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20. februar 2020 (430/21) 
I vinter har vi fått tilbakemelding om 6 kontroller og 2 gjenfunn av grønnfink. I seg selv er det kanskje 

ikke særlig oppsikts-vekkende. Litt mer oppsiktsvekkende er det at 5 av de seks kontrollerte 

grønnfinkene er merket andre steder enn ved stasjonen av medlemmer fra stasjonen. Den sjette er 

ringmerket av en god venn av stasjonen.  

Vi har 2 gjenfunn, begge med røde linjer:  

A er ringmerket 1/10-2018 av Vidar Gunnarsen. Den er kontrollert i Danmark (ut av kartet) ved 

Klitmøller, Thisted 2/12-2019.  

B er merket på Store Færder 11/10-2018 og funnet død ved Tjønneberget, Hvasser 6/2-2020.  

Med sorte linjer har vi grønnfinker ringmerket andre steder og kontrollert på Store Færder. 

C er ringmerket 29/6-2019 ved Blåstein i Sandefjord av Bjørn Gogstad Thorsen. Den er kontrollert av 

Davide de Rosa 10/10-2019.  

D er ringmerket ved Ekornåsen, Lillesand 1/7-2019 (ut av kartet) av Færder-veteran Jan Michaelsen og 

kontrollert 25/10-2019 av Marie Chevalier. I luftlinje 169 km.  

E-F-G er alle ringmerket på Hovland av Anders Hangård. Den første 11/8-2019 – kontrollert av Chris 

Hansell 3/10-2019. F og G er ringmerket henholdsvis 19/9 og 21/9-2019. Begge kontrollert 26/10-2019 

av Marie Chevalier. 

H er ringmerket 22/9-2019 ved Hagtvedt, Larvik av Færder-medlem, Jørn Thollefsen. Fuglen er 

kontrollert av Davide de Rosa 17/10-2019. 

Veldig spennende resultater, litt til ettertanke. 

We have had reports on two recoveries (red lines on map) and 6 controls (black lines on map) of 

Grennfinches, this winter. Not very strange though, but that 5 out of 6 birds were ringed by members 

of our ringing group in other places than the ringing station, is quite unique. The 6th bird is ringed by a 

good friend of our ringing station. I will also mention that Marie controlled 3 of the birds, Davide 2 and 

Chris one. Good work. 

Terje 

 
 

 

26. mars 2020 (520/84) 
Da er sesongen i gang ved stasjonen. Litt fart i trekket i dag med 20 svarttrost, 20 gjerdesmett, 30 

rødstrupe, 3 jernspurv, 40 grønnsisik, 15 bokfink, 2 rødvingetrost, 10 fuglekonge, 4 linerle og 4 

tornirisk. To trelerker rastet på Speidersletta og 1 vintererle trakk over. 

De to skjærene som har vært der en måned er fremdeles på plass.  



Det ble ringmerket 28 fugler og helt utrolig to av disse var rødtoppfuglekonger. Det er vårt tidligste 

funn og første gang 2 fugler samme dag. Tidligste funn fra før var 5/4-1979.  

En pangstart på sesongen. 

Thomas 

 
 

28. mars 2020 (415/58) 

Da kan jeg meddele at rødtoppfuglekonge nummer tre ble 

ringmerket i går 27/3!!! 

 

2. mai 2020 (355/26) 
Dette året ble 1. mai en festdag. 

Fantastisk at dagen også sammenfalt med at alle tre langliggere var på øya samtidig.  

Hele 243 fugler ble ringmerket. Naturligvis ble løvsanger nummer en med 78 ringmerket. Rødstrupe 

fulgte deretter med 75 fugler, gransanger med 27, munk 22, gjerdesmett 9, rødstjert 8, måltrost 6, 

svarthvit fluesnapper 3, møller 3, gråtrost 2 (like mange som i hele 2018!!!!!), vendehals 2, tornirisk 1, 

fuglekonge 1, gråsisik 1, rødvingetrost 1, svarttrost 1, tornsanger, grønnfink 1 og en veldig tidlig 

hagesanger.  

Det trakk godt med fugl denne dagen, men mest merket man gråtrost, heipiplerke, trepiplerke og 

linerle.  

Totalt er det nå ringmerket 936 fugler pr 1/5. Tallet for 2019 var 740 og for 2018 kun 525. Vi ligger 

altså litt foran de to foregående årene.  

Bildene viser Anita (fru Jørgensen) med årets første hagesanger og en nydelig vendehals. 

For our English reading followers – 1st of May was a good day with 243 birds ringed, top three – 

Willow warbler 78, Robin 75 and Chiffchaff 27. Pictures – our first from Uganda and the first Garden 

Warbler this year. Then a nice Wryneck. 

 



 
 

 

7. mai 2020 (391/24) 
Holkham – Ei rugde på farten 
I mars 2018 ble en hunnfugl av rugde fanget i East-Anglia i Holkham området. Den ble ringmerket og 
påsatt satellittsender. Våren 2018 ankom Holkham Rauer i Østfold 7. april, 900 kilometer unna der hun ble 
ringmerket. Dama flyttet at og fram over Oslofjorden før hun bestemte seg for å slå seg ned på Bolærne. 
Dessverre er man ikke 100% sikker på kjønnsbestemmelse, men på grunn av langt nebb og kort hale, er 
man ganske sikker på at Holkham er en hunn. Hun har trolig forsøkt å hekke på Bolærne, men signalene 
forsvant på sommeren og kom først tilbake 5. september. Da var fuglen sør på Tjøme-landet. Fuglen ble 
sist registrert sør på Vesterøya før den returnerte til England. 
Det første «bildet» viser bevegelsene at og fram over fjorden.  
I 2019 dro Holkham rett til Bolærne og foretok en rekke utflukter derifra. Hun var der i det meste av siste 
halvdel av april. Holkham oppholdt seg rundt 100 dager på Bolærne og man antar at suksessfull hekking 
tar rundt 60 dager, hvilket tyder på suksess. Senere ble dama fanget og kontrollert på Store Færder 30. 
august. Bilder fra bevegelser 2019 er bilde to.  
Nå er hun i følge våre informanter i England, tilbake på Bolærne.  
Ganske interessant at en hunn beveger så mye. Mange trodde kanskje de satt og «ventet» på hannen? 
Gjennom dette prosjektet har de også fått en god del kunnskap om hannen. De vi ser som tilsynelatende 
har faste ruter, kan brått flytte og starte å sjekke ut nye områder et godt stykke unna det første. 

 



 
 

7. mai 2020 (420/57) 
Ringmerking 2020 

Det har vært en merkelig vår så langt. Da tenker jeg ikke bare på virusproblemene, men også våre 

kjære fuglevenner. Været har skiftet fra «tropevarme» i april til nattekulde i mai (noe det selvfølgelig 

også var i april). Alt for mye klart vær som er godt for alle andre enn oss som vil se, registrere og 

ringmerke fugler. Til tross for det har vi pr 7/5 ringmerket 1120 fugler. Rundt 325 mer enn i fjor. 

Topp fem arter er rødstrupe (302), løvsanger (277), gråsisik (115), gransanger (88) og gjerdesmett (48).  

Av mer uvanlige ringmerkede fugler har vi: 4 rødtoppfuglekonge (nr. 11-14), 6 sidensvans (nr. 600-605), 

1 ringdue (nr. 15), 1 kjernebiter (nr. 17), stillits 1 (nr. 35), enkeltbekkasin (nr. 11) og 1 bøksanger (nr. 

112). Vedlagt bilde av bøksanger.  

A strange spring so far in many ways. We have only ringed 1120 birds, but we are more than 300 in 

front of last year. Not many special birds so far, but 4 firecrest is incredible. We have only had 10 in the 

previous 58 years. Apart from that not may rare birds ringed, but many species have arrived 

surprisingly early. Among them a garden warble 1st of May, which is very early and a “record” breaking 

Wood Warbler (two days earlier than the last record) on the 4th of May. Picture of the “record” bird 

enclosed. 
 

 
 



22. mai 2020 (515/52) 
Hei 

Nå er snart vårsesongen over. Vi har kun ringmerket litt over 1800 fugl. Utrolig lavt tall med så god 

dekning vi har hatt. Jeg vil særlig takke Petter Jørgensen som selv om har fra Østfold valgte å hjelpe 

oss en måned på «feil» side av fjorden. Tusen takk og velkommen tilbake. Han hadde også med seg 

kona si en «lifer» nasjonsmessig for stasjonen, ei flott dame fra Uganda. Tror vi er oppe i minst 8 

nasjoner som har deltatt i arbeidet ved stasjonen. Norge, Sverige, Danmark, Belgia, England, Frankrike, 

Italia og Uganda.  

Så over til fuglelivet ute i Ytre Oslofjord. Vi har ringmerket litt over 1800 fugler som er mer enn 200 

mindre enn på samme tid i fjor. Hvor blir det av trekkfuglene? Jeg har nå tilbragt to døgn på stasjonen 

sammen med Halvard Hauer og Hans Erik Karlsen og bortsett fra sjøfugl og sjøpattedyr har det vært 

magert. På de de to døgnene har vi ringmerket 60 fugler, men kvaliteten har vært ganske bra. Blant 

annet blåstrupe (to første bilder), gulsanger (neste bilde), myrsanger (bilde 4) og tre nattergal. Neste 

bilde viser Hans Erik og Halvard under føring av logg i friluft. Som dere ser er vi godt kledd – det var 

drittsurt når sola sluttet å varme.  

På sjøen så vi masse fugler onsdag og torsdag (20-21/5). Først tre flotte islom i sommerdrakt som 

fisket litt ut i fjorden. To mørke tyvjoer som jobbet som en ungdomsbande og dro fra gråmåke til 

gråmåke for å stjele mat. Masse lommer, flere joer, 200 makrellterne og suler ute på fjorden. Det ble litt 

kamp om vårt nye to-øyde teleskop. Ettersom det var lite fugl i netta dro HEK og undertegnede ut for å 

telle sjøfugl i reservatene 21/5. Hoftøya var nær normalt, men vi fant kun ett reir av gråmåke på 

Langøya og ett reir av svartbak på Knappen. Det var alle måkerereir vi fant på de to øyene. Hva har 

skjedd???? Hvitkinngås har økt og det må også teisten ha gjort. Vi så 46 teist på vannet. Jeg legger ved 

noen bilder av fugl på vannet og under takeoff.  

Det må ha vært mye mat i fjorden. Det var mye sjøfugl og ikke minst mye sjøpattedyr. Vi fant 70-80 

steinkobbe rundt Store Færder pluss en havert. Vi så minst 52 niser på et sveip og turens høydare var 

en knølhval onsdag ettermiddag. Helt utrolig. Halvard dro ut for å hilse på nisene og tok en del bilder. 

Det siste bildet viser Store Færder og stasjonen. To fantastiske døgn ved verdens «beste» 

ringmerkingsstasjon.  

English: 

The spring season is almost finished. Our ringing numbers are low on most species. Only bright light is 

Willow Warbler which is up from the five last years, but still low. Spring has been cold, cold and windy. 

The last two days we only ringed about 60 birds and pictures enclosed show Bluethroat, Icterine 

Warbler and Marsh Warbler. There was a lot of activity in the Oslofjord with some Pomarine and Arctic 

Skuas, Gannets, Fulmars, three Great Norther Divers and a lot of Red-throated Divers. We also had 

good numbers of marine animals. The first day we had almost 100 porpoises, one grey seal and 80 

harbor seal. The moment of the week came yesterday with a humpback whale moving out of the fjord. 

Hard to beat by any bird!!! 

Last pictures of Halvard taking the boat out to greet the porpoises and last picture the island and our 

ringing station in the evening light. 

Terje 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

27. mai 2020 (524/76) 
Slik det ser ut nå holder vi ringmerkingen i gang ved stasjonen til og med 9. juni. Vi har nå passert 

2000 ringmerket denne våren. Allerede godt foran våren 2018 som kun hadde 1760 og noe etter 2019 

med 2379 fugler ringmerket.  

Selv om det er lite fugl nå i klarværet, er kvaliteten ganske god. I går fanget Fredrik kun 10 fugler. Midt 

på dagen hang det to fugler i Kopenettet. Den ene var en møller med svensk ring. Den samme som 

hekket på øya i fjor? Den andre var en nydelig rødstrupesanger. Fjerde funn for øya og alle funn i 

gamle Vestfold. To fine bilder tatt av Fredrik med mobiltelefon.  

I dag kom det en ny morsom sanger, nemlig busksanger. Kun tredje funn for stasjonen. Forrige funn 

hadde Marie 24. mai i fjor. To bilder fra samme mobiltelefon.  

Jeg legger også ved en kontrollert nattergal. Fjerde nattergal kontrollert på øya denne våren. 

Siste bilde er av en svalestjert, selvfølgelig fotografert på toppen.  

We have passed 2000 birds ringed this spring. Not too many, but it has been cold, the wind has mostly 

been from the north and the sky has been clear. I guess most birds have just passed over the island.  

The last two days Fredrik has been lucky with a Subalpine Warbler yesterday and a Blyth's Reed 

Warbler today. Last two pictures a Thrush Nightingale and a swallowtail. 

 

 



 

 

 
 

4. juli 2020 (279/8) 
Store Færder Ornitologiske Stasjon – Sjøfuglregistreringer våren 2020 
Nok et år har vi registrert sjøfugler i Færder Nasjonalpark. Ingen sjokkerende resultat, men allikevel viser 
flere arter en jevn tilbakegang. Tellingene våre har pågått siden 70-tallet rundt Store Færder (Knappen, 
Langøya og Hoftøya). Tellingene lenger nord (Langskjæra, Fjærskjær, Lille Rauer og Store Rauer) har vi 
holdt på med siden 2010. Personlig kaller jeg denne registreringen vårens vakreste eventyr. Å få lov til å 
besøke disse vennen våre på nært hold er faktisk en utrolig opplevelse. Vi forsøker også å gjøre oppholdet 
på øyene så kort som mulig for å unngå unødig forstyrrelse.  
Kanskje det mest overraskende dette året var antallet måkereir på Knappen og Langøya. Til tross for 
nærmere 200 måker sittende og i lufta, fant vi kun 3 måkereir (2 gråmåke og 1 svartbak). Helt utrolig få 
reir. Vi har ingen forklaring på dette. På naboøya Hoftøya så det meste ut til å være normalt.  
Storskarv (Figur 1) 



I 2016 fant vi 4 ferdigbygde reir uten egg eller unger på Fjærskjær. Etter det har det gått fort. Åtte reir i 
2017, 108 reir i 2018 og så toppen med 183 reir med egg eller unger i 2019. Kolonien var noe redusert i 
2020, men allikevel fant vi 112 reir med egg eller unger.  
Hvitkinngås (Figur 2) 
Denne finner vi nå fra Fjærskjær i nord til Langøya i sør. Bortsett fra et toppår i 2018 med 150 reir med 
egg/unger ser det ut som om antallet i vårt referanseområde har vært nokså stabilt fra 2012 til 2020. 
Gjennomsnittet ligger mellom 60 og 80 bebodde reir. 
Fiskemåke (Figur 3) 
Fiskemåka har flyttet inn i byer og tettsteder. Det vises veldig godt i våre tellinger. Årsaken til at den flyttet 
inn i byen er helt sikkert svært sammensatt. Uansett ser vi muligens noen flere fiskemåker på de ytre 
øyene nå. Det kan henge sammen med at flere øyer nå er fri for mink. I 1974 hekket det like mange 
fiskemåker på Hoftøya, som det gjorde i hele referanseområdet vårt i 2010. I dag er den nesten helt 
forsvunnet i området. Litt gledelig er det at det nå har vært en liten «koloni» med fiskemåker nord på Store 
Færder. Mellom 10-20 par har hekket der de siste to årene.  
Makrellterne (Figur 4) 
Arten varierer utrolig mye fra år til år. Selv om vi fant 15 reir i 2018 ble det knapt sett en eneste ung terne 
i Vestfold samme sommer og høst. Ved Skagen Fuglestasjon hadde de store mengder makrellterne på vei 
sydover allerede tidlig i juni. Trolig var det en total mangel på føde til unge terner som forårsaket dette. I 
år fant vi null reir med egg eller unger, men observasjoner under gåsetellinger i slutten av juni, tyder på 
god hekkesuksess hos ternene. Mange terner ble sett med mat på vei til unger. Muligens sildeyngel eller 
brisling. Under fargemerking på Hoftøya fant vi en flyvedyktig unge samt en pullus som ble ringmerket. Vi 
fant minst tre reir med egg så det var veldig oppløftende.  
Gråmåke og Sildemåke (Figur 5 og 6) 
Gråmåka viser en svak nedadgående trend mens sildemåka varierer mye. Tallene for 2020 er uansett det 
dårligst hekkeresultatet på minst 10 år.  
Vi har også fargemerket måker på Hoftøya denne uka. Dette kommer vi tilbake med om en dag eller to. 
Uansett er det viktig at vi får videreført disse tellingene og vi er veldig takknemlig overfor ledelsen i 
Færder Nasjonalpark som har gitt oss tillatelse til å videreføre dette arbeidet, i alle fall fram til og med 
2025.  
Terje Axelsen 
4.juli 2020 
For tellekorpset ved Store Færder Ornitologiske Stasjon 

 
 

 



 

 
 

5. juli 2020 (341/21) 
Torsdag 2. juli gjennomførte Store Færder Ornitologiske Stasjon fargemerking av måker på Hoftøya. 
Torsdag morgen dro 9 personer ut til Hoftøya for å fargemerke måkeunger. Vi klarte å fange og merke 14 
gråmåke, 8 sildemåke og 5 svartbak. I tillegg fant vi en makrellterne unge og en nesten flygedyktig tjeld. 
Begge fikk ring på foten.  
Siden 2015 har vi nå fargemerket 43 sildemåke unger. Vi har fått mer enn 40 tilbakemeldinger fra Gambia 
i sør, Midlands i England i vest og Grenen, Skagen, Danmark i nord.  
Vi har fått tilbakemelding fra følgende land: 
Spania – 13 meldinger 
Nederland – 11 meldinger 
Danmark – 5 meldinger 
Marokko – 5 meldinger 
Gambia – 2 meldinger 
Frankrike – 2 meldinger 
Tyskland – 2 meldinger 
England – 1 melding 
Belgia – 1 melding 
Det eneste vi nå mangler er noen observasjoner fra Norge. Ingen av fuglene våre har så langt blitt 
registrert her hjemme. 
Bildene viser gjengen som bidro med innsamling av måker slik at vi kunne forlate øya så fort som mulig. 

 



 

 

 
 

9. juli 2020 (346/28) 
Halvårsrapport 1-2020 
Generelt 
Denne våren ble alt annet enn hva vi hadde trodd og planlagt. Det ble en nokså skremmende opplevelse for 
de fleste av oss, men jeg tror vi kom gjennom det på en grei måte. Vi hadde mye av sesongen planlagt, men 
plutselig måtte vi kaste rundt på alt. Vi annonserte på nett og kom oss i land, mye på grunn av det, men 
også ved hjelp av våre egne medlemmer. Stor takk til alle som bidro, både ved stasjonen og ved å serve de 
som var på øya.  
Alt om ringmerkingen lenger nede. 
I løpet av våren har vi gjort en del endringer ved stasjonen. Den største var nok en ny varmekilde. 
Ettersom vi ikke lenger kunne benytte parafinovnen, måtte vi finne en ny god varmekilde. Vi bestemte oss 
for en dieselovn fra Sunwind, nemlig Wallas.  
Ett bilde av «ovnen» som er plassert i SØ hjørne i stua er vedlagt. Man kan ta på den uten å brenne seg, så 
den er er også barnesikker, men det er vel ikke mange barn på stasjonen i mars/april og 
oktober/november. Den er testet i våres og de som har opplevd den synes den er fantastisk. Den er 
produsert av Sunwind og vi fikk en god pris på den. Det ligger en stor tank for diesel under hytta. Info om 
bruk mm vil komme før høsten. Den skal blant annet ha «vinterdiesel» fra senhøsten av. Hva i alle dager er 
«vinterdiesel». Det kommer mer om det og ovnen senere. Vi har også planlagt å kjøpe nye, mer effektiv, 
vedovn i løpet av året.  
Videre har labben blitt oppgradert. Nå er den både mye mer praktisk og lysere. Begge sider av rommet kan 
brukes av 2-3 personer uten problem. Mange takk til Hans Erik som har montert Wallasen og bygd om 
labben.  
Vi klarte også å få til en dugnad andre helgen i juni. Første på flere år. Vi brukte egen båt og Per Espen og 
Hans Erik kom med egne farkoster. Vi klarte å frakte ut alt som skulle brukes av «dugnadsarbeidere» i 
løpet av sommeren og fikk gjort masse annet nødvendig arbeid. I sommer håper vi å male stasjonen, bua 



og utedoen. Vi skal også legge lemmer fra stasjonen til dassen og flere steder rundt stasjonen for å få 
sikrere en enklere adgang rundt stasjonen. Dessverre er det få som melder seg til dugnadsarbeid, men 
denne dagen var vi hele 9 personer i virksomhet og kunne nesten ikke hatt med flere på grunn av 
båtplasser. 
Sjøfugltellinger 
Stasjonen utførte nok en runde med sjøfugltellinger i de faste referanseområdene. Dette har vi skrevet om 
tidligere. Stor takk til alle som deltok.  
Observasjoner 
Våren var som så ofte før, dominert av mye klarvær. Det gir som regel lave antall fugler på øya. Allikevel er 
det observert en del uvanlige arter på øya samt på sjøen utenfor. Blant de mest spennende finner vi: 3 
islom fiskende på sjøen 20/5 (funn nr. 22), 1 gråstrupedykker 24/3 (funn nr. 24), gulnebblire 7/6 (funn 
nr. 2), 4 dager med havlire med maksimum 61 fugler 7/6. Selvfølgelig ny rekord. Den gamle dagsrekorden 
var på 3 individer!!!! En fjelljo 3/6 (funn nr. 11), 1 svartterne ved Knappen 5/6 (funn nr. 5), 1 tyrkerdue 
9/5, 1 lappiplerke 30/5, 1 svartstrupe 7/3 og to fugler noen dager senere, alle på Hoftøya (funn nr. 9-10), 
3 dvergfluesnapper 16/5 til 5/6 (to RM og en observert), 1 busksanger RM 27/5 (funn nr. 3), 1 
«rødstrupesanger» RM 26/5 (funn nr. 4), 1 østsanger RM 8/6 (funn nr. 6), 4 rødtoppfuglekonge RM 
mellom 26/3 til 11/4 (funn nr. 12-15), 2 skjære 6/2 til 30/6 (funn nr. 10) og en rosenfink 7-9/6.  
Ringmerking på Store Færder første halvår 2020.  
Først en stor takk til Petter Jørgensen, Hans Erik Karlsen og Thomas Nielsen som holdt hjulene i gang ved 
stasjonen denne vanskelige våren. Vi har ringmerket 2180 fugler av 59 arter denne våren noe som er litt 
under gjennomsnittet for perioden 2010 – 2020. Dette vises godt på figuren lenger nede. Ringmerkingen 
startet allerede 4. mars med hele 59 fugler ringmerket.  
Så kom 12. mars og vi måtte finne ut hva vi skulle gjøre. Vi hadde utenlandske ringmerer på tur denne 
våren, men det måtte avlyses. Jeg la ut en «annonse» på Facebook i «Bird Ringing and Bird Banding». Her 
fikk vi napp av en rekke utlendinger, men også fra Petter Jørgensen som sa seg villig til å ofre litt ferie på 
feil side av fjorden. Petter er Østfolding.  
Fra og med 22. mars har vi klart å ha tilnærmet full bemanning fram til 9. juni. Kun noen få små hull som 
primært skyldes drittvær. Vårens beste dag ble 1. mai med 241 fugler ringmerket. Deretter følger 8. mai 
med 132 fugler og 19. mai med 121. Ellers ingen andre dager over 100 fugl ringmerket.  
Topp 5 ringmerkede arter: Løvsanger med 877, rødstrupe 309, gråsisik 135, gransanger 113 og 82 munk.  
Av mer uvanlig arter ringmerket er det litt å velge mellom. Først hele 4 rødtoppfuglekonge – 2 26/3, 1 
27/3 og 1 11/4. Videre 3 ringtrost, 2 blåstrupe, 2 myrsanger, 2 dvergfluesnapper, 5 gjøk, 1 rosenfink, 1 
busksanger,  
1 «rødstrupesanger», 1 sivsanger og 1 østsanger. Kan vel ta med at Egil har ringmerket 11 teist i de utsatte 
kassene. Et godt knippe med uvanlige arter. Vi får håpe på en like god høstsesong og at så mange som 
mulig bidrar. 
God sommer!! 
Terje Axelsen – 9/7-2020 
For styret 
English summary: 
The spring season had to be difficult because of Covid 19. The whole society had restrictions, and I think 
we stick to them quite good. We had maximum one or two ringers at any times until restrictions were 
eased in May. Then we eased it to maximum of 4. One in each room.  
For those familiar with the ringing station we have built in a new source of heating. First picture show you 
the small heating source. We also had a major effort of voluntary work early June. Two pictures of the 
working crowd.  
Then – observations. The most remarkable observation was a Cory’s Shearwater. 
Ringing – 2200 birds ringed – top three: Willow warbler 877, robin 309 and redpoll 309. Uncommon 
species ringed: Firecrest (4), Red-breasted Flycatcher (2), Common Cuckoo (5), Scarlet Rosefinch (1), 
Blyth’s Reed Warbler (1), Subalpine Warbler (1) and Greenish Warbler (1). That’s it until a hopeful good 
autumn migration. The Norwegian woods are at least full og young birds.  
Have a safe and happy summer 
Terje 
On behalf of the board 



 

 
 



 
 

 
 

2. september 2020 (431/60) 
Nyter en fantastisk kveld på Store Færder i dag. Månen er full og nesten blodrød. I dag har det vært 

20+ og nesten vindstille. Ringmerket 56 fugler i dag noe som gjorde at vi passerte 3.000 ringmerket 

hittil i år. Hittil i høst utgjør topp tre løvsanger (224), munk (157) og rødstrupe (106). Hadde en nydelig 

ung dvergfalk hann i dag. Bilder vedlagt.  

Den siste uka har det vært masse vadere på skjær og holmer, men i dag var de fleste vaderne 

forsvunnet. Kun 1 sandløper og 3 myrsnipe rundt øya. Noen få bilder av disse også og Færder fyr i 

finværet. 



 

 

 
 

 



3. september 2020 (393/48) 
Jeg skrev litt om en flott kveld på Store Færder i går. Her er et bilde som viser den fantastiske månen 

som speilet seg i sjøen. Ganske magisk!! 

 
 



16. oktober 2020 (638/69) 
Da er vi nesten ferdig med et merkelig år og en årsmelding kommer en gang seinere i år. Da Morten og 
undertegnede forlot øya tirsdag 13. oktober hadde vi allerede ringmerket 1.208 fugler i oktober. 
Kjempebra. Til tross for neste full dekning i august ble det «kun» ringmerket 737 fugler. Det dårlige været i 
september ga dessverre få merkedager og kun 554 fugler ble merket. 
Høstsesongen har så lang gitt 2.495 ringmerkede fugler og året 4.621.  
Årets beste dag så langt var 5/10 med 316 fugler ringmerket. Fantastisk nok var dagens fugl rødstrupe 
med 115 ringmerket og ikke fuglekonge. Den kom sterkere tilbake senere.  
De første 3 bildene viser en travel dag. Vidar Grann Hansen med veggen bak full av fugleposer. De to neste 
bildene viser veggen mot nord på labben og veggen på utsiden i kjøkkenet. En travel dag med lite mat og 
drikke.  
Vi tagget fire fugler i oktober og neste bilde viser hvordan antenna på taggen stikker ut bak rødstrupa. 
Taggen veier 0,3 gram og er bevislig ikke til stort hinder da de faller av etter kort tid. Vi merket mange 
rødstruper 12/10 og kun en 13/10. Vi håper de som ble tagget 12/10 finner veien til en av 
«lyttestasjonene» på vei til vinterkvarter sør i Europa eller nord i Afrika.  
Ettersom vi hadde meget god dekning i august og september i år og i 1968 kan vi nesten sammenligne 
tallene direkte.  
I 1968 ringmerket vi 85 svarthvit fluesnapper og i år 8.  
I 1968 ringmerket vi 42 gråfluesnapper og i år 10. 
I 1968 ringmerket vi 259 rødstjert og i år 10. 
I 1968 ringmerket vi 72 tornsanger og i år 8. 
De fleste andre arter viser lignende trender, men kanskje ikke like dramatisk som for disse Afrika-
trekkende insektetende artene.  
Resterende bilder viser en av 5 fjellvåk 13/10, en nydelig brunsisik, nærbilde av en småsint spurvehauk og 
en meget sein stor kålsommerfugl på Hoftøya 12/10. Den satt selvfølgelig på kål! 
Hilsen 
Terje 

 



 

 

 

 
 

31. oktober 2020 (373/40) 
Gråfluesnapper ved Store Færder og i Norge – gjenfunn og kontroller 
Gråfluesnapperen er en fugl som ikke gjør alt for mye vesen av seg. Den sitter ofte på en grein og gjør korte 
utfall mot insekter. Ofte sitter den i skygge og flyr ut i solskinnet og finner godsaker før den er tilbake i 
skyggen. Sangen er også svært lavmælt så den er vanskelig å oppdage på grunn av det. De første to bildene 
viser en gråfluesnapper i skyggen og det andre en som er på insektjakt.  



På Store Færder har vi ringmerket 2.036 fugler til og med 2019. I motsetning til svarthvit fluesnapper har 
den ikke hatt den samme dramatiske tilbakegangen i vårt ringmerkingsmateriale. Rekorden vår er 125 
ringmerket i 1973, men så seint som i 2017 ringmerket vi 98 fugler.  
Totalt er det gjort 16 funn av gråfluesnappere ringmerket utenfor Norge – i Norge. Av disse er 13 funnet 
døde og kun 3 kontrollert av ringmerkere. En er fra Utsira, ringmerket på North Ronaldsey og 2 fra Store 
Færder. En fra Tyskland – ringmerket Greifswalder Oie 8.11.2017 og kontrollert på Store Færder 
12.5.2018. Nummer to er norsk rekord for avstand fra merkeplass til kontroll i Norge. I 2019 ble en fugl 
ringmerket i Isola Di Ponza 10.5.2019 og kontrollert på Store Færder 28.5.2019 – 2026 kilometer fra 
merkeplassen.  
Et av funnene i Norge er gjort i reirmaterialet til ei perleugle. Fuglen ble ringmerket i Sverige 21.5.2019 og 
rester av fuglen og ringen funnet i perleuglereir en uke senere 28.5.2019.  
Kartet over alle norske kontroller/gjenfunn er laget av Håvard Husabø ved Stavanger Museum.  
Vår eldste kontroll er en fugl ringmerket ved Revtangen Ornitologiske stasjon 26.5.1969 og kontrollert på 
Store Færder 3.6.1975. Denne fuglen var allerede nesten 7 år gammel da den ble kontrollert. Den har da 
dratt at og fram til Afrika mange ganger, og tilbakelagt trolig nesten 100.000 kilometer totalt.  
Norske ringmerkede fugler er også funnet eller kontrollert i utlandet. Totalt er 21 norske ringmerkede 
fugler funnet elle kontrollert i utlandet. Lenge rekord er tre fugler funnet i Den Demokratiske Republikken 
Kongo. Det ene 7.506 kilometer unna ringmerkingsstedet. To av funnene er fra Mølen Ornitologiske 
Stasjon.  
Håper å se mange stillferdige gråfluesnappere også i framtiden. 
For Store Færder Ornitologiske Stasjon 
Terje Axelsen 

 

 



 



 

9. november 2020 (409/15) 
Hei - dette innlegget har allerede blitt publisert på Store Færders hjemmeside, men tenkte det kunne være 
av interesse for flere lesere. 
Morten og jeg bråbestemte oss i løpet av helga for å ta et par dager på Store Færder. Mandag morgen var 
det tåke i Sandøsund og Store Færder dukket opp litt etter at vi passerte Sandøya. På vei ut hadde vi et par 
haveller og en lomvi. Vel ute på øya fikk vi opp de fleste netta og fikk litt varme i stua. Kun 5 fugler ble 
ringmerket – 3 grønnfink, 1 svarttrost og 1 rødstrupe. Rødstrupa fikk tagg på ryggen og ble kontrollert to 
ganger senere på dagen med taggen intakt. Vi kontrollerte også ganske mange blåmeis, grønnfink og 
rødstrupe. Hele 8 blåmeis ble kontrollert, den eldste ringmerket av Tore Gunnarsen tidlig i august. 
Ringmerkingen er nå oppe i 5.115 for året og 2.989 for høsten. Vi må vel klare 3.000 i høst?? 
Av observasjoner ble det få fugler, men med god kvalitet. Det var lite fugl på øya og en runde på nord og 
det vi så rundt stasjonen ga ikke mer enn 1 gjerdesmett, 1 fuglekonge, en håndfull rødstruper og et par 
svarttrost i buskene. En tur opp på høyden hvor vindmølla på øst stod klokken 1100, ga en ung kongeørn 
som kom inn fra sjøen og skremte opp en fjellvåk på Speidersletta samt ei enslig ringdue som fløy også ut 
fra Trærne. Dagens virkelige godbit kom fra vest ved 1200-tiden. En fantastisk voksen steppehauk hann 
kom inn rett syd for stasjonen, dro sakte mot øst før den svingte mot syd igjen. Mortens første i Norge!! I 
tillegg hadde vi 2 hønsehauk, ei sangsvane ute i fjorden på vei nordover, 1 alkekonge, 1 lomvi og 1 alke 
mot sør, to flokker på rundt 40 sidensvans og to nydelige polarsisik sammen med gråsisiker på 
Speidersletta. En nokså bra dag godt ut i november. Terje og Morten 
Hi to our english reading followers. Late autumn now and short days. Quite dark already at 1600 hours. 
Plus 3 outside in the morning and now we are up to 21 in the living room. Today we only ringed 5 birds, 
but a few goodies were seen. First an adult male Pallid Harrier over the cabin and a juvenile Golden Eagle 
an hour before that. Two beautiful Artic Redpolls and about 40 Waxwings made it a good day for Terje and 
Morten. 
 
 


