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NoF Travel-tur til Lista 8. – 11. mai 2014

Lista i Farsund, Vest-Agder er definitivt et av Norges aller beste fugleområder. Her finnes en rekke 
ulike naturtyper innenfor et begrenset område med spennende fuglelokaliteter og stor artsrik-
dom. Det er særlig i trekktidene, da Lista fungerer som første ankomststed (vår) og siste ras-
teplass (høst) at Lista er spesielt spennende. Særlig i mai er artsrikdommen høy, og en langweek-
end på Lista gir lett 100 fuglearter om ikke været slår helt feil. Vi vil besøke fuglestasjonen og 
Lista Fyr for å se på ringmerking og sjøfugltrekk, og det som ellers måtte dukke opp, videre finner 
turleder veien til Listas beste lokaliteter på denne tiden avhengig av værforhold og hva som er 
sett tidligere i perioden. Det vil være havstrender, ferskvannslokaliteter, myr og edelløvsskog.
 

Deltakerne samlet ved  
observasjonspunktet ved  

nordenden av Nesheimvann 
Foto: Jonas Langbråten

Deltakerliste: 
Ole Magnus Hagen
Karl Reinert Hetland
Sidsel Hetland
Odd Erling Karlsen
Morten Martinsen
Gunstein Wigemyr
 
Jonas Langbråten (turleder)

Turen dag for dag
Dag 1 - torsdag 8. mai 2014
To av turdeltagerne ankom Lista på ettermiddagen, i god tid før planlagt felles oppmøte ved Lista 
Flypark.  Det ble derfor en del tid til fuglekikking før middag kl. 20. Etter tips fra turlederen dro de 
til Hallandstjønna, noen kilometer nord for Vanse. Her hadde det noen dager i forkant blitt oppda-
get en rørdrum. Turlederen hadde vært på lokaliteten tidligere på dagen og konstatert at rørdrum-
men fortsatt var på plass, og to glade turdeltagere kunne nyte synet av den sjeldne gjesten før de 
vendte tilbake til flyparken for middag. Vintererle og stjertmeis ble også observert på denne lille 
utflukten.

Tilbake på vandrerhjemmet ved Lista Flypark ble det servert en velsmakende gryterett, mens 
reisefølget vokste seg stadig større. Litt over kl. 22 var samtlige seks på plass, og fikk en kort gjen-
nomgang av programmet for morgendagen.

Selv om vi skulle tidlig opp neste dag, var det ikke alle som var klare til å sove kl. 23. Tre av turdelt-
agerne ble med turleder en liten tur bort til Slevdalsvann for å lytte etter nattsangere. En vann-
rikse, en gresshoppesanger og et par sivsangere ble hørt syngende, mens lydytrende småspove og 
glutttsnipe trakk over oss i mørket.



Dag 2 – fredag 9. mai 2014
Morgenfriske turdeltagere sto klare kl. 6, og vi 
satte kursen mot Lista fyr. Allerede utenfor van-
drerhjemmet ved avreise ble en rekke syngende 
fuglearter notert, og vi var enige i at værforhold-
ene virket lovende. 

Selv om det var forholdsvis rolige vindforhold 
denne morgenen, var det nok flere som ble litt 
overrasket av den kalde trekken på Gunnarshaug 
utenfor fyret. Vi sto en stund og fulgte med på 
sjøfugltrekket, mens flere benyttet seg av mu-
ligheten til å varme seg litt innendørs, henhold-
svis på fuglestasjonens utstillingsrom og i Lista 
fyrs informasjonssenter.  Det var ikke veldig mye 
trekkaktivitet ute på sjøen, men bl.a. en polarjo ble observert. I Vågsvollvåien gikk en flokk med 
småspover, og blant disse fant vi også en lappspove, fortsatt i vinterdrakt. Et par skjeand fløy forbi 
da de flyttet seg fra nevnte Vågsvollvåien og til Sevika nord for fyret.

Vi fikk også demonstrert litt ringmerking ved fuglestasjonen, hvor feltarbeider Aïda Lopez var 
travelt opptatt med å plukke fugler ut av nettene, for så å sette ring på dem inne i stasjonens ring-
merkingsrom. Vi fikk bl.a. fremvist en svarthvit fluesnapper (årets første for flere av oss) og en 
heipiplerke med hollandsk ring! Mest inntrykk gjorde imidlertid vendehalsen, med sine hode-og 
halsbevegelser som viste at den levde opp til sitt navn.

Etter fremvisningen av de ringmerkede fuglene var vi alle klare for å gå oss litt varme, så vi vi tok en 
spasertur på stien gjennom Lebeltet, granplantingen nordøst for fyret. Inne i skogen var det yrende 
liv, med mange arter som fremførte hver sine karakteristiske sangstrofer. Her sang bl.a. vendehals, 
møller, munk, gransanger. Andre arter viste seg frem uten like mye lyd. Både svarthvit- og grå-
fluesnapper ble sett fint. Et par rødstjert og en trepiplerke viste seg også frem.

Tilbake igjen ved fyret var 
det tid for enda mer fugl i 
hånd, og denne gangen var 
det en gulsanger som net-
topp hadde blitt ringmer-
ket, og som ble vist frem 
for oss.  

Fremvisning av gulsanger, Lista Fyr.        Foto: Jonas Langbråten

Studier av vadefugler fra sand-
dynene på Kviljoodden. 
Foto: Jonas Langbråten



Før vi avsluttet morgenøk-
ten tok vi en kikk med tel-
eskop i Sevika, hvor vi fikk 
øye på bl.a. en svartkråke. 
En sivhauk fløy over parker-
ingsplassen før vi avsluttet 
den felles morgenøkten og 
prioriterte litt forskjellige 
aktiviteter de neste timene 
før den felles ettermiddag-
søkten.

Ettermiddagsturen gikk til 
de velkjente Listastrendene. 
Vi hadde på forhånd parkert 
to biler i Havika, og vi kjørte  
til Kviljo for å starte strand-
promenaden mot Havika 

derfra. Det blåste ganske friskt, men vi var godt forberedt slik at både klærne og den rolige gangen 
på stranden holdt oss varme.  Vi gikk først langs Kviljosanden, hvor vi registrerte de første svartend-
ene og sjøorrene ute på sjøen. En småspove fløy også over oss.

Hovedattraksjonen på denne ettermiddagsturen var Kviljoodden, som stikker litt ut fra de flere 
kilometer lange sandstrendene. Her samles det ofte mye vadefugler, og på vår timelange stopp på 
lokaliteten fikk vi også studere flere vadefuglarter i ulike fjærdrakter på fint hold. Småspove var fak-
tisk den tallrikeste av artene, etterfulgt av myrsnipe. En tundralo viste seg fint frem, og vi fikk også 
sett noen få sandløpere, polarsniper og lappspover. Ute på sjøen lå det både storlom og islom.

Turen fortsatte langs stranden østover til endepunktet Havika. Underveis fikk vi se flere storlom, et 
par makrellterner og en ganske stor flokk med haveller ute på sjøen.

Etter turen på stranden nærmet det seg tid for middag og oppsummering av dagen. Men turdelt-
agerne var fortsatt sultne på flere fugleopplevelser. Det ble derfor en liten tur innom Nordhasselvi-
ka på vei tilbake til vandrerhjemmet, mens turlederen hentet dagens middag i Vanse. Hovedattraks-
jonen her var en fin samling av erler på den østlige delen av stranden. Her hadde nemlig de vanlige 
linerlene selskap av en svartryggerle og to gulerlehanner av den brittiske underarten flavissima.

Dagen ble avsluttet med logg og et velsmakende 
asiatisk måltid. Vel, helt avsluttet var dagen 
ikke, for i likhet med i går var noen interessert 
i en aldri så liten nattsangerutflukt før de tok 
kvelden. Turen gikk til Slevdalsvann, og både 
vannrikse, gresshoppesanger og sivsanger lot 
høre fra seg.

Middag på fuglekikkervis 
Foto: Jonas Langbråten

Frisk vind i Hanangerbukta                                                                   Foto: Gunstein Wigemyr



Dag 3 – lørdag 10. mai 2014
Like morgenfriske som i går sto vi også i dag klare kl. 6. 
 I stedet for å dra ut til fyret, dro vi i dag motsatt vei, med kurs gode lokaliteter på indre Lista. 

Først dro vi til Havnehagen (bildet over), en frodig edelløvskog kun et par minutter utenfor Vanse 
sentrum. Her ble turdeltagerne forberedt på et vidt spekter av fuglesang, og allerede på park-
eringen ble vi møtt av ivrig sang fra flere arter. Både munk, hagesanger, gransanger og svarthvit 
fluesnapper var allerede i gang. Det tok heller ikke lang tid før vi kunne høre bøksangeren, som var en 
av målartene i dette området. Bøksangeren er en karakterart i Havnehagen, og i løpet av oppholdet 
her hørte vi fire forskjellige syngende hanner. En av dem fikk vi også et glimt av oppe i trærne.

Etter hvert som vi spaserte oppover vei gjennom Havnehagen, vokste artslista seg stadig større. Et 
par kjernebitere fløy over, to vendehals sang for full hals og et par løvmeis viste seg frem. Vi fikk 
også plutselig høre en kattugle rope inne i eikeskogen. Et stemningsfullt bidrag til lydbildet, men litt 
uventet på denne tiden av døgnet. 

Syngende bøksanger  
Foto: Jonas Langbråten

Etter to timer i Havnehagen sa vi oss fornøyd, 
og satte kursen mot Straumen, en annen 
naturskjønn lokalitet med et bra utvalg av 
sangfugler. Her ble vi møtt av en syngende 
trepiplerke på parkeringsplassen. Artslis-
ten fylte seg også her raskt opp, både med 
arter vi allerede hadde observert i Havne-
hagen (som f.eks. vendehals, bøksanger og 
kjernebiter), så vel som nye arter for turen. 
En dvergspett fremførte en sangstrofe, og 
knoppsvane, siland, storskarv og strandsnipe 
viste seg nede ved vannet. I vannkanten blant 
disse fuglene kunne vi nyte en enkel, med-
bragt frokost før vi dro videre.



Neste stopp ble Sellegrod. Vi stoppet ved rasteplassen et stykke oppe i den frodige lia med utsikt til 
bl.a. Farsund. Her fikk vi raskt høre sang fra både grønnspett, dvergspett og svarthvit fluesnapper. 
En ivrig syngende og litt nysgjerrig hagesanger kom på kloss hold av oss på rasteplassen. Det beg-
ynte allerede å bli langt på dag, og sangaktivitetetn til fuglene avtok derfor noe på dette tidspunk-
tet. Likevel tok vi oss god tid på lokaliteten, og nøt utsikten og ikke minst det behagelige været.

Før vi avsluttet denne produktive morgenøkten bestemte vi oss for å besøke enda en lokalitet. Vi 
dro da til Hallandstjønna, noen få kilometer utenfor Vanse, for å se etter rørdrummen som noen av 
turdeltagerne observerte her torsdag ettermiddag. Den var dessverre ikke å se i dag, men området 
bød likevel på et rikt fugleliv. En kjernebiter fløy over, og bl.a. gjøk, grønnspett og tornsanger sang 
ivrig.
Da vi var i ferd med å gjøre oss klare for en liten pause i programmet, ble vi tipset om en observas-
jon av en boltit i Vågsvollmarka ved Lista fyr. Det gjorde at vi alle dro ut for å gjøre et forsøk på å få 
sett denne. Vi fant ingen boltit, men det vare bra med fugler i området. Vi kunne bl.a. notere flere 
tårnseilere. Årets første for de fleste av oss.

I ettermiddagsøkten var det Listas ferskvannslokaliteter som var i fokus. Vi satte først kursen mot 
sørenden av Nesheimvann, kalt Kviljobukta. Det skulle vise seg at et hesteløp langs Listastrendene 
nettopp var avsluttet, slik at vi kom en lang rekke med hestetransport i møte da vi kjørte inn mot 
travbanen. Vi valgte derfor en liten stopp ved Nesheimsanden for å slippe forbi alle bilene. Det 
skulle vise seg å være en bra stopp. Fra Nesheimsanden kunne vi se over til rullesteinsøya Rauna, 
hvor en overflygende havørn lagde kaos i den store måkekolonien. En vandrefalk fløy også over 
Rauna, og noen av turdeltagerne fikk også med seg en ringgås som kom flygende og rastet en kort 
stund på sjøen utenfor øya. Ute på sjøen rastet også noen islom og haveller.

Fra Straumen                                                                                                                                                                           Foto: Gunstein Wigemyr



del av vannet fra observasjonspunktet her. Vendehals og sivsanger ble hørt syngende da vi gikk 
utover. Også her var det mange svaler på næringssøk lavt over vannflaten, og det ble snakket høyt 
blant flere av oss om muligheten for å oppdage en amursvale i svaleflokken. Bare sekunder senere 
fikk turlederen øye på en amursvale gjennom teleskopet! Et par andre fikk også raskt øye på den, 
og forsøkte etter beste evne å forklare hvor i svaleflokken den befant seg. Siden det var et tresifret 
antall svaler, og alle var i konstant bevegelse, var dette ganske krevende, men heldigvis fikk alle tur-
deltagerne til slutt sett amursvalen, og var strålende fornøyde da vi forlot Nesheimvann.

Rett før oppdagelsen av amursvalen fikk turlederen en melding om en enghauk et annet sted på 
Lista. Den hadde blitt oppdaget av tilreisende fuglekikker Eirik Grønningsæter. Vi bestemte oss for 
å ta en tur bort til Slevdalsvann for å gjøre et forsøk på å få sett enghauken, men besøket her ble 
forholdsvis kort, da regnet økte på samtidig som at klokka var i ferd med å løpe fra oss. Det nærmet 
seg middagstid.

Siste stoppested i dag var Hanangervann, et annet viktig ferskvann i Listas våtmarksystem. Vi tok 
turen til det nye observasjonsskjulet ved Gloppan i sørenden av vannet for å få oversikt over de ras-
tende vannfuglene her. Det arkitekttegnede skjulet ligger fint til, men det ble noe trangt for det syv 
personer-store reisefølget, med tilhørende teleskoper og stativer. Det var likevel fint å få tak over 

Fugleskjulet ved Hanangervann. Foto: Jonas Langbråten

hodet, da det var litt regn småregn 
i lufta på dette tidspunktet. Ute på 
vannet lå det flere ender, og blant de 
vanlige artene var en snadderand-
hann det mest spennende. Vi fikk 
også øye på to havørner i et tre på 
den andre siden av vannet.

Vi avsluttet dagens fuglekikkerøkt og 
tok turen fra Hanangervann til Vanse 
hvor det var booket bord på 8th 
Avenue for en skikkelig amerikansk 
middag.

Sellegrod. Foto: Jonas Langbråten

Vel fremme ved Kviljobukta i 
sørenden av Nesheimvann kunne 
vi studere et brukbart utvalg av 
andefugler, med to knekkender og 
tre taffelender som høydepunk-
tene. En sangsvane og tre topp-
dykkere var også å se, og vi merket 
oss at det var bra med svaler i 
lufta, på næringssøk lavt over van-
nflaten.

Vi bestemte oss for å sjekke nor-
denden av Nesheimvann også, 
og kjørte tilbake og inn til Lista 
Ungdomsskole i Vanse, for å un-
dersøke våtmarksområdet Løgan, 
og for å få oversikt over nordre 



Enghauk ved Slevdalsvann.                                                                                                                                                     Foto: Jonas Langbråten

Dag 4 – søndag 11. mai 2014
På turens siste dag var noen ekstra tidlig oppe for å starte dagen ved Slevdalsvann, i håp om å få 
sett enghauken som ble funnet i området kvelden i forveien. En av de første fuglene som viste seg 
denne morgenen var derimot en svartglente, en annen «Listaspesialitet» på rovfuglfronten. 
Turdeltagerne startet hjemreisen til litt ulike tidspunkter, da noen hadde betydelig lenger hjemvei 
enn andre. Vi hadde derfor ingen felles utflukt til fyret denne morgenen. De fleste av turdeltagerne 
ble imidlertid med på en liten tur til Slevdalsvann og deretter Nordhassel for å se etter de to nevnte 
eksklusive rovfuglene. Da vi ankom Slevdalsvann var svartglenta vekk, men plutselig åpenbarte 
enghauken seg i et kort øyeblikk. I tillegg viste den lokale sivhauk-hunnen seg frem.

Svartjorder ved Norhassel 
Foto: Jonas LangbråtenEnghauken dro i retning Nor-

dhassel, og det samme gjorde 
vi. Turlederen viste veien til 
lokaliteten som kalles Nordhas-
selodden, i håp om at vi her ville 
få oversikt over området som 
forhåpentligvis var tilholdssted 
for rovfuglene vi var på jakt etter. 
Og vi hadde ikke før fått parkert 
bilene før enghauken var rett foran 
oss. Den var tydeligvis på jakt, og 
satte seg etter hvert på bakken 
med et bytte. Her ble den sittende 
en god stund før den jaktet seg 
videre mot Hellemyra. 



Lyden fra en mulig dverglo gjorde 
at oppmerksomheten vår ble rettet 
mot et svartjorde bak oss, og der satt 
det en annen rovfugl; svartglenta! I 
flere minutter kunne vi dermed nyte 
synet av disse to flotte og sjeldne 
rovfuglene sittende på bakken på fin 
avstand.

Etter denne flotte opplevelse takket 
ytterligere to turdeltakere for seg, før 
de to gjenværende ble med turleder 
til fyret. Her tok vi en rask kikk utover 
havet og fikk med oss en siste rest av 
morgentrekket. 

Etter et tips om en tilsynelatende stasjonær gulnebblom på sjøen utenfor Jøllestø, gjorde at vi 
valgte dette som avslutningspunkt for turen. Da vi ankom Jøllestø fikk vi ganske raskt øye på gul-
nebblommen, som var i tilnærmet ren sommerdrakt. Et flott syn, og sammen med en rastende teist 
samme sted utgjorde den finalen på en innholdsrik Listatur i regi av NoF Travel. 

Klassisk fuglekikkergruppe på Lista. Bil, folk & skop.    Foto: Jonas Langbråten

To typiske Lista-arter, en sjelden og en vanlig. Svartglente til venstre og steinskvett til høyre. Det er svartglenten som er sjelden...                           
Foto: Jonas Langbråten (svartglente) og Gunstein Wigemyr (steinskvett). 



Artsliste 
 
Knoppsvane 
3 ind. Lista fyr 
4 ind. Straumen 
1 ind. Nesheimvann 
Noen få individer på andre lokaliteter 
 
Sangsvane 
1 ind. Nesheimvann 
 
Grågås 
134 ind. Nesheimvann 
Opptil 40 ind. på andre lokaliteter 
 
Ringgås 
1 ind. Rauna 
 
Kanadagås 
16 ind. Hanangervann 
4 ind. Nesheimvann 
 
Gravand 
Ganske vanlig rundt Lista fyr. Opptil 10 ind. på andre 
lokaliteter. 
 
Brunnakke 
10 ind. Nedsheimvann 
1 ind. Lista fyr 
Opptil 9 ind. på andre lokaliteter 
 
Snadderand 
1 ind. (hann) Hanangervann 
 
Krikkand 
4 ind. Lista fyr 
9 ind. Hanangervann 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Stokkand 
Ganske vanlig ved Lista fyr 
15 ind. Hanangervann 
1 ind. Hallandstjønna 
Opptil 23 ind. på andre lokaliteter 
 
Knekkand 
2 ind. Lista fyr 
2 ind. Nesheimvann 
 
Skjeand 
2 ind. Lista fyr 

Taffeland 
3 ind. Nesheimvann 
 
Toppand 
56 ind. Nesheimvann 
1 ind. (hann) Hanangervann 
 
Ærfugl 
Vanlig både ved Lista fyr, rundt Kviljoodden og på flere 
andre lokaliteter langs kysten 
 
Havelle 
2 ind. trekkende ved Lista fyr 
50 ind. Kviljosanden – Havika 
Opptil 10 ind. på andre lokalieteter 
 
Svartand 
Ganske vanlig ved Lista fyr (flest trekkende) 
15 ind. Kviljosanden 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Sjøorre 
6 ind. trekkende ved Lista fyr 
8 ind. Kviljosanden 
4 ind. Nordhasselvika 
 
Kvinand 
1 ind. Lista fyr 
10 ind. Nesheimvann 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Siland 
3 ind. Lista fyr 
2 ind. Kviljosanden – Havika 
2 ind. Straumen 
2 ind. Nesheimvann 
Opptil 9 ind. på andre lokaliteter 
 
Smålom 
Noen få individer trekkende Lista fyr (søndag 
formiddag) 
 
Storlom 
6 ind. Kviljosanden - Havika 
 
Islom 
1 ind. trekkende Lista fyr 
4 ind. Kviljosanden – Havika 
3 ind. Nordhasselvika 
 
 



Gulnebblom 
1 ind. Jøllestø på søndag 
 
Toppdykker 
3 ind. i hver sin ende av Nesheimvann, kanskje 6 ind. 
totalt 
 
Havsule 
Fåtallig trekkende ved Lista fyr 
5 ind. Kviljosanden – Havika 
Noen få individer ellers 
 
Storskarv  
Ganske vanlig ved Lista fyr 
6 ind. Nesheimvann 
3 ind. Straumen 
En del individer ellers langs hele kysten 
 
Toppskarv 
Fåtallig ved Lista fyr og på flere andre lokaliteter langs 
kysten 
 
Rørdrum  
1 ind. Hallandstjønna, kun sett av noen av 
turdeltagerne torsdag ettermiddag 
 
Svartglente 
1 ind. Slevdalsvann og Nordhassel på søndag 
 
Havørn 
1 ind. Rauna 
2 ind. Hanangervann 
 
Sivhauk 
1 ind. Lista fyr 
1 ind. Slevdalsvann 
 
Enghauk 
1 ind. (mørk morf) Slevdalsvann og Nordhassel  søndag 
 
Vandrefalk 
2 ind. Lista fyr 
1 ind. Rauna 
 
Vannrikse 
1 ind. Slevdalsvann, hørt av noen av turdeltagerne sent 
på kvelden torsdag og fredag 
 
Trane 
1 ind. Lista fyr 
2 ind. Slevdalsvann 

Tjeld 
Ganske vanlig ved Lista fyr og ellers på andre lokaliteter 
langs kysten 
6 ind. Nesheimvann 
 
Dverglo 
1 ind. Nordhasselvika 
 
Sandlo 
3 ind. Lista fyr 
Fåtallig Kviljosanden – Havika og enkelte andre lok. 
 
Heilo 
1 ind. Lista fyr 
40 ind. Nordhassel 
 
Tundralo 
1 ind. Kviljoodden 
 
Vipe 
4 ind. Lista fyr 
6 ind. Nesheimvann 
Fåtallig ellers 
 
Polarsnipe 
2 ind.Kviljoodden 
 
Sandløper 
3 ind. Kviljoodden 
 
Myrsnipe 
1 ind. Lista fyr 
25 ind. Kviljoodden 
8 ind. Nordhasselvika 
 
Enkeltbekkasin 
2 ind. Lista fyr 
 
Lappspove 
1 ind. Lista fyr 
3 ind. Kviljoodden 
 
Småspove 
20 ind. Lista fyr 
57 ind. Kviljoodden 
30 ind. Rauna 
 
Storspove 
Fåtallig ved Lista fyr 
4 ind. Kviljosanden – Havika 
Fåtallig på andre lokaliteter 



Rødstilk 
Fåtallig ved Lista fyr 
 
Gluttsnipe 
4 ind. Lista fyr 
 
Grønnstilk 
3 ind. Lista fyr 
 
Strandsnipe 
4 ind. Lista fyr 
1 ind. Straumen 
1 ind. Nesheimvann 
Enkeltindivider på et par andre lokaliteter 
 
Steinvender 
1 ind. Nordhasselvika 
 
Polarjo 
1 ind. trekkende ved Lista fyr 
 
Hettemåke 
Fåtallig ved Lista fyr og et par andre lokaliteter 
 
Fiskemåke 
14 ind. Kviljosanden - Havika 
Ganske vanlig på flere lokaliteter 
 
Sildemåke 
Vanlig og tallrik på flere lokaliteter 
 
Gråmåke 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Svartbak 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Makrellterne 
2 ind. Kviljosanden - Havika 
 
Lomvi 
2 ind. trekkende ved Lista fyr på søndag 
 
Teist 
1 ind. Jøllestø på søndag 
 
Bydue 
Et fåtall individer ved Lista fyr 
 
 
 

Ringdue 
3 ind. Havnehagen 
3 ind. Straumen 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Tyrkerdue 
3 ind. Vanse 
4 ind. Nordhassel 
 
Gjøk 
1 ind. Havnehagen 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Kattugle 
2 ind. Havnehagen 
 
Tårnseiler 
4 ind. over Lebeltet ved Lista fyr 
 
Vendehals 
2 ind. Lista fyr (1 ind. ringmerket) 
2 ind. Havnehagen 
1 ind. Straumen 
1 ind. Nesheimvann 
 
Grønnspett 
1 ind. Straumen 
1 ind. Sellegrod 
 
Flaggspett 
1 ind. Havnehagen 
 
Dvergspett 
1 ind. Straumen 
1 ind. Sellegrod 
 
Sanglerke 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Sandsvale 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Låvesvale 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Amursvale 
1 ind. Nesheimvann 
 
Taksvale 
3 ind. Lista fyr 
10 ind. Nesheimvann 



Trepiplerke 
3 ind. Lista fyr 
1 ind. Straumen 
 
Heipiplerke 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Skjærpiplerke 
1 ind. Lista fyr 
 
Gulerle 
4 ind. Lista fyr 
Opptil 6 ind. på andre lokaliteter, bl.a. engelsk gulerle i 
Nordhasselvika 
 
Linerle 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Gjerdesmett 
1 ind. Lista fyr 
1 ind. Straumen 
 
Jernspurv 
2 ind. Lista fyr 
1 ind. Havnehagen 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Rødstrupe 
3 ind. Lista fyr 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Rødstjert 
2 ind. Lista fyr 
 
Buskskvett 
2 ind. Lista fyr 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Steinskvett 
Vanlig ved Lista fyr og på flere andre lokaliteter 
 
Svarttrost 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Gråtrost 
2 ind. Lista fyr 
 
Måltrost 
5 ind. Lista fyr 
Ganske vanlig på flere lokaliteter 
 

Gresshoppesanger 
2 ind. Slevdalsvann 
 
Sivsanger 
5 ind. Slevdalsvann 
1 ind. Nesheimvann 
 
Gulsanger 
1 ind. Lista fyr (ringmerket) 
 
Møller 
2 ind. Lista fyr 
 
Tornsanger 
1 ind. Hallandstjønna 
Et fåtall individer på andre lokaliteter 
 
Hagesanger 
2 ind. Havnehagen 
1 ind. Straumen 
1 ind. Sellegrod 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Munk 
3 ind. Lista fyr 
4 ind. Havnehagen 
2 ind. Straumen 
1 ind. Sellegrod 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Bøksanger 
4 ind. Havnehagen 
1 ind. Straumen 
 
Gransanger 
2 ind. Lista fyr 
1 ind. Havnehagen 
 
Løvsanger 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Gråfluesnapper 
1 ind. Lista fyr 
1 ind. Straumen 
 
Svarthvit fluesnapper 
4 ind. Lista fyr 
3 ind. Havnehagen 
1 ind. Straumen 
1 ind. Sellegrod 
 



Stjertmeis 
2 ind. Havnehagen 
 
Løvmeis 
2 ind. Havnehagen 
 
Toppmeis 
1 ind. Lista fyr 
 
Svartmeis 
1 ind. Havnehagen 
 
Blåmeis 
Fåtallig på noen lokaliteter 
 
Kjøttmeis 
2 ind. Lista fyr 
Ellers fåtallig på noen andre lokaliteter 
 
Spettmeis 
2 ind. Havnehagen 
2 ind. Hallandstjønna  
 
Trekryper 
1 ind. Havnehagen 
 
Skjære 
Fåtallig på noen lokaliteter 
 
Kaie 
Ganske vanlig på noen lokaliteter 
 
Kornkråke 
4 ind. Lista fyr 
 
Kråke 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Svartkråke 
1 ind. Lista fyr 
 
Ravn 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Stær 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Gråspurv 
8 ind. Lista fyr 
Vanlig på flere andre lokaliteter 
 

Pilfink 
1 ind. Kviljo sett av noen av turdeltakerne 
 
Bokfink 
Vanlig på flere lokaliteter 
 
Grønnfink 
1 ind. Lista fyr 
 
Stillits 
1 ind. Lista fyr 
Et par individer på andre lokaliteter 
 
Grønnsisik 
2 ind. Lista fyr 
Fåtallig på noen andre lokaliteter 
 
Tornirisk 
Ganske vanlig på flere lokaliteter 
 
Brunsisik 
Ganske vanlig på flere lokaliteter 
 
Kjernebiter 
2 ind. Havnehagen 
1 ind. Straumen 
1 ind. Hallandstjønna 
 
Gulspurv 
3 ind. Lista fyr 
2 ind. Havika 
Fåtallig på andre lokaliteter 
 
Sivspurv 
1 ind. Lista fyr 
1 ind. Hallandstjønna 
1 ind. Nesheimvann 
 
 

 


