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NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2019
Oppsummeringen er basert på 7.298 innmeldte registreringer på www.artsobservasjoner.no, 
samt upubliserte registreringer gjort i forbindelse med lokalt kartleggingsarbeide.

Ny arter for Hemne i 2019: svartstrupe
Antall registrerte arter i Hemne totalt: 230 (se komplett artsliste bakerst)

Forsidefoto: Gråhegre og egretthegre i Likroken, 23. juli 2019. Foto: Jan Ove Bratset

SVANER / GJESS / ENDER:
Knoppsvane var sjelden i Hemne for bare få år siden. De siste årene har vi hatt fast tilhold av minimum 
1 par i Hemnfjorden, og det har også forekommet hekking. 1 par holdt seg ved Kyrksæterøra frem til 
begynnelsen av mars før de forsvant. Muligens samme par kom tilbake 13. oktober. Sangsvane har ved et 
par anledninger hekket i Hemne i løpet av de siste årene, men er først og fremst en trekk- og vintergjest. 
Større antall: 21 ind. i Likroken 13/4 (JOB). 20 ind. samme sted 6/11 (JOB). 1 kortnebbgås lette etter 
mat på Lernesodden 3/4 (JOB). Grågås er vanlig å se hos oss. Årets 3 første ind. ble meldt ved Nitlnæløya 
i Hemnfjorden 26/3 (JOB). Større antall på våren: 51 ind. på Lernesodden 8/4 (JOB). Påvist hekking samme 
sted 14/5 (JOB). Største enkeltflokk på høsttrekk var 90 ind. over Aunhaugen på Holla 2/9 (JOB). Ringgås 
er sjelden å se i Hemne. En flokk på 24 ind. kom trekkende sørover forbi Taftøybukta 16/9, og la seg på 
sjøen for en rast (JOB). Minimum 17 ind. observert på trekk samme sted dagen etter. Kun ett funn er 
registrert på artsobservasjoner fra før, da et enslig individ ble sett i Kjønsvika 12/10 2003. Gravand ser vi 
helst på trekket. Årets eneste observasjon ble gjort 17/9 da 3 ind. kom trekkende forbi Taftøybukta (JOB). 
Brunnakke er regelmessig, men fåtallig. Årets første ankom Likroken 7/4 (JOB). Større antall på høsten: 22 
ind. i Likroken 11/9 (JOB). En flokk på 40 ind. på trekk forbi Taftøyan 16/9 (JOB). Krikkand er forholdsvis 
vanlig, og kan finnes fra lavlandet og opp i litt høyereliggende områder. Hekkefunn ved Åstad 18/6 (JOB). 
Større antall: Ca. 60 ind. i Likroken 20/9 (JOB). Stokkand er vår mest tallrike and, og holder til hos oss 
hele året. Ca. 90 ind. i Likroken 20/9 (JOB). Stjertand (sårbar) er forholdsvis sjelden å se. 1 hunnfarget 
ind. i Likroken 3/10 (JOB) var eneste observasjon i 2019. Toppand er trekkfugl. Den ankommer rundt 
midten av april hos oss, hvor den hekker regelmessig men fåtallig. Den ankommer i grupper og flokker på 
våren. Største antall: 18 ind. i Likroken 22/4  og 26/4 (JOB). Ærfugl (nær truet) har gått tilbake i antall 
også hos oss. I vinterhalvåret kan vi ofte se den i små og store flokker blant annet på Hemnfjorden. Det 
har vært talt opptil flere hundre individer enkelte dager de siste årene, f.eks. 360 ind. 10/4 2017. Høyeste 
notering for 2019 var imidlertid kun 69 ind. 16/4 (JOB), noe som er ganske oppsiktsvekkende. Havelle 
(nær truet) hekker ikke hos oss, men om vinteren kan vi oppleve dem i små og større flokker. Hemnfjorden 
er et fast overvintringssted, med minimum 130 ind. 18/1 (JOB) som høyeste notering for 2019. Den forlater 
våre trakter på slutten av april, og kommer tilbake igjen fra midten av oktober. Svartand (nær truet) 
hekker helst på fjellet, men hos oss ser vi den som regel på sjøen utenfor hekketiden. Den har ingen kjent 
fast hekking i Hemne, men vi mistenker at den går til hekking hos oss år om annet. Totalt 6 innrapporterte 
observasjoner i månedene april, mai, september og oktober, fra Taftøyan, Bjørklia og Holla (JOB, FHL, HAC, 
HAO). Sjøorre (sårbar) har mye av de samme preferansene som svartand, men er hos oss enda mer fåtallig 
og sjelden. Den treffes helst i ytre strøk av Hemne. 2 ind. ved Taftøyan 28/2 (JOB). 6 ind. samme sted 17/9, 
fordelt på to observasjoner (FHL, JOB). Kvinand er vanlig både som hekkefugl og overvintrer, men den kan 
opptre temmelig anonymt ved hekkeplassene. Større antall: 86 ind. ved Vessøra 6/11 (JOB). Siland er en 
av våre vanligste ender, men også den kan være vanskelig å påvise hekkende. Større antall: 48 ind. ved 
Taftøyan 8/11 (JOB). Laksand hekker muligens hos oss i små antall. 8 unger ved Lernesodden 15/7 (JOB).

HØNSEFUGLER:
Jerpe ser vi ikke hvert år. 1 ind. i Likroken 18/5 (JOB). Lirype (nær truet) ser vi mindre og mindre av. 
Kun tre registreringer i 2019, fra Kjønsvikheia og Tverrfjellet (AKJ, JOB). Ingen innmeldte registreringer 
av fjellrype. Kun to observasjoner av orrfugl meldt inn i 2019 (JOB, E. Krokan), men den er nok 
underrapportert. Tre registreringer av storfugl, alle fra Aunhaugan på Holla (JOB).

LOMMER / DYKKERE / SULER / SKARVER / HEGRER:
Smålom kan overvintre langs kysten vår, men i Hemne er den først og fremst å se fra vår til høst. Årets to 
første ble meldt fra Taftøybukta 1/4 (FHL). I alt 24 ind. trekkende forbi samme sted 17/9, mellom klokka 12 
og 16.30 (JOB). Årets første storlom ble meldt fra Stranda, Rovatnet 27/4 (JOB). Ved en hekkelokalitet ble 
en oter sett svømmende rundt reirplassen 5/6. To dager senere var fuglen tilbake på reiret for å ruge, og en 
unge ble sett 15/6 (JOB). En flokk på 9 ind. i sørenden av Rovatnet 5/9 (JOB) var årets siste observasjon. 
Overvintrende dvergdykker (sårbar) ser vi nesten hvert år, men i minimalt antall. Utpå vårparten flyr 
den til hekkelokalitetene. 1 ind. i Grøtvågen fra 6/1 til 18/4 (JOB). 1 ind. i Likroken fra 17/4 til 25/4 (JOB, 
E. Spets, R. Espen). 1 ind. samme sted fra 13/10 til 19/10 (JOB). Horndykker overvintrer spredt langs 



kysten. Observasjoner fra Taftøyan: 1-2 ind. 7/1, 26/1, 6/2, 8/11 og 15/12 (JOB, T. B. Nilsen, E. Bangjord). 
4 ind. samme sted 20/11 (JOB). Andre registreringer: 1 ind. ved Stranda 7/1 (JOB). 1 ind. i Likroken 25/4 
(JOB). 2 ind. samme sted 17/10 (JOB). Havsule kan trekke inn mot land når det er dårlig vær ute på havet. 
6 ind. ved Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). 1 ind. samme sted dagen etter (JOB). Storskarv er vanlig i fjordene 
våre utenom hekketiden. Større antall: 23 ind. på Bjørkøya 18/2 (JOB). 18 ind. på Grøtneset 1/10 (JOB). 
Et stort antall trekker dessuten forbi oss langs Trondheimsleia. 130 ind. fordelt på tre flokker trakk forbi 
Taftøyan 17/9 (JOB). Mellomskarv ble første gang observert i Hemne i 2017, før det gjentok seg også i 
2018. 2019 bød på én observasjon, da 1 2K ble sett ved Fjelnadeltaet på Vinjeøra 3/1 (JOB). Toppskarv 
ser vi ikke så ofte. 1 ind. ved Taftøybukta 15/12 (JOB). Såkalte ”hvite hegrer” så vi aldri i Hemne tidligere. 
1 silkehegre ved utløpet av Rovatnet 23/5 (M. Martinsen) er det første godkjente funnet av arten i Hemne. 
Arten ble også sett på langt hold fra Taftøyan i fjor. Egretthegre ble første gang registrert i Hemne i 2015. 
1 ind. i Likroken 23/7 (JOB, FHL, T. Åsenden, T. Andersen). Gråhegre er vanlig i Hemne, men hekker kun i 
små kolonier. Største innmeldte ansamling: 21 ind. ved Bugaholmen, Storodden 9/3 (FHL, 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.
Havørn er nok den rovfuglen vi ser oftest. Ikke minst på grunn av at den er så synlig i landskapet og på 
himmelen, og at andre dyr og fugler gjør oss oppmerksomme på at den er i nærheten. To store unger ved 
en kjent lokalitet som ble besøkt i forbindelse med kartleggingsarbeide (KTO, HAC). Største innmeldte 
ansamlig i 2019: 10 ind. ved Mo/Lenes 1/12 (JOB). Kongeørn ser vi regelmessig, men den er fåtallig 
som hekkefugl. Enkelte ganger kan vi se den ligge og sirkle i de varme luftstrømmene fra ovnene på 
smelteverket på Holla, sånn som 2 ind. 21/1 (JOB) og 2 ind. 17/12 (JOB). Hønsehauk (nær truet) har 
vært på vikende front i Hemne i en årrekke. Arten er en av de som følges ekstra opp av NOF Hemne 
lokallag. 1 ind. sett rastende i Kyrksæterøra sentrum 30/11 (JOB) er et godt eksempel på at arten gjerne 
jakter i tettbygde strøk.  Spurvehauk er hønsehaukens ”lillebror”, og langt mer vanlig. Totalt 21 innmeldte 

Ringgås ved Taftøyan, 16. september 2019. Foto: Jan Ove Bratset (utsnitt).



Musvåk, 25. juni 2019. Foto: Jan Ove Bratset.



observasjoner av enkeltindivider i 2019 (JOB m.fl.). Musvåk er svært sjelden å se i Hemne, og er tidligere 
kun sett hos oss i 2015 og 2018. 1 ind sett rastende ved FV680 i nærheten av avkjørselen mot Røstlia 25/6. 
Først sett 07.20 (JVU) og deretter gjenfunnet 08.45 (JOB). 1 ind. jaget ei kråke ved Bugen, Kyrksæterøra 
1/8 (DNE). 1 ind. sett trekkende ved Kyrksæterøra 23/9 (HAC). Fjellvåk har det vært sett lite av i ei lang 
årrekke nå. Totalt 3 spredte observasjoner i 2019 (AKJ, JOB, T. Omnes/K. Stokke). Tårnfalk er forholdsvis 
vanlig i Hemne. 1 ind. ved Staurset 5/5 (E. Bangjord). 1 ind. ved Tverrfjellet 14/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 
18/8 (JOB). Dvergfalk er nært beslektet med tårnfalken. 1 ind. i Hoggsdalen 15/4 (JOB). 1 ind. i Likroken 
3/5, 5/5 og 24/8 (JOB). 1 ind. ved Øver Skograndan 10/5 (JOB). Jaktfalk (nær truet) ser vi bare en sjelden 
gang, men vi vet at den bruker fjellområdene våre til jakt. Eneste observasjon i 2019 var 1 ind. på trekk, 
sett fra Likroken 15/10 (JOB). Vandrefalk avslører gjerne sitt nærvær når den slår måker eller andre fugler i 
lufta. På sensommeren lager ungene et svare leven når de er ute på øvelsesflyging. 5 observasjoner av arten 
i 2019 (FHL, JOB).

TRANE / VADERE:
Trane har blitt så vanlig i våre områder nå, at man begynner å se på spredningen som en trussel mot andre 
fuglearter. Selv om livretten er frosk, står også egg og unger av andre arter på menyen. Årets første ble 
hørt ved Sengsdalen 4/4 (T. Omnes, A. Stavne, E. Krokan). 15 ind. i Likroken 27/4 (FHL, JOB) var høyeste 
antall samlet på våren. Utpå høsten samler deg igjen før trekket. Høyeste antall samlet i én flokk høsten 
2019, var 28 ind. i Likroken 11/9 (JOB). Lyden av tjeld er et kjærkomment vårtegn for mange. Noen ganger 
ankommer den imidlertid allerede i februar, før våren har kommet skikkelig i gang. Årets første i 2019 var 
1 ind. 23/2 (OLA). 4 ind. ved Taftøysundet og 7 ind. ved Taftøya 28/2 (JOB). Den ankommer gjerne i små 
grupper på våren, og kan trekke i større flokker på høsten. 85 ind. i flokk passerte Taftøyan på høsttrekk 
17/9 (JOB). Heilo er selve stemningsskaperen på fjellet, men den holder seg langs kysten og i lavlandet 
til det er bar mark på hekkeplassene. 1 ind. på Lernesodden 3/4 (JOB) var årets første. Minimum 78 ind. i 
Likroken 3/5 (JOB). Tundralo er mer eksotisk for oss, men kan ses på trekk en og annen gangen. 4 ind. 
trakk sørover forbi Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). Vipe (truet) har nærmest forsvunnet som hekkefugl i Hemne. 
Eneste registrering i hekketiden i 2019 var 1 par som holdt til i Likroken (JOB, HAO m.fl.). Vi har indikasjoner 
på hekking, men vet ikke hvorvidt paret lyktes ettersom det ikke er blitt sett unger ved lokaliteten. Sandlo 
ser vi først og fremst i ytre strøk av Hemne. Påvist hekking ved Taftøyan i 2019 (JOB).  Småspove ser ut til 
å stadig minke i antall hos oss. Kun to observasjoner i 2019 og begge utenfor hekkeområdene (JOB, FHL). 
Storspove (sårbar) ankommer som regel i begynnelsen av april, men i 2019 ”tyvstartet” 1 individ da det ble 
sett på Gardsholmen i Kjønsvika 21/3 (AKJ). 1 par varslet på en rødrev som var på matleting på Lernesodden 
14/5 (JOB). Lappspove er tidligere kun registrert i Hemne i 2014 og 2018. To flokker på hhv. 4 og 5 ind. 
trakk forbi Taftøyan 3/9 (JOB). 1 ind. samme sted 16/9 (JOB, HAC). Steinvender er en marin art som vi 
først og fremst kan se langs Trondheimsleia. Totalt 6 registreringer fra Taftøyan og Røstøya i 2019, men alle 
utenfor hekketiden (JOB, FHL). Polarsnipe er veldig sjelden å se i Hemne, men med målrettet innsats under 
høsttrekket kan man oppleve den også her. Kun to registreringer i Hemne fra før, fra 1960-tallet og i 2016. 
I 2019 ble den imidlertid registrert hele seks ganger. Alle var trekkobservasjoner, fra 3/9 til 17/9, og alle ble 
sett fra Taftøyan (JOB, HAC). Største antall var 10 ind. 16/9 (JOB, HAC). Også brushane (truet) er en art 
som man hos oss kun kan oppleve under trekket. 1 ind. mellomlandet i Likroken 7/8 (JOB). 4 ind. trakk forbi 
Taftøyan 13/9 (JOB). Tundrasnipe ble første gang registrert i Hemne i 2018. Minimum 1 ind. trakk forbi 
Taftøyan 16/9 (JOB, HAC). Også temmincksnipe er registrert kun en gang tidligere, i 2010. 1 ind. i Likroken 
10/8 (JOB). Sandløper er nok en eksotisk vadefugl som vi kun kan se på trekket her hos oss. Med to nye 
observasjoner i 2019 teller totalen nå 5 registreringer i Hemne. Alle fra 2015 til 2019, og alle på høsttrekket. 
1 ind. ved Taftøyan 13/9 (JOB). 1 ind. samme sted 17/9 (JOB). Myrsnipe er langt mer tallrik i leia under 
trekket. 38 ind. ved Taftøyan 16/9 var største registrerte enkeltflokk i 2019. To flokker på hhv. 8 og 9 ind. 
samme sted og dag. (JOB, HAC). Fjæreplytt overvintrer gjerne spredt langs kysten. 2 ind. ved Taftøyan 
28/2 (JOB). 4 ind. på Røstøya 24/4 (JOB, FHL).  Strandsnipe er en tidlig trekkfugl, og vanlig langs de aller 
fleste vannflater i Hemne. Årets første ble registrert i Likroken 1/5 (JOB). Skogsnipe hekker trolig i Hemne, 
men svært sparsommelig. 1 ind. i Likroken 17/4 (JOB, E. Spets, R. Espen) er eneste registrering i 2019. 
Sotsnipe er reigstrert én gang hvert år i 2014, 2015, 2016 og 2018. I 2019 ble det også én registrering: 1 
ind. på natt-trekk forbi Øver Skograndan 27/7 (JOB). Gluttsnipe hekker regelmessig men fåtallig over store 
deler av Hemne. Registrert blant annet i Likroken og Røstlimarka i 2019 (JOB). Grønnstilk hekker trolig ikke 
hos oss, men kan ses på trekket. 1 ind. i Likroken 21/8-23/8 (JOB). Rødstilk er en av våre vanligste vadere, 
og er blant annet kjent for å varsle kraftig ved forstyrrelser på hekkeplassen. Den er kjent hekkende helt fra 
fjæra og opp på fjellet hos oss. 30 innmeldte registreringer i 2019 (JOB, FHL, AKJ m.fl.). Kvartbekkasin ble 
første gang registrert i Hemne i 2015, og er siden sett også i 2016 og 2018. 1 ind. i Likroken 26/10 (JOB). 
Rugde er vanlig over store deler av Hemne. 17 observasjoner i 2019. 1 ind. ble jaget opp av et lavtflyvende 
helikopter ved Oddan 27/1 (JOB). Enkeltbekkasin er også kjent som ”mækkergauk” i Hemne. Tilnavnet 
kommer av at lyden den lager ved å vibrere med de ytre stjertfjærene under spillflukt, minner om mekringa 
til sauer og geiter. Årets første ble registrert ved Storodden 19/4 (JOB). Dobbeltbekkasin (nær truet) ble i 
1975 kategorisert som ”sjelden (en eller få observasjoner)” av Spjøtvold. Det er ikke gjort registreringer av 
arten i Hemne i nyere tid. Sesongene 1998 og 1999 ble det foretatt resultatløse søk i området Strengen. 1 
ind. ble støkket opp av hund på kort hold på Tverrfjellet 5/8 (JOB).



JOER / MÅKER / ALKER:
Tyvjo (nær truet) hekker ikke hos oss, men kan observeres blant annet på høsttrekket. Totelt fem 
registreringer fra Taftøyan i 2019: 1 ind. 3/9 (JOB). 2 1K 16/9 (JOB, HAC), 2+2+4 ind. i tre grupper 17/9 
(JOB). Krykkje (truet) hekker heller ikke i Hemne. 6 ind. ved Taftøyan 16/7 (JOB). 1 ind. samme sted 16/9 
(JOB). 7 ind. samme sted dagen etter (JOB). Vi har hatt mistanke om hekkeforsøk av hettemåke (sårbar) i 
Hemne i de senere år, men vi har ingen fast hekkebestand pr. dags dato. Ingen sommerfunn i 2019, men 11 
registreringer spredt på resten av året (JOB). Fiskemåke (nær truet) kjenner vi godt. Noen få prøvde seg 
på overvintring også i 2019, så som 1 ind. ved Kyrksæterøra på årets aller første dag (JOB). Hovedtrekket 
ankommer i begynnelsen av april. Høsttrekket foregår hovedsakleig i september. Ca. 250 ind. fordelt på 
mange flokker passerte Taftøyan i løpet av 1,5 timer 17/9 (JOB, FHL). Sildemåke er det sparsomt av i 
Hemne, og hekkestatusen er usikker. Hele 39 registreringer av arten i 2019, men ingen konkrete hekkefunn. 
1 1K (klekket i 2019) på Kyrksæterøra 29/8 (JOB). Gråmåke er vanlig hele året. Større ansamlinger: 
Minimum 320 ind. ved Vessøra 28/10 (JOB). Minimum 400 ind. utenfor Kyrksæterøra 10/11, 16/11, 
17/11 og 16/12 (JOB). Grønlandsmåke er en fåtallig og uregelmessig vintergjest i Hemne. 1 ind. ved 
Bjørkøya 18/2 (JOB). 1 2K ved Vessøra 16/12 (JOB). Trolig same individ ved Øver Skograndan 20/12 (JOB).  
Polarmåke har litt den samme forekomsten hos oss som grønlandsmåke, men opptrer som regel enda litt 
mer fåtallig. 1 ind. ved Kyrksæterøra 5/1, 12/1, 13/1, 9/2, 2/3 og 20/12 (JOB). Svartbak er en av verdens 
største måker, og er vanlig i Hemne. Den opptrer imidlertid sjelden i store antall, og kan ha relativt store 
hekkerevir. Større ansamlinger: Minimum 16 ind. ved kommunekaia på Kyrksæterøra 1/14 (JOB). Minimum 
20 ind. ved Vessøra 22/4 (JOB). 16 ind. ved Røstøya 28/8 (JOB, FHL). Makrellterne (truet) har varierende 
hekkebestand hos oss. Koloni med 40 voksne på Gardsholmen i Kjønsvika 16/6 (AKJ). Rødnebberne treffer 
vi også på i Hemne, men i mindre antall. 1 ind. i Grøtvågen 25/5 (JOB). 2 ind. ved Taftøyan 1/6 og 2+2 ind. 
samme sted 13/6 (JOB). Alkefugler ser vi ikke så ofte i Hemne. Lomvi (kritisk truet) er sjelden å se, men 
dukker opp år om annet. 1 ind. funnet død i garn ved Grøtneset 12/2 (A. F. Heim, Å. Heim). 1 alke (truet) 
på trekk forbi Taftøyan 17/9 (JOB). 1 ind. ved kommunekaia på Kyrksæterøra 23/11 (JOB). 1 teist (sårbar) 
ved Taftøyan 10/9 (JOB). Alkekonge er en liten krabat, som av og til kommer inn i fjordene på matsøk. 1 
ind. ved Bugaholmen, Storodden 14/11 (JOB).

DUER / GJØK / UGLER:
Ringdue er vanlig og forholdsvis tallrik i Hemne. Årets første var  ind. på Holla 20/3 (JOB). Større antall: 57 
ind. i Likroken 6/4 (T. B. Nilsen, E. Bangjord, E. Krokan). Minimum 100 ind. samme sted 20/9 (JOB). Gjøk 
(nær truet) går tilbake på landsbasis, i likhet med mange andre av fjellfuglene våre. Selv om vi forbinder 
den med fjellet, kan de også holde til i lavlandet. Årets første ble hørt ved Aunhaugan på Holla 17/5 (JOB). 
1 ind. hørt  i Likroken utover våren, og 1 1K sett samme sted fra 23/7 til 15/8 (JOB, FHL m.fl.). Haukugle 
er svært fåtallig i Hemne. 1 ind. i Likroken 15/10 (JOB). Spurveugle har vi litt mer av, men den er ikke 
alltid like lett å registrere. 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 12/7, 9/10 og 12/11 (JOB). Kattugle er vanlig 
over store deler av Hemne. 13 innmeldte registreringer i 2019. Jan Ove Bratset fant 1 ind. som tok en rast i 
murpipa på ei hytte på Aunhaugan, Holla 28/11 (JOB).

SEILERE / SPETTEFUGLER:
Tårnseiler er en av de senest ankommende trekkfuglene. Årets første innmeldte observasjon var 1 
ind. ved Eidsfossen 4/6 (JOB). 16 ind. ved Øver Skograndan 14/7 (JOB). 14 ind. i Likroken 22/8 (JOB). 
Vendehals finner vi spredt og fåtallig i Hemne. 1 ind. ved Gåsøran, Likroken 27/5 (JOB). 11 innrapporterte 
registreringer av gråspett i 2019, fra blant annet Sengsdalen, Kjønsvikheia, Vinjelia, Holla, Likroken og 
Oddbugen (JOB, AKJ m.fl.). 31 registreringer av grønnspett, fra mange av de samme stedene som gråspett 
(JOB, AKJ, FHL m.fl.). Svartspett er fåtallig hos oss, mye på grunn av mangelen på naturlig granskog. 
Noen utvalgte observasjoner: 1 par og/eller enkeltindivider registrert ved Aunhaugan på Holla ved flere 
anledninger (JOB m.fl.). 1 ind. reagerte på avspilt lyd på Lernesodden 1/9 og kom helt ned mot sjøen for å 
sjekke (ELE). 1 ind. ved Momyra 7/9 (JOB). 2 ind. i Likroken 16/10 (JOB). Flaggspett er vanlig og temmelig 
tallrik. Hele 125 innmeldte observasjoner i 2019. 2019 var siste året med hvitryggspett som kommunefugl 
for Hemne. Arten er regelmessig men fåtallig på et knippe gode lokaliteter i Hemne, samtidig som vi av 
og til oppdager den ved nye lokaliteter. 73 innmeldte observasjoner for 2019, men ingen fra månedene 
juni-august. To par oppsøkte en foringsplass samtidig, på Aunhaugan på Holla 4/4 (JOB). Hannene var 
ikke helt enige med hverandre, så det bli litt krangel. Dvergspett er som navnet sier en liten spett. Den 
holder gjerne til i lignende biotoper som den mye større hvitryggspetten. Åtte observasjoner i 2019, fra 
Sengsdalen, Lernesodden, Aunhaugan på Holla og ved Eidselva (JOB m.fl.) Kun 4 innmeldte observasjoner 
av tretåspett, alle av enkeltindivider: Seterfjellet 4/4, Holladalen 5/8, Mistfjorden 15/9 og Likroken 15/10 
(JOB).

LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER:
Sanglerke (sårbar) er sjelden å se hos oss, og vi opplever den helst på vårtrekket. 1 ind. i Likroken 25/4 
(JOB). Sandsvale (nær truet) har hatt det vanskelig i Hemne de siste årene. 20 ind. drev og gravde ut 
reirhuler i Bjørklia 24/5 (JOB). Største antall: 50 ind. i Likroken 27/8 (JOB). Låvesvale ankommer sist i 
april. Årets første registrering var 2 ind. i Likroken 25/4 (JOB). Største antall: Minimum 25 ind. i Likroken 



Hvitryggspett har vært kommunefugl for Hemne, og her viser den hvorfor den har fått navnet sitt.
Foto: Jan Ove Bratset.



7/9 (JOB). Taksvale (nær truet) hekker mer sparsomt hos oss. 3 par i gang med reirbygging i Likroken 
4/6 (JOB). Til tross for kun 3 innmeldte observasjoner, er trepiplerke en av våre mest tallrike hekkefugler. 
Dens nære slektning heipiplerke holder til på fjellet og på vegetasjonsfattige områder i lavlandet og langs 
kysten. 1 ind. på Røstøya 24/4 (FHL, JOB) var årets første. Skjærpiplerke har fått navnet sitt på grunn 
av den sterke tilkytningen til sjøen og skjærgården. Den er spesielt vanlig i ytre strøk av Hemne, og ikke 
så tallrik inne i fjordene. 1 ind. ved Vinjeøra 7/4 (JOB) var årets første. Gulerle er rapportert årlig siden 
2014, men i små antall. 1 ind. i Likroken 27/7, 10/8, 12/8 og 22/8 (JOB). 2 ind. samme sted 21/8 (JOB). 
Vintererle ser nå ut til å ha en fast, men fåtallig hekkebestand i Hemne. Totalt 17 innmeldte registreringer 
i 2019, hvorav de aller fleste fra områder rundt sørenden av Rovatnet (JOB m.fl.). Øvrige registreringer: 1 
ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). 2 ind. på Lernesodden 8/4 (JOB). 1 ind. ved Hellandsjøen 19/4 (Ø. L. Arnekleiv). 
1 ind. satt på veien ved Sengsdalssaga 10/9 (JOB). Linerle er et kjærkomment vårtegn når den ankommer 
fra midten av april. Årets første var 1 ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). Største antall: 22 ind. i Likroken 18/8 og 
2/9 (JOB).

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER:
Sidensvans kan vi se i små og store flokker på høsten, og enkelte år også på etterjulsvinteren. Største 
flokk i 2019: Minimum 150 ind. ved Spjøtvollan 12/10 og 13/10 (JOB). Nasjonalfuglen fossekall foretrekker 
vassdrag med litt fart i, med grunne områder hvor den kan finne mat. 12 observasjoner i 2019, fordelt 
på hele året (JOB, JVU m.fl.) Gjerdesmett er en av våre minste fugler, og en tallrik hekkefugl hos oss. 
2 1K i Likroken 22/8 (JOB). Jernspurv ankommer fra midten av april, men gjør lite av seg. Årets første 
registrering var 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 11/4 (JOB). Rødstrupe er en av de aller mest tallrike 
hekkefuglene i Hemne. Den høres omtrent over alt på våren, før sangen stilner når den ligger på reir. I 
milde perioder kan den også synge midtvinters, og da gjerne i tettbygde strøk hvor det er litt lys. 1 ind. 
kom på en snarvisitt inni ei hytte på Aunhaugan på Holla 6/4 (JOB). Blåstrupe (nær truet) har en svært 
begrenset bestand i Hemne. 2 ind. på Tverrfjellet 5/8 (JOB). 1 ind. i Likroken 14/8 (JOB) hadde trukket 
ned i lavlandet. Rødstjert er forholdsvis vanlig i furu- og blandingsskogene våre. 1 ind. i Likroken 3/5 
(JOB) var årets første. Buskskvett liker seg i en blanding av buskvegetasjon og åpne områder, og kan 
ofte ses syngende fra høyspentledninger. 1 ind. på Sinnes 30/4 (JOB) var årets første. 1 varslende hann på 
Hunnesodden 25/6, 26/6 og 1/7 (JOB, E. Spets, K. Stokke) tyder på hekking. 3 1K ved Lenes 10/8 (JOB). 
Svartstrupe (truet) er en nær slektning av buskskvett, og har aldri tidligere vært observert i Hemne. Den 
er klassifisert som ”meget sjelden” i det gamle Sør-Trøndelag, med kun 14 funn. I 2019 ble det til overmål 
gjort to observasjoner av arten i Hemne. 1 hunnfarget individ ble sett sittende på en utgårdspåle på Oddan 
14/7 (JOB). Observatør besluttet å nærme seg med bil, men fuglen fløy i samme øyeblikk som kameraet 
kom frem i bilvinduet. Området ble besøkt de to påfølgende dagene, uten at fuglen ble gjenfunnet. 1 hann 
ble oppdaget på en gammel åkerlapp på Taftøya 8/8 (JOB). Den satte seg i toppen av en einer, før den 
forsvant i sørvestlig retning. Fuglen ble deretter lett etter i to timer uten resultat. På artsobservasjoner.no 
kan vi se at det er meldt inn 6 observasjoner av svartstrupe i Trøndelag i 2019, og arten hekket på Hitra i 
samme periode som første observasjon ble gjort i Hemne. Vi bemerker at observasjonene skal behandles 
av LRSK (Lokal Raritets- og Sjeldenhetskomité). Steinskvett er først og fremst en fjellfugl hos oss, men 
det finnes også enkelte observasjoner som tyder på hekking i lavlandet. Årets første trekkere var 12 ind. 
på Vinjeøra 4/5 (JOB). 24 ind. samme sted 6/5 (JOB). 1 1K på Tverrfjellet 5/8 (JOB). Ringtrost hekker 
helst i litt høyereliggende områder. På våren kan vi gjerne se den på åkrene sammen med andre troster. 
20 ind. ved Aunhaugen på Hemneskogen 3/5 (JVU). 1 1K i Sengsdalen 26/6 (JOB) vitner om hekking i 
nærheten. Svarttrost er vanlig over store deler av Hemne, men opptrer sjelden i større ansamlinger. 
Hele 198 innmeldte observasjoner i 2019, fordelt ut over hele året. Gråtrost trives i løvskog, og gjerne i 
nærheten av bebyggelse. Minimum 250 ind. i Likroken 2/5 (JOB). 1 ind. som ble sett ved Øver Skograndan 
22/12 prøver seg på overvintring (JOB). Måltrost er både vanlig og tallrik i Hemne. Årets første var 3 ind. 
i Likroken 6/4 (JOB). Rødvingetrost er også vanlig og tallrik. Årets første var 1 ind. i Likroken 6/4 (T. 
B. Nilsen, E. Bangjord, E. Krokan). Arten kan opptre i store flokker på høsten, men det er ikke meldt om 
noen slike i 2019. Duetrost ser vi helst i få antall på åkrene på våren, men det ser også ut til at vi har en 
liten hekkebestand også. Den er blitt påvist hekkende i Hemne i 2015 og 2018. 1 par varslet kraftig  ved 
en lokalitet i nærheten av Skjærlivatnet 16/6 (KTO), noe som kan tyde på unger i nærheten. Observert i 
passende biotoper ved Likroken, Sengsdalen, Svanem, Eidet og Eidslia i 2019 (JOB), i tillegg til 10 innmeldte 
registreringer fra vårtrekket og 3 fra høsttrekket. Høyeste antall: 6 ind. i Likroken 7/4 (JOB).

SANGERE / FUGLEKONGE:
Gulsanger er regelmessig men fåtallig, og liker seg blant annet i lune lier. 9 registreringer av enkeltindivider 
i 2019 (JOB, HAO m.fl.). Sivsanger hekker fåtallig ved noen få lokaliteter i Hemne, og er i 2019 registrert 
blant annet ved Hunnesodden (JOB). Myrsanger ble første gang registrert i Hemne i 2001, og har siden 
blitt registrert i 2009, 2010, 2016 og 2018. To observasjoner ble gjort i 2019, begge av samme individ. 
1 syngende hann ble oppdaget på Hunnesodden natt til 25/6 (JOB). Også hørt samme sted dagen etter 
(E. Spets, K. Stokke, S. Gjelle). Møller er regelmessig men fåtallig hos oss. Kun én registrering i 2019: 
1 ind. ved Øver Skograndan 26/5 (JOB). Tornsanger er også fåtallig. 3 unger samt 1 voksen med mat 
sett i Likroken 13/7 (JOB). Hagesanger er en art hvor det beste kjennetegnet er at den ikke har noen 



Myrsanger, 25. juni 2019. Foto: Jan Ove Bratset.

Vintererle i sitt naturlige habitat. Foto: Jan Ove Bratset.



kjennetegn. Sangen minner mye om den til munk, og det trengs litt øvelse for å skille disse i felt. 1 ind. ved 
Øver Skograndan 23/5 (JOB) og 1 ind. i Likroken samme dag (B. O. Tveit, R. Zakariassen) var årets to første 
i Hemne. Munk kan også overvintre, men ingen registreringer i vintermånedene i 2019. 1 hunn varslet i 
Likroken 23/7 (JOB). Gransanger er den nest vanligste arten i Hemne, og kjennetegnes ved sin «tjipp-
tjapp»-sang. Årets første var 1 ind. på Vinjeøra 7/4 (JOB). Løvsanger er svært lik gransanger av utseende, 
men har en helt annen lyd og ankommer senere på trekket. Dette er den mest tallrike fuglearten både i 
Hemne og på landsbasis. Årets første var 1 ind. ved Eidselva 30/4 (JOB). Fuglekonge er norges minste 
fugl, og er knyttet til gran, men ikke utelukkende. Hos oss finner vi den gjerne i plantefelt, og da helst hvor 
trærne er litt store. 22 innmeldte observasjoner i 2019 (JOB m.fl.).

FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER:
Gråfluesnapper er temmelig anonym både av utseende, sang og generell opptreden på hekkeplassene, 
og er derfor lett å overse i felt. 1 ind. i Sengsdalen 25/5 (B. O. Tveit, R. Zakariassen) var årets første. 
Svarthvit fluesnapper er imidlertid litt av en bulldoser til sammenligning. Når den ankommer i 
begynnelsen av mai, kan det for eksempel gå hardt utover kjøttmeis som har rukket å gå til hekking i 
fuglekasser. Årets første hann ble sett ved Hundsvatnet allerede 25/4 (OMB). Stjertmeis finner vi oftest i 
rike løvskoglier. Kun to observasjoner innmeldt i 2019. 1 ind. i Sengsdalen 4/4 (E. Krokan). 5 ind. i Likroken 
14/10 (JOB). Blåmeis er vanlig i Hemne, og vi kan se den hele året. Høyeste antall: 8 ind. ved Aunhaugan 
på Holla 22/12 (JOB). Kjøttmeis er også vanlig, og opptrer gjerne mer tallrik på foringsplasser enn 
blåmeisen. Høyeste antall: 14 ind. ved Aunhaugan på Holla 13/12 (JOB). Svartmeis foretrekker bar- og 
blandingsskog. Høyeste antall: 5 ind. ved Aunhaugan på Holla 28/11 (JOB). Toppmeis finner vi ofte i eldre 
løvskog. Sett jevnt på foringsplass på Aunhaugen på Holla fra januar til april og oktober til desember (JOB). 
Ingen registreringer av arten i hekketiden i 2019. Løvmeis og granmeis skilles helst på lyden dersom 
man ikke får studert de på nært hold. Begge er vanlige i Hemne, med mange innrapporteringer (JOB m.fl.). 
Spettmeis deler litt habitatspreferanser med spettene, og sangen minner også litt om spettenes klying. Den 
er forholdsvis vanlig i Hemne året rundt, og aller mest vanlig i løvskoglier i lavlandet. 10 ind. i Sengsdalen 
26/2 (S. Wahlberg, S. S. Børseth, K. Stokke, H. L. Leira, S. Gjelle) er et godt eksempel på dette. Trekryper 
er sky og gjør ikke så mye av seg ved hekkeplasen. Derfor ser vi den aller helst ved foringsplasser eller 
tilfeldige treff utenfor hekkesesongen. 1 syngende ind. i passende biotop i Sengsdalen 14/4 (V. E. Hansen)

VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR:
Varsler er regelmessig men fåtallig i Hemne. 1 ind. ved Kjekkelmyra 7/1 (JOB). 1 ind. ved Aunhaugen på 
Hemneskogen fra 5/2 til 9/2 (JVU). 1 ind. i Haugen, Kyrksæterøra 6/3 (JOB). 1 ind. i Holladalen 21/9 (JOB). 
1 ind. i Likroken fra 15/10 til 17/10 (JOB). 1 ind. i Kyrksæterøra sentrum 19/12 (JVU, JOB). Nøtteskrike 
finner vi spredt omkring i Hemne, og den ble i 2019 meldt inn fra Aunhaugan på Holla, Eidet, Lian, 
Likroken, Myrvang på Holla, Sengsdalen og Øver Skograndan (JOB m.fl.).  Skjære er vanlig i tilknytning til 
mennesker. Større ansamlinger: 12 ind. på Holla 3/3 (JOB). 22 ind. i Likroken 16/10 (JOB). Nøttekråke 
streifer gjerne innom oss vår og høst, men det er ikke registrert hekkeforsøk hos oss. 2 ind. i Vinjelia 9/3 
(E. Bangjord). 1 ind. ved Aunhaugan på Holla 27/3 (JOB). 1 ind. ved Berg 21/8 (JOB). 1 ind. ved Stavåsen 
29/8 (JOB). En ekstra interessant observasjon fra Stormyra 10/6 (JOB), som kan være aktuell hekkebiotop 
for arten. 1 ind. av underarten macrorhynchos, såkalt ”sibirnøttekråke” hentet kongler fra en sembrafuru 
ved Hemnehallen 25/8 (JOB). Kaie hekker ikke i Hemne, men kan ses enkeltvis eller i små grupper vår og 
høst. Største antall i 2019: 9 ind. i Likroken 6/11 (JOB). Ungfugler av kornkråke (nær truet) streifer ofte 
omkring på høsten, og det er helst da den dukker opp hos oss. 1 1K i Likroken 6/11 (JOB, S. Wahlberg, S. 
Gjelle, O. Frengen, G. E. Tronsaune, B. Bjørnbakk, K. Stokke, H. L. Leira). Kråke kan vi se nesten over alt i 
Hemne. Arten er sosial og kan opptre i store flokker. Største antall i 2019: Minimum 250 ind. i Likroken 3/1 
(JOB). Ravn kan også samle seg i større flokker, og da spesielt rundt åtsel og på åte. 16 ind. ved Røstvollen 
6/3 (Ø. Hegge). 22 ind. ved Lian 13/9 (JOB). 12 ind. ved Mo 1/12 (JOB). Stær (nær truet) er vanlig som 
hekkefugl, og overvintrer også gjerne i små grupper. Dette gjør at det ikke er så enkelt å fastslå når de 
første trekkerne ankommer. Arten har gått tilbake de siste årene, og er nå kategorisert som nær truet. 
Største antall i 2019: 60 ind. i Øver Skograndan 19/9 (JOB).

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv holder til i tettbygde strøk og ved enkelte gårdsbruk rundt omkring. Registreringer utenfor 
Kyrksæterøra: 1 ind. ved Bjørkan 23/8 (JOB). Høyeste antall i Likroken: 20 ind. 24/7 (JOB). 8 ind. i 
Stavneslia 2/9 (JOB). Pilfink er til forveksling lik gråspurven. For bare noen få år siden var den regnet 
som veldig sjelden i Hemne. Den ble første gang observert rundt midten/slutten av 80-tallet (Spjøtvold), 
før neste observasjon ble gjort i 2001. De siste årene har den etablert seg som regelmessig men fåtallig 
hekkefugl hos oss. 2 ind. på mulig hekkeplass i Likroken 18/6 (JOB). 1-3 ind. sett i Øver Skograndan jevnt 
utover fra 26/9 og ut året (JOB). Bokfink er blant de tidligste trekkfuglene på våren, men noen individer 
overvintrer også. 1 hunnfarget ind. på Berg 23/1 (JOB). 1 ind. ved Lernesstranda 13/12 (JOB). Høyeste 
ansamling: Minimum 45 ind. i Likroken 7/4 (JOB). Bestanden av bjørkefink mistenkes å være fallende 
i Hemne. Også denne kan prøve seg på overvintring, sånn som 1 ind. på Berg 19/2 (JOB). Grønnfink 
er vanlig, og kan være temmelig tallrik i enkelte lavereliggende områder. Den er standfugl, og starter 



vårsangen og kurtisen tidlig. Største ansamling: 42 ind. ved Steina på Holla 15/1 (JOB). Stillits ble første 
gang rapportert i Hemne i 2014, men er siden den gang registrert årlig. Én observasjon i 2019, da 1 ind. 
ble sett på Berg 19/2 (JOB). Grønnsisik er vanlig og tallrik, spesielt rundt større granfelt. På vinteren 
kan den samle seg i store flokker. 70 ind. i flokk i Holladalen 4/11 (JOB). Bergirisk (nær truet) har en 
uavklart hekkestatus hos oss. Siste påviste hekking var på 80-tallet, men arten ses årlig på trekket. Kun 
én observasjon i 2019 var mye mindre enn tidligere år. 3 ind. i Likroken 12/5 (JOB). Gråsisik er vanlig hos 
oss, både sommer og vinter. Bestanden varierer en del, da arten ser ut til å være sårbar overfor sykdom. 
Største antall i 2019: 60 ind. i Likroken 15/10 (JOB). Brunsisik var tidligere klassifisert som en underart 
av gråsisik, og i vinterhalvåret holder den seg oftest sammen med gråsisik. 3 ind. på Lernesodden 20/10 
(JOB). 3 ind. på Berg 24/12 (JOB). Båndkorsnebb er sjelden å se i Hemne. Den ble førte gang rapportert 
her i 1962, og til og med 2018 foreligger kun 6 registreringer. Hele tre nye registreringer i 2019 er mer enn 
forventet. Minimum 5 ind. på Magerøya 20/7 (F. Schevig). 2 ind. ved Stamnestrøa 1/8 (JOB). 3 ind. ved 
Rennsjøen 3/11 (FHL). De tre observasjonene kan i teorien dreie seg om individer fra samme gruppe, men 
dette vet vi ikke for sikkert. Grankorsnebb er regelmessig men fåtallig i Hemne. 8 ind. ved Aunhaugan 
på Holla 30/9 (JOB). 7 ind. samme sted 3/10 og 4 ind. 8/10 (JOB). Furukorsnebb er noe vanligere enn 
grankorsnebb. 1 ind. ved Stavnestjønna 7/1 (JOB). 2 ind. i Holladalen 5/8 (JOB). 2 ind. på Aunhaugan, Holla 
31/10 og 1/11 (JOB). Konglebit opptrer i varierende antall høst og vinter. 4 ind. i Likroken 13/10 (JOB). 2 
ind. ved Aunhaugan, Holla 4/11. 3 ind. ved Steina, Holla 22/12 (JOB). Dompap er vanlig i store deler av 
Hemne, men er forbausende anonym i hekketiden. Av 102 innmeldte registreringer i 2019 (JOB, FHL, JVU 
m.fl.), er det ingen mellom 11/5 og 26/10. Kjernebiter ser vi nå nesten årlig. 1 hann på Berg 18/2 (JOB). 
2 ind. samme sted dagen etter (JOB). 1 ind. i Likroken 3/10 (JOB). Snøspurv kan dukke opp på plener og 
åkre på trekket. Minimum 6 ind. på Lernesodden 3/4 (JOB). Gulspurv (nær truet) er forholdsvis vanlig i 
Hemne, og kan ses året rundt. Større antall: 17 ind. på Berg 19/2 (JOB). 22 ind. i Likroken 9/10 (JOB). 20 
ind. samme sted 26/10. Sivspurv er forholdsvis vanlig i fuktige områder både i lavlandet og tildels oppe på 
fjellet, så lenge det er passende vegetasjon. Årets første innmeldte trekker var 1 ind. i Likroken 18/4 (JOB). 
23 ind. ved Eidet 6/5 (JOB).

Observatører:
• AKJ Arnfinn Kjønsvik • DNE Dagfinn Ness • ELE Einar Lernes • FHL Frank Harald Larsen • HAC Hans Claes
• HAO Hans Olsvik • JOB Jan Ove Bratset • JVU Jørulf Vullum • KTO Knut Totland • OLA Oskar Larsen
• OMB Olav M. Buhaug

Båndkorsnebb kjennetegnes ved et tydelig hvitt bånd på vingen. Foto: Frank Harald Larsen.



Dette avrunder årsoppsummeringen for 2019, som trolig blir den siste av dette slaget for 
Hemne i lys av kommunesammenslåingen. Med fasit i hånd ser vi at det pr. utgangen av 2019 
er registrert 230 arter i Hemne kommune, basert på godkjente observasjoner publisert på 
artsobservasjoner.no. Her følger hele artslisten:

SVANER / GJESS / ENDER (30 arter):
Knoppsvane, sangsvane, sædgås, kortnebbgås, tundragås, grågås, kanadagås, hvitkinngås, ringgås, 
gravand, mandarinand, brunnakke, snadderand, krikkand, stokkand, stjertand, knekkand, skjeand, 
taffeland, toppand, bergand, ærfugl, praktærfugl, havelle, svartand, sjøorre, kvinand, lappfiskand, siland, 
laksand

HØNSEFUGLER (6 arter):
Vaktel, jerpe, lirype, fjellrype, orrfugl, storfugl

LOMMER / DYKKERE / SULER / SKARVER / HEGRER (17 arter):
Smålom, storlom, islom, gulnebblom, dvergdykker, toppdykker, gråstrupedykker, horndykker, havhest, 
grålire, havsvale, havsule, storskarv, toppskarv, silkehegre, egretthegre, gråhegre

ROVFUGLER (11 arter):
Havørn, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, kongeørn, fiskeørn, tårnfalk, dvergfalk, jaktfalk, 
vandrefalk

RIKSEFUGLER / TRANE / VADERE (35 arter):
Vannrikse, åkerrikse, sivhøne, sothøne, trane, tjeld, heilo, tundralo, vipe, sandlo, boltit, småspove, 
storspove, svarthalespove, lappspove, steinvender, polarsnipe, brushane, tundrasnipe, temmincksnipe, 
sandløper, myrsnipe, fjæreplytt, dvergsnipe, svømmesnipe, strandsnipe, skogsnipe, sotsnipe, gluttsnipe, 
grønnstilk, rødstilk, kvartbekkasin, rugde, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin

JOER / MÅKER / ALKER (21 arter):
Polarjo, tyvjo, fjelljo, storjo, krykkje, hettemåke, fiskemåke, sildemåke, gråmåke, grønlandsmåke, 
polarmåke, svartbak, svartterne, hvitvingesvartterne, makrellterne, rødnebbterne, lomvi, alke, teist, 
alkekonge, lunde

DUER / GJØK / UGLER (13 arter):
Bydue, ringdue, tyrkerdue, turteldue, gjøk, hubro, snøugle, haukugle, spurveugle, kattugle, hornugle, 
jordugle, perleugle

SEILERE / RÅKEFUGLER / SPETTEFUGLER (10 arter):
Tårnseiler, hærfugl, vendehals, gråspett, grønnspett, svartspett, flaggspett, hvitryggspett, dvergspett, 
tretåspett

LERKER / SVALER / PIPLERKER / ERLER (11 arter):
Sanglerke, fjellerke, sandsvale, låvesvale, taksvale, trepiplerke, heipiplerke, skjærpiplerke, gulerle, 
vintererle, linerle

SIDENSVANS / FOSSEKALL / GJERDESMETT / JERNSPURV / TROSTEFUGLER (16 arter):
Sidensvans, fossekall, gjerdesmett, jernspurv, rødstrupe, blåstrupe, rødstjert, buskskvett, svartstrupe, 
steinskvett, ringtrost, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, duetrost

SANGERE / FUGLEKONGE (15 arter):
Gresshoppesanger, gulsanger, sivsanger, busksanger, myrsanger, hauksanger, møller, tornsanger, 
hagesanger, munk, gulbrynsanger, bøksanger, gransanger, løvsanger, fuglekonge

FLUESNAPPERE / MEISER / SPETTMEIS / TREKRYPER (11 arter):
Gråfluesnapper, svarthvit fluesnapper, stjertmeis, blåmeis, kjøttmeis, svartmeis, toppmeis, løvmeis, 
granmeis, spettmeis, trekryper

SKATER / VARSLER / KRÅKEFUGLER / STÆR (12 arter):
Tornskate, varsler, nøtteskrike, lavskrike, skjære, nøttekråke, kaie, kornkråke, svartkråke, kråke, ravn, stær

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER (22 arter):
Gråspurv, pilfink, bokfink, bjørkefink, grønnfink, stillits, grønnsisik, tornirisk, bergirisk, gråsisik, brunsisik, 
polarsisik, båndkorsnebb, grankorsnebb, furukorsnebb, konglebit, dompap, kjernebiter, snøspurv, gulspurv, 
sivspurv, brunhodespurv


