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NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2018
Oppsummeringen er basert på innmeldte registreringer på www.artsobservasjoner.no, 
samt upubliserte registreringer gjort i forbindelse med lokalt kartleggingsarbeide.

Nye arter for Hemne i 2018: 
Silkehegre, tundrasnipe
Antall registrerte arter i Hemne totalt: 233

SVANER / GJESS / ENDER:
1 par knoppsvane har nå etablert fast tilhold i Hemnfjorden. I januar og februar var det kun ett individ, 
før denne fikk selskap av en til den 7/3 (JOB m.fl.). Paret var deretter stasjonært innerst i fjorden resten 
av året, oftest i Bugen-området. 1 2K (klekket 2017) ble dessuten sett i Likroken 18/6 og i Hunnesbugen 
19/6 (JOB). 1 par i sørenden av Rovatnet 13/10 (Ø. Hegge) kan ha vært det paret som har holdt til 
i Hemnfjorden. Sangsvane er vanlig hos oss i vinterhalvåret så lenge den finner åpent vann, samt i 
trekktidene vår og høst. Fra 1/5 til 3/5 ble 18 ind. registrert i Likroken (JOB). Samme sted ble det observert 
fra 16 til 23 ind. på høsten; fra 4/11 til 6/12 (JOB). 2 ind. sett i Strengen-området 13/7 (JOB), hvor det 
eneste tidligere kjente hekkefunnet for arten i Hemne ble registrert i 2016. 1 kortnebbgås gikk og beitet 
ved Leirvågan, Lernesodden fra 12/4 til 21/4 (JOB). Grågås er relativt vanlig i Hemne, med flere faste 
hekkelokaliteter. På høsten kan vi se store ploger passere over oss, gjerne de to første ukene av august. 
Minimum 230 ind. passerte over Kyrksæterøra på kvelden 6/8 (JOB). Gravand ser vi nesten utelukkende 
på vårtrekket. 10 ind. ved Hunnesodden 4/6 (JOB) er eneste registrering fra 2018. Mandarinand har 
vært sjelden å se i Hemne. 1 hann hadde tilhold i Likroken fra mai til september i 2017. 2018 bød på enda 
flere observasjoner av arten. 1-2 hanner ble sett fra 22/4 til 15/10 (JOB, FHL, HAO m.fl). I tillegg ble 
1-2 hunnfargede ind. sett 13/6 (E. Bangjord), 2/7 (JOB), 4/7 (JOB), 8/7 (FHL, HAO, JOB) og 25/8 (JOB). 
Samtlige observasjoner er gjort i Likroken-området. Kanskje går det mot en etablering av arten som 
hekkefugl hos oss? Brunnakke er regelmessig men fåtallig som hekkefugl hos oss. I tillegg ser vi den ofte 
på våren, samt sensommer og høst. 26 ind. i Likroken 13/7 var det største antallet i 2018 (T. Åsenden, T. 
Andersen). Krikkand er vanlig i Hemne, og kan påtreffes fra april til oktober. Minimum 38 ind. på vårtrekk 
registrert i Likroken 22/4 og 23/4 (JOB). Påvist hekking samme sted, da to kull på 3 og 4 unger ble sett 
4/7 (JOB). 1 ind. ved Taftøyan så sent som 13/12 var noe uvanlig (JOB, E. Bangjord, A. Stavne, K. Stokke). 
Stokkand er vanlig hele året. Større ansamlinger: minimum 66 ind. i Likroken 11/9 (JOB). Minimum 55 
ind. ved Vessøra 3/2 (JOB). Stjertand (rødlistestatus sårbar) ser vi ikke hvert år. 1 hunn på vårtrekket 8/5 
(JOB) og 1 hann på høsttrekket 4/10 (JOB) er de eneste registreringene for 2018. Begge ble sett i Likroken. 
Skjeand (sårbar) hekket muligens i Likroken i 2016, men dette ble ikke påvist sikkert. I 2017 ble ikke 
arten registrert i Hemne i det hele tatt, men i 2018 var den tilbake igjen. 1 par dukket opp i Likroken 11/5 
(JOB). 13/6 var det to par samme sted (E. Bangjord, Ø. Hegge). 1-4 ind. ble deretter registrert samme sted 

Mandarinender sammen med en stokkand hunn, Likroken 22. september 2018. Foto: Jan Ove Bratset.



28/6, 2/7 og 2/8 (JOB), uten at det ble påvist hekking i området denne gangen heller. Toppand er spredt 
og fåtallig som hekkefugl i Hemne. Vi ser den oftest på vårtrekket, da den gjerne opptrer i grupper og små 
flokker. 24 ind. i Likroken 2/5 og 3/5 (JOB), og hele 70 ind. samme sted 8/5 (JOB). 1 hunnfarget ind. så 
sent som 2/12 i Likroken (JOB). Bergand (nær truet) er en nær slektning av toppand. Det er ikke noen fast 
hekkebestand i Hemne, men hekking er kjent ett og annet år. I 2018 ble det registrert 21 observasjoner 
av arten, fra 12/9 til 27/11 (JOB m.fl.). 20 av observasjonene var av en enslig hunnfarget fugl, mens det 
den 21/10 ble sett to hunnfargede ind. i Likroken (JOB). Ærfugl (nær truet) hekker spredt i Hemne, men 
er mest iøynefallende når det samler seg store flokker i vinterhalvåret. Større ansamlinger: Ca. 200 ind. 
ved Vessøra 18/2 (JOB). Ca. 120 ind. samme sted 18/2 (JOB). Ingen registreringer av praktærfugl i 2018. 
Havelle hekker på fjellet, men er å se på sjøen i vinterhalvåret. Derav har den fått sitt navn. Hos oss er 
den gjerne å se i nærheten av ærfuglflokkene, og i all hovedsak innerst i Hemnfjorden. Større antall: 271 
ind. ved Vessøra 17/2 (JOB, S. Gjelle, K. Stokke, A. Stavne, E. Bangjord). ca. 250 ind. samme sted 26/3 
(JOB). Svartand (nær truet) hekker hovedsakelig på fjellet. Den kan observeres på sjøen i vinterhalvåret, 
og vi ser den gjerne på Rovatnet under trekket. Noen utvalgte observasjoner: 1 ind. ved Bjørklia 26/1 
(JOB). 14 ind. trekkende forbi Taftøyan 26/4 (JOB). 4 ind. ved Langskjæra, Røstøya 27/8 (FHL, JOB). 4 
hunnfargede ind. i Likroken 10/10 (JOB). 2 hunnfargede ind. ved Vessøra 26/10 (JOB). Sjøorre (sårbar) 
er mer fåtallig enn svartand, og er mer knyttet til saltvann enn svartanda. 6 observasjoner i 2018: 1 ind. 
på sjøen ved Kyrksæterøra 8/1 (JOB). 1 par ved Taftøyan 13/2 (JOB). 1 hunnfarget ind. samme sted 16/3 
og 2 ind. samme sted 20/9 (JOB). 1 1K ved utløpet av Rovatnet 25/9 (JOB). 1 hunnfarget ind. ved Vessøra 
26/10 (JOB). Kvinand har vi hele året. Den hekker gjerne i høyereliggende områder, og er dessuten å se i 
større flokker på sjøen i vinterhalvåret. 169 ind. ved Vessøra 17/2 (JOB, S. Gjelle, K. Stokka, A. Stavne, E. 
Bangjord) var høyeste antall i 2018. 1 par ved Økselvatnet 10/5 (ARØ) er ved typisk hekkelokalitet. Siland 
er vanlig i Hemne, men opptrer ikke i like store flokker som f.eks. kvinand. Hekking påvist på Tverrfjellet 
27/7 (JOB). Større ansamlinger: 23 ind. ved Gardsholman, Kjønsvika 11/8 (JOB). 36 ind. ved Kyrksæterøra 
18/10 (M. Hegge). Laksand er vanlig men fåtallig det meste av året, men hekkestatusen hos oss er uklar. 
Hekking påvist i tilknytning til Rovatnet i 2018. 4 unger på Rovatnet 30/6 (FHL, JOB). 6 store unger ved 
Vessøra 9/8 (JOB). Større grupper: 14 ind. ved utløpet av Søa 31/5 (JOB). 13 ind. ved Taftøyan 5/9 (JOB).

HØNSEFUGLER:
Vaktel er knyttet til kulturlandskapet, og kan påtreffes ett og annet år også i Hemne. 1 ind. hørt i Likroken 
4/7 og 7/4 (H. M. Høiby, A. Stavne, J.-E. Eilertsen, JOB). Lirype og fjellrype er bare sporadisk registrert 
i 2018 (AKJ, TTØ, AKJ, JOB m.fl.). Orrfugl er forholdsvis vanlig i de fleste skogsområder i Hemne. 1-3 
ind. registrert ved 28 tilfeller i 2018, blant annet ved Myrafjellet, Kjønsvika, Stølen, Taftøyan, Økselvatnet 
og Flyddet (JOB, AKJ, ARØ, FHL). Bestanden av storfugl ser ut til å ha vært på tur ned over lengre tid i 
Hemne. Kun 10 observasjoner i 2018, og kun av enkeltindivider.

Skjeand par, Likroken 11. mai 2018. Foto: Jan Ove Bratset.



LOMMER/DYKKERE/SULER/SKARVER/HEGRER:
Årets første registrerte smålom var 1 ind. ved Gaddholmen i Røstkvervet 3/4 (JOB). Arten ble deretter sett 
en rekke ganger frem til siste observasjon for høsten; 1 ind. ved Taftøyan 2/10 (JOB). Hverken smålom eller 
storlom ble registrert overvintrende i Hemne. Vårens første storlom var 2 ind. ved Lenes 30/4 (JOB). Årets 
siste var 1 ind. i Hunnesbukta 13/9 (JOB). Mislykket hekking ved en kjent lokalitet ved Rovatnet, da reiret 
ble plyndret av oter 28/5 (K. Stokke, JOB). Islom er et eksotisk innslag i Hemne, som kan påtreffes en 
sjelden gang. 1 ind. ved Taftøyan 26/4 (JOB) og 1 ind. ved Vessøra 29/10 (JOB). Dvergdykker (sårbar) ser 
vi nå hvert år. 1 ind. i Hunnesbugen 5/10 og 7/10 er trolig samme individ som ble sett i Likroken fra 12/10 
til 26/10 (JOB m.fl.). Øvrige registreringer: 1 ind. ved Skograndnesset 17/11 (JOB, E. Bangjord). 1 ind. ved 
Grøtvågen 16/12 (JOB). Gråstrupedykker er ikke så vanlig å se i Hemne. 1 ind. ved Taftøyan 26/4 (JOB) 
var eneste observasjon i 2018. Horndykker (sårbar) ser vi imidlertid mer av. Noen utvalgte observasjoner: 
1 ind. i Leirvika 22/1 (JOB). 5 ind. ved Taftøyan samme dag (JOB). 1 1K (klekket samme år) i Likroken 
fra 11/9 til 15/9 (JOB) tyder på hekking i regionen. 2 ind. i Likroken 21/9 (JOB). 1 ind. ved Merkesneset 
17/11 (JOB). Havsule er en art som er sjelden å se i Hemne. 6 ind. ved Taftøyan 20/9 (JOB). Storskarv 
ser vi bare utenfor hekketiden. Den er vanlig i Hemnfjorden og langs Trondheimsleia, men ikke like vanlig 
i Vinjefjorden. 1 ind. ved Vinjeøra 12/2 (JOB). Større ansamlinger: 17 ind. ved Grøtneset 23/10 (JOB). 
15 ind. ved Bjørkøya 25/9 (JOB). 14 ind. ved Taftøyan 1/3 (JOB). Mellomskarv ble første gang registrert 
i Hemne i 2017, og blir gjerne observert ved ferskvann. 1 ind. ved Vinjeøra 12/2 (JOB). 1 ind. i Likroken 
16/11 (JOB). Silkehegre er aldri tidligere blitt registrert i Hemne. 1 ind. trakk forbi Taftøyan 20/9 (JOB). 
Observasjonen ble gjort på langt hold, og fuglen ble først antatt å være egretthegre. Den hadde kurs mot 
Forsnes på Hitra, og da den dukket opp ved Smågevatnet samme dag ble den artsbestemt til silkehegre. 
Der holdt den seg frem til 27/9. Fra før er det kun gjort 3 observasjoner av arten i regionen Sør-Trøndelag, 
og artsobservasjoner.no kategoriserer den som ekstremt sjelden. Gråhegre er imidlertid en velkjent fugl 
i Hemne. Større ansamlinger: 25 ind. på Bugaholmen, Storodden 25/9 (JOB). 22 ind. i Likroken 12/8 (K. 
Stokke, E. Bangjord). 19 ind. ved Vessøra 13/1 (A. Lysfjord).

ROVFUGLER: 
NB! Enkelte rovfuglobservasjoner er utelatt fra listen for å skjerme hekkelokalitetene. Dette gjelder også 
samtlige observasjoner av ungfugler av ørn, hønsehauk og fjellvåk. 
Havørn har vært veletablert i Hemne lenge nå. Av og til kan vi se grupper av flere ørner sammen. 9 
ind. ved Stormyra, Vinjeøra 20/4 (JOB). 8 ind. på isen i Likroken 25/4 (JOB). Hønsehauk (nær truet) er 
fortsatt på vikende front i Hemne. 13 observasjoner av enkeltindivider i 2018 (JOB m.fl.). Spurvehauk 
er vanlig men fåtallig hos oss. Totalt 52 observasjoner fra 11 ulike lokaliteter. En hauk tok en gransanger i 
strandkanten i Likroken 25/4 (K. Stokke). Musvåk ble første gang observert i Hemne i 2015. Én observasjon 
også i 2018: 1 ind. satt i en tretopp ved Slupphaugen 17/9 (JOB m.fl.). Fjellvåk har vært sjelden å se i 
Hemne de siste årene. 1 ind. i Fjellbekkdalen 18/5 (AKJ) var eneste observasjon i 2018. 10 observasjoner av 
kongeørn i 2018 (JOB m.fl.). Tårnfalk og dvergfalk er begge regelmessige, men fåtallige i Hemne, med 
henholdsvis 7 og 12 registrerte observasjoner (JOB m.fl.). 1 dvergfalk hann tok en småfugl i Likroken 21/4 
(JOB). Vandrefalk hekker fast i Hemne, og dukker opp i mars/april. Årets første observasjon var allerede 
14/3 ved Øver Skograndan (JOB). Et individ fra årets kull ble funnet død i Bugen 19/9 (via JOB). 

RIKSEFUGLER / TRANE / VADERE:
Vannrikse (sårbar) er ikke noen vanlig gjest i Hemne. Arten ble første gang registrert her i 1964, og 
deretter tok det 50 år før den dukket opp igjen i 2014. Videre foreligger to observasjoner fra 2016. 1 
ind. i Likroken 4/11 2018 (JOB). Sivhøne (sårbar) er også en sjelden gjest hos oss, med kun to tidligere 
registreringer (2013 og 2014). 1 ind. holdt til i Likroken fra 9/10 til 26/10 (JOB, S. Gjelle, A. Stavne, 
G. Engan Tronsaune m.fl.). Trane er en art i stadig fremgang. Totalt 151 innmeldte observasjoner i 
Hemne i 2018 sier mye om hvor vanlig den har blitt. Årets første trekkere ankom 14/4 ved Langvatnet/
Sengsdalen, Likroken og Stormyra/Vinjeøra (JOB, KHE). Så mange som minimum 22 ind. ble registrert 
i Likroken 24/4 (JOB). Et artig syn i Likroken 1/8, da to små unger svømte over Libukta i Likroken 
sammen med foreldrene (JOB). Dette gjentok de også dagen etter (JOB). Årets første tjeld ble sett ved 
Taftøyan 8/3 (JOB). 9 ind. samme sted 23/9 var årets siste registrering av arten i Hemne (JOB). Årets 
første heilo ble registrert ved Lernesodden 12/4 (JOB), og årets siste ved Stormorrovatnet 16/10 (M N. 
Lorentzen, G. Gaarder). Vipe (truet) har kommet i en kritisk situasjon i Hemne. Etter mislykket hekking 
ved en tidligere viktig lokalitet de to foregående årene (blant annet grunnet nedhorving av reir), var den 
borte der i 2018. 1 par forsøkte hekking ved en annen, tidligere lokalitet i 2018 (JOB), men også her 
ble reiret horvet ned av grunneier. Dette var så vidt vi vet det eneste hekkeforsøket i Hemne i 2018, og 
de 10 siste årene har vi nå til kun én eneste registrert vellykket hekking i Hemne. Sandlo hekker trolig 
sparsomt i ytre deler av kommunen, langs Trondheimsleia. Samtlige 15 observasjoner av arten i 2018 
ble gjort i Taftøyan, hvorav de fleste under trekket (JOB, FHL). 10 ind. på trekk sørover forbi Taftøyan 
5/9 (JOB). Småspove finner vi helst ved større, frodige myrområder oppe i dalene og opp mot fjellet. 
Eksempelvis 2 ind. ved Huslia 9/6 (RWI). Varslende ind. ved Store Hyllvatnet 17/6 (KTO). Storspove 
(sårbar) er et kjært vårtegn, når den synger sine triller over innmarka i april. Årets første i 2018 ble 
observert rastende på Gardsholmen 6/4 (AKj). Vellykket hekking ved Grøtnesset, med 2 unger registrert 



Denne silkehegren ble først observert ved Taftøyan, før den slo seg ned i Smågevatnet på Hitra i ei ukes tid, 
hvor dette bildet ble tatt. Foto: E. Brendboe.

Musvåk ved Slupphaugen, 17. september 2018.
Foto: Jan Ove Bratset.

Tårnfalk i Likroken, 23. april 2018.
Foto: Jan Ove Bratset.



5/7 (JOB). Lappspove ble første gang observert i Hemne i 2014. 2018 bød på to registreringer: 1 ind. 
ved Taftøyan 23/7 (JOB). 1 ind. trekkende forbi Skograndan 3/8 (JOB). Steinvender har fått navnet 
sitt etter hvordan den finner mat. I Hemne finner vi den utelukkende langs Trondheimsleia. Noen 
utvalgte observasjoner: 4 ind. ved Taftøysundet 22/1 (JOB). 6 ind. ved Taftøyan 15/4 (JOB). 3 ind. ved 
Røstøya 27/8 (FHL, JOB). Polarsnipe er svært sjelden i Hemne. Fra før har vi en udatert observasjon 
fra 1960-tallet eller først på 70-tallet, samt 1 ind. ved Taftøyan 25. januar 2016. Høsten 2018 bød på 
to observasjoner av arten: 2 ind. ved Taftøyan 13/8 (JOB), og 5 ind. samme sted 23/9 (JOB). Også 
brushane er sjelden å se hos oss, men ser nå ut til å passere hvert år under høsttrekket. 1 hunnfarget 
ind. ved Taftøyan 23/7 (JOB), og 1 ind. samme sted 24/8 (JOB). Tundrasnipe er aldri tidligere registrert 
i Hemne. 1 ind. på trekk forbi Taftøyan 23/9 (JOB). Fuglen var i følge med andre vadefugler, og de hadde 
to små raster før de trakk videre. Sandløper er tidligere registrert kun én gang i Hemne (2015). 1 ind. 
ved Langskjæra, Røstøya 27/8 (FHL, JOB), og 2 ind. ved Taftøyan 23/9 (JOB). Myrsnipe ser vi helst 
på høsttrekket. Ni observasjoner i 2018, hvorav høyeste antall var minimum 7 ind. ved Taftøyan 23/9 
(JOB). Fjæreplytt er en liten og uanselig vadefugl, som kan være ganske tillitsfull. Hos oss er den en 
fast, men fåtallig vintergjest. 1 ind. ved Taftøysundet 22/1 (JOB). 2 ind. samme sted 8/3 (JOB). 2 ind. på 
Gardsholmen 13/3 (AKJ). Strandsnipe er vanlig og rimelig tallrik hos oss, både ved sjøen, innsjøer og 
langs elver. Årets første par ble sett ved Lenes 30/4 (JOB). 80 registrerte observasjoner i 2018, med den 
seneste ved Taftøyan 19/9 (JOB). Skogsnipe lever mer bortgjemt. Vi har indikasjoner på at den trolig 
hekker sparsomt i Hemne, men det er sjelden man kommer over den. 1 ind. i Likroken 22/4 (JOB) var 
eneste observasjon av arten i Hemne i 2018. Sotsnipe er en nær slektning av rødstilk. I Norge hekker 
den først og fremst på Finnmarksvidda, og det er derfor kun under trekket at den kan dukke opp hos 
oss. 1 eller flere ind. passerte Skograndan 20/8 (JOB). Gluttsnipe finner vi på spredte lokaliteter oppe 
i høyden, som for eksempel 1 varslende par i Rustlimarka 29/6 (JOB). 20 observasjoner totalt i 2018, 
fra 2/5 til 6/9 (JOB, RWI m.fl.). Grønnstilk er sjelden å se i Hemne, med 7 observasjoner fra 2007 til 
2016. En registrering i 2018: 1 ind. i Likroken 2/8 (JOB). Rødstilk er ganske vanlig i de fleste fuktige 
områder, fra fjæra til fjellet. 39 registreringer i 2018. 3 ind. varslet på en rødrev som hadde kommet seg 
ut på Taftøya 22/6 (JOB). Kvartbekkasin ble første gang registrert i Hemne i 2015. 1 ind. også i 2016. 
1 ind. i Likroken 23/10 (JOB) var dermed det tredje funnet av arten i Hemne. Rugde finner vi spredt 
i skogtrakter over nær sagt hele kommunen. 8 registreringer i 2018 (AKJ, KHE, FHL, JOB, JVU m.fl.). 
Enkeltbekkasin foretrekker nærhet til fuktige områder, gjerne med dyrket mark i umiddelbar nærhet. 
17 registreringer i 2018 (JOB, HAO, FHL m.fl.). 

JOER/MÅKER/ALKER:
Tyvjo (nær truet) ser vi nå nesten årlig. 1 mørkfaset ind. ved Taftøyan 22/6 (JOB). 1 mørkfaset ind. ved 
Litlnærøya 11/8 (JOB). 2 ind. på trekk ved Taftøyan 24/8 (JOB). 1 ind. på trekk ved Taftøyan 20/9 (JOB). 
Storjo er bare registrert én gang i Hemne tidligere, ved Taftøyan 29. september 2014. 1 1K på trekk 
ved Taftøyan 20/9 (JOB). Hettemåke (sårbar) har vi tidligere kun sett utenfor hekkesesongen, men de 

Sivhøne i Likroken 26. oktober 2018. Foto: Jan Ove Bratset.



siste årene har den vært sett omtrent hele året. Vi mistenker at den hekket her for første gang i 2016, 
og i 2017 ble det bekreftet hekking i Hemne. 2018 bød imidlertid ikke på noen spesielle observasjoner i 
hekketiden, annet enn to observasjoner av henholdsvis 3 og 1 ind. i Likroken i juni (JOB, E. Bangjord). 
Totalt 15 observasjoner i tidsrommet 19/3 til 3/12 (JOB, TTØ m.fl.). Fiskemåke (nær truet) er på 
rødlista, mye på grunn av konflikter som oppstår mellom beskyttende voksenfugler og folk som føler seg 
plaget av fuglene. Samspillet mellom måker og mennesker har til tider vært utfordrende, og det finnes 
mange eksempler på miljøkriminalitet knyttet til ødelegging av reir og egg av fiskemåke. Arten hekker 
ved vann, både langs kysten og på fjellet, og velger å plassere reirene der de mener at de er tryggest for 
rovdyr. I bebygde strøk betyr dette i all hovedsak på taket av hus og andre bygninger. En tidligere telling 
påviste ca. 70 reir på ulike tak på Kyrksæterøra, samt ett på bakken og ett i et gammelt skjærereir. 
Noen utvalgte observasjoner blant de totalt 246 registreringene i 2018: Minimum 90 ind. ved Vinjeøra 
19/4 (JOB). Minimum 350 ind. ved Purkviknesset 3/8 (JOB). Ca. 200 ind. ved Taftøyan 5/9 (JOB). 80 
ind. ved Eide, Rovatnet 30/9 (JOB). Uvanlig mange registreringer (37 stk.) av sildemåke i 2018, men 
mange av registreringene gjelder de samme individene. Noen utvalgte observasjoner: 6 ind. ved Vinjeøra 
23/6 (JOB). 4 ind. ved Vessøra 11/8 og 18/8 (JOB). Gråmåke har vi hele året, og den kan opptre i til 
dels store flokker utenfor hekketiden. Største ansamling i 2018 var 170 ind. ved Vessøra 14/10. 1 ind. 
ble funnet død i et nett over en merde ved oppdrettsanlegget ved Bjørklia 13/9 (JOB). Helt på tampen 
av året dukket det opp en polarmåke på Kyrksæterøra, ved utløpet av Søa. 1 1K registrert 30/12 og 
31/12 (JOB). Svartbak er vår største måke. Den er vanlig hele året hos oss, men i langt mindre antall 
enn gråmåken. Eksempel på større ansamlinger: 55 ind. (hvorav ca. halvparten voksne fugler) ved 
Fjelnadeltaet på Vinjeøra 14/4 (JOB). Minimum 24 ind. ved Stranda, Rovatnet 18/5 (JOB). Minimum 35 
ind. ved Vessøra 12/8 (JOB). Makrellterne (truet) og rødnebbterne kan være vanskelige å skille i felt. 
12 observasjoner av makrellterne, 20 av rødnebbterne og 3 av ubestemte terner er meldt inn i 2018. 
Det er registrert sannsynlig hekking av makrellterne ved en lokalitet i Hemnfjorden, og påvist hekking 
av rødnebbterne i Røstkvervet. Alkefuglene står det generelt dårlig til med for tiden dessverre, og dette 
slår også ut i få observasjoner her i Hemne. 1 lomvi (kritisk truet) ved Soløya 13/2 (JOB). 1 teist 
(sårbar) ved Litlnærøya 7/3 (JOB, S. O. Hauge, P. J. Schei, S. Gjelle, K. S. Bjerve, H. L. Leira). 1 1K ved 
Langskjæra, Røstøya 27/8 og 1 ind. ved Taftøyan samme dag (FHL, JOB). 1 ad. ved Taftøyan 5/9 (JOB). 
1 alkekonge ved Taftøyan 2/2 (JOB). 1 ind. ved Bugaholmen, Storoddan 16/12 (JOB). 

DUER / GJØK / UGLER:
Ringdue er vanlig i store deler av Hemne. Observasjoner av 1 ind. ved Aunhaugan, Holla fra og med 16/2 
kan være snakk en om overvintrende fugl. Større ansamlinger: 90 ind. ved Skeigrustaket, Sødalen 22/4 
(B. G. Stokke). 71 ind. i Likroken 25/4 (JOB). 45 ind. samme sted 9/10 (JOB). Gjøk (nær truet) ankommer 
Hemne omkring 17. mai. Årets første ble hørt på Slettfjellet 10/5 (ARØ). Fem uglearter ble registrert i 
Hemne i 2018. 1 haukugle ved Slupphaugen 29/12 (FHL). Spurveugle er regelmessig men fåtallig hos 
oss. 14 observasjoner i 2018, fordelt på 4 lokaliteter (JOB m.fl.). Kattugle er den mest tallrike ugla i 
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Hemne. 1 ind. ble jaget av to rødvingetrost ved Flyddet 3/5 (JOB). 3 unger ble ringmerket ved Aunhaugen, 
Hemnskogen 12/6 (JVU, JOB). Jordugle ser vi kke så ofte. 1 ind. ved Kårfjellet 31/8 (JOB). Heller ikke 
perleugle er særlig tallrik i Hemne. 1 ind. hørt i Likroken 4/7 (JOB). 

SEILERE / SPETTEFUGLER:
Tårnseiler er blant våre seneste trekkfugler. Årets 4 første ble registrert på Kyrksæterøra 27/5 (FHL, JOB). 
Totalt 45 registreringer, fordelt på Kyrksæterøra, Likroken/Eide, Lernes og Nes (JOB, FHL, HAO m.fl.). 1 
ind. sammen med 3 låvesvaler ved Øver Skograndan så sent som 29/9 (JOB). I Hemne er vi så heldige 
å ha alle de norske spettefuglene, heriblant også vendehals. 1 ind. i Rustlimarka 29/6 (JOB). 1 ind. i 
Hammarkleivdalen 13/7 (JOB). Gråspett og grønnspett er begge vanlige, men fåtallige i Hemne, med 
henholdsvis 13 og 20 innmeldte observasjoner. Svartspett er vanligst i granskogområder, som vi ikke har 
naturlig i Hemne. Observasjoner er gjort ved Aunhaugan og Lauvåsen på Holla, Hellandsjøen, Flyddet, 
Sætersætersætra, Likroken og Røstlia. Flaggspett er vanlig i store deler av kommunen, og har 179 
innmeldte registreringer for 2018. 1 hunn var ute etter gråspurv-unger i en fuglekasse ved Øver Skograndan 
7/6 (JOB). Hvitryggspett er Norges sjeldneste spett og kommunefugl for Hemne. 57 registreringer i 
2018, fordelt på et titalls lokaliteter. Dvergspett finner vi ofte i lignende biotoper som hvitryggspett. Arten 
ble i 2018 registrert ved Aunhaugan på Holla, Sengsdalen, Stormyra, Likroken, Hammarkleivdalen og 
Kjønsvikvatnet (JOB, KHE, AKJ). Tretåspett finner vi spredt og fåtallig. 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 18/1 
og 25/3 (JOB, T. Vang, M. Vang). 1 ind. i Fjellbekkdalen 21/1 (AKJ). 1 ind. trommet ved Flyddet 2/5 og 3/5 
(JOB). 1 ind. ved Vindalsvatnet 1/7 (JOB). 1 ind. ved Sætersætersætra 5/7 (JOB).

LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER:
Sanglerke (sårbar) er ikke så vanlig å se i Hemne. 1 ind. i Likroken 5/6 (JOB). Dette var den 7. kjente 
observasjonen av arten i Hemne. Fjellerke er en høyfjellsfugl, og har kun blitt sett én gang tidligere i 
Hemne, på Ruten i 1984. 1 ind. samme sted 31/8 2018 (JOB). Sandsvale har gått merkbart tilbake i 
Hemne de siste 10-15 årene. Årets første ankom 11/5, med 3 ind. ved Lenes og 10 ind. i Likroken (JOB).  
Hekking meldt ved kun to lokaliteter i 2018, med henholdsvis 2-3 og ca. 20 par (JVU, JOB m.fl.). Årets 
4 første låvesvale ble sett ved Lenes 30/4 (JOB). Taksvale (nær truet) er regelmessig, men ikke så 
tallrik i Hemne. Årets første ble sett i Likroken 5/5 (JOB). 8 reir på Aunhaugen, Hemnskogen 22/6 (JVU). 
Trepiplerke og heipiplerke er blant de mest tallrike hekkefuglene i Hemne. Årets første av de to artene 
ble registrert henholdsvis ved Sætersætersætra 10/5 og Holla 12/4 (JOB). Skjærpiplerke finner vi først 
og fremst (som navnet tilsier) i skjærgård og lignende biotoper. 36 observasjoner i 2018, fra Storoddan, 
Taftøyan, Stavneslia, Røstøya, Vessøra og Lenes (JOB, FHL). Sistnevnte er noe spesielt med tanke på at det 
er ved ferskvann. Gule erler er ikke så vanlige på våre trakter, men i 2018 ble det registrert både gulerle, 
såerle (underart av gulerle) og vintererle i Hemne. 6 gulerle i Likroken 31/7 (JOB). 1 ind. samme sted 1/8 
(JOB). 1-2 ind. sett ved Vessøra fra 5/8 til 19/8 (JOB). 1 1K i Likroken 23/8 (JOB). Underarten thunbergi 
av gulerle kalles såerle. 1 ind. i Likroken 13/7 (T. Åsenden, T. Andersen). Vintererle ser nå ut til å hekke 
regelmessig ved Eidselva. Minimum 3 unger sett 31/5 (HAO, JOB). Linerle er kjent og kjær for de aller 
fleste. Årets første ble meldt 12/4, med 9 ind. ved Grøtnesset, 1 ind. ved Lernesodden og 1 ind. ved Bjørklia 
(JOB). Større antall: 33 ind. i Likroken 28/5 (AKJ). Minimum 18 ind. ved Lernesodden 25/7 (JOB, J.-E. 
Eilertsen). Årets siste observasjon var 1 ind. i Likroken 9/10 (JOB).

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER:
Uvanlig lite sidensvans å se i 2018. Eksempelvis 6 ind. på Kyrksæterøra 8/1 (JOB). 15 ind. samme sted 
17/10 (JOB). Fossekall både hekker og overvintrer i Hemne. Den ble observert på passende steder i 
hekketiden langs Åelva og Hagaelva i 2018 (JOB). Gjerdesmett prøver seg ofte på overvintring, spesielt 
i tilknytning til gårdsbruk, hvor den lettere finner både mat og nattely. Observasjoner i januar: 1 ind. i 
Øver Skograndan i hele januar (JOB). 1 ind. på Lernesodden 8/1 (JOB). 1 ind. i Grøtvågen 8/1 (JOB). 
1 ind. på Vessøra 13/1 (A. Lysfjord). 1 ind. ved Merkesneset 19/1 (JOB). 1 ind. i Jevika 21/1 (JOB). 
Årets første jernspurv ble meldt inn ved Aunhaugan på Holla 12/4 (JOB). Overvintrende rødstrupe ble 
registrert følgende steder: Aunhaugen på Holla, Berg, Kjønsvika, Steinvika og Øver Skograndan. Blåstrupe 
(nær truet) er svært fåtallig i Hemne. 1 hann ved Setervatnet, Staursetsetra 17/5 (T. Tølche). 1 1K ved 
Kanortjønna, Tverrfjellet 27/7 (JOB) tyder på hekking i nærheten. 1 hunnfarget ind. på høsttrekk ved 
Vessøra 5/8 (JOB). 1 ind. samme sted 14/8 og 19/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 16/8 (JOB). Kun 5 registrerte 
rødstjert i 2018, men den er temmelig vanlig i furuskogsområder opp mot fjellet. Årets første ble meldt 
fra Huslia 9/6 (RWI). Buskskvett liker oppbrutt landskap, og er gjerne å se sittende på telefonstrenger 
og høyspentlinjer der den synger sine strofer grytidlig på morgenen. Årets første hann hørt i Likroken 8/5 
(JOB). Steinskvett hekker på fjellet, men den dukker gjerne opp i fjæra både på våren og høsten. Årets 
første registrering i hele Trøndelag på artsobservasjoner.no var 1 ind. på Vessøra 8/4 (JOB). 1 1K ble sett 
samme sted fra 8/8 til 14/8 (JOB). Ringtrost liker seg også i høyden, men kan ses sammen med andre 
troster på åkrene på våren. 1 ind. ved Bjørklia og 3 ind. ved Oddan 16/4 (JOB). 1 ind. på Holla og 1 ind. på 
Sinnes 20/4 (JOB). Fra hekkeområdene meldes arten observert i hekketiden ved Store Hyllvatnet (RWI) og 
i Rustlimarka (JOB). 1 1K ved Kanortjønna 27/7 (JOB). Svarttrost har vi hele året. Hele 227 observasjoner 
registrert i 2018. Så mange som 9 ind. i Kjønsvika 7/4 (AKJ). 1 par varslet på ei kattugle ved Berg 20/5 
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(JOB). Gråtrost er den av trostene våre som er mest flokkfugl, og den hekker også gjerne mange par i 
samme nabolag. Større ansamlinger: 120 ind. ved Skeigrustaket i Sødalen 20/4 (B. G. Stokke). 350 ind. 
i Likroken 29/9 (JOB). Minimum 200 ind. samme sted 25/10 (JOB). Måltrost er vanlig og ganske tallrik i 
Hemne. Årets første ble sett i Haldohaugen på Kyrksæterøra 11/4 (B. Nyberg). 30 ind. i Sødalen 20/4 (B. G. 
Stokke). 4 overvintrende rødvingetrost sett ved Myrafjellet 4/1 (JOB). 2 ind. ved Lernesodden 26/1 (JOB). 
På høsten kan den samle seg i temmelig store flokker. Minimum 600 ind. i Likroken 25/10 (JOB). Duetrost 
ser vi helst på vårtrekket, men den kan også finne på å hekke her. Den er kun blitt påvist hekkende i Hemne 
i 2014, men i 2018 ble 1 1K (klekket samme sommer) sett ved Sætersætersætra (JOB). Arten ble dessuten 
registrert på mulige hekkelokaliteter ved Flyddet og i Stamnesdalen (JOB).

SANGERE:
Gulsanger er vanlig flere steder i kommunen, mens den mangler andre steder. Kun 4 observasjoner meldt 
inn i 2018 (JOB, AKJ). Sivsanger er fåtallig, og hekker ved bare noen få utvalgte lokaliteter. Arten er 
nattaktiv, og oppdages enklest ved å lytte etter den når de andre fuglene har gått til ro for natten. Hørt 
syngende ved en håndfull lokaliteter i 2018 (JOB, HAO, FHL, JVU m.fl.). Myrsanger er en annen nattsanger, 
og er en del sjeldnere enn sivsanger. Den er klassifisert som ”meget sjelden” i Sør-Trøndelag, med mellom 
11 og 100 observasjoner totalt. I Hemne har vi hatt den på besøk i 2001, 2009, 2010 og 2016. 1 ind. 
responderte umiddelbart på avspilt myrsangerlyd ved Knøksmyra 28/5, og kom helt inntil observatør (JVU). 
1 syngende hann hørt ved Hunnesodden fra 12/6 til 2/7 (JOB, FHL m.fl.). Denne fant trolig aldri noen make. 
Møller, tornsanger og hagesanger er regelmessige men fåtallige hekkefugler i Hemne. Påvist hekking 
av tornsanger ved Taftøyan 4/7, med 3 nylig utfløyne unger (JOB). Munk er forholdsvis vanlig, men ikke 
spesielt tallrik. Årets første ind. ble meldt fra Lian i Likroken 21/4 (JOB). Gransanger er svært tallrik, og er 
en av artene som får i gang lydene i skogen på våren, selv om den monotone sangen er ganske uanselig. 
Den ankommer tidligere enn de fleste andre sangfuglene, som regel innen midten av april. Årets første ble 
sett ved Bjørklia 12/4 (JOB). Løvsanger er den aller mest tallrike arten både i Norge og i Hemne. Årets 
første registrert i Likroken 11/5 (JOB). Fuglekonge har vi hele året, men den er enklest å få øye på i 
vinterhalvåret. Eksempelvis 6 ind. ved Myrafjellet 4/1 (JOB). 

FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER:
Gråfluesnapper lever et tilbaketrukkent liv, gjerne i tett løvskog. Sangen bærer ikke langt, og fuglen er 
ikke enkel å artsbestemme på avstand med sitt nøytrale utseende. Den er derfor gjerne underrapportert. 
15 registreringer i 2018, blant annet årets første ved Kjønsvika 28/5 (AKJ). Svarthvit fluesnapper 
konkurrerer ofte med kjøttmeisen om de beste hekkeplassene når den ankommer i månedsskiftet april/
mai. Da er kjøttmeisen etablert og har gjerne allerede lagt egg, men må ofte vike plassen for den større 
og aggressive nykommeren. Hunnene kommer gjerne noen dager før hannene. Årets første hunn ble 
sett i Steinvika 25/4 (S. Gjelle, K. Stokke). Stjertmeis er en yndig krabat, som man gjerne ser i små 
familieflokker. I hekketiden kan den være forbausende nøytral. 7 ind. ved Aunhaugan på Holla 17/1 og 16/2 
(JOB). 1 par ble observert mens de bygde reir i samme område 16/4 (JOB). 8 ind. ved Sætersætersætra 
5/7 (JOB). 8 ind. ved Taftøyan 19/9 (JOB). Blåmeis er vanlig hele året, og ble meldg inn 174 ganger i 2018. 
Kjøttmeis er også svært vanlig, og ble meldt inn 210 ganger. Største antall på én lokalitet var 16 ind. ved 
Aunhaugan på Holla 15/12 (JOB). Svartmeis og toppmeis er begge vanlige, men ikke så tallrike. Største 
antall: 7 svartmeis i Steinvika 24/1 (AKJ). 5 toppmeis ved Taftøyan 2/10 (JOB). Løvmeis og granmeis må 
man ha litt erfaring med for å kunne skille fra hverandre. Henholdsvis 91 og 126 registreringer i Hemne 
i 2018. Spettmeis er hverken spett eller meis, men den minner kanskje mest om førstnevnte når det 
kommer til adferd og biotop. Vi har den hos oss hele året, og den kan være temmelig tallrik i sørvendte 
løvskoglier. Minimum 10 ind. i Sengsdalen 17/2 (S. Gjelle, K. Stokke, A. Stavne, E. Bangjord). Trekryper er 
ikke alltid så lett å oppdage. Den ble registrert hele 88 ganger i 2018 (JOB, FHL m.fl.), men størsteparten av 
observasjonene var fra samme lokalitet. 

VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR:
Varsler finner vi regelmessig men fåtallig, gjerne i litt avsidesliggende trakter av kommunen. Registrert 
hekking ved Ånavatnet 16/6 (AKj). Påvist hekking ved Sætersætersætra, med 4 unger 5/7 (JOB). 
Nøtteskrike er rimelig vanlig, men ikke særlig tallrik. Varslende voksen fugl ved Sætersætersætra 16/8, 
da det var ei kattugle i nærheten (JOB). Skjære er vanlig i de aller fleste bebygde strøk. Av og til kan 
de samles i større grupper. 12 ind. ved Steina på Holla 6/11 (JOB). Nøttekråke ser vi helst på streif 
om høsten. 2 ind. av underarten macrorhynchos (”Sibirnøttekråke”) hentet sembrafurukongler utenfor 
Hemnehallen 25/8 (JOB). 2 ind. ved Fossmyra 28/8 (JVu). 1 ind. på Kyrksæterøra 29/8 (JVU). 2 ind. på 
trekk ved Taftøyan 6/9 (JOB). Kaie hekker ikke i Hemne, men noen ganger ser vi den ellers i året. Sett hele 
januar, februar og mars ved Øver Skograndan, vanligvis med 1-4 ind., men 5 ind. 4/2 (JOB, FHL, KSÆ). 
Minimum 9 ind. ved Steina på Holla 25/3 (JOB). En flokk med 55 ind. i Likroken 12/10 (JOB). 8 ind. trakk 
forbi Berhalsen i Vinjefjorden 16/10 (JOB). Kornkråke (nær truet) dukker helst opp som enkeltindivider 
hos oss. 1 ind. ved Øver Skograndan 17/2 (JOB) er eneste observasjon fra 2018. Kråke er vanlig og til dels 
tallrik. Minimum 300 ind. i Likroken 1/8 (JOB). 106 registrerte observasjoner av ravn i 2018, blant annet 
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11 ind. på Holla 18/11 (JOB). Stær (nær truet) overvintret ved Øver Skograndan fra 2017 til 2018, med 
20 ind. som høyeste antall 6/1 (JOB). Vinterfunn også ved Lernesodden og på Skeiet, Kyrksæterøra (JOB). 
Utpå sensommeren danner den til dels store flokker. Minimum 250 ind. i Likroken 31/7 (JOB). Kun 1 ind. 
registrert i desember, som kan tenkes å forsøke overvintring i 2018-2019: 1 ind. ved Øver Skograndan 
30/12 (JOB). 

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv er fremdeles vanlig i Hemne, og mest tallrik som hekkefugl på Kyrksæterøra. Vi ser den forøvrig 
hele året, og den besøker villig foringsplasser i vinterhalvåret. Pilfink kan ved første øyekast forveksles 
med gråspurv, men har tydeligere tegninger og annet fargemønster enn denne. Arten var sjelden i Hemne 
for bare få år siden, men er nå blitt ganske vanlig. Den har også begynt å hekke hos oss. 2 1K dukket opp 
på en foringsplass ved Lernesstranda 18/6 (JOB), som tyder på vellykket hekking også i 2018. Minimum 
14 ind. i Likroken 21/9 (JOB). Bokfink overvintrer ofte hos oss, men i små antall. Utover våren er det 
bokfinken som først får dratt vår-orkesteret skikkelig i gang. Overvintrere registrert ved Øver Skograndan, 
Kyrksæterøra, Kjønsvika, Lernesodden og Berg i januar og februar (JOB, AKJ). Bjørkefink finner vi også 
overvintrende, og da i litt større antall en bokfinken. Eksempelvis 12 ind. ved Berg 8/1 (JOB). På høsten 
kan vi av og til se store flokker. Minimum 300 ind. i Likroken 4/10 og 5/10 (JOB). Grønnfink ser vi hele 
året, men den gjør ikke så veldig mye ut av seg. Ingen spesielt store flokker dette året. 25 ind. ved Øver 
Skograndan 18/12 (JOB). Stillits er et relativt nytt bekjentskap i Hemne, og ble første gang registrert i 
kommunen i 2014. Etter dette har den imidlertid vært observert årlig. 1 ind. ved foringsplass i Seljeveien 
i Haugen, Kyrksæterøra 19/3 og 28/10 (O. Buhaug). 5 ind. i Likroken 1/11 (JOB). 2 ind. samme sted 4/11 
(JOB). Grønnsisik er tallrik hos oss året rundt, og ses ofte streifende hvileløst rundt på næringssøk i små 
grupper. 81 innmeldte observasjoner i 2018 (JOB, AKJ, HAO, JVU, FHL m.fl.). 1 hann krasjet med et vindu 
på Sagatun, Kyrksæterøra 17/8 (B. Aune) og døde av skadene. Fuglen var ringmerket 28/10 2017 som 
ungfugl ved Carrara La Spezia i Italia, og hadde tilbakelagt 2090 kilometer i luftlinje på sitt 9-10 måneder 
korte liv. Bergirisk (nær truet) ser vi helst i små flokker på trekket. 13 observasjoner i 2018, deriblant 
17 ind. ved Hunnesodden 20/4 (JOB). 8 ind. ved Stormyra, Vinjeøra 11/5 (JOB). 6 ind. ved Taftøyan 24/8 
(JOB). Gråsisik har vi hele året. Noen vintre kan de opptre invasjonsartet, med flokker på flere hundre 
individer. For 2018 sin del var det imidlertid ikke riktig så mange å se av den. Høyeste antall var 70 ind. ved 
Øver Skograndan 25/3 (JOB). Brunsisik ble tidligere regnet som en underart av gråsisik. 1 ind. ved Øver 
Skograndan 1/2 (JOB). 1 ind. ved Berg 8/4 (JOB). 1 ind. i Likroken 13/7 (T. Åsenden, T. Andersen). 1 ind. 
ved Vessøra 16/9 (FHL, JOB). Polarsisik var også tidligere regnet som en underart av gråsisik. 1-2 ind. sett 
ved Øver Skograndan ved fem anledninger fra 29/1 til 25/3 (JOB). 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 20/3, 25/3 
og 21/12 (JOB). Grankorsnebb finner vi kun sparsomt i Hemne. 1 ind. ved Aunhaugan, Holla 23/2 og 11/4 
(JOB). Furukorsnebb har vi imidlertid en del av. Påvist hekking i Rustlimarka i 2018. Konglebit ser vi ikke 
hvert år, men det dukker opp små flokker av og til. 7 ind. ved Myrafjellet 1/1 (JOB). 9 ind. ved Aunhaugan, 
Holla 18/1 (JOB). 7 ind. i Sengsdalen 3/2 (JOB). 12 ind. ved Aunhaugan på Holla 4/2 og 6 ind. samme sted 
16/2 (JOB). Dompap ser vi aller helst på vinteren, men den hekker også hos oss. 152 registreringer i 2018, 
hvorav høyeste antall var 18 ind. ved Aunhaugan på Holla 9/3 (JOB). Kjernebiter har ekspandert på våre 
trakter de siste årene, og har blitt registrert hekkende i Trøndelag og Møre og Romsdal de siste årene, blant 
annet i Rindal i 2009. Kun én observasjon ble imidlertid gjort i Hemne i 2018: 1 ind. ved Øver Skograndan 
23/11 (JOB). Snøspurv kan vi se både vår og høst, men det er trolig ingen fast hekkebestand i Hemne. 
2 ind. ved Lernesodden 13/4 (JOB). 25 ind. på Ruten 31/8 (JOB). Gulspurv (nær truet) er knyttet til 
kulturlandskapet. 138 innmeldte registreringer i 2018, hvorav høyeste antall var 30 ind. ved Lian, Likroken 
16/10 (M. Norby Lorentzen, G. Gaarder). Sivspurv finner vi spredt ved store innsjøer og små tjønner, 
fra lavlandet og opp til fjellet. 33 registreringer fra 6 lokaliteter i 2018 (JOB, AKJ, FHL, HAO m.fl.). Påvist 
hekking ved Hunnesodden 26/6 (JOB).

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

Forsidefoto: Sandløper, Røstøya 27. august 2018. Foto: Jan Ove Bratset.


