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Polarsvømmesniper og konglebit høsten 2019. Foto: SFOS arkiv 

 

Året 2019 
 

Den 58’nde sesongen for stasjonen er vel i havn. Om våren var stasjonen bemannet 68 dager mens 

den om høsten ble besøkt 77 dager. Totalt er det registrert observasjoner i AO i 175 dager.  

Figurene under viser bemanningen dette året og vår/høst de siste 13 årene. Her vises antallet døgn 

innenfor «normalsesongen» som er fra 1. mars til 10. juni om våren og fra 1. august til 10. november 

om høsten. Omtrent 100 dager i hver sesong. Blå linje viser årlig variasjon i bemanningen, mens 

oransje linje viser gjennomsnittet vår og høst de siste 13 årene.  

 

 
 

Det ble totalt observert 175 arter i 2019 hvor to var nye for stasjonen, nemlig lappugle 19/4 og 

sitronerle 19/5. I tillegg er det observert en rekke uvanlige arter som er presentert i 

månedsoversikten.  

Det ble ringmerket 5251 fugler i løpet av 2019, av disse 2379 om våren og 2872 om høsten. Under 

vises ringmerking ved stasjonen de siste 13 årene. Blå er årlig ringmerkede fugler mens oransje er 

gjennomsnittet disse 13 årene.  

Mer om ringmerkingsarbeidet etter månedsoversikten. 



 

 
 

Månedsoversikt 
 

Januar 

Årets første måned ga som vanlig et besøk fra SNO på minkjakt. Egil Soglo var på øya 3/1 og 

rapporterte blant annet: 1 lomvi, 3 svarttrost, 3 gjerdesmett, 1 rødstrupe, 300 ærfugl, 3 havelle, 4 

grågås og 2 alkekonge.  

 

Februar 

Ingen besøk ved stasjonen denne måneden. 

 

Mars 

Årets første måned med litt sammenhengende aktivitet. Stasjonen var bemannet 12 dager og 74 

arter ble observert. Det ble ringmerket 62 fugler med svarttrost (15), blåmeis (10) og fuglekonge (10) 

som topp tre. Av uvanlige merkearter kan nevnes: 1 ringdue 28/3.  

 
Ringmerket ringdue. Foto: Anders Hangård 



Været var dominert av sørlige vinder til dels kraftige og kjølige, altså normalt mars-vær.  

Beste observasjonsdag og ringmerkingsdag var 30/3 med 36 arter og 14 fugler ringmerket.  

Etter båthavariet høsten 2018 fikk vi overlevert vår nye Buster 19. mars ved brannstasjonen i 

Tønsberg. Tore Gunnarsen fikk gleden av jomfruturen til Sandøsund.  

Blant de mer uvanlige observasjonene denne måneden finner vi: 1 havelle 22/3, 1200 kortnebbgås 

mot nord 22/3, 1 trelerke 22/3, 1 snøspurv 22+26/3, 550 kortnebbgås mot nord 28/3, 1 vintererle 

28/3, 6 bergirisk 28/3, 1 havhest 29/3, 1 heilo 30/3, 1 grankorsnebb 30/3, 1 orrfugl 30/3 (funn 

nummer 14), 1 havørn 22/3 og 2 havørn 31/3. 

 

April 

Stasjonen var bemannet 23 dager. Været var dominert av nordlige vinder. Fram til den 20. var det 

stort sett klarvær og kjølig. Hele 17 av observasjonsdagene hadde nordlige vinder. Først 21/4 snudde 

vinden på sør med varmere vær. De neste dagene kom også de første varmekjære artene som 

låvesvale (22/4), taksvale (23/4), løvsanger (21/4), munk (22/4), rødstjert (22/4) og buskskvett (23/4).  

Årets første nye art for stasjonen ble observert 19/4, nemlig ei lappugle.  

Andre uvanlig arter var: 1 trane 6/4, 5 trane 13/4, 3 skjeand 16/4, 1 gråstrupedykker 16/4, 1 sivhauk 

19/4, myrhauk 19/4, 9 sædgås 20/4, 1 jordugle 20/4, stjertand 20/4, 1 lappspurv 20/4 og 1 

kvartbekkasin 30/4. 

Det ble ringmerket fugler 20 dager og 522 individer av 27 arter ble merket. Topp tre var: rødstrupe 

(152), gransanger (79) og løvsanger (69). Beste ringmerkingsdag var 30/4 med 135 fugler.  

Marie Chevalier ankom øya 26/4 og ble til inn i juni. Noen ord om Marie i slutten av rapporten. Av litt 

mer uvanlige merkearter kan vi nevne: 1 bøksanger 29/4.  

 

Mai 

Stasjonen var bemannet hele måneden. Det ble registrert 112 arter i mai og månedens beste dag var 

19/5 med 65 arter. Også mai ble preget av nordlige og østlige vinder. Hele 21 dager med slike vinder. 

Til tross for dette hadde vi flere meget gode dager i mai. Den 10. mai kom med duskregn og svak vind 

fra vest. Med kun 5 nett oppe ble der ringmerket 383 fugler. Anslagene for fugler denne dagen er 

dessverre alt for lave da kun en person gikk nettrunder og Marie drev ringmerkingen. Nettene i bruk 

var tre rundt hytta og to nett i Fuglekonge-nettet. Nettene var også stengt i korte og lengre perioder 

hver gang regnet tiltok. Forsiktige anslag ga blant annet 10 vendehals, 1500 løvsanger, 50 

gransanger, 60 munk, 50 møller, 40 svarthvit fluesnapper og 50 rødstjert på øya. 

Den neste gode dagen var 19/5. Hele 65 arter ble observert og en rekke uvanlige arter ble observert. 

Blant de mer uvanlige var: 1 dverglerke (funn 3 for stasjonen dersom den godkjennes), 5 tornskate, 1 

sitronerle (første funn for stasjonen dersom den godkjennes), 1 lappiplerke, 1 sivsanger, 1 

gresshoppesanger (9 funn for stasjonen), 1 dvergfluesnapper, 1 rosenfink og 1 svartkråke. 

Andre uvanlige arter fra mai var: 1 sivhauk 1+21/5, 1 blåstrupe 1+17/5, 1 ringtrost 1+4/5, 1 

dverglerke 3/5 (funn 2 for stasjonen dersom det godkjennes), 1 tyrkerdue 10-12/5, 1 nattravn 25/5, 1 

dvergfluesnapper 21+24/5 og 1 rosenfink 20/5.  

Det ble ringmerket 1705 fugler av 39 arter i mai. Topp tre arter var: løvsanger (1084), møller (116) og 

hagesanger (65). Beste ringmerkingsdag var 10/5 med 383 fugler ringmerket. Nest beste dag var 19/5 

med 254 fugler ringmerket. Blant de mer uvanlige merkeartene: 1 blåstrupe 17/5, dvergfluesnapper 

19/5, 21/5 og 25/5, 1 busksanger 24/5 (2 funn for stasjonen) og 1 nattravn 30/5. Vi kontrollerte også 

ei tyrkerdue som var ringmerket ved Revtangen tidligere. Mer om denne under gjenfunn og 

kontroller. 

 



 

 
Busksanger 24/5. Legg merke til den runde vingen. Foto: Marie Chevalier 

 

Juni 

Vårsesongen ble avsluttet 4/6. Det ble ringmerket 90 fugler fordelt på 8 dager i juni. Topp tre var: 

løvsanger (21), grønnfink (15) og teist (11). Beste merkedag var 29/6 med 18 fugler ringmerket. Ingen 

spesielle arter ble ringmerket, men flott at hele 11 teist ble merket. Mange takk til Egil og Jørn i SNO.  

Totalt ble 64 arter observert. Av mer uvanlige funn kan nevnes: 1 vaktel på Speidersletta 22/6 (9. 

funn for stasjonen), 1 islom 1/6, 10 havhest 1/6, 80 havsule 1/6, 2 tyvjo 1/6 og 3 ind. 13/6 og vårens 

andre rosenfink 1/6.  

 

 

 



Juli 

Stasjonen hadde besøk av dugnadsarbeidere nesten hele måneden. Som «vanlig» ble det også 

fargemerket måker på Hoftøya dette året, nemlig 2/7.  

  
Merkegjengen (tre blad Karlsen og Morten B.) og en nydelig tjeld-unge. Foto: SFOS arkiv 

 

Vi satt ny rekord med 7 sildemåker og 16 gråmåker. I tillegg fant vi også en tjeldeunge som fikk en 

blank fin ring rundt beinet. 

Det ble ringmerket 10 fugler på Store Færder i juli. Tre grønnfink og 1 tornsanger ved hytta og 6 

fiskemåkeunger i den nye kolonien på nordenden. Selv om kolonien teller mindre enn 20 par er den 

tragisk nok en av de største i hele Færder nasjonalpark. 

Av observasjoner kan nevnes: En sivhauk 12/7, en svartrødstjert 15/7, ei jordugle 14+25/7, fem 

pilfink 16/7, en rosenfink 19/7 og en syngende rørsanger 25/7. 

 

August 

Stasjonen var bemannet 19 dager i august. Været var dominert av varme netter rundt 15 grader og 

sydlige vinder de fleste dagene. Det ble observert 83 arter og blant de mer uvanlige artene finner vi: 

en havørn 14/8, en steinvender 7+21/8, en tundrasnipe 31/8, fem sandløper 27/8 og tre 28/8, og en 

1k sabinemåke 21/8. 

 
Stasjonen fikk nytt skilt over inngangen i august. Foto: SFOS arkiv 



Det ble kun ringmerket 262 fugler i august hvor topp tre var: munk (59), løvsanger (58) og rødstrupe 

(26). Blant de litt mer uvanlige ringmerkingsartene hadde vi: rugde (1), nattravn (2), nattergal (4), 

blåstrupe (1), gulsanger (1) og bøksanger (1).  

 

September 

Stasjonen var bemannet hele måneden, men det ble kun ringmerket i 28 dager. Været var ganske 

stabilt med skiftende vindretning og milde netter med rundt 10 grader. Ingen tidlige høststormer ble 

registrert i september.  

Det ble observert 98 arter og noen av de mer spesielle var: ei grålire 2/9, ei åkerrikse 2/9, (kun andre 

funn for stasjonen), syv sandløper 7/9 og 2 individer 13/9 og hele fem fjelljo 7/9. 

I september ble det ringmerket 1098 fugler. Beste dag var 30/9 med 261 fugler ringmerket. Det tre 

beste artene var: rødstrupe (312), fuglekonge (258) og gjerdesmett (111). Blant de mindre vanlige 

ringmerkingsartene fant vi: 1 tårnfalk, 2 spurvehauk, 1 nattravn og 1 kjernebiter.  

 

Oktober 

Stasjonen var bemannet 25 dager i oktober. Været var svært skiftende med varme, fine blåværsdager 

i starten til flere dager med styrtregn i midten og kjølige flotte høstdager mot slutten. Fortsatt ingen 

skikkelige høststormer så langt denne høsten.  

Det ble registrert 89 arter denne måneden og blant de mer uvanlige artene fant vi: syv 

polarsvømmesniper 27/10 (fjerde funn for stasjonen) (bilder), to polarmåke 11/10 og en 31/10, en 

hann svartrødstjert 18/10 og en konglebit 28-29/10.   

  

  
Polarsvømmesnipe, konglebit og hornugle i oktober. Foto: SFOS arkiv 



Det ble ringmerket 1.463 fugler denne måneden og topp tre arter var: fuglekonge (377), rødstrupe 

(328) og gjerdesmett (191). Blant de mer uvanlige merkeartene fant vi: fire spurvehauk, to hornugle, 

ei perleugle og en konglebit.  

 
Konglebit. Foto: SFOS arkiv 

 

November 

Stasjonen var i drift 7 dager i november. Det ble registrert 44 arter. Av de litt mer uvanlige hadde vi:  

30 seine kortnebbgås 3/11, 3 fjellvåk 2/11 som var der fram til mars, 25 alkekonge 3/11, 28 

sidensvans 5/11 og 15 individer 17/11, 14 bergirisk 5/11 og en konglebit 5/11 og hele 55 av samme 

art 17/11. Det siste er funn nummer 13 ved stasjonen og nytt rekordantall. Den gamle rekorden var 

12 individer 3/11-2017. 

Det ble kun ringmerket 39 fugler av 13 arter. De tre mest tallrike var: fuglekonge (8), svarttrost (7) og 

rødstrupe og grønnfink – begge med 5 fugler ringmerket.  

 

Desember 

Øya og stasjonen ble kun besøkt en dag i desember, nemlig 23/12. Det ble registrert 14 arter, blant 

annet to fjellvåk, svarttrost, måltrost, gråtrost og bokfink. 

 

Ringmerkingsoversikt 
 

Det ble ringmerket 5.251 fugler i 2019. Tabellen under viser månedlig fangst. Det ble ringmerket 

2.379 fugler om våren og 2.872 om høsten. 

 

Ringmerking 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Sum 

0 0 62 522 1705 90 10 262 1098 1463 39  0 5251 

 

Som regel er stasjonen avhengig av god fangst av tre arter for å få et godt ringmerkingsår. Topp tre er 

fuglekonge, løvsanger og rødstrupe. Til og med 2019 har vi ringmerket 280.956 fugler ved stasjonen. 

Vi har ringmerket 56.409 fuglekonge, 50.152 løvsanger og 46.580 rødstrupe. Samlet er dette 153.141 

fugler, noe som utgjør hele 54,5% av all ringmerking ved stasjonen. Dette viser hvor avhengige vi er 

av god uttelling for disse tre artene, for et godt årsresultat. 

Andre arter som også er viktige for årsresultatet, med ringmerkingstotalen i parentes, er: 

gjerdesmett (10.425), rødstjert (5.906), svarttrost (9.355), måltrost (5.670), munk (11.670), 



hagesanger (6.025), møller (4.069), gransanger (6.799), grønnfink (5.327), grønnsisik (4.076), grå-

/brunsisik (6.247) og bok-/bjørkefink (7.104).  

Figuren under viser antall ringmerket pr år (blå kurve) og antall topp tre (oransje kurve) i samme år. 

 

 
 

Noen detaljer om ringmerkingen måned for måned 

Måned Merke-
dager 

Antall Antall 
arter 

Beste dag Topp tre arter Spesielle arter 

Januar 0 0  0 0   

Februar 0 0 0 0   

Mars 7  62 12 14 fugler 
30/3 

Svarttrost 15 
Blåmeis 11 

Fuglekonge 10 

 

April 20 522 26 98 fugler 
30/4 

Rødstrupe 152 
Gransanger 79 

Løvsanger 69 

Bøksanger  

Mai 30 1705 41 383 fugler 
10/5 

Løvsanger 1084 
Møller 116 

Hagesanger 65 

Dvergfluesnapper 
Bøksanger 
Busksanger 

Juni 8 90 22 18 fugler 
29/6 

Løvsanger 21 
Grønnfink 15 

Teist 11 

 

Juli 2 10  6 fugler 
16/7 

Fiskemåke 6 
Grønnfink 3 

Tornsanger 1 

 

August 16 262 24 59 fugler 
27/8 

Munk 59 
Løvsanger 58 
Rødstrupe 26 

Blåstrupe 
Nattravn 
 

September 28 1098 30 261 fugler 
30/9 

Rødstrupe 312 
Fuglekonge 258 

Gjerdesmett 111 

Kjernebiter 

Oktober 25 1465 31 192 fugler 
7/10 

Fuglekonge 377 
Rødstrupe 328 

Perleugle 
Hornugle 



Gjerdesmett 191 Konglebit 

November 5 39 13 21 fugler 
1/11 

Svarttrost 8 
Fuglekonge 7 
Rødstrupe 5 

 

Desember 0 0 0 0   

Sum  5251     

 

Oversikt over alle ringmerkede fugler i 2019 

 

 Art Vår Høst År  Art Vår Høst År 

1 Løvsanger 1174 96 1270 33 Trekryper 0 10 10 

2 Rødstrupe 210 671 881 34 Spurvehauk 0 8 8 

3 Fuglekonge 71 644 715 35 Fiskemåke 0 6 6 

4 Gjerdesmett 31 302 333 36 Tornskate 3 2 5 

5 Grønnfink 41 196 237 37 Bergirisk 0 5 5 

6 Gransanger 126 109 235 38 Låvesvale 1 4 5 

7 Munk  60 158 218 39 Dvergfluesnapper 4 0 4 

8 Svarttrost 49 121 170 40 Nattravn 1 3 4 

9 Møller 120 35 155 41 Vandrefalk 3 0 3 

10 Brunsisik 60 57 117 42 Linerle 0 3 3 

11 Hagesanger 67 38 105 43 Bøksanger 2 1 3 

12 Måltrost 51 49 100 44 Sivsanger 3 0 3 

13 Rødstjert 63 21 84 45 Perleugle 0 3 3 

14 Bjørkefink 9 53 62 46 Rugde 1 1 2 

15 Jernspurv 4 48 52 47 Blåstrupe 1 1 2 

16 Gråfluesnapper 30 13 43 48 Stær 2 0 2 

17 Bokfink 15 24 39 49 Dompap 0 2 2 

18 Blåmeis 11 28 39 50 Hornugle 0 2 2 

19 Svarthvit 
fluesnapper 

27 10 37 51 Konglebit 0 1 1 

20 Tornsanger 27 7 34 52 Busksanger 1 0 1 

21 Sivspurv 2 31 33 53 Buskskvett 1 0 1 

22 Rødvingetrost 8 22 30 54 Gulspurv 0 1 1 

23 Grønnsisik 2 25 27 55 Vendehals 1 0 1 

24 Gråsisik 12 15 27 56 Pilfink 0 1 1 

25 Tornirisk 23 0 23 57 Gråmåke 0 1 1 

26 Gulsanger 21 1 22 58 Ringdue 1 0 1 

27 Gråtrost 3 15 18 59 Steinskvett 1 0 1 

28 Trepiplerke 6 10 16 60 Tårnfalk 0 1 1 

29 Kjøttmeis 4 8 12 61 Kjernebiter 0 1 1 

30 Nattergal 7 4 11 62 Flaggspett 1 0 1 

31 Teist 11 0 11       

32 Heipiplerke 5 6 11    2379 2872 5251 

 

 

 

 

 

 



Kontroller 2019 

 

Utenlandske 

Rugde kontrollert 30/8-2019 – ringmerket Holkham, Norfolk, England 18/1-2018 som hunn. Den ble 

påsatt satelittsender. Det første kartet viser fuglens bevegelser mens den er i Oslofjorden i 2018. Her 

beveger den seg over Oslofjorden fra Hvaløy og Gåsøy til Rauer og den krysser fjorden flere ganger. 

Den hekket trolig på Rauer, Østfold i 2018.  

 
 

Bildet under er fra 2019 hvor den ganske sikkert hekket på Bolærne. Her dro den også flere turer 

over fjorden og en snarvisitt til Tjøme og Østerøya. 

 



Det er vel lett å tro at rugdehunnene sitter rolig og venter på en hann skal komme pistende, men 

disse kartene viser vel at hunnen beveger minst like mye som hannen. Holkham var tilbake på 

Bolærne i april 2020 så vi håper på ny informasjon om den snart.  

 

Vi hadde også flere andre kontroller av utenlandsmerkede fugler, men har dessverre ikke mottatt 

informasjon om alle ennå. Tolv funn fra 2019 er listet opp under.  

 

Heipiplerke 25/5-2019      RM Belgia 

Informasjon ikke mottatt pr. 07.09.2020 

 

Rødstrupe 27/4-2019         RM Sverige 

Ringmerket: 9/4-2017 Fyren, Falsterbo, Sverige 

 

Møller 25/5-2019 + 28/6-2019              RM Sverige 

Ringmerket: 19/5-2019 Nidingen, Halland, Sverige 

 

Hagesanger 19/5-2019   RM Danmark 

Ringmerket: 12/8-2017 Blåvand Fuglestation, Blåvandshuk, Danmark 

 

Munk 18/5-2019   RM Sverige 

Ringmerket: 16/10-2016 Naturcentrum, Getterön, Varberg, Sverige 

 

Munk 4/10-2019   RM Slovenia 

Ringmerket: 14/9-2018 Verd, Vrhnika, Slovenia 

 

Løvsanger 30/4-2019   RM Belgia 

Ringmerket: 31/8-2017 Lebbeke, Øst-Flandern, Belgia 

 

Løvsanger 2/5-2019   RM Nederland 

Ringmerket: 24/8-2017 Kempenweg, Weert, Limberg, Nederland 

 

Løvsanger 10/5-2019   RM Portugal 

Ringmerket: 3/9-2017, Valverde L3, Setubal, Portugal  

 

Gråfluesnapper 28/5-2019  RM Italia 

Informasjon ikke mottatt pr. 7/9-2020 

 

Blåmeis 3+5/10-2019   RM Sverige 

Ringmerket: 18/10-2018 Vipekärr, Hönö, Vestra Götaland, Sverige 

 

Sivspurv 29/9-2019   RM Spania 

Ringmerket: 2/1-2018 El Soto, El Burgo de Ebro, Zaragoza, Spania 

 

 

 

 

 

 



Norske  

Tyrkerdue 

Ei tyrkerdue ble kontrollert 10/5-2019. Fuglen ble ringmerket på Revtangen 14/6-2017. Fram til mai 

2019 hadde de ringmerket 166 tyrkerduer ved Revtangen og dette var den første kontrollen de har 

utenfor nærområde til stasjonen. Litt jubel både på Jæren og på Store Færder.  

 
Tyrkerdue. Foto: SFOS arkiv 

 

Fuglekonge 

En 1k fugl ringmerket 17/9- 2019 ble kontrollert på Mølen, Larvik 23/9-2019 etter seks dager. 

 

Grønnfink 

I løpet av vinteren 2019/2020 fikk vi tilbakemelding om 6 kontroller og 1 gjenfunn av grønnfink. I seg 

selv er det kanskje ikke særlig oppsiktsvekkende. Litt mer oppsiktsvekkende er det at 5 av de seks 

kontrollerte grønnfinkene er merket andre steder enn ved stasjonen av medlemmer av foreningen 

vår. Den sjette er ringmerket av en god venn av stasjonen, nemlig Bjørn Gogstad Thorsen.   

Det første gjenfunnet er en fugl ringmerket på Store Færder 1/10-2018 av Vidar Gunnarsen. Den er 

kontrollert i Danmark ved Klitmøller, Thisted både 25/1-2019 og 2/12-2019 (rød linje merket A på 

kartet under). Den er altså kontrollert to ganger med litt over 10 måneders mellomrom. Har den 

emigrert eller har den vært opp og ned mellom Norge og Danmark? 

 

Seks fugler ringmerket andre steder er så kontrollert på Store Færder. 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. Er våre kjære hjelpere fra utlandet mer nøye med avlesing av ringer på vanlige fugler? 

 
 

Vi hadde også en rekke egenkontroller i 2019. Under følger en kort summarisk oppramsing av en del 

av våre egne kontrollerte fugler. 

 

Svarttrost – 2 fugler kontrollert etter mer enn 900 dager og 2 fugler kontrollert etter mer enn 400 

dager. 

Tornsanger – 1 fugl kontrollert 25/5-2019 ble ringmerket som 2k+ 7/7-2013. Hvis fuglen er avlest 

riktig er den minst 8 år gammel. Vår «gamle» rekord var på 5 år og 1 måned fra 1967 til 1972.  

Tornirisk – 3 fugler ble kontrollert i 2019 mer enn 1000 dager etter ringmerking og 2 mer enn 700 

dager etter ringmerking. Flere fugler i tillegg kontrollert 1-2 år etter ringmerking.  

Grønnfink – 1 fugl kontrollert 5 ganger. Siste dag var 29/6 og da var det 1355 dager siden 

ringmerking. To fugler kontrollert etter mer enn 900 dager og 4 etter mer enn 700 dager. I tillegg en 

rekke fugler etter 1-2 år.  

Nattergal – 1 fugl kontrollert 4 ganger mer enn 700 dager etter ringmerking. To fugler kontrollert 1-2 

år etter ringmerking.  

Heipiplerke – 1 fugl ble kontrollert 15/4 699 dager etter ringmerking.  

Hagesanger – 2 fugler kontrollert litt over et år etter ringmerking. 

Rødstrupe – 1 fugl kontrollert 28/4. Fuglen ble ringmerket samme sted høsten 2018 den 4/9.  

Møller – 3 ulike fugler kontrollert mer enn 700 dager etter ringmerking.  

Blåmeis – 1 fugl kontrollert 11/10-2019 ble ringmerket samme sted 12/10-2017. 

 

 

 



Bemanning 2019 

 

Vi satte trolig ny stasjonsrekord i antall nasjoner som tok del i arbeidet dette året. Vi hadde Marie 

Chevalier fra Belgia, Chris og Tracy Hansell og fra England, Sebastien Gautier og Frederic Laigneau fra 

Frankrike, Ilaria Fozzi og Davide De Rosa fra Italia og mange fra Norge. Tar vi med John som bruker en 

del svenske ord og uttrykk (kvart svensk), blir det bidrag fra 5,25 nasjoner. 

 

Det begynte i januar 2019 da Marie kontaktet oss og lurte på om vi trengte en ringmerker våren 

2019. Hun skulle først ringmerke på ei øy i Hellas og kunne komme til oss i slutten av april. Vi sa ja 

med en gang og bra var det. Hun kom kjørende i egen bil ettersom hun skulle på tur til Lofoten etter 

at vårsesongen var over. Hun gjorde en kjempejobb fra slutten av april til første uke av juni. Hun 

syntes det ble mange dager alene, men dukket allikevel opp igjen på høsten.  

  
Marie Chevalier og Chris Hansell. Foto: SFOS arkiv 

 

De neste på lista var Chris og Tracy. Hyggelig å ha de tilbake. De tok 14 dager fra slutten av 

september inn i oktober. Chris er vel nå den utenlandske ringmerker som har flest besøk ved 

stasjonen. Vi er veldig takknemlige for all hjelp han og Tracy har gitt oss og ønsker de hjertelig 

velkommen tilbake.   

 

Så fikk vi nok en uventet e-post fra Italia. To ringmerkere fra Sardinia ønsket å komme til stasjonen i 

oktober. De kunne overlappe med Chris og Tracy så det passet godt. Jeg fikk gleden av å kjøre Ilaria 

Fozzi og Davide De Rosa ut til stasjonen og på den første runden fanget vi ei hornugle og de fanget 

også en til senere på dagen. Dessverre var de litt uheldige med været, men var uansett veldig 

fornøyd med oppholdet.  

  
Ilaria Fozzi og Davide De Rosa på Sardinia og Fred og Seb på Store Færder. Foto: SFOS-arkiv.  



Til slutt fikk vi et nytt besøk av Marie. Hun må ha markedsført stasjonen godt ettersom det var minst 

fire franske ringmerkere som ønsket å komme. Marie måtte velge to og vi fikk besøk av Sebastien 

Gautier og Frederic Laigneau, eller Seb og Fred. Begge veldig hyggelige bekjentskap. De fikk en 

megastart da Thomas Nielsen fant en «flokk» med 7 polarsvømmesniper ute i et stillebelte på 

fjorden. De lå og svømte sammen med flere alkekonger og krykkjer. En nokså magisk opplevelse vil 

jeg tro. Sebastien skulle komme høsten 2020, men som vi vet nå, ble det vanskelig.  

  
Polarsvømmesniper og konglebit. Foto: SFOS-arkiv 

Våre ringmerkere: 

I tillegg må vi selvsagt takke alle våre egne ringmerkere for et godt arbeid i 2019. Det er tross alt de 

som får det hele til å fungere så godt som det gjør. De som deltok med antall dager omhandlet i AO 

(håper jeg har fått med alle): Terje Axelsen (18), Morten Brandt (7), Stig Eide (14), Per Espen Fjeld (4), 

Tore Gunnarsen (15), Anders Hangård (21), Vidar Grann Hansen (7), Halvard Hauer (2), Hans Erik 

Karlsen (4), Geir Fjørtoft Karlsen (5), John Fjørtoft Karlsen (12), Fredrik Kræmer (12), Tommy Larsen 

(18), Jan Michaelsen (4), Ulf Michaelsen (11), Øistein Moholt (2), Thomas Nielsen (27), Noah Penk (1), 

Geir Inge Ruud (3), Hans Petter Rømme (6), Egil Soglo (6), Haakon Stenersen (4) og Ragnar Syvertsen 

(2). Dugnadsarbeid om sommeren er ikke medregnet her.    

 

Nytt kjøkken 

Styret besluttet å bytte ut kjøkkenet vinteren 2018/2019. Vi fikk en god pris av Huseby kjøkken med 

en veldig god løsningen for oss. Vi bestilte kjøkkenet i moduler og fikk det kjørt ut til øya av 

Skjærgårdstjenesten. Nok en gang tusen takk til dem. En god dugnad med mange hjelpere fikk delene 

opp i hytta. Det gamle kjøkkenet forsvant tilbake til Tjøme med Skjærgårdstjenesten.  

Kjøkkenet ankom i april, men var ikke fult ferdig installert før i slutten av mai. Mange takk til Morten 

for flott arbeid med monteringen. Jeg tror alle som har vært der det siste året er fornøyd med 

resultatet.  

  
Skjærgådstjenesten kom med kjøkkenet og tre pakkesel bar det opp. Foto: SFOS arkiv 



 

  
Mer kjøkken. Foto: SFOS arkiv 

 

English summary 

This was the 58th season for the ringing station. We had ringers at the station 68 days in spring and 

77 days in autumn. This is very close to the average of the last 13 years, both for spring and autumn.  

In total 175 different species were noted and two species were recorded for the first time: 1 great 

grey owl 19/4 and a male citrine wagtail 19/5. 

We ringed 5.251 birds, 2.379 in spring and 2.872 in autumn. Both a little bit less than the average for 

the last 13 years. Top three ringed species: Willow Warbler (1.270), Robin (881) and Goldcrest (715) 

and best day of the year was the 10th of May with only 5 nets we ringed 383 birds.  

We have had reports from 10 out of 12 foreign ringed birds and the results are above. We have also 

had a lot of controls of our own ringed birds, most noticeable a Whitethroat controlled 25/5-2019 

and ringed 7/7-2013 as a 2 cal+, which gives a minimum age of 8 years. Impressive for a small bird 

that travels up and down to Africa every year.  

We were extremely lucky to have a lot of help from foreign ringers in 2019. I would very much like to 

thank you all. There is a small chapter above also thanking you. I hope you like the pictures.  

 

Nye arter 2019 

Lappugle 19. april 2019 

Morgenen 19. april trakk det en stenghauk over øya mot vest. John F. Karlsen og Tommy Larsen gikk 

opp på fjellet ved «Trærne» for å se etter den, uten hell. Klokken 10.00 ble John i stedt oppmerksom 

på en stor fugl som kom sørfra. Den ble først sett ca. 300m sør-vest av Store Færder, trekkende mot 

NØ. Etter kort tid svinger den mot nord, i retning Bolærne. Fuglen ble sett i 10 minutter. En stor fugl 

med brede vinger, jevnt mørk brun overside og underside. Bred hals med flatt ansiktet. Kan minne 

litt om en havørn i flukt med noe aktiv flukt avbrutt av glideflukt – John Fjørtoft Karlsen 

 

Sitronerle 19. mai 2019 

Dagen bar preg av et aldri så lite nedfall av nyankommen fugl. Syngende gresshoppesanger på 

førsterunden er som regel et godt tegn på at noe er på gang! Ved loggføring ble det blant annet 300 

løvsanger, 90 hagesanger og 60 munk. Dagens overraskelse kom i form av en hann sitronerle som 

trakk rett over hodene våre da vi gikk en nett-runde. Den ble oppdaget på lyden og sett godt fra 

siden og bakfra. Knallgul og strøken! Dvergfluesnapper og dverglerka fra tidligere på plass samme 

dag, gjorde den svært minneverdig – Anders Hangård 

 

 

Terje Axelsen - Stokke 9/9-2020 



 

Til slutt noen bilder fra 2019: 

   
Vendehals, rødstjert og dvergfluesnapper. Foto: SFOS-arkiv 

 

  
Blåstrupe og sivsanger. Foto: SFOS-arkiv 

 
Låvesvale fanget i stua siste ringmerkingsdag 4/6 av Marie. Foto: Marie 



 
En sjeldenhet i disse dager. Dessverre fortsatt jaktbar av en eller annen grunn. Foto: SFOS arkiv 

 

 
En meget glad og fornøyd Seb med en spurvehauk. Foto: SFOS arkiv. 


