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NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2017
Oppsummeringen er basert på innmeldte registreringer hos www.artsobservasjoner.no.

Nye arter for Hemne i 2017: 
Tundragås, mellomskarv, svømmesnipe, skogdue, turteldue, brunhodespurv
Antall registrerte arter i Hemne totalt: 231

SVANER / GJESS / ENDER:
Knoppsvane observeres nå årlig i Hemnfjorden. 1 2K (klekket 2016) har vært stasjonær hele året, og 
har blant annet vært å se ved Spjøtvollan, Jevika, utløpet av Søa på Kyrksæterøra og på Vessøra. Fra 
september og ut året var det 3 ind. som holdt sammen. Sangsvane ble første gang påvist hekkende i 
Hemne i 2016, da den fikk frem 5 unger på en lokalitet øst i kommunen. Arten overvintrer dessuten hos oss 
når den finner åpent vann. Større antall, alle i Likroken: 11 ind. 2/4 (JOB), 13 ind. 25/10 (JOB) og 14 ind. 
17/11 (JOB). Kortnebbgås passerer oss på vårtrekket, men det er sjelden å se at de gjør stopp hos oss. 1 
næringssøkende ind. på et jorde ved Leirvågen, Lernesodden 28/3 (JOB). 2 ind. samme sted fra 3/4 til 6/4 
(JOB). Tundragås er aldri tidligere observert i Hemne. 1 ind. som holdt sammen med grågjess lettet fra 
Kvalholmen i Snillfjord kommune og fløy mot Stamnesøya 6/6 (JOB, FHL). Årets første grågås ble meldt fra 
Gardsholmen ved Kjønsvika 13/3 (AKj). Minimum 36 næringssøkende ind. ved Leirvågen, Lernesodden 19/5 
(JOB). 70 ind. ved Gardsholmen, Kjønsvika 4/8 (AKj). 2 kanadagås i Rovatnet 29/3 (H.L. Leira, O. Frengen, 
S. Gjelle m.fl.) og 3/4 (JOB). Gravand ser vi helst på vårtrekket. 25 ind. på trekk sørvestover ved Røstøya 
6/6 (JOB, FHL). Mandarinand er fremdeles en sjelden gjest i Hemne. 1 hann ble observert i Likroken fra 
5/5 til 23/9 (JOB m.fl.). 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 22/4 (JOB). På høsten kan vi 
se litt større ansamlinger. 2017 bød på en maksnotering på 9 ind. i Likroken 1/10 (JOB). Observasjoner fra 
andre steder: 2 ind. ved Vessøra 21/10 (E. Bangjord, A. Stavne, JOB) og 1 ind. samme sted dagen etter 
(JOB). Krikkand er en regelmessig hekkefugl ved innsjøer og vassdrag her hos oss. Vårens to første ind. 
ble registrert ved Taftøya 2/4 (JOB). 14 ind. i Likroken 1/5 (JOB, FHL). 1 ind. ble funnet ved Røstvollen 10/5 
(JOB), og hadde trolig blitt offer for en katt. Sannsynlig hekking ble registrert tre ulike steder i 2017 (OLa, 
JOB). Stokkand er blant våre vanligste andefugler, og hekker blant annet med flere par i Likroken. Større 
antall: Minimum 70 ind. ved Vessøra 20/1 og 30/1 (JOB). Minimum 70 ind. i Likroken 6/10, 17/10, 19/10, 
20/10 og 22/10 (JOB). Stjertand er sjelden å se i Hemne. 1 hann i Likroken 15/5 (JOB). 1 knekkand 

Gravand trekkende forbi Røstøya 6. juni 2017. Foto: Jan Ove Bratset.



samme sted og dato (JOB) er også blant de mest sjeldne andefuglene vi kan treffe på i Hemne. Toppand 
er hovedsakelig trekkfugl på våre breddegrader, men 3 hunnfargede ind. ble registrert på Vessøra 7/1 
(JOB). 1 ind. samme sted 28/1 (JOB). Årets første trekkende ind. ble sett på Vessøra 21/4 (JOB). Større 
antall: 14 ind. i Likroken 3/5 (T. Andersen, T. Åsenden). 2 hunnfargede ind. ble observert jevnlig i Likroken 
utover november, til og med 18/11 (JOB, FHL m.fl.). Bergand antas å hekke fåtallig i Hemne, men i 2017 
var det nesten utelukkende vinterobservasjoner av arten hos oss. 1 ind. ved Vessøra 9/1 (JOB). 1 ind. ved 
Kirksæter Marina 17/2 (JOB). 2 ind. ved Vessøra 31/3 (JOB, FHL) var den eneste observasjonen på våren. 
1 ind. i Hunnesbugen 15/11 (JOB). 1 1K hann ved Vessøra 3/12 (JOB). Ærfugl kan vi se i store flokker, 
blant annet innerst i Hemnfjorden. Store antall ved Vessøra/Kyrksæterøra i 2017: Minimum 360 ind. 10/4 
(JOB). Minimum 280 ind. 14/11 (JOB). Minimum 330 ind. 25/12 og 29/12 (JOB). Ærfugl av underarten 
borealis: 1 hann ved Vessøra 14/4 (JOB). Praktærfugl ser vi nå omtrent årlig sammen med de store 
flokkene av ærfugl i Hemnfjorden. 1 hann 20/10 (JOB). Havelle hekker ikke i Hemne, men overvintrer i til 
dels betydelig antall ved Vessøra fra september/oktober til april/mai. Store antall: Minimum 260 ind. 10/4 
(JOB). Minimum 230 ind. 28/10 (JOB). Svartand har en usikker hekkestatus i Hemne, men vi kan treffe 
på enkeltindivider og små grupper både vinter og sommer. Noen av de 28 observasjonene fra 2017: 6 ind. 
ved Taftøybukta 31/1 (JOB). 23 ind. ved Røstøya 11/3 (JOB, FHL). 9 ind. ved Vessøra 22/4 (JOB). Sjøorre 
er mer fåtallig enn svartanda, men dukker gjerne opp på de samme stedene. 3 ind. ved Taftøybukta 14/2 
(JOB). 5 ind. i Mistfjorden 2/3 (JOB). 3 ind. ved Vessøra 21/10 (JOB). Kvinand opptrer i brukbart antall på 
vinteren, og arten hekker regelmessig i Hemne. Ingen spesielt store ansamlinger i 2017, men minimum 100 
ind. ved Vessøra 23/11 (JOB). Siland ser vi også hele året. Ingen konkrete hekkefunn er registrert for 2017. 
16 hunnfargede ind. ved Vessøra 21/9 (JOB). 23 ind. ved Oddbugen 14/10 (JOB). 22 ind. ved Berg 21/10 
(E. Bangjord, A. Stavne). Laksand ser vi helst på våren. Noen utvalgte registreringer: 4 ind. i Likroken 25/3 
(JOB). 5 ind. på Stavåsdammen 7/4 (JOB). 7 ind. i Likroken 9/4 (JOB). 

SKOGSHØNS:
Jerpe er sjelden å se i Hemne. 1 ind. ved Seterdalsbekken, Gravdalen 25/10 (JOB). Svært få innmeldte 
observasjoner av ryper i 2017, liksom i 2016. 6 lirype i Kårøydalen 3/2 (JOB). 10 ind. ved Store Hyllvatnet 
10/2 og 4 ind. samme sted 20/3 (JOB). 1 ind. ved Leiråvatnet 29/5 (JOB). 8 fjellrype i Kårøydalen 
3/10 (JOB). 2 ind. ved Store Hyllvatnet 10/2 og 20/3 (JOB). Orrfugl finner vi i de fleste av våre bar- og 
blandingsskogsområder. Minimum 11 ind. i flokk i Kårøydalen 3/2 (JOB) var et noe uvanlig høyt antall. Kun 
enkeltindivider av storfugl er innmeldt i 2017. Deriblant 1 hann i Rustlia 12/9 (JOB) og en hunn i Likroken 
21/10 (JOB).

En mandarinand hann holdt til i Likroken gjennom sommeren. Her fotografert den 8. mai, sammen med en 
krikkand hann. Foto: Jan Ove Bratset.



LOMMER/DYKKERE/SULER/SKARVER/HEGRER:
Vårens første innmeldte smålom var 1 ind. ved Bjørkan 31/3 (JOB, FHL). 1 overvintrende storlom ved 
Taftøyan 6/1 (JOB). Ellers et godt knippe observasjoner av disse to lomartene. Islom ble registrert ved fire 
tilfeller i 2017 - alle ved Taftøyan. 1 ind. 16/1, 2 ind. 14/2, 1 ind. 5/11 og 1 ind. 19/11 (JOB). Gulnebblom 
er en sjelden gjest som kan dukke opp på våre trakter på vinters tid. 1 ind. observert ved Taftøybukta fra 
14/2 til 2/4 (JOB, FHL, R. Espen). Dvergdykker ser vi nå hvert år, men alltid fåtallig. 1 ind. i området 
Oddbugen/Bugaholmen 7/1, 23/1 og 8/2 (JOB). 1 ind. i Grøtvågen 16/1 (JOB). 1 ind. i Likroken 7/4, 16/4 
og 17/10 (JOB). Gråstrupedykker er også svært fåtallig hos oss. 1 ind. ved Taftøyan 6/1 og 28/11 (JOB). 
Horndykker er den vanligste av dykkerne som opptrer hos oss. Noen utvalgte observasjoner: 5 ind. ved 
Taftøyan 16/1 (JOB). 1 ind. ved Stranda, Rovatnet 10/3 (JOB). 1 ind. ved Vessøra 24/4 (JOB). 1 ind. ved 
Gardsholmen, Kjønsvika 26/4 (AKj). 1 ind. i Likroken 17/10 og 22/10 (JOB). 1 havsule i Taftøyan 14/8 
(JOB) er sjelden kost i Hemne. Storskarv ser vi hos oss hele året bortsett fra midt i hekkeperioden. Større 
antall: 16 ind. i Oddbugen 4/1 (JOB). 25 ind. ved Røstøya 9/1 (JOB). 18 ind. ved Bjørklia 18/3 (JOB). 
Mellomskarv er tidligere blitt regnet som en underart av storskarv, men er nå kategorisert som egen art 
på artsobservasjoner.no. Den virker å være under ekspansjon nordover, og påtreffes gjerne i ferskvann. 1 
ind. ble observert i Likroken fra 19/8 til 15/11, mens det var 2 ind. samme sted 26/8 og 29/8 (JOB). Dette 
er første gang mellomskarv er observert i Hemne. Kun tre observasjoner av toppskarv i 2017, 1 ind. ved 
Taftøyan 6/1, 16/1 og 7/11 (JOB). Egretthegre ble første gang observert i Hemne i 2015. I 2017 var 1 1K 
(klekket samme år) stasjonær i Likroken fra 13/11 til 18/11 (JOB, FHL m.fl.).  Etter dette ble den sett ved 
Hovdan 20/11 (P. Fredriksli), før den krysset grensa til Møre og Romsdal. Noen utvalgte observasjoner av 
større antall gråhegre: 30 ind. i Oddbugen 8/2 (JOB). 24 ind. på Vessøra 21/9 (JOB) og 10/11. 

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 er godt etablert i Hemne. Større ansamlinger: 10 ind. ved Gjelet, Vægan 10/1 (JOB). 8 ind. lettet 
fra en død hjortekalv i Likroken 21/10 (JOB). Hønsehauk er på vikende front i Hemne, som så mange andre 
steder. Hekkesuksess ved to lokaliteter i Hemne i 2017. Spurvehauk har vi imidlertid flere av. Det er meldt 
inn over 30 observasjoner av enkeltindivider gjennom hele året. I likhet med 2016, ble det også i 2017 
meldt inn kun én eneste observasjon av fjellvåk. 1 ind. i Likroken 31/5 (JOB). Kongeørn er regelmessig, 

Horndykker 26. april 2017. Foto: Arnfinn Kjønsvik. Mellomskarv. Foto: Jan Ove Bratset.



men svært fåtallig i Hemne. Tårnfalk ble registrert hekkende ved to ulike lokaliteter i 2017 (JOB). 
Dvergfalk med adferd som indikerer hekking ble observert ved to lokaliteter (JOB, RWi). Vandrefalk er 
etablert på to faste hekkelokaliteter i Hemne. Årets første ble observert 2/4 (JOB).

TRANE / VADERE:
Trane ankommer normalt omkring 10.-15. april. Årets første i 2017 var 2 ind. ved Hunnesodden 7/4 
(JOB). 7 ind. i Likroken 12/4 (JOB). Årets 3 første tjeld dukket opp i Taftøybukta 2/3 (JOB). Heilo 
ble først sett i Grøtvågen i 2017. 5 ind. 21/4 (JOB) var en liten fortropp, og de fleste  ankom våre 
breddegrader utover mai. Minimum 26 ind. ved Lernesodden 3/6 (JOB). Tundralo er fra før kun 
registrert i Hemne i 2016. 1 ind. ved Taftøyan 28/9, 8/10, 10/10, 14/10 og 17/10 (JOB, HAO, FHL).
Vipe er på rødlista under kategorien ”sterkt truet”. To par holdt til ved tidligere hekkelokalitet frem til 
midten av mai, men hekking er ikke påvist. Sandlo er fåtallig hos oss. I 2017 ble arten observert tre 
ulike steder, og det ble påvist hekking ved én lokalitet (JOB). Kun fire observasjoner av småspove 
innmeldt i 2017: 3 ind. i Likroken 8/5 og 4 sind. samme sted to dager senere (JOB). 2 ind. ved 
Langvatnet, Kjørsemarka 28/5 (OLa). 5 ind. ved Leiråvatnet 29/5 (JOB). Storspove har blitt merkbart 
sjeldnere de siste årene, og står under kategorien ”sårbar” på rødlista. Et godt knippe observasjoner er 
meldt inn i 2017, men kun fra en håndfull potensielle hekkelokaliteter. (JOB, FHL m.fl.). Steinvender 
er sterkt knyttet til de ytre delene av kommunen. Større antall: 10 ind. på Røstøya 14/5 (JOB, FHL). 
Fjæreplytt er en art man ofte kan komme ganske nært innpå, før den smetter bak neste stein eller 
svaberg. Fem registreringer fra Taftøyan fra januar til april (JOB, R. Espen), samt 9 ind. på Røstøya 
14/5 (JOB, FHL). Dvergsnipe er en riktig sjeldenhet hos oss. Siden midten av 1970-tallet finnes kun én 
observasjon fra Hemne, og den kom i 2016. I 2017 var arten tilbake, da 1 ind. ble sett i Taftøybukta 7/9 
(JOB). Svømmesnipe er aldri tidligere registrert i Hemne. 1 ind. svømte på sjøen ved Gardsholmen, 
Kjønsvika 4/8 (AKj). Årets første strandsnipe ble registrert på Vessøra 1/5 (JOB, FHL). Skogsnipe 
forekommer kun fåtallig og spredt i Hemne. Fire observasjoner av 1-2 ind. fra området Likroken/
Stavåsdammen i tidsrommet 9/4-10/5 (JOB), var nok fugler på gjennomreise. Gluttsnipe er vanlig, 
men spredt og fåtallig. Årets første ble meldt fra Vinjeøra 1/5 (JOB, FHL). Rødstilk er en av våre mest 
tallrike vadefugler, og er i 2017 registrert fra 21/4 til 4/9 (JOB, FHL). Rugde finner vi spredt og fåtallig, 
eksempelvis 2 ind. i Sengsdalen 12/4 (E. Bangjord). 1 ind. ved Demningen, Holladalen 23/8 hadde trolig 
kyllinger i nærheten (JOB). Enkeltbekkasin eller ”Mekkergauk” hekker spredt og fåtallig på passende 
lokaliteter. De aller fleste observasjonene fra 2017 ble gjort i Likroken (JOB, HAO, FHL m.fl.). 

Sandlo med unge. Foto: Jan Ove Bratset.



JOER/MÅKER/ALKER:
Tyvjo ser vi ikke hvert år. 1 mørkfaset ind. ved Taftøyan 14/8 (JOB). Krykkje hekker ikke i Hemne, men 
kan sees utenfor hekketiden. 2 ind. i Taftøybukta under vårtrekket, 4/4 og 14/5 (JOB, FHL). 4 ind. samme 
sted under høsttrekket, 29/10 (JOB). Hettemåke hekket muligens i Hemne for første gang i 2016, uten 
at dette har blitt bekreftet. Vi ser nå arten omtrent hele året, og den er rapportert i alle årets måneder 
unntatt september og november i 2017. 1-2 1K (unger klekket samme år) ble observert ved Vessøra/
Skograndan sust op juli, noe som styrker vår mistanke om hekking hos oss også i 2017. Hettemåke står 
i kategorien ”sårbar” på rødlista. Fiskemåke står som ”nær truet”, men ser ut til å ha en stabil bestand 
i Hemne foreløpig. Arten er en utpreget trekkfugl, men noen få individer prøver seg på overvintring. 
Foruten 4 ind. i Taftøybukta 14/2 (JOB), er arten kun registrert med ett eller to individer i januar, februar, 
november og desember 2017. Større antall ellers: 250 rastende ind. ved Staurset 1/5 (JOB, FHL). Ca. 170 
rastende ind. ved Grøtvågen 16/7 (JOB). Sildemåke opptrer med tre underarter på våre breddegrader; 
graellsii, 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, og det er kun unntaksvis at 
underarten blir bestemt. Større antall: 7 ind. i Likroken 21/5 (JOB). Minimum 10 ind. ved Lernesodden 30/6 
(JOB). Underart fuscus: 1 ins. ved Taftøya 23/7 og 27/7 (JOB). Gråmåke er vanlig hele året, og kan opptre 
i store antall, eksempelvis minimum 250 ind. ved Bjørklia, Hemnfjorden 12/3 (JOB). Minimum 300 ind. ved 
Vessøra 12/8 (JOB). Minimum 350 ind. ved Lernesodden 20/8 (JOB). Grønlandsmåke ser vi nå nesten 
årlig, men forekomsten varierer sterkt. 3 2K i Hemnfjorden fra 1/1 til 10/4 (JOB m.fl.). 1 2K ved Berhalsen, 
Vinjefjorden 30/1 (TTø). 1 2K eller yngre ved Kyrksæterøra 9/12 (JOB). Polarmåke er som regel enda mer 
fåtallig enn grønlandsmåke hos oss. 2 2K i Hemnfjorden i perioden 1/1 - 22/4 (JOB, R. Espen). 1 3K ved 
Vessøra 20/1 (JOB). 1 2K ved Berhalsen fra 27/1 til 13/3 (JOB m.fl.). Svartbak er verdens største måke, og 
hekker spredt og fåtallig hos oss. Større antall: Minimum 20 ind. ved Vessøra 26/1 (JOB). Minimum 30 ind. 
på Røstøya 14/5 (JOB, FHL). Makrellterne er nå listet som ”sterkt truet” på rødlista. Hekking av enkeltpar 
ble påvist ved to lokaliteter i 2017. Arten er forøvrig en typisk kolonihekker, og det ene paret hekket 
sammen med rødnebbterne. Rødnebbterne står ikke på rødlista, men er i likhet med makrellterne fåtallig 
og svært fluktuerende i Hemne. Lomvi er kategorisert som ”kritisk truet” på rødlista. Hos oss observeres 
den helst i vinterhalvåret. 1 ind. ved Taftøyan 16/11 (JOB). 1 alke (”sterkt truet”) ved Bjørklia, Hemnfjorden 
14/12 (JOB). Teist står som ”sårbar” i rødlista. 1 ind. ved Taftøyan 16/1 (JOB). 1 ind. ved Røstøya 6/6 (JOB, 
FHL). Alkekonge ser vi gjerne enkeltvis, og den kan også komme helt inn i fjordene. Enkeltindivider er 
observert ved Taftøyan og Kyrksæterøra i 2017 (JOB m.fl.). De fleste observasjonene ble gjort i november. 

DUER / GJØK / UGLER:
Skogdue har blitt rapportert én eller flere ganger tidligere, men observasjonene har blitt underkjent. 

Dvergsnipe og rødstilk. Foto: Jan Ove Bratset.



2 overflyvende ind. ved Lernesodden 5/8 (JOB) kan derfor bli stående som det første offisielle funnet av 
arten i Hemne, dersom observasjonen godkjennes av LRSK (Lokal rapporterings- og sjeldenhetskomité). 
Ringdue har vi imidlertid mye av. Større ansamlinger: 22 ind. i Likroken 14/4 (JOB). Tyrkerdue har 
ekspandert nordover over en lengre periode, men står som ”nær truet” på rødlista for Norge. 1 ind. ved 
Øver Skograndan 25/5 og 1 ind. ved Sodin skole, Kyrksæterøra samme dag var nok samme individ (JOB). 
Turteldue har aldri vært registrert i Hemne tidligere. 1 ind. ble sett i Likroken fra 17/7 til 2/8 (A. Stavne, 
E. Bangjord, TTø, JOB, FHL, R. Espen, K. Stokke, S. Gjelle m.fl.). Gjøk har nå havnet på rødlista som ”nær 
truet”. Årets første ko-ko høres gjerne rundt 17. mai. Første registrering i 2017 var 1 ind. ved Taftøybukta 
19/5 (JOB). 1 haukugle ved Stolsmo 2/2 (TTø). 1 ind. samme sted også tre dager senere (JOB). Kattugle 
er forholdsvis vanlig i Hemne. 1 ind. som døde etter kollisjon med kraftledning ved Neskleiva ble funnet 
10/4 (JOB). Jordugle lever en anonym og skjult tilværelse hos oss, og er trolig temmelig fåtallig. 1 ind. ved 
Storfjellet, Holla 27/8 (JOB) er eneste observasjon av arten i 2017. 

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 ved den karakteristiske lyden. 5 ind. i Likroken 28/5 (JOB) var årets første 
registrering. Minimum 18 ind. ved Eidsfoss 29/7 (JOB). Kun én observasjon av vendehals i 2017; 1 ind. 
på Bjørkøya 27/6 (JOB). Gråspett og grønnspett er regelmessige, men fåtallige hekkefugler her i Hemne. 
Enkeltindivider av gråspett og 1-2 av grønnspett er innmeldt fra flere ulike lokaliteter i 2017. Svartspett er 
den mest fåtallige av spettene i Hemne, grunnet mangelen på større granskogsområder. Enkeltindivider er 
rapportert fra Øver Skograndan, Stolsmo, Lernesdalen, Grashaugtjønna og Vågsetra (JOB, T. Andersen, T. 
Åsenden). Flaggspett er med god margin vår vanligste spett, og er rapportert en rekke ganger. 
Hvitryggspett er kommunefugl for Hemne, og hekker ved en håndfull lokaliteter i kommunen. Åtte 
registreringer fra fem forskjellige lokaliteter i 2017 (JOB, TTø, A. Stavne, E. Bangjord, V. E. Hansen). 
Dvergspett ser vi blant annet i noe av de samme biotopene som hvitryggspett, men er ikke like kresen og 
fåtallig. Enkeltindivider registrert fra Øver Skograndan, Sengsdalen, Stavåsdammen, Brekka (Kyrksæterøra) 
og Likroken (JOB, KTo, A. Stavne, E. Bangjord, K. Stokke). 1 tretåspett ved Stolsmo 28/1 (JOB). 1 ind. ved 
Grashaugtjønna 27/8 (JOB). 1 ind. ved Gravdalen 22/10 (JOB).

SVALER / PIPLERKER / ERLER:
Sandsvale dukker vanligvis opp i begynnelsen av mai. Arten er oppført under kategorien ”nær truet” i 
rødlista. Vårens første dukket opp i Likroken 10/5 (JOB). De store koloniene som vi hadde i Hemne for bare 
10 års tid siden, er nå borte eller kraftig redusert. I 2017 var det kun én litt større koloni, som talte ca. 50 
individer (JOB, FHL. Låvesvale ankommer vanligvis fra månedsskiftet april/mai. Årets 14 første ind. 

Turteldue er en ny art for Hemne. Foto: Jan Ove Bratset.



ble registrert ved Stavåsdammen 3/5 (JOB). Taksvale er i likhet med sandsvale listet som ”nær truet”. 2 
ind. i Likroken 10/5 (JOB) var årets første innmeldte observasjon. De aller fleste observasjonene i 2017 ble 
gjort i Likroken. Andre funn: 10 ind. på Kyrksæterøra 21/5 (FHL) og 2 ind. i Grindbakken, Hellandsjøen 12/8 
(KHe).
Både trepiplerke og heipiplerke er blant våre mest tallrike hekkefugler. Årets første trepiplerke ble meldt 
fra Sengsdalssaga 23/5 (JOB), og årets første heipiplerke fra Skograndan 12/4 (JOB). Skjærpiplerke finner 
vi noe mer sparsomt, og helst i ytre deler av kommunen. 1 ind. ble sett i Taftøybukta 9/1 (JOB), som var 
det eneste vinterfunnet i 2017. 1 gulerle trakk forbi Leiråvatnet 29/5 (JOB). 1 ind. i Likroken 13/8 og 14/8 
(JOB). 1 1K ved Lernesodden 20/8 (JOB). 2017 bød på hekkefunn av vintererle ved Eidselva (JOB). I tillegg 
ble det registrert 1 ind. ved Berhalsen 30/3 (JOB, TTø) og 1 ind. ved Lernesodden 4/4 (JOB). Årets første 
linerle ble meldt fra Taftøyan 2/4 (JOB), og årets siste registrering ble gjort på Kyrksæterøra 23/9 (JOB). 

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER:
Ingen storinnrykk av sidensvans i 2017. Etterjulsvinteren bød på bare noen få observasjoner, mens 
det var en del flere fra oktober og ut året. Største antall: Totalt ca. 200 ind. fordelt på fire overflyvende 
flokker ved Lernesstranda 14/11 (JOB). Fossekall ser vi gjerne langs Søa på vinters tid. Påvist hekking 
langs Eidselva i 2014 (JOB). Overvintrende gjerdesmett har det vært brukbart med de siste årene, og 
fuglen kan da oppsøke blant annet fjøs, låver og uthus. Observasjoner fra januar fra Øver Skograndan og 
Vessøra, og fra februar i Sengsdalen og Øver Skograndan. Desemberfunn: Øver Skograndan, Likroken, 
Fagerlia, Kristentrøa og Sengsdalen. Jernspurv gjør ikke veldig mye av seg verken på hekkeplassen eller 
ved ankomsten på våren. 1 ind. ved foringsplass i Øver Skograndan 1/4 (JOB) var årets første registrering 
av arten. Rødstrupe er vanlig over alle deler av kommunen som har et visst innslag av vegetasjon, og er 
svært tallrik hos oss. Den overvintrer også regelmessig men fåtallig, og kan i milde perioder høres syngende 
også midt på vinteren. Kun én observasjon av blåstrupe i 2017. 3 ind. ved Kanortjønna 23/8 (JOB). 
Rødstjert er vanlig og tallrik i glissen furuskog på fjellet og langs kysten. 1 hunn ved Stavneset 7/5 (JOB) 
var årets første registrering.Buskskvett finner vi stort sett i lavlandet, og gjerne ved hogstflater og andre 
åpne områder, dersom det er nok undervegetasjon. 1 ind. i Likroken 4/5 (JOB) var årets første registrering 
både for Hemne og for hele Trøndelag. Steinskvett er en typisk fjellfugl, som varsler ivrig når man er i 
nærheten av reir eller unger. Den kan dessuten påtreffes i lavlandet på trekket, og da gjerne i nærheten 
av bebyggelse. Ringtrost er regelmessig, men fåtallig på fjellet. Under trekket dukker den gjerne opp 
sammen med andre trostearter på jordene rundt omkring. 1 ind. ved Lernesodden 5/4 (JOB) var årets første 
registrering av arten hos oss. Svarttrost hekker spredt og tallrik, og kan ses hele året. Påvist hekking ved 
Berg, Langvatnet og Likroken (JOB, OLa). Overvintrende gråtrost er ikke så vanlig hos oss. 1 ind. ved 
Øver Skograndan 3/1 (JOB) og 2 ind. ved Stolsmo 28/1 (JOB) var de eneste januarfunnene. I desember ble 
arten imidlertid rapportert fra Bjørklia, Vessøra, Øver Skograndan, Jevika, Aunhaugan på Holla og Stordalen 
ved Myrafjellet (JOB, RWi, E. Bangjord, A. Stavne), med 7 ind. som maksimumsantall 25/12 og 29/12. 
På høsten ble det registrert flere store flokker, ofte med noen hundretalls individer. Høyeste antall var da 
minimum 800 ind. passerte Likroken på trekk 25/10 (JOB). Måltrost ankommer i april. Årets første var 1 
ind. på dyrket mark ved Momyra 8/4 (JOB). Både den og rødvingetrost er tallrike i Hemne. Årets første 
rødvingetrost ble registrert ved Lernesodden 5/4 (JOB). 1 ind. ved Stordalen, Myrafjellet 29/12 (JOB) var 
årets eneste vinterfunn. 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. 2017 bød på 
hele 18 registreringer av arten, fra henholdsvis Stavneset, Vågsetra, Lernesodden, Mo, Momyra, Oddan, 
Lernesodden, Likroken, Sengsdalen, Likroken, Sødalen, Stolsmo, Stavåsdammen og Øydalen. De aller fleste 
registreringene ble gjort i april. Tornsanger liker seg i kratt og busker, og dukker gjerne opp i hager og 
tettbygde strøk også. Samtlige observasjoner: 1 ind. ved Øver Skograndan 21/5, 8/7 og 11/7 (JOB). 1 ind. 
ved Taftøyan 23/5, 30/5, 14/8 og 4/9 (JOB). 1 ind. ved Vessøra 29/5 (JOB). 1 ind. ved Storodden 30/6 
(JOB).1 1K i Likroken 22/7 (JOB, HAO). 1 hagesanger ved Taftøyan 30/5 (JOB) var eneste registrering av 
arten i 2017. Munk hekker spredt og regelmessig i Hemne. Årets første i 2017 var 1 ind. ved Taftøybukta 
14/5 (JOB). Vinterfunn: 1 hunn i Seljeveien, Kyrksæterøra 4/12 og 7/12 (JOB, O. M. Buhaug). Gransanger 
ankommer før de andre sangerne, og kan høres allerede i første halvdel av april. Når de første ”tjiff-tjaff”-
strofene høres, er det et sikkert vårtegn. Årets første ble hørt ved Skeigrustaket i Svartdalen, Sødalen 5/4 
(B. G. Stokke). En gransanger av underart tristis eller abietinus ble registrert i Taftøybukta 4/11. Fuglen 
ble gjenkjent på låten, som beskrives som en tydelig kyllinglyd. Løvsanger er den mest tallrike arten både 
i Norge og i Hemne. Årets første ble registrert ved Stavåsdammen 3/5 (JOB). Fuglekonge kan vi se hele 
året. Større antall: Minimum 12 ind. i Likroken 19/10 (JOB).

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. Samtlige registreringer (alle fra Likroken): 1 ind. 25/5 pg 20/6 (JOB). 1 hunn med 
to unger 18/7 (JOB). 1 ind. 22/7, 1/8, 2/8 og 13/8 (JOB, S. Gjelle). Svarthvit fluesnapper utfordrer de 
etablerte kjøttmeisparene når den kommer trekkende på mai, og kan gå på med livet som innsats for å ta 
over fuglekasser. Årets første registrering var 1 ind. ved Øver Skograndan 13/5 (JOB). Stjertmeis hekker 
spredt og fåtallig i Hemne, og sees gjerne også når de streifer rundt i små flokker utenom hekketida. 2 ind. 



i Oddlia, Storodden 30/1 (JOB). 2 ind. ved Storhaugen/Gjerstadlibekken 9/3 (JOB). 2 ind. i Sengsdalen 
28/3 (A. Stavne). 1 ind. ved Stavåsdammen 9/4 (JOB). Minimum 7 ind. ved Valåsveien/Svanemsvatnet 
17/10 (JOB). Minimum 7 ind. i Likroken 18/10 (JOB). Minimum 6 ind. i Hunnesbugen 22/10 (JOB). 5 ind. i 
Likroken 28/10 (R. Espen). 7 ind. ved Taftøyan 28/11 (JOB). Blåmeis og kjøttmeis er velkjente innslag i 
fuglefaunaen vår, og er hyppig rapportert i 2017. Svartmeis er mer knyttet til barskogen. I 2017 ble den 
registrert fra Øver Skograndan, Berg, Kjønsvika, Likroken, Brandfjellet, Sengsdalen, Eidselva, Hellandslia, 
Taftøyan, Gravdalen, Gjengstø, Aunhaugan på Holla og Stordalen ved Myrafjellet (JOB, FHL, TTø, HAO, 
AKj m.fl.). Toppmeis er lett gjenkjennelig når man får den på nært hold. 33 registreringer fra 13 ulike 
lokaliteter i 2017. 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. Minimum 12 ind. i Sengsdalen 4/2 (E. Bangjord, 
A. Stavne). Sannsynlig hekking registrert i Sengsdalen, Hellandslia og Steinviklia i april (JOB, A. Stavne, 
E. Bangjord, S. Gjelle, K. Stokke). Trekryper er lettest å få øye på i vinterhalvåret, der den saumfarer 
trestammer på søk etter insekter. Sommers tid blir den mer anonym. Noen utvalgte observasjoner: 
Syngende hann ved Stavåsdammen 3/4 (JOB). 1 ind. i Sengsdalen 12/4 (A. Stavne, E. Bangjord).

VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR:
Varsler finner vi kun spredt og fåtallig i Hemne. 1 ind. ved Kjønsvika/Steinvika 7/2 (AKj). 1 ind. i 
Kårøydalen 29/8 (JOB). 2 ind. i Røstlia 12/9 (JOB). 1 ind i Likroken 16/11 (Ø. Hegge). Nøtteskrike finner 
vi hele året, og den hekker regelmessig i flere kanter av kommunen. I hekketida er den imidlertid veldig 
anonym, og gjør lite ut av seg. Av 30 observasjoner i 2017, er det ingen registreringer mellom 25. mars 
og 6. september. Skjære er vanlig, og er nært knyttet opp til oss mennesker. Større ansamlinger: 22 ind. 
i flokk i Likroken 28/1 (JOB). Minimum 23 ind. samme sted 14/4 og 9/11 (JOB). Nøttekråke dukker av og 
til opp hos oss, og ble registrert to ganger i 2017. 1 ind. på Berg 4/5 (JOB). 1 ind. ved Øver Skograndan 
12/9 (JOB). Kaie hekker ikke hos oss, men enkeltindivider og smågrupper kan være stasjonære hos oss 
utenfor hekketida. Av og til streifer også større grupper innom. 1 ind. holdt til ved Øver Skograndan fra 1/1 
til 8/4 (JOB). Den 9/4 var det 3 ind. samme sted, og etter dette forsvant alle sammen fra lokaliteten (JOB). 
På høsten var det flere registreringer som talte flere individer. Eksempelvis minimum 38 ind. i Likroken 
25/10 (JOB) og minimum 16 ind. ved Øver Skograndan 28/10 (JOB). Inntil 4 ind. var stasjonære ved Øver 
Skograndan hele høsten og ut året. Kornkråke er vanlig blant annet i Trondheim, men er sjelden å se i 
Hemne. Samtlige registreringer i 2017 ble gjort i Likroken i november. 3 ind. 3/11, 1 ind. 6/11, 13/11, 
14/11, 15/11 og 16/11 (JOB). Kråke er vanlig, og kan opptre i stort antall. Eksempelvis minimum 350 
ind. i Likroken 22/2 (JOB). Ravn hekker spredt i Hemne, og kan noen ganger samles i større ansamlinger. 
Spesielt ved storviltkadavre. 14 ind. ved Gjelet 6/1 (JOB). 18 ind. ved Lian på Hemnskogen 10/10 (JOB). 
Stær finner vi nå på rødlista, under kategorien ”nær truet”. Etterjulsvinteren 2017 bød på flere overvintrere 
enn vanlig. Inntil 8 ind. sett jevnlig i Øver Skograndan i januar (JOB). 11 ind. ved Lernesodden 27/1 og 30/1 
(JOB). 15 ind. i Grøtvågen 16/2 (JOB). 19 ind. ved Øver Skograndan 20/2 (JOB). Også på desember var 
det forholdsvis høye antall som tenker å gjøre forsøk på overvintring. Høyeste antall var 24 ind. ved Øver 
Skograndan 28/12 (JOB). 

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv holder til i tettbygde strøk, samt på enkelte gårdsbruk. Registreringer i hekketiden (utenfor 
Kyrksæterøra sentrum) ble gjort ved Vinjeøra, Berg, Likroken og Bjørkan (JOB, Ø. Hegge). Pilfink 
har blitt merkbart vanligere i Hemne de siste årene, og ser ut til å ha etablert seg som hekkefugl her. 
Observasjoner fra Øver Skograndan, Likroken, Lernesstranda, Vinjeøra og Vessøra i februar, april, juni, 
juli, august, september, oktober og november (JOB, FHL, A. Winnem, R. Zakariassen, A. S. Zakariassen). 
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 Hemne. År om annet prøver også noen individer 
seg på overvintring. 8 ind. ved Øver Skograndan 20/1 er det høyeste antallet som ble registrert i januar. 
Bjørkefink er en mer regelmessig overvintrer enn bokfink, men 2017 bød på færre registreringer av arten 
enn andre år. Ingen observasjoner fra januar, og kun åtte observasjoner av 1-3 ind. i februar (JOB). En 
flokk på minimum 30 ind. ved Stavneset 4/11 (JOB). Grønnfink er vanlig i lavlandet, og opptrer også 
regelmessig på foringsplassene vinters tid. Stillits ble første gang registrert i Hemne i 2011. Etter dette har 
den vært sett flere ganger. 1 ind. ved Jevika 27/12 (JOB). Grønnsisik er vanlig i store deler av kommunen, 
og sees gjerne når den streifer omkring i små grupper, eller når den oppsøker foringsplasser. Tornirisk er 
forholdsvis sjelden i Hemne. 1 ind. ved Lernesodden 29/3 (JOB). Bergirisk ser vi helst i små grupper under 
trekket. Vessøra er en kjent rasteplass for arten. Eksempelvis minimum 17 ind. 23/4 (JOB). 10 ind. ved 
Grindbakken, Hellandsjøen 12/8 (KHe). 4 ind. ved Taftøybukta 7/9 (JOB). Gråsisik finner vi spredt, men 
regelmessig. I vinterhalvåret kan den opptre svært tallrik og i store flokker. Minimum 250 ind. i Likroken 
19/10 (JOB). Minimum 200 ind. ved Stavneset 4/11 (JOB). Minimum 300 ind. ved Hoggsdalen, Holla 11/11 
(JOB). Minimum 250 ind. ved Gjengstøa 11/11 (JOB). Brunsisik ser vi gjerne sammen med gråsisik i 
vinterhalvåret. Samtlige registreringer: 2 ind. ved Vessøra 8/1 (JOB). Minimum 20 ind. ved Røstlia 12/9 
(JOB). 4 ind. i Likroken 19/10. Henholdsvis 6 og 2 ind. samme sted 19/10 og 3/11 (JOB). 2 ind. ved Øver 
Skograndan 22/10 (JOB). Polarsisik er ikke så vanlig å se i Hemne. Det er meldt inn 11 registreringer av 



1-4 individer i 2017, men flere av registreringene dreier seg nok om de samme individene. Minimum 4 ind. 
i Likroken 3/11 (JOB) var den eneste observasjonen av flere enn 2 individer. Korsnebbene er ikke alltid så 
greie å skille. 1 grankorsnebb hunn ved Øver Skograndan 4/2 (JOB). 8 ind. ved Taftøybukta 20/2 (JOB). 
4 ind. i Likroken 19/10 (JOB). Furukorsnebb er noe vanligere hos oss. Noen utvalgte observasjoner: 2 
ind. ved Berhalsen 13/3 (JOB). 4 ind. ved Stamnestrøa 5/9 (JOB). 4 ind. i Likroken 18/10 (JOB). 7 ind. ved 
Taftøyan 7/11 (JOB). Konglebit ser vi ikke hvert år i Hemne. 3 ind. i Likroken 21/10 (JOB). 1 ind. samme 
sted 22/10 og 6 ind. 24/10 (JOB). 7 ind. ved Stordalen, Myrafjellet 31/12 (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 14 ganger i 2017. Alle registreringene er imidlertid gjort i Likroken, og 
spenner over tidsrommet 1/1 til 5/4 (JOB, TTø, FHL). Høyeste antall var 7 ind. i en flokk 28/1 (JOB), noe 
som er uvanlig mange på én gang. Kun én eneste observasjon av snøspurv i 2017: 2 overflyvende ind. ved 
Lernesodden 21/3 (JOB). Gulspurv er forholdsvis vanlig i Hemne hele året, men arten står nå på rødlista 
under kategorien ”nær truet”. Det kan virke som om arten har blitt noe mer sparsom også i Hemne de siste 
årene. Også sivspurv, som er mer fåtallig hos oss, står på rødlista som ”nær truet”. Den hekker ved flere 
faste lokaliteter i Hemne, fra lavlandet og opp på fjellet. Helt til slutt på lista kommer en brunhodespurv 
hunn som ble fanget og ringmerket ved Stavneset 22/10 (A. G. Nesje Glørstad, A. Winnem, E. Sæter, 
A. Stavne, JOB, HAO, R. Espen, K. Larssen). Fuglen ble omhyggelig målt og dokumentert. DNA-prøver 
bekrefter arten. NSKF (Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl) skal behandle funnet, og prøve å avgjøre om det 
var snakk om en vill fugl eller som det kan ha vært en rømt tamfugl. Brunhodespurv har ikke vært tillatt 
som burfugl i Norge etter 2007.

Observatører:
AKj Arnfinn Kjønsvik
FHL Frank Harald Larsen
HAO Hans Olsvik
JOB Jan Ove Bratset
KHe Knut Hellandsjø 
KTo Knut Totland
OLa Oskar Larsen
RWi Roger Wingan
TTø Tommy Tølche

Kjernebiter har blitt vanligere å se i Hemne de siste årene. Foto: Jan Ove Bratset.



Mulig brunhodespurv, før og etter innfanging for undersøkelser og ringmerking. Foto: Jan Ove Bratset.



Dvergdykker. Foto: Jan Ove Bratset.

Forside: Brunhodespurv. Foto: Jan Ove Bratset.


