Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004
SØREN SØRENSEN OG JENS-KJELD JENSEN
Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004)

Indledning
Rapporten indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden 2003
og 2004. I alt er der godkendt 53 sager. De omfatter 5 nye arter, Sortbrun And, Hvidrygget Ryle,
Grøn Biæder, Musvit og Pileværling. Amerikansk
Pibeand og Halsbåndstroldand er truffet for anden
gang. Desuden er Sortrygget Vipstjert fundet som
ny ynglefugl i par med Hvid Vipstjert. Der er også
godkendt to nye arter, som vil være på den færøske
liste som henholdsvis kategori C- og E-fund.
De mange nye arter er et klart udtryk for, at
fugleinteressen fortsat er stigende, og faldet i antal sager i forhold til forrige rapport skyldes udelukkende, at listen over arter, der skal forelægges
SU, er blevet væsentlig indskrænket. Der er nu et
stigende antal sager, der bliver dokumenteret ved
foto eller video af levende fugle, og det er også
glædeligt, at naturinteresserede fortsat henvender sig f.eks. ved fund af døde fugle, som de ikke
umiddelbart kender.
Ved hvert fund er nævnt: 1) årstal og dato; 2)
lokalitet og ø; 3) antal, hvis der er flere end én; 4)
evt. alder/dragt, køn, tilstand ved fundet; 5) observatør/finders navn med finderen angivet med en
asterisk (*). Følgende forkortelser er anvendt: ad.
Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100 (2006): 29-34

= adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur
(ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv.
= juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. =
ringmærket.
Efter artsnavnet er i parentes angivet: (1) antal
fund og individer (adskilt ved en skråstreg) før
1950; (2) antal fund og individer 1950-2002; (3)
antal fund og individer i 2003-2004. Antal fund
kan afvige fra antal individer, idet flokke og par
regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider samme dag regnes som fem fund. Der
regnes også med flere fund, når et individ vender
tilbage til samme lokalitet over flere år.
Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs
sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn)
og senere også Føroya Fuglafrøðifelag (FFFF).
Kontaktperson for SU angående Færøerne er JensKjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed består
af oplysninger om omstændighederne for fundet,
grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. i form af foto eller båndoptagelse. Listen, som anfører de arter, der skal
forelægges SU, er revideret i 2003 og kan fx findes
på www.netfugl.dk, se forsiden under "artikler".
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Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er
godkendt. Indsendelse af rapporter til SU og alle
henvendelser og forespørgsler kan ske til JensKjeld Jensen eller Søren Sørensen på nedennævnte
adresser.

Knarand Anas strepera Sutlont (0, 8/14, 0/0)
2002: 26.4, Sandur, Sandoy, ad. ɉ og Ɋ, *Hanna Joensen (foto).

Der skal rettes en tak til Marita Gulklett, Kaj Kampp og
Knud Pedersen, som har gennemlæst og kommenteret
rapporten. Først og fremmest skal der dog være en stor
tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige grundlag for rapporten.

Sortbrun And Anas rubripes Dimmmorreyð Ont
(0, 0/0, 1/1)
2003: 10.1, Viðarlundin Tórshavn, Streymoy,
ad. ɉ, *Silas K. K. Olofson (foto). – 12.2, samme lokalitet, samme individ, *Bjarni Mikkelsen
(foto).

Kategori A: Spontane forekomster
Category A: Species recorded in an apparently wild state

Første fund og dermed endnu en amerikansk gæst på
Færøerne. Ud fra foto kan det bekræftes, at det var samme individ, der dukkede op blandt Gråænderne i "byparken" med ca. en måneds mellemrum. Men trods søgning
blev den ikke fundet mere, her eller andre steder.

Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena
Øsgrá Gjør (1/1, 1/1, 1/1)
2003: 7.1, Haraldssund, Kunoy, *Silas K. K.
Olofson.
Det tredje fund af arten, men den første feltobservation.
Også de tidligere er fra vinterhalvåret, ligesom næsten
alle 38 islandske fund.

Dværghejre Ixobrychus minutus Vætturhegri
(4/4, 1/1, 1/1)
2003: 21.5, Klaksvík, Borðoy, ad. ɉ fundet afkræftet senere aflivet, *Sólbjørn Hansen (foto).
Det eneste andet fund fra nyere tid er fra 29/9 1988, og
det var ligeledes en fugl, der blev fanget og døde i fangenskab.

Silkehejre Egretta garzetta Silkihegri
(0, 5/5, 1/1)
2003: 17.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, *Hanna Joensen (foto).
Arten er nu truffet 6 gange siden 1988 med 4 i april/maj
og 2 i det sene efterår – en fordeling der stort set svarer
til de 9 islandske fund.

Gravand Tadorna tadorna Kápureyð Ont
(5/6, 8/9, 1/2)
2004: 27-28.8, Sandur, Sandoy, 2 1K, *Hanna
Joensen (foto).
To årsunger er hermed set for første gang, og de kan
eventuelt stamme fra den fortsat stigende islandske bestand på mindst 13 par i 2002 (Kolbeinsson et al. 2005).

Amerikansk Pibeand Anas americana Bolladunna (0, 1/1, 1/1)
2003: 11.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. ɉ,
*Rodmund á Kelduni (video).
Anden forekomst på Færøerne. Den første var 7/6 1984.

Arten optræder ofte som par på Færøerne, og som tidligere er det i forår eller forsommer.

Atlingand Anas querquedula Teymont
(-/-, 2/2, 1/1)
2004: 9-20.5, Múlavík ved Eiði, Eysturoy, ad.
ɉ, *Rodmund á Kelduni (video).
De to seneste forekomster har også været i maj måned.

Halsbåndstroldand Aythya collaris Helsut Trøllont (0, 1/1, 1/1)
2003: 16-24.5, Vatnsoyrar, Vágar, ad. ɉ,
*Rodmund á Kelduni (video). – 25.5, Toftavatn,
Eysturoy, formodentlig samme ɉ, *Silas K. K.
Olofson (foto).
Hermed for anden gang på Færøerne. Den første var en
ungfugl 20/9-27/9 1984.

Strømand Histrionicus histrionicus Brimont
(0, 15/20, -/-)
2003 og 2004: Muligvis samme han og senere
én og to hunner har optrådt årligt ved Kirkjubøur
siden 1990. Se i øvrigt kommentar i Sørensen &
Jensen (2004). I den aktuelle periode er en han og
hun også set på lokaliteten, men har ikke været
forelagt SU.
Fløjlsand Melanitta fusca Spegilsont
(3/4, 4/5, 3/5)
2003: 1.4-25.10, Miðvágur, Vágar, 2 ad. ɉɉ,
og fra 29.10 og ind i 2004 1 ad. ɉ, *Rodmund á
Kelduni (video).
2004: 1.1-9.5, Miðvágur, Vágar, ad. ɉ og 15.218.3 også Ɋ, *Rodmund á Kelduni (video). – 8.10
og ind i 2005, Miðvágur, Vágar, ad. ɉog 1.11 også
Ɋ, *Rodmund á Kelduni (video).
Fra 2001 har denne sjældne art gæstet bugten på Vágar.
Først var det en enkelt han, men nu altså også flere fugle
og tilmed i meget lang tid (Sørensen & Jensen 2004).
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Sortbrun And ɉ med Gråand ɉ og Ɋ, Tórshavn 12/2
2003. Foto: Bjarni Mikkelsen. American Black Duck.

Halsbåndstroldand ɉ, Toftavatn 25/5 2003. Foto: Silas
K.K. Olofson. Ring-necked Duck.

Hvepsevåge Pernis apivorus Bývákur
(2/2, 5/5, 0/0)
2000: primo september, havet syd for Mykines,
1K ɉ taget på fiskebåd og døde senere, *Åge Davidsen (foto).

2003: 15.6, Mykines, ad. Ɋ kommet til skade og
aflivet, *Esbern i í Eyðansstovu (foto).

Dette fund er næsten identisk med et fra samme efterår:
ca 1/10, havet øst for Nólsoy, 1K ɉ senere død, *Jógvan
Joensen (foto). Desværre var dette fejlagtigt angivet til
2002 i sidste SU-rapport (Sørensen & Jensen 2004). Dermed er der tre efterårsfund, alle juvenile, og fire fund fra
maj/juni. Fire ud af de fem fund på Island er fra efteråret,
heriblandt også en fra 2000, som blev fundet afkræftet
24/9 (Kolbeinsson et al. 2003).

Plettet Rørvagtel Porzana porzana Døggsmetta
(0, 6/6, 1/1)
2003: 14.6-6.7, Sandsvatn, Sandoy, *Malcolm
Smith, *Pete Ellis, Hanna Joensen m.fl. (bånd).

Rørhøg Circus aeruginosus Blotaheykur
(3/3, 1/1, 1/1)
2003: 13.5, Søltuvík, Sandoy, 2K, *Hanna Joensen (foto).
Dette er det første fund siden 1980, og tilmed den første
feltobservation og den første fra foråret.

Spurvehøg Accipiter nisus Spurvaheykur
(1/1, 6/6, 1/1)
2003: 21.5, Úti í Grøv, Borðoy, *Silas K. K.
Olofson (foto).
De 8 fund fordeler sig fra sent efterår, vinter og til forår,
med denne som den seneste på forårstrækket.

Fjeldvåge Buteo lagopus Fjallvákur
Med karakterer svarende til Amerikansk Fjeldvåge
ssp. sanctijohannis (0, 1/1, 0/0):
2003: 13.10, havet syd for Grønland, 1K mørk
fase taget på fiskeskib og sejlet til Tórshavn, via
Åge Davidsen (foto).
Denne fugl, fanget i internationalt farvand syd for Grønland, indregnes ikke på den færøske liste.

Fiskeørn Pandion haliaetus Gjóður
(3/3, 9/10, 1/1)

Hermed er den truffet 8 gange i maj/juni, de øvrige er
fra efteråret.

Hidtil har der kun været dødfundne fugle, og fem ud af
de seks er fra efteråret. Men med denne var det endelig
en stationær kaldende fugl på ynglebiotop.

Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis Nevstuttur
Grælingur (0, 0, 1/1)
2003: 18-24.10, Sørvágur, Vágar, 1K, *Rodmund á Kelduni (video).
Et længe ventet førstegangsfund på Færøerne! På Island
er det den hyppigste nearktiske vadefugl med i alt 61
fugle t.o.m. 2002.

Lille Kobbersneppe Limosa lapponica Lónspógvi (8/8, 5/7, 2/2)
2003: 10.10-21.12, Miðvágur, Vágar, 1K, *Rodmund á Kelduni (video).
2004: 6.1-4.4, Miðvágur, Vágar, 2K givetvis
samme som ovenfor, *Rodmund á Kelduni (video). – 16-18.9, Sørvágur, Vágar, *Rodmund á
Kelduni (video).
Her er bl.a. den første vinterforekomst på Færøerne, der
skal ses i forhold til en overvintrende bestand på bl.a.
Ydre Hebrider.

Dværgmåge Larus minutus Dvørgmási
(8/8, 0/0, 3/3)
2003: 14.5, Kunoy-dæmning, Borðoy, ad., *Silas K. K. Olofson (foto).
2004: 10.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad., *JensKjeld Jensen og Marni Johannesen (foto). – 24-
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Ismåge 1K, Tórshavn 16/11 2004. Foto: Hans Eli Sivertsen. Ivory Gull.
Den fjerde fra efteråret og langt den seneste. Før den forsvandt endelig, var den tydeligt afkræftet.

Grøn Biæder Merops superciliosus Grønur Býflugubítur (0, 1/1, 0)
2002: 18.7, havet øst for nordlige Suðuroy, 2K+
ɉ afkræftet og senere død, *Tony Olsen (skind).
Dværgmåge med Rider, Nólsoy 24/5 2004. Foto: JensKjeld Jensen. Little Gull.

25.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad., *Jens-Kjeld Jensen m.fl. (foto).
Tre fund, og alle fra foråret, er de første siden 1949. De
otte gamle fund er fra efterår og vinter. Arten har en stigende forekomst på Island med de fleste i forår/forsommer (se www.hi.is/~yannk/varia.html).

Ismåge Pagophila eburnea Ísmási
(20/20, 4/4, 1/1)
2004: 16-18.11, Tórshavn havn, Streymoy, 1K,
*Hans Eli Sivertsen og Janus Hansen (foto).
Den sidste før denne var i november 2000, men de øvrige
er ældre og hovedparten fra 1800-tallet.

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus Vonghvít Svartterna (1/1, 1/1, 2/2)
2003: 18.7-ca 1.8, Kaldbaksbotnur, Streymoy,
3K+, *Jochen Schreiber, Petur Mortensen m.fl.
(video). – 15-30.9, Sandur, Sandoy, 3K+, *Hanna
Joensen (foto).
To fugle, der begge var stationære i længere tid, den første i en havternekoloni! Det kan eventuelt have drejet sig
om samme individ.

Gøg Cuculus canorus Geykur (9/9, 5/5, 1/1)
2004: 2.9-18.10, Hvannasund, Viðoy, *Hans
Jørgen Nysted m.fl. (foto).

For første gang på Færøerne og en eksotisk og uventet
forekomst her langt på den forkerte side af Middelhavet,
men dog med nyere fund i bl.a. Danmark og England.
Finderen troede, det var en "almindelig" Biæder, og den
befandt sig i månedsvis i hans dybfryser.

Bysvale Delichon urbica Lonasvala (-, -, -)
2003: juli, Vágur, Suðuroy, ynglefund, *Poul
Magnussen m.fl. (foto).
Der er nu fire ynglefund inden for de senere år, og arten
skal ikke mere forelægges SU.

Digesvale Riparia riparia Áarsvala
(5/5, 7/11, 1/1)
2003: 19.5, Hvannasund, Viðoy, *Silas K. K.
Olofson (foto).
Arten er langt fra så regelmæssig som Landsvale og Bysvale, men givetvis noget overset. Bl.a. i betragtning af
at den er nem at bestemme er den fra 2003 ikke længere
på SU-listen.

Gul Vipstjert Motacilla flava Gulerla
Med karakterer svarende til Almindelig Gul Vipstjert ssp. flava ( -, -, 1/1):
2004: 16.6, havet sydvest for Suðuroy, på fiskeskib, *Hans Eli Sivertsen (foto).
Det er kun Gul Vipstjert bestemt til underart, der skal
forelægges SU. Inden for den seneste snes år er der godkendt to af underarten flavissima og én af thunbergi, og
nu først det aktuelle fund af flava. Det er meget tvivlsomt,
om sidstnævnte underart – fra den sydlige del af Skandinavien – er den mindst sjældne af de Gule Vipstjerter på
Færøerne, sådan som det tidligere har været antaget.
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Bjergvipstjert Motacilla cinerea Áarerla
(1/1, 3/3, 1/1)
2003: 22.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, *Silas
K. K. Olofson og *Helgi Christensen.
Fire ud af de fem fund er efter 1990, og de fordeler sig nu
over alle fire årstider. På Island derimod er den en udpræget efterårsgæst (www.hi.is/~yannk/varia.html).

Hvid Vipstjert Motacilla alba Erla Kongsdóttir
Med karakterer svarende til Sortrygget Vipstjert
ssp. yarrellii (2/2, 3/3, 1/1)
2004: 21.6-15.7, Gróthusvatn, Sandoy, ad. ɉ
ynglende med ssp. alba, *Willy Mardal og *Hanna
Joensen (foto).
Det er første gang denne britiske underart af Hvid Vipstjert
er fundet ynglende på Færøerne, og parret fik fire udfløjne
hybridunger. Blandede par er bl.a. også fundet i Skotland.
Arten er fåtallig som ynglefugl både på Færøerne (med
alba) og på Shetland (med yarrellii) (Thom 1986).

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata Svartstólpa (5/7, 3/3, 3/4)
2003: 7.1, Árnafjørður, Borðoy, ɉ og Ɋ, *Silas
K. K. Olofson. – 8.3, Havnardalur, Streymoy, ɉ
fundet død, *Dánial Jespersen Jespersen (foto).
– 15.4, Mykines, ɉ, *Esbern í Eyðansstovu.

Musvitter, Nólsoy 2/5 2003. Foto: Jens-Kjeld Jensen.
Great Tit.
Tórshavn 13/4 flere timer før ankomsten til Lerwick
(Jesper Johannes Madsen (ZM) in litt.), og Christian
Petersen fortæller om to Musvitter i sin have i Fámjin,
Suðuroy, fra ca 15/4 til 1/5. Arten er placeret som spontan
forekomst på den færøske liste (kategori A) til trods for
den yderst sandsynlige transport med skib, fordi fuglene
ikke er blevet fodret eller holdt fanget ombord. Musvit
er i øvrigt truffet fire gange på Island.

Pirol Oriolus oriolus Gyllingur (1/1, 7/7, 1/1)
2003: 10.10, Tórshavn, Streymoy, 1K ɉ fundet
nyligt død, *Kasandra Joensen (skind).

Der var også en fugl på Borðoy 12/10 2002 og dermed
altså i alt fem individer på et halvt år, hvilket svarer til
den samlede forekomst i de foregående 100 år. Det nærmeste yngleområde er på Ydre Hebrider (se også kommentar i seneste rapport, Sørensen & Jensen 2004).

De otte tidligere fund er alle fra maj til primo juli.

Skovsanger Phylloscopus sibilatrix Grønljómari
(9/9, 8/8, 1/1)
2003: 17.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, *Silas
K. K. Olofson.

Det første fund i juli, mens de tidligere alle har været i
juni eller september.

Blot fire af de 18 fund har været fra foråret, resten fra
efteråret.

Lille Fluesnapper Ficedula parva Smánápur
(1/1, 5/5, 1/1)
2003: 29.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringmærket, *Jens-Kjeld Jensen (foto).
Seks ud af de syv fund er fra september/oktober.

Musvit Parus major Stórtíta (0, 0, 1/2)
2003: 2.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringmærket
(heraf 1 2K mærket i Danmark), siden det ene individ set til 6.5, *Jens-Kjeld Jensen (foto).
Ny art for Færøerne og tilmed med en historie, der vakte
opmærksomhed både i færøske og danske medier. De to
fugle blev fanget samtidig i helgolandsfælden på Nólsoy.
Den ene var allerede mærket i Bjergby på Vestsjælland
som 1K 13/8 året før. Navngivne troværdige vidner beretter om to Musvitter på færgen Hanstholm-Lerwick-

Rødrygget Tornskade Lanius collurio Morbøkutur Tyrningur (1/1, 13/13, 1/1)
2004: 15.7, Trongisvágur, Suðuroy, ad. ɉ, *Turið Vestergaard m.fl. (foto).

Rosenstær Sturnus roseus Brandstari
(5/5, 10/10, 1/1)
2003: 3.7, Sumba, Suðuroy, ad., *Janus Hansen,
*Dorete Bloch m.fl. (foto).
Blot et enkelt sommerfund og dermed tilbage til mere
normale forhold efter mindst fem fugle i 2002.

Grønirisk Carduelis chloris Grønígða
(12/12, 4/4, 1/1)
2004: 23.10, Tórshavn, Streymoy, ad. ɉ, *Hans
Eli Sivertsen (foto).
Efter næsten et halvt århundrede uden forekomster er der
nu fem fund på 11 år.

Kernebider Coccothraustes coccothraustes
Kjarnbítur (1/1, 8/9, 1/1)
2004: 22.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. Ɋ, *Janus Hansen (foto).
Alle de otte nye fund, fra 1986 og frem, har ligget inden
for perioden ultimo april til primo juni.
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Pileværling Emberiza rustica Eyghvítríputur
Spurvur (0, 0, 1/1)
2003: 19.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ɉ, *Hans Eli
Sivertsen og Jens-Kjeld Jensen (foto).
En ny art på Færøerne. Den er en sjælden trækgæst fra
Skandinavien på de skotske øgrupper og på Island forår
eller efterår, og med de fleste fund netop i maj.

Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne
fugle
Category C: Records relating to established feral breeding populations
Mandarinand Aix galericulata Seglont
(3/4, 8/13, 1/1)
2004: 23-29.4, Hvannasund, Viðoy, ɉ, *Hans
Jørgen Nysted og Gundur Sørensen (foto).
Alle færøske fund gælder hanner i april/maj.

Amerikansk Skarveand Oxyura jamaicensis
Skarvsont (0, 0, 1/1)
2003: 16.5, Gróthusvatn, Sandoy, ɉ, *Hanna
Joensen (foto).
Set for første gang på Færøerne. Det er en oprindelig
amerikansk art, der har etableret en vildtlevende bestand
på De Britiske Øer og herfra spredt sig med ynglefund til
bl.a. Island. På Island er der godkendt 80 individer t.o.m.
2002 (Kolbeinsson et al. 2005).

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle
Category D: Possible escapes
Snegås Anser caerulescens Snjógás (1/1, 5/9, 1/1)
2003: 18.10-31.10, samt
2004: 1.1-31.3, Miðvágur, Vágar, ad. mørk fase, *Rodmund á Kelduni, Jens-Kjeld Jensen m.fl.
(foto).
Fuglen overvintrede sammen med Grågæs, og det er første gang arten er fundet overvintrende på Færøerne og i
det hele stationær i så lang tid.

Kategori E: Sandsynlige eller sikre
undslupne fangenskabsfugle
Category E: Likely or certain escapes
Rosendompap Carpodacus roseus
Sibirisk Roðaígða (0, 0, 1/1)
2003: 28.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. ɉ, *JensKjeld Jensen (foto).

Første fund på Færøerne, men vurderet som en tidligere
fangenskabsfugl, da den havde meget begrænset rødt i
dragten samt slidte vingespidser.

Forkastede sager
Records not accepted
Fløjlsand Melanitta fusca 2003: 1.5, Sørvágur.
Rosenmåge Rhodostethia rosea 2004: 23.-29.4, Miðvágur.
Spottesanger Hippolais polyglotta 2004: 10.8 og 11.8,
Nólsoy, 2.
Grønlandsk Gråsisken Carduelis flammea rostrata 2003:
18.11, Nólsoy.
Hætteværling Emberiza melanocephala 2003: 4.7, Sumba.

Summary
Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004
In 2003 and 2004 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 53 records from the Faroe Islands. Five species were new to the Faroese list:
Black Duck Anas rubripes, White-rumped Sandpiper
Calidris fuscicollis, Blue-cheeked Bee-eater Merops
superciliosus, Great Tit Parus major and Rustic Bunting Emberiza rustica. Second records were American
Wigeon Anas americana and Ring-necked Duck Aythya
collaris. Breeding for the first time was the subspecies
Pied Wagtail Motacilla alba yarrellii, forming a pair with
a White Wagtail (ssp. alba).
The details given are 1) year and date, 2) locality and island, 3) number of birds if more than one, 4)
sex, 5) other details, e.g. død = dead, ringm. = ringed,
6) observer(s) with finders marked by asterisks. Documentation by photo (foto), video, audiotape (bånd) or
specimen (skind, død) is indicated. According to AERC
standard the numbers in brackets following the species
name refer to the total number of records and individuals
(separated by a slash) before 1950, from 1950-2000, and
from 2001-2002, respectively.
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