rødlista under kategorien ”nær truet”. Det samme gjør sivspurv, som også er 
mer fåtallig hos oss. Det er gjort registreringer fra Likroken, Hunnesbugen, Stormyra, Åstad, Nesvatnet og 
Bjørkan i 2016.

Observatører:
AKJ Arnfinn Kjønsvik
FHL Frank Harald Larsen
HAO Hans Olsvik
JOB Jan Ove Bratset
JVU Jørulf Vullum
KHE Knut Hellandsjø 
KTO Knut Totland
RWI Roger Wingan
TTØ Tommy Tølche

Stillits, Berg. Foto: Jan Ove Bratset.



Myrsnipe, Røstøya. Foto: Jan Ove Bratset.


