Sjældne fugle på Færøerne i 1993-1996
SØREN SØRENSEN og JENS-KJELD JENSEN

(With a summary in English: Rare birds in the Faeroe Islands in 1993-1996)
Rapport nr 27 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning
Denne rapport indeholder de sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har færdigbehandlet i perioden
1993-96. I alt er der godkendt 91 fund. De omfatter bl.a. seks nye arter, Knopsvane, Stellersand,
Lille Skallesluger, Musvåge, Græshoppesanger og
Stillits, samt en ny ynglefugl, Mudderklire.
Antallet af sager er desværre svagt faldende,
først og fremmest på grund af en relativt ringe feltaktivitet på øerne og en beskeden tilgang af unge
fugleinteresserede. Men et klart fremskridt har
været opstillingen af en såkaldt helgolandsfælde
på Nólsoy i 1994, som har medført en mere effektiv registrering af en række arter, hvilket faktisk
kan læses af rapporten. Det er også positivt, at
mange 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 og tilstand ved fundet; 5) observatørs/finders initialer, som er forklaret i en oversigt til sidst. Følgende forkortelser er anvendt: ad.
= adult (udfarvet, kønsmoden); imm. = immatur
(ungfugl som har fældet sin første fjerdragt); juv.
= juvenil (ungfugl i sin første fjerdragt); ringm. =
ringmærket.
Efter artsnavnet er som noget nyt for Færø-rapporten angivet tre tal: (1) antal fund før 1979 (da
en mere systematisk registrering af sjældenheder
startede); (2) antal fund fra 1979-1992; (3) antal
fund 1993-96. Bemærk, at antal fund ikke er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes
som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider
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samme dag regnes som fem enkeltfund. Et individ regnes som ét fund, også selv om fuglen optræder over en længere periode eller regelmæssigt
vender tilbage til samme lokalitet, eventuelt over
flere år.
Sagsbehandlingen foretages fortsat af DOFs
sjældenhedsudvalg efter aftale med Føroya Fuglafrødifelag (FFFF). Kontaktperson for SU angående Færøerne er Jens-Kjeld Jensen. Indberetning af en sjældenhed bør omfatte oplysninger om
omstændighederne for fundet, en grundig beskrivelse af fuglen(e), samt eventuel anden dokumentation, f.eks. fotos eller båndoptagelser. Den seneste Færø-liste, som også anfører de arter, der skal
forelægges SU, er udgivet i 1996 og kan købes ved
henvendelse til FFFF eller Føroya Náttúrugripasavn (Naturhistorisk Museum i Tórshavn).
Sidst i rapporten er anført sager, der ikke er godkendt. Antallet af disse "forkastede" sager har i en
række år været meget lavt. Det skyldes ikke
mindst, at de fleste sager bliver forelagt SU gennem Jens-Kjeld Jensen, som foretager den første
vurdering. Det skal dog understreges, at henvendelser også kan ske direkte til SU i DOF.
Der skal rettes en tak til Marita Gulklett, Kaj Kampp,
Ivan Olsen og Palle A. F. Rasmussen, som har gennemlæst og kommenteret rapporten. Desuden takker vi personalet ved de zoologiske museer i henholdsvis København og Tring for hjælp og adgang til skindsamlingerne.
Først og fremmest skal der dog være en stor tak til observatører og indsendere, der har skabt det nødvendige
grundlag for rapporten.
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Systematisk gennemgang af de
godkendte sager
Accepted records
Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis Smágjör
(3,2,1)
1993: 29.11, nær Klaksvík, Bordoy,  fundet afkræftet i vejkant, SN.
Alle fund er fra oktober/november på nær et fra marts.

Toppet Lappedykker Podiceps cristatus Kambsgjör (1,0,1)
1993: 12. og 19.12, Toftavatn, Eysturoy, NK.
Eneste tidligere fund er fra februar 1952.

Rørdrum Botaurus stellaris Mækjuglámur (2,1,1)
1996: 12. og 18.1, Fugloy,  fundet død 19.1, JC.
Silkehejre Egretta garzetta Silkihegri (0,1,3)
1993: 2.-3.12, Nólsoy bygd, Nólsoy,  død i
pleje, HJ m.fl.
1995: 20.5, Bill Baily Banka, ad.  taget på
fiskeskib, HL. – 18.10, Vágur, Suduroy, ad. 
taget i pleje og død, AP.
Første forekomst var i april 1988.

[Mandarinand Aix galericulata Seglont] (3,2,1)
1996: 23-25.4, ved Midvágur, Vágar, 2 ,
JHH, AS m.fl.
Alle de seks dokumenterede fund har været i april/maj,
en regelmæssighed i forekomsten, som man måske ikke
ville forvente af fugle, der har en oprindelse i fangenskab
(se også Sørensen & Jensen 1994).

Taffeland Aythya ferina Hövudreyd Ont (4,1,4)
1993: 19.11-6.4.1994, Tórshavn, Streymoy, ,
DB, PM, m.fl. – 29.11-7.12, Toftavatn, Eysturoy, 8  og 4 , NK.
1994: 9.-11.12, Toftavatn, Eysturoy, 3  , NK.
1996: ca 1.2., Vidareidi, Vidoy,  fundet død,
NJA.
Der er tale om en markant stigning i forekomsten.
Bemærk ikke mindst flokken i 1993, som er den første på
Færøerne.

Kongeederfugl Somateria spectabilis Ædukongur
(-,4,1)
1994: 1.1-1.5, Morskranes, Eysturoy, ad. , SB
og NK.
1995: ca 1.1-6.3, Morskranes, Eysturoy, ad. ,
MJu. – 6.5-8.5, Oyrargjógv, Vágar, ad. , NK.
Fuglen ved Morskranes er med stor sandsynlighed
samme individ, som lige siden 1979 har optrådt i en flok
Ederfugle på lokaliteten i januar-maj. Den indgår derfor
kun i sammentællingen for 1979.

Stellersand Polysticta stelleri Hövudhvít Æda
(0,0,2)
1994: 13.4-30.5, Klaksvík, Bordoy, ad. , AM,
MKJ og NK.
1995: 12.5, Klaksvík, Bordoy, ad. , MJ m.fl.
1996: 29.6, Sandur, Sandoy, 2K , SvV og UM.
Ny art for Færøerne. Det er givetvis en og samme fugl,
der er dokumenteret for ved Klaksvík i både 1994 og
1995, og den skal desuden være set på stedet i perioder i
såvel efteråret 1994 som foråret 1995. Fuglen ved Sandoy var tydeligvis et nyt individ og dermed forekomst
nummer to på Færøerne. På Island er der syv forekomster t.o.m. 1994.

Knopsvane Cygnus olor Knubbasvanur (0,0,2)
1995: ca 25.5-22.6, Trongisvágur, Suduroy, flok
på 12, efter 22.6 én fugl i yderligere nogle dage,
BS m.fl.
1996: ca 15.1-1.2, Tórshavn, Streymoy, 2 afkræftet og herefter taget i pleje, JKJ og FC.
Arten har tidligere været indført og holdt i fangenskab,
og ældre forekomster af fritlevende Knopsvaner, senest i
1960erne, har mest sandsynligt haft relation til disse
parkfugle. De to nye fund er de første, der godkendes
som spontane.

Strømand Histrionicus histrionicus Brimont (0,6,0)
1994: 23.-27.4, Kirkjuböur, Streymoy, ad. ,
PM m.fl.
1995: 23.4-20.5, Kirkjuböur, Streymoy, ad. ,
EM, DB mfl.
1996: 11.5, Kirkjuböur, ad. , JKJ m.fl.
Det antages, at det er det samme individ, der har optrådt
på lokaliteten i forårsmånederne lige siden 1990, og
måske er det også denne fugl, der blev set ved Tórshavn
i både 1990 og 1991; i så fald er det opregnede antal for
højt. I alle tilfældene har en Strømand han vist stor interesse for hunederfugl.
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Lille Skallesluger Mergus albellus Maront (0,0,1)
1994: 13.-14.5, Vágseidi, Suduroy, ad. , PM
og RJ.
Første forekomst. På Island er den fundet otte gange
t.o.m. 1994.

Stor Skallesluger Mergus merganser Tannont
(6,8,5)
1993: 6.4-13.6, Toftavatn, Eysturoy, ad. , NK,
EM og JKJ. – 9.12-1.4, omkring Toftir, Eysturoy, ad.  og fra januar/februar 1994 yderligere 2 , NK.
1995: 17.-18.2, Skálabotnur, Eysturoy, 2 ad.
, NK. – 12.5, Skálabotnur, Eysturoy, ad. ,
JKJ m.fl.
1996: 6.2-10.3, Nólsoy, , JKJ.
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Omstændighederne ved fundet af disse to skadede fugle
er ikke typiske. Fra andre år er der bl.a. flere rede- og
ungefund, senest i 1988-89 (Jensen & Kampp 1990).

Vandrikse Rallus aquaticus Jardarkona (-,10,3)
1994: 5.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
– 7.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
1995: 27.-28.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm.,
JKJ.
Alle tre fugle blev fanget i den nye helgolandsfælde, som
står i en have i bygden (se også kommentar i Sørensen
1988).

Trane Grus grus Trani (4,6,1)
1995: 10.-20.3, Nólsoy,  fundet død 21.3, KT,
JKJ m.fl.

Det opregnede totale antal omfatter både dokumenterede og udokumenterede fund. Langt fra alle observationer er dog indberettet, og arten må anses for at være
stort set årligt forekommende på Færøerne, fordelt over
hele året.

Dette er langt det tidligste fund. De fleste andre har været
i maj/juni.

Havørn Haliaeetus albicilla Havörn (-,0,1)
1995: 9.-11.3, Hvítanes, SJ, JMM m.fl. og 20.3,
Saksunardalur, Streymoy, imm., NK.

Første ynglefund i nyere tid. Arten er tidligere er fundet
ynglende tre gange, senest i 1952 og ligeledes på Sandoy. Fuglene havde karakterer svarende til ssp. islandica.

Flere angivelser tyder på, at fuglen opholdt sig på
Streymoy og nærmeste øer i det meste af februar/marts.
Bl.a. viste en formodet Musvåge fra perioden sig ved
fotodokumentation at være Havørnen. Det seneste dokumenterede fund er helt tilbage fra 1916.

Svaleklire Tringa ochropus Skógstelkur (1,0,1)
1996: 15.9, Lopra, Suduroy, DJJ.

Spurvehøg Accipiter nisus Spurvaheykur (1,4,2)
1995: 28.2, Trongisvágur, Suduroy, MS og BH.
1996: ca 10.11, Sörvágur, Vágar, fundet nylig
død, AH.
Der er hermed to vinterfund, mens de øvrige er fra trækperioderne forår og efterår.

Musvåge Buteo buteo Músvákur (0,0,1)
1994: 19.12, Oyrareingir, Streymoy, ad.  fundet død, HIJ.
Det første fund på Færøerne – og tydeligvis en virkelig
sjældenhed så langt til havs. På Island er arten ligeledes
kun fundet en enkelt gang.

Fiskeørn Pandion haliaetus Fiskiörn (6,3,1)
1994: 29.5, Öravík, Suduroy, 3K  fundet nylig
død, JM.
Fuglen var ringmærket som redeunge i juli 1992 i Sjaunja, Lule Lapmark i Sverige.

Vagtel Coturnix coturnix Vaktil (-,-,2)
1994: 16.5, Klaksvík, Bordoy,  fundet skadet
og taget i pleje, EH. – 21.5, Lítla Vatn, Sandoy,
 trafikdræbt, HW.

Stor Kobbersneppe Limosa limosa Reydspógvi
1994 og 1995: Sandoy, 1-2 par fundet ynglende
i juni-juli, WM og HVC.

Andet fund på Færøerne; det første var 26.5 1970.

Mudderklire Actitis hypoleucos Fjørustelkur (2,?,1)
1996: 14.-28.7, Saksun, Streymoy, ad. med
dununge, SK, JKJ m.fl.
Det første ynglefund på Færøerne og det eneste kendte
fund i den aktuelle 4-årsperiode. Efter ca 10 fund i
begyndelsen af 1980erne har arten ikke været på SUlisten, så det er et åbent spørgsmål om den er så sjælden,
som de manglende indberetninger tyder på.
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Rosenmåge Rhodostethia rosea Brandmási (4,1,1)
1996: ca 1.-9.3, Vestmanna, Streymoy, ad., LO,
BO m.fl.
Den sidste forekomst var i marts 1959.

Polarlomvie Uria lomvia Íslandslomvigi (-,4,2)
1994: 4.7, imm.  fundet dræbt, Seydtorva,
Vidoy, JKJ. – 21.11, Nólsoy havn, 1K  skudt,
MSk.

Tre af de otte fund er fra efteråret, men denne er den hidtil
seneste. Troværdige forlydender melder om endnu en
fugl på Suduroy 1.11 samme år.

Vendehals Jynx torquilla Snúdurkriki (12,4,1)
1992: 26.9, Sumba, Suduroy, fundet død, SV.
Af otte daterede fund fra dette århundrede er de syv fra
september, hvilket svarer til forekomstmønstret på
Island.

Arten er typisk fundet i forbindelse med jagt. Hyppigheden på Færøerne, for ikke at tale om den tidsmæssige
fordeling, er dårligt kendt.

Digesvale Riparia riparia Áarsvala (8,2,2)
1993: 16.5, Mykines, 4-5, PHH. – 13.9, Nólsoy
bygd, Nólsoy, JKJ.

Turteldue Streptopelia turtur Turtildúgva
Med karakterer svarende til ssp. rufescens (også
benævnt ssp. isabellina) (0,0,1):
1987: 3.11, Tjörnuvík, Streymoy,  taget i pleje og derefter død, TM.

Bysvale Delichon urbica Lonasvala
1996: juni-august, Mykines bygd, yngleforsøg,
OJ m.fl.

Fuglen/skindet svarer i detaljer til en særdeles afvigende
form i Egypten og det nordlige Sudan – en lille og meget
rødbrun Turteldue (undersøgelse af 16 skind på Zoologisk Museum i Tring, England). Det er det første fund i
Europa og dermed en af de mærkeligste forekomster på
Færøerne nogensinde, så det kan ikke afvises, at den er
kommet til Færøerne med menneskelig assistance på en
eller anden måde. Men omstændighederne ved fundet
støtter en spontan forekomst, idet det blev gjort allernordligst på Færøerne i en periode med andre fjern-sydøstlige gæster i Nordeuropa og med mange andre østlige
fugle på Færøerne. Fugle af denne race er trækfugle, i det
mindste i den nordlige del af udbredelsesområdet. Racen
bør relativt nemt kunne bestemmes i felten, men den er
dårligt eller slet ikke beskrevet i felthåndbøgerne. En
ganske god, men dog lidt for lys afbildning findes på
tavle 33 i Cramp (1985). Turtelduer af nominatracen ses
årligt på Færøerne, og på Island er der hele 72 fund fra
1979-1993. Den mystiske Turteldue fra Tjörnuvík er
desuden den hidtil seneste om efteråret på Færøerne.

Gøg Cuculus canorus Geykur (10,1,2)
1992: august, Sumba, Suduroy, 1K  fundet
død, SV.
1995: 13.7, Tórshavn, Streymoy,  fundet død,
MWP.
De fleste fund er fra forår og sommer, men tre er ungfugle fra august/september.

En regelmæssig gæst, der tidligere har ynglet to gange.

Gul Vipstjert Motacilla flava Gulerla
Med karakterer svarende til ssp. thunbergi (1,0,1):
1993: 24.5, havet vest for Suduroy, fundet død
på fiskebåd, MSk.
Det andet fund af den nordskandinaviske race. Almindeligst forekommende er ssp. flava, men desuden er den
britiske flavissima fundet fire gange. SU tager kun stilling til fugle, der er bestemt til race.

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes Músabródir
Med karakterer svarende til ssp. troglodytes (0,2,1):
1995: 20.-31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm.,
JKJ.
Hermed er en givetvis skandinavisk Gærdesmutte for
tredie gang fanget på Nólsoy. De to første var i november 1989 og november 1990.

Blåhals Luscinia svecica Blákriki (2,6,1)
1993: 14.6, Munkagrunnurin syd for Suduroy,
 fundet død på fiskebåd, KS.
Det hidtil seneste fund fra foråret. I alt fem fund er fra
maj/juni og fire fra september.

Græshoppesanger Locustella naevia Urniljómari
(0,0,1)
1994: 9.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
En ny art for Færøerne, og en "fornem premieregæst" i
den nyopstillede helgolandsfælde.

Dværghornugle Otus scops Lítil kattúla (1,0,1)
1995: 11.8, Húsavík, Sandoy,  trafikdræbt,
KSø.
Det andet fund på Færøerne, idet det første var i maj
1954. På Island er arten truffet fem gange.

Hærfugl Upupa epops Herfuglur (6,1,1)
1993: 9.11, Klaksvík, Bordoy,  fundet afkræftet og senere død, MO.

Kærsanger Acrocephalus palustris Fenljómari
(0,1,1)
1995: 30.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
Første fund var i juli 1991. Færøerne har en helt anden
fordeling mellem Kærsanger og Rørsanger (nedenfor)
end Island: Kærsanger 2 og Rørsanger 19, mod Islands
Kærsanger 8 og Rørsanger 8 (alle efterår). På Island har
man for nylig foretaget en revurdering af fundene af de
to arter (G. Pétursson in.litt.).
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Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Royljómari
(2,6,11)
1993: 1.10, Tórshavn, Streymoy, taget i pleje og
død, JD. – 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 4 ringm.,
JKJ. – 5.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
– 9.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringm., JKJ.
– Primo okt., Skopun, Sandoy, fundet død, RS.
1995: 5.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
– 11.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
De i alt ni fugle fra oktober 1993 udgør næsten halvdelen
af totalen på 19. De syv er fra månederne maj-juli (nogle
af dem bestemt på sangen), mens resten er ringmærket eller
fundet døde relativt sent på efteråret, mellem 17.9 og
22.10. Derudover er der flere gange set ikke-artsbestemte
"Rørsanger-typer" i denne efterårsperiode.

Gulbug Hippolais icterina Gulljómari (0,2,2)
1996: 24.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
– 15.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
De to første fund var 19.6.81 og 1.9.88.

Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus
Nilksljómari (4,16,4)
1993: 23.9, Sandoyarbanka, død på fiskebåd,
OS. – 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
– 3.10, Frodba, Suduroy, ringm., WM.
1996: 3.11, Midvágur, Vágar, taget af kat, ES.
De i alt 24 fund er fra 20.9 til 3.11, så fuglen fra 1996 er
den hidtil seneste. Til sammenligning er der kun fundet én
Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus. På Island er
dette forhold endnu mere udtalt, i alt 49 Hvidbrynede
Løvsangere og ingen Fuglekongesanger t.o.m. 1994.

Lille Fluesnapper Ficedula parva Smánápur (1,3,1)
1995: 28.6, Nólsoy bygd, Nólsoy,  ringm.,
JKJ.
De fire tidligere fund er alle fra september/oktober.

Pirol Oriolus oriolus Gyllingur (2,4,1)
1992: 1.6, Sumba, Suduroy, imm.  fundet død,
DPD.
En typisk forekomst, idet alle 7 fund er fra ult. maj til pri.
juli.

Allike Corvus monedula Rókur
Med karakterer svarende til ssp. spermologus:
1995: 15.11, Tórshavn, 1K  fundet død, DJ.
De fleste færøske Alliker ligner den mørke, britiske
spermologus (se også Sørensen & Jensen 1991 og Sørensen 1988). Kun Alliker, der forsøges bestemt til underart,
skal forelægges SU.

Grønirisk Carduelis chloris Grönigda (12,0,2)
1994: ca 1.5, Hoyvík, Streymoy, BS. – 4.11,
Suduroyarbanka sydøst for Suduroy, imm.  død
på fiskebåd, HN.
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Sidste forekomst var i 1949, så to nye fugle inden for
samme år er overraskende. De fleste tidligere fund er fra
ult. september til december, men der er også et enkelt fra
ult. april. Et lignende forekomstmønster findes også på
f.eks. Shetland, hvor arten er en meget fåtallig trækgæst,
sandsynligvis fra Norge (Thom 1986). Arten er aldrig
truffet på Island.

Stillits Carduelis carduelis Fagurígda (0,0,1)
1993: 27.10, 40-60 sømil VNV for Streymoy, ad.
 fundet afkræftet på skib og senere død, via DB.
Ny art for Færøerne. Det nærmeste yngleområde er i
Storbritannien, men på de nordskotske øgrupper er den
kun en fåtallig og sporadisk gæst, og den er aldrig fundet
på Island (Thom 1986).

Karmindompap Carpodacus erythrinus Rodaígda
(1,3,5)
1993: 2.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., JKJ.
1994: 6.-14.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm.,
PHH og JKJ. – 12.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2
heraf 1 ringm., JKJ.
1995: 4.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., JKJ.
1996: 24.8, Nólsoy bygd, 1K ringm., JKJ.
Fuglen 2.10.93 var mærket på Fair Isle 14 dage tidligere,
hvilket bestyrker teorien om, at færøske efterårsfugle er
på omvendt træk mod nordvest. I alt er der nu set syv
fugle i tiden 22.8-2.10, og fra forårstrækket desuden tre
12.5-4.6. Den tydelige stigning i antallet af forekomster
skyldes artens ekspansion i Nordvesteuropa samt en
mere effektiv ringmærkning på Nólsoy siden 1994.

Dompap Pyrrhula pyrrhula Prýdisígda (2,6,-)
1991: marts/april, Klaksvík, , EH og TT.
1994 og 1995: 21.10.94-16.5.95, stort set hele
Færøerne, invasionsagtig forekomst: i alt 80100 individer indberettet af mange observatører.
Invasionen 1994-95 er dokumenteret for SU med en
række fotos, og bl.a. blev der ringmærket fire fugle på
Nólsoy. De indberettede fugle er derfor godkendt samlet,
og ved vurdering af antallet er der forsøgt korrigeret for
gengangere i materialet. De første to fugle under den helt
usædvanlige invasion blev set på Nólsoy 21.10, samtidig
med de første på Island (Tráinsson et al. 1995), mens
invasionens start på Shetland blev registreret 19.10
(Shetland Bird Club Newsletter 99). Efter midten af
november var der færre Dompapper på Færøerne, men
småflokke og enlige blev set langt hen på foråret, til sidst
især ved Tórshavn og Klaksvík. De sidste tre sås 16.5 i
Klaksvík.

Forkastede sager
Records not accepted
Hætteværling Emberiza melanocephala 1994: 9.5, Fuglafjördur, Eysturoy, ad. .
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Observatører
AH Arnjohn Hvitklett, AM Abraham Mikladal, AP Aksal Poulsen,
AS Alf Sørensen, BH Borghild Hentze, BO Bergur Olsen, BS
Bergur Stórhamar, BSi Bernhard Simonsen, DB Dorete Bloch, DJ
Dánjal Jespersen, DJJ David J. Jutson, DPD Daniel Peter Djurhuus, EH Eskil Hansen, EM Erik Mortensen, ES Eydbjört Simonsen,
FC Finn Clemensen, HIJ Hans Ib Jacobsen, HJ Hergeir Jacobsen,
HL Helgi Laksafoss, HN Hans Niclasen, HVC Henrik Vang Christensen, HW Henrik Warming, JC Jóannes Christensen, JD John
Danielsen, JHH Jógvan Helgi Hansen, JKJ Jens-Kjeld Jensen, JM
Jórun Mortensen, JMM Johan Marius MacDonald, KS Kent Skyt,
KSø Kári Sørensen, KT Kjeld Thomsen, LO Leivur Olsen, MJ
Mikkjal Joensen, MJu Morten Justesen, MO Martin Olsen, MS
Martin Strøm, MSk Marner á Skúr, MWP Morten Winther Poulsen, NJA Nils Jákup Absalonsen, NK Nils Kristensen, OJ Oskar
Joensen, OS Otto Sjóstein, PHH Petur Hans Hansen, PM Poul
Magnussen, RJ Rógvi Johannesen, RS Rósing Skorá, SB Svenn
Berg, SJ Símon Joensen, SK Sven Krosstein, SN Sigmar Nysted,
SV Snæbjørn Vestergård, SvV Sven Vikstrand, TM Thora Magnussen, TT Thorstein Thomsen, UM Ulf Munthe, WM Willy Mardal.

Summary
Rare birds in the Faeroe Islands in 1993-1996
In 1993-1996 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget/SU) accepted 91 records from the Faeroes.
Six species were new to the Faeroese list: Mute Swan
Cygnus olor, Steller’s Eider Polysticta stelleri (2 records), Smew Mergus albellus, Common Buzzard Buteo
buteo, Grasshopper Warbler Locustella naevia, and
Goldfinch Carduelis carduelis. Second-time records
were Great Crested Grebe Podiceps cristatus, Green
Sandpiper Tringa ochropus, Eurasian Scops Owl Otus
scops, and Marsh Warbler Acrocephalus palustris. A
new sub-species, even to Europe, was "Egyptian" Turtle
Dove Streptopelia turtur rufescens, with date, locality and

other circumstances suggesting a vagrant rather than an
escape. The bird is preserved as a skin. New as a breeding
species was Common Sandpiper Actitis hypoleucos.
The details given are 1) year and date, 2) locality and
island, 3) number of birds if more than one, 4) sex if
known, 5) other details, e.g. død = dead, ringm = ringed,
6) initials of observer(s). – The three numbers in brackets
following the species name refer to the total number of
records (not individuals) in the Faeroes before 1979,
from 1979-1992, and from 1993-1996, respectively.
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