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FORORD 
 

Med en alt for lang pause på 21 år afholdt DOF Travel endelig igen stortur til Færøerne. Turen blev 
arrangeret i samarbejde med det færøske selskab 62oNord, og flyrejsen foregik med det ligeledes 
lokale Atlantic Airways. Der var bustransport en god del af tiden med Giljanesbusser samt færger 
fra Streymoy og udflugtsejladser fra Sand og Vestmanna samt på Sørvágsvatn, og desuden guidet 
nattur med Jens-Kjeld Jensen på Nólsoy. Overnatning var på 62oNord-Hotel i Sørvág, Hotel Streym 
i Torshavn, Det blå Hus på Mykines samt en enkelt ”halv” nat i Royndarhusið på Nólsoy. Altså alt i 
alt 10 dage i juni med fuldt program. Turens pris pr. deltager i dobbeltværelse med kvartpension 
samt yderligere nogle måltider beløb sig til kr. 12.700.  
 
På forhånd var der noget forsigtige forventninger til specielt havfuglene pga. forhåndsmeldinger om 
endnu en dårlig ynglesæson med begrænsede føderesurser i havet særligt for lunde, lomvie og 
havterne, og det var da også også en af grundene til, at turen var lagt tidligt på sæsonen, så flest 
mulige havfugle stadig kunne være var knyttet til ynglestedet. Desuden gik der melding om en lang, 
ekstremt kold og tør periode til langt ind i juni, med det resultat at græsset dårligt var begyndt at 
spire, og at det nærmest lignede tørke. Følgerne var problemer for fårene og i det mindste et 
forsinket yngleforløb for fjeldhedefuglene. Med alle disse forbehold blev vi heldigvis glædeligt 
overraskede med fantastiske oplevelser med lunder på land, lomvier på deres hylder, havterner så 
småt i gang i hvert fald i en enkelt koloni, og på fjeldheden de fleste steder så det heller ikke helt så 
slemt ud som frygtet, og odinshønsene var direkte en positiv overraskelse. Også de to arter kjover 
havde det godt men de kan jo også snylte på de andres problemer. Det fortsat noget kolde vejr over 
fastlandet i sydøst betød til gengæld, at vi så færre gæster på forlænget træk, end det nogle gange 
kan forekomme netop i juni. Det samlede antal registrerede arter på 70 er bestemt meget 
tilfredsstillende og kan sammenlignes med de to seneste DOF-ture til Færøerne i juli i 1991 og 
1985, som på 14 dage og begge hver med to hold, og som begge nåede 69 arter.       
 
Set fra undertegnede var turens afvikling og fugleoplevelserne ”ikke så ringe endda”, og det blev 
selvfølgelig ikke dårligere af, at stemningen i gruppen var helt i top. Godt kammeratskab og humør 
samt en ubændig lyst til at være med hele tiden, eventuelt også som opdagelse på egen hånd, var 
dejligt at være med til. Og dette er en depeche, der meget gerne må gå videre til et forventet nyt 
færø-hold allerede i 2013. Derfor tak til alle: 
 
Birte Andersen, Allan Bøgedal, Bruno Clematide, Lene Dalsgaard, Carsten Enevoldsen, Karsten 
Hansen, Kirsten Hansen, Mary Holm-Larsen, Karen Lang, Flemming Lang, Lene Lundberg, Åse 
Avnsbjerg, Lone Nilsson og Steen Rasmussen. 
 
Der skal være en særlig tak til Allan Bøgedal og til Karen og Flemming Lang for dejlige billeder til 
rapporten, til den færøske ornitologiske forening, FFFF, for det gode samvær på Mykines og til 
Jens-Kjeld Jensen for inspireret guidning på Nólsoy.    
 
Søren Sørensen                  
Bratskovvej 1 B, 2720 Vanløse  
marie.soren@mail.tele.dk  
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TURGENNEMGANG 

vejr, begivenheder og lokaliteter 

 

Lørdag d. 16. juni  
Vi ankom planmæssigt til Vágar Lufthavn efter en tur med den sædvanlige gode og gratis service 
hos Atlantic Airways. Efter installering på det pæne 62oN Hotel lige op ad startbanen bevægede vi 
os så på første færd ud i den forfriskende, rene luft.  
 
Temperaturen viste 8o, noget under normalen, og med en let vind fra nord, halvskyet og god sigt, 
var det noget, der blev ganske typisk for mange af dagene under opholdet. Forud havde Færøerne 
haft en månedlang periode med meget koldt vejr, med vinde omkring nord og stort set ingen 
nedbør. Færingerne beklagede sig da også meget over den stærkt forsinkede sommer, og græsset der 
ikke var begyndt at gro rigtigt pga. tørken – fårene og fuglene havde det skidt, fortalte de os. 
 
Men umiddelbart uden for hotellet blomstrede engkabbelejer og plettede gøgeurter i mængde, og 
skærpibere, småspover, dobbeltbekkasiner, strandskader og en enkelt hjejle var stærkt 
territoriehævdende. Sørvágur gav os de første indtryk af en nydelig og meget fredelig færøsk by, og 
på sandfladen ved fjorden var der vadefugle og måger at studere – med ynglende mallemukker højt 
oppe på klipperne og konstante småflokke af rider, der trak til og fra vaskeplads ved Sørvágsvatn. 
De første alm.kjover og storkjover samt klippeduer og en rødstrubet lom blev det også til.     
 
 
Søndag d. 17. juni  
Ved morgenbuffeten på hotellet skulle vi stadig lige vænne os til storkjove, der kunne ses gennem 
panorama-ruderne, og i de grønne omgivelser var naboskabet til lufthavnen hurtigt glemt. Men vi 
skulle videre til de egentlige oplevelser og blev transporteret til havnen, hvorfra det med en 
hurtigbåd gik videre til Mykines. Der var et par lette byger undervejs, og ellers smuk udsigt til 
Tindholmen og rider og suler i luften samt alkefugle, især lunder på vandet inde under Mykines-
fjeldene. 
 
På øen blev vi hjerteligt modtaget af en lille gruppe fra Færøernes Ornitologiske Forening, FFFF, 
som efter aftale tilbragte weekend og de næste par dage sammen med os. Og vi kunne som en start 
se havnens omgivelser an med bl.a. tejster, rider, mallemukker og lunder. I øvrigt rykkede vi ind i 
Kristianshus samt et par nabohuse, hos Katarina og Esbern, og følte os straks hjemme og godt 
beværtet mellem de små græsklædte huse. Munk og gransanger blev fundet omkring kvan-
kirkegården, og gærdesmutte, muse-bror, sang sine kraftige triller omkring åen. 
 

 
foto: Søren Sørensen 
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Allerede denne første eftermiddag tog vi turen op gennem lunde-landet, som rigtig nok var meget 
tyndt besat af lunder, men med mange fugle liggende nedenfor på vandet, og på nogle enkelte 
hylder var der godt besat med lomvier. De fleste af os fortsatte herefter ud over broen mod sulerne 
på stakkene på Holmen – et fantastisk syn både på afstand og tæt på. En grumme episode her og 
også et par steder mere var svartbage, der havde specialiseret sig i at fange lunder i luften, til 
gengæld var den menneskelige lundefangst blevet aflyst . Vi nød den landskabelige storhed op mod 
fyret og med udsigt til de mange gråsæler nedenfor. Herefter gik det tilbage langs kammen mod 
havet med suler og mallemukker i luften og siddende på de nærmeste hylder på kort afstand.       
 

 

Mandag d. 18. juni  
Vi vågnede op til en af de få dage på turen med usigtbart vejr og nogle byger med finregn. Skyerne 
lå lavt, og sigtbarheden forsvandt helt, allerede når vi kom kort op i udmarken. Faktisk kunne tåge-
stemningen nydes som noget yderst færøsk med alle fjeldhedefuglene til stede, specielt lige oven 
for bygden, hvor de mange stemmer skar sig gennem finregnen, og stenpikker, alm.kjove, 
dobbeltbekkasin og småspove pludselig dukkede op lige foran os. En kjove fandt sig således i, totalt 
ublufærdigt, at tømme en strandskade-rede lige for næsen af hele vores gruppe. I forbindelse med 
en stor ride-vaskeplads var der pludselig en dværgmåge til stede - oplevelsen var sjælden og ganske 
fantomagtig i virvaret af de mange rider, og fuglen blev ikke fundet senere.  
 
Om eftermiddagen, hvor skyerne trak sig en smule højere op, var vi en del der vovede os noget 
højere op i udmarken i den specielle tågestemning. Og ellers tilbragte andre tiden i bygden og lærte 
stedet at kende. I det hele taget var det hensigten med disse første dage på Mykines, at gruppens 
deltagere netop også kunne vælge at søge rundt på egen hånd og på andre tidspunkter vælge at være 
sammen ude eller indendørs til kaffemik eller spisning i cafeen. Ganske særlig hyggeligt og intimt 
blev det sidst på aftenen, hvor vi alle gæstfrit var inviteret til laksesuppe hos vennerne fra FFFF. 
Andrea leverede en yderst velsmagende færøsk-fransk anretning, og snakken gik muntert til den 
lyse nat.        
 

 
foto: Karen og Flemming Lang 
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Tirsdag d. 19. juni  
Denne dag var det klare vejr tilbage. Om morgenen overskyet, køligt omkring 6o  og vinden 
omkring nordøst – i løbet af dagen med gradvist færre skyer og sidst på eftermiddagen næsten 
skyfrit, stille og derfor varmt. Vi valgte fra morgenen at aflægge besøg endnu en gang på fjeldheden 
ovenfor bygden og så se, hvor langt op vi havde lyst til at nå. Specielt kjoverne var overdådige i det 
gode vejr, først kolonien af alm.kjove med alle farvevarianter, fugle i luften, på jorden og afledende 
i klovnedans ved de besatte reder. Et niveau højere oppe var det storkjoverne, der dominerede, og 
specielt på nedturen blev de forventeligt ganske nærgående i deres eget terræn. Det var også her hos 
storkjoverne, vi fandt en nyligt nedlagt (ikke skudt) og delvis fortæret kortnæbbet gås – muligvis 
samme fugl som vi havde set flyvende et par dage før. Det skal også nævnes, at en lille gruppe 
nåede helt op på toppen af Knukur og andre næsten derop – til en udsigt over havet og øerne, der i 
det gode vejr var guderne værdigt. 
 
Om eftermiddagen begyndte lunderne så for alvor at komme på land i lundelandet, og bl.a. for 
fotograferne var der her noget ekstra at gå efter. Flere og flere fugle blev aktive ovenfor hullerne, og 
man kunne helt glemme, at ynglesæsonen var i gang med at kollapse endnu et år pga. fødemangel – 
men altså ikke i disse timer. - Hen under midnat gik vi endnu en gang turen ud i lundelandet, for at 
se om der var stormsvaler i aktivitet især på Holmen, men største oplevelse var så afgjort, at 
aftenens lunde-ringe, rundflyvning foran kolonien, nu var afløst af adskillige grupper af tillidsfulde 
lunder stående specielt på skråningerne mod havet, som signalerede en efter omstændighederne flot 
lunde-land-komme-dag. Det gjorde det ikke mindre stemningsfuldt, at der var masser af lys på 
himlen også hen over midnat. Til gengæld måtte vi så finde os i, at der aldrig kom gang i 
stormsvalerne. Det blev kun til en enkelt stor stormsvale, der smuttede i hul uden at give et kny fra 
sig.    
        
 
Onsdag d. 20. juni  
Fra morgenen og resten af dagen var vejret stadig fint, halvskyet med meget sol, og en svag vind 
mest omkring syd. Inden vi forlod Mykines, fik vi også konstateret, at der stadig var gang i lunderne 
med gode lunde-ringe, og vi fik en behagelig sejlads den smukke vej tilbage til Vágar. 
 
Bussen ventede os i Sørvág, og vi kørte så direkte til Hotel Streym i hovedstaden gennem diverse 
tunneller. Efter indkvartering gik vi ud i byens centrum og tog bybussen, gratis, til det smukke 
Nordens Hus til en noget sen frokost. Herefter var der frit slag, men de fleste var på kunstmuseet, 
Listaskálin, med de færøske mestermalere, og herfra kunne vi så gå ud i parken, Viðarlundin, med 
skandinavisk sommerstemning, både hvad angik temperatur og fugle, som syngende løvsanger og 
rødhalse samt flere grønsiskener. To fældende mandarin-andrikker, som vel at mærke selv har 
fundet til Færøerne, så mere eksotiske ud. – Tilbage i Tórshavn centrum blev vi spredt til sight-
seeing og aftensmad i diverse smågrupper.   
 

 

Torsdag d. 21. juni  
Der var fri formiddag før det lange døgn på Nólsoy, men lige foran vores hotel var der masser af 
aktivitet på vandet bl.a. med mængder af havterner og rider og desuden alm. skråper, som indtil da 
kun var set i ganske få eksemplarer. Det viste sig, noget usædvanligt, at mange af skråperne rastede 
på vandet ganske tæt på kysten lige nord for hotellet. Vejret var letskyet med god sigt og let vind fra 
sydøst, og ophobningen af fouragerende havfugle må have været betinget af pålandsvind og 
tilgængelig føde i sundet. 
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Vi ankom til Nólsoy først på eftermiddagen, og efter indlogering i forsamlingshuset med soveposer 
og grej fik vi frokost i den hyggelige Kaffistova. Herefter var der tur til fjeldheden syd for bygden 
med havterne-kolonien noget tyndt besat, men dog med gang i aktiviteterne som det eneste sted 
under turen. Også de andre hedefugle var repræsenteret, dog her på Nólsoy med ringere tæthed, end 
man ville forvente af biotopen og givetvis et resultat af tørken. En rigtig Nólsoy-art, klippedue, var 
selvfølgelig til stede. 
 
Inden natteudflugt med Jens-Kjeld var vi på besøg i hans værksted, og hen mod midnat gik vi så 
alle turen med ham ud til den mægtige ur på østsiden med lunder og ikke mindst små stormsvaler. 
Også denne nat var der meget lys på himlen men dog gradvis mere skyet hen over midnat, og der 
var masser af lyd fra stormsvale-hullerne og flyvning rundt lavt over terrænet. De medbragte 
spejlnet blev sat op og fangede øjeblikkelig fugle, med en stribe genfangster af fugle mærket på 
stedet i årene før. Faktisk blev det så intenst, så vi ganske hurtigt lukkede nettene igen og så bare 
sad og nød stemningen. Vejen tilbage i morgenlyset var lang for et par af de dårligst gående, men 
også med denne omkostning var denne årets korteste nat et af turens fine højdepunkter.           
 

 

Fredag d. 22. juni  
De første formiddagstimer efter mogenmaden var de fleste på udkig omkring havnen på Nólsoy, og 
det resulterede bl.a. i to rødstrubede lommer og en islom, og mest hektisk blev det ved meldingen 
fra Lene og Bruno om forbitræk af to langfinnede hvaler, tilsyneladende spækhuggere. Ellers havde 
vi nogle fredelige timer på øen med syngende solsort og gransanger på en stille morgen med stadig 
let sydøstlig vind og god sigt. 
 
Tilbage i Tórshavn kørte vi efter middag med bussen mod Kirkjubø, og undervejs forbi Velbastað 
var der allerede velkendte vadefugle og desuden også vibe og stor kobbersneppe. Ved Kirkjubø så 
vi den delvis indpakkede Magnus-katedral og den endnu ældre Olavskirke, og vi fik en interessant 
præsentation af stedet af kongsbonden selv med kaffe og kage i glasstuen og besøg i røgstuen. 
Udenfor gården mod holmen var der bl.a. godt med ederfugle og to sangsvaner. Sidst på 
eftermiddagen tilbage i Tórshavn blev resten af det lange døgn givet fri til opdagelser i storbyen.    
 
 
Lørdag d. 23. juni  
Usædvanligt for denne tur men mindre overraskende for en sommerdag i Tórshavn hang skyerne 
lavt og gav tågevejr fra morgenstunden. Heldigvis lød dagens program på heldagstur til Sandoy, og 
som forventet var situationen meget bedre da vi ankom til øen. Allerede ved den anden sø oven for 
Skopun blev der fundet odinshøns, her i alt 5 fugle, en art som er gået jævnt tilbage på Færøerne. 
Det solide fund vakte derfor jubel og gav god obs og gode skud for fotograferne, og så var det 
tilmed ikke slut med det, idet der også blev fundet 3 ved næste stop ved Sandsvatn. Karen havde 
påtaget sig den gode vane at opdage odinshønsene, og sammen med især Åse var disse to i det hele 
taget kontstant på stikkerne – dejligt med dygtige damer! Udover odinshøns så vi godt med fugle 
ved Sandoys søer, og nye arter for turen var rødben, storskarv og bramgås. Den sidstnævnte var 
tilmed med mindst 12 ynglepar med unger set i løbet af dagen, i alt over 100 gamle fugle, og altså 
en art der har etableret sig meget kraftigt. 
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foto: Søren Sørensen                                                                                                                                                foto: Karen og Flemming Lang 

 
Fra kl. 11 og de følgende 3½ time var vi på sejlads i en mindre båd langs hele vestsiden af Sandoy, 
idet vi pga. vindretningen havde fravalgt Skuvoy. Men et super valg under alle omstændigheder. 
Den lille elegante båd klarede den periodevis lidt hårde sø, og vi kom om i læ af Sandoys meget 
imponerende fuglefjelde, godt besat af især lomvier og færre alke, og der var syn for sagn, at dette 
er kerneområdet for de færøske lomvier. Ud over en større gruppe topskarver var der andre af de 
sædvanlige havfugle og også 2 odinshøns, der allerede nu var kommet på åbent hav. Bådføreren 
viste sin evne til at fløjte nysgerrrige gråsæler frem til båden, og en mindre storhval blev set ganske 
kortvarigt, sandsynligvis en sejhval. 
 
Tilbage på Sandoy igen var vejret nu helt sommerligt med sol og varme, og hvis ikke før, så 
oplevede vi nu, at vi godt ville have haft mere tid i disse fuglerige omgivelser, selv om vi havde stor 
hjælp af at have vores bus til rådighed hele dagen. Ved Gróthúsvatn var der sammen med 
bramgæssene en enkelt ren kanadagås og overraskende få grågæs. Ved sydenden af Sandsvatn var 
det usædvanlige 2 gravænder og sangsvaner sammen med en sort svane – sidstnævnte var allerede 
meldt ud for stedet en måned tidligere. En spidsand ovenfor Sandsvatn rundede dagen af, og endelig 
var der tilbageturen via færgen fra Skopun til Gamlarætt og hjem til hotellet.        
 
 
Søndag d. 24. juni  
Dagen bød på bustur nordpå i godt klart vejr med vinden tilbage i nordøst. Langs fjorde og sund 
kom vi først til Saksun for bunden af den lange dal. De sædvanlige dalfugle var suppleret af rødben 
og mere overraskende en mudderklire, der fløj op fra kanten af den næsten tørlagte å. Kirken og 
fjordindløbet var omspændt af den fineste lille regnbue, og storkjover og alm. kjover markerede sig 
i luften. Selv en rødstrubet lom tog en flyvetur lige hen over os. 
 
Ved et kort stop ved Hvalvík gik vi en tur i den lille lund og så inden for i den lille trækirke, og 
videre nordpå over på Eysturoy kom vi herefter frem til Eiði. Vi spiste den medbragte madpakke 
ved bygdens lille sø med et lille udvalg af ænder inklusiv en knarand, 2 par pibeænder  og 4 
sangsvaner. Søen var udsat for et projekt som for en periode havde tørlagt dele af den, et projekt 
som af gode grunde har givet et ramaskrig blandt naturfolkene.  
 
Fra Eysturoy kørte vi tilbage til Streymoy for i Vestmanna at sejle med udflugtsbåden til de 
turistmæsigt bedst kendte fuglefjelde på vestsiden af øen. Vi sejlede under klippevægge med flere 
hundrede meters frit fald og langs basaltformationer med søjler, udhæng og huler i naturens frie, 
smukke konstruktioner. Lomvier, nogle få alke og lunder tog sig godt ud i disse flotte omgivelser, 
men antallene kunne langt fra måle sig med, hvad vi så på Sandoy.  
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Fra Vestmanna kørte vi så ”hjem” til turens udgangspunkt, hotellet i Sørvág, og om aftenen fejrede 
vi den sidste aften i fællesskab med endnu et godt måltid. Denne gang var det mere dansk end 
færøsk, ikke laks eller anden fisk, men svinekam og med rødgrød til dessert, vel at mærke af 
færøske rabarber.               
 
 
Mandag d. 25. juni  
Afrejsedagen var begunstiget af det fineste vejr, næsten skyfrit og stille, og temperaturen, der i løbet 
af de næste timer løb op mod 15o.  Dagens udflugt var heller ikke helt almindeligt, idet vi kom på 
sejltur på Sørvágsvatn i en ombygget campingvogn! For enden af søen så vi landets største 
vandfald, Bøsdalafoss, som dog var noget begrænset i sin udfoldelse af mangel på nedbør. Til 
gengæld var omgivelserne og kystlinien helt suveræn flot, og vores bådfører var en fremragende 
fortæller til at berette om alt fra laver og til de store stenblokke, som nyligt var flyttet rundt af 
havets kræfter her 30 m over havniveau. Ikke at forglemme fik vi serveret lækker hjemmebag og 
kaffe om bord, og vi fik sagt pænt farvel til rødstrubede lommer og kjover af begge slags. – Tilbage 
mod Danmark forløb alt som det skulle. 
 
  
 

 
En tåget dag på Mykines: størstedelen af holdet sammen med vennerne fra FFFF. 
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LISTE OVER FUGLENE 
tal og kommentarer 

 
 
Rødstrubet Lom Gavia stellata 
1 i Sørvágsfjørður16/6  /  1 ved Skansen, Tórshavn 21/6  /  2 ved Nólsoy havn 22/6  /  1 ved 
Kirkjubøur 22/6   /   1 ved Saksun 24/6  /   1 ved Eiði 24/6  /  2 i Sørvágsvatn 25/6. 
 
Islom Gavia immer  
1 i 1.sommerdr. ved Nólsoy havn 22/6.  
 
Mallemuk Fulmarus glacialis . 
Meget almindelig i farvandene og fundet ynglende i forventeligt omfang. 
 
Almindelig Skråpe Puffinus puffinus 

Enkelte set primært fra havnen på Mykines  /  120 rastende og fouragerende få hundrede m fra 
kysten ved Hotel Streym  sammen med en tusindtallig flok havterner 21/6, hvilket absolut er 
ekstraordinært dér  /  8 fra båden til Nólsoy samme dag. 
 
 

 
Foto: Karen og Flemming Lang 

 
Lille Stormsvale Hydrobates pelagicus  
9 fanget (de fleste tidligere mærket) i løbet af 20 minutter, ca. 12 hørt fra redehul og mange set på 
en relativ lys nat i kolonien på Nólsoy mellem 21-22/6. 
 
Stor Stormsvale Oceanodroma leucorrhoa  
Blot en enkelt blev set, da den smuttede til køjs uden lyd på Mykinesholmur om natten før 20/6. 
 
Sule Morus bassana  
Kolonien på Mykinesholmur så ud til at være besat i normalt omfang. Der var mange 3- og 4K-
fugle til stede, mens 2Kérne normalt først viser sig lidt senere. I farvandene rundt omkring i løbet af 
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turen blev der naturligvis også set en del, men både dér og omkring Mykines var der få fiskende 
fugle, som tegn på at føden bliver hentet andre steder.    
 
Storskarv Phalacrocorax carbo  
En (ældre) fugl rastende inde i Sandsvatn 23/6 kunne ikke tjekkes som mulig Mellemskarv. 
 
Topskarv Phalacrocorax aristotelis  
Enkeltfugle og smågrupper blev set en del steder. Største samlede antal var 40 ved Salthøvdi, 
Sandoy 23/6. 
 
Sangsvane Cygnus cygnus  
4 Leynavatn og Mjáuvøtn 21/6  /  et par ved Kirkjubøur 22/6  /  2 ved Gróthusvatn og 7 ved 
Sandsvatn  23/6  /  2 par ved Eiði 24/6. 
 
Sort Svane Cygnus atratus 
En sammen med Sangsvaner ved Sandsvatn 24/6 (var opdaget samme sted ca. en måned tidligere). 
 
Kortnæbbet Gås Anser brachyrchynchus 
En flyvende over Mykines bygd 17/6 er meget sen på forårstrækket og tyder på en svækket, 
forsinket fugl. En nyligt-død fundet i Storkjove-territoriet højt oppe på Mykines 19/6 kunne derfor 
sagtens være samme individ, som var aflivet og påbegyndt ædt af Storkjover.  
 
Grågås Anser anser  
Smågrupper set på Vágar, Streymoy og Sandoy.   
 
Canadagås Branta canadensis  
1 ren og 2 hybrider med Grågås ved Gróthusvatn 23/6 var alt, hvad der kunne ses af den store 
bestand fra 90érne.   
 
Bramgås Branta leucopsis 
Mindst 9 par med unger og herudover mindst 90 fugle alene ved Gróthusvatn udgør nu den meget 
store gåse-bestand på Sandoy. Første ynglefund var i 1988, og arten har dermed nu fået lov til at 
erstatte den af mennesker begrænsede bestand af Canadagås samme sted.   
 
Gravand Tadorna tadorna 

2 i sydenden af Sandsvatn, Sandoy 23/6. Arten er stadig yderst fåtallig og først for nylig taget af 
SU-listen. 
 
Mandarinand Aix galericulata  
2 hanner i fremskreden eklipsedragt i Viðarlunden, Tórshavn 20/6 og 22/6 – kan være de samme 
som var set på Viðoy i maj. Og fuglene var tydeligvis mobile, idet der i juli samme sted blev set én 
eller ingen fugl.  
 
Pibeand Anas penelope  
2 på Gróthusvatn 23/6  /  4 (2 par) ved Eiði  og 1 på Mjáuvøtn 24/6. 
 
Knarand Anas strepera 
1 han ved Eiði 24/6. 
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Gråand Anas platyrhynchos  
I mindre antal på Vágar, Streymoy og Sandoy og desuden 2 på Mykines 18/6. 
 
Spidsand Anas acuta 
1 han ved Heimara Halsavatn, Sandoy 23/6. 
 
Troldand Aythya fuligula  
3 på Mjáuvøtn 20/6  og 15 24/6  /  6 på Sandsvatn 23/6  /  6 ved Eiði 24/6  /  3 på Sørvágsvatn 25/6. 
 
Bjergand Aythya marila  
1 hun på Mjáuvøtn 24/6. 
 
Færøsk Ederfugl Somateria mollissima faroeensis  
Almindelig ved kysten rundt omkring. 
 
Toppet Skallesluger Mergus serrator  
Set ved kysten og i flere søer enkeltvis eller i små antal. 
 
Strandskade Haematopus ostralegus  
Almindelig rundt omkring, men den kolde, tørre periode betød en vurderet meget tynd fordeling af 
yngleparrene. Få reder blev set og første par med unger blev set ved Saksun 24/6. Der var 
flokdannelse en del steder med den største på 50+ ved  Eiði 24/6. I løbet af juli steg flokstørrelserne 
markant.    
 
Stor Præstekrave Charadrius hiaticula  
2 ved Sørvágur 16/6  /  i alt 10 ved søerne på Sandoy 23/6. 
 
Hjejle Pluvialis apricaria  
Enkelte territoriehævdende par blev fundet på Vágar, Mykines, Streymoy, Nólsoy og Sandoy. 
 
Vibe Vanellus vanellus  
En nær Velbastaður 22/6. 
 
Sandløber Calidris alba  
2 ved Sørvágur 16/6. 
 
Almindelig Ryle Calidris alpina  
2 ved Sørvágur 16/6  /  2 på Mykines 18/6 og 19/6 (muligt ynglepar)  /  i alt 6 ved søerne på Sandoy 
23/6.   
 
Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 
Registreret på alle egnede lokaliteter på alle besøgte øer.  
 
Stor Kobbersneppe Limosa limosa  
En nær Velbastaður 22/6. 
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Småspove Numenius phaeopus  
Registreret på alle egnede lokaliteter på alle besøgte øer. Bl.a. var der 2 par helt op ad 
lufthavnshotellet, hvoraf det ene kunne iagttages på nært hold fra vinduerne.  
 
Islandsk Rødben Tringa totanus robusta  
2 par i nordenden af Sandsvatn  /  1 ved Saksun. 
 
Mudderklire Actitis hypoleucos 
En ved Dalá tæt på Saksun 24/6 – er stadig et usædvanligt fund.  
 
Stenvender Arenaria interpres 
1 ved Skansen, Tórshavn 22/6.  
 
Odinshane Phalaropus lobatus  
Glædeligt med 5 ved Heimara Hálsavatn og 3 i nordenden af Sandsvatn 23/6, altså ved de 
traditionelle men ellers vigende ynglelokaliteter på Sandoy. Desuden 2 på havet ud for Salthøvdi, 
Sandoy samme dag.  
 
Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus  

Set ved kysterne en række steder, og i koloni kun på Mykines vurderet til mindst 20 par. 
Farvefordelingen svarede til det forventede med omkring 20-25% lyse. Ved en enkelt lejlighed blev 
der iagttaget ægrøveri hos Strandskade, mens tyvjagt over for fx Havterne ikke så ud til at være en 
givtig fourageringsstrategi.   
 
Storkjove Stercorarius skua  
Set ved kysterne i næsten samme omfang som Alm. Kjove, og på yngleplads på den højeste del af 
Mykines var mindst 3 par aktive i territoriet. Flest på én lokalitet var i øvrigt i alt 10 ved Saksun. 
Meget alsidig i sin jagt, og ikke blot snylteri på måger og Suler. Som nævnt andetsteds var en 
Kortnæbbet Gås tilsyneladende dræbt af Storkjover, og en Svartbag blev frarøvet en Lunde. 
 

 
foto: Søren Sørensen 
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Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 
En adult fugl set sammen med et stort antal Rider i hvileområdet på Mykines 18/6 – men kun denne 
ene gang og med tåge til at vanskeliggøre observationen. 
 
Hættemåge Chroicocephalus ridibundus  
Yderst fåtallig og faktisk kun en enkelt fugl noteret, nemlig en ad. ved Hvalvík 24/6. 
 
Stormmåge Larus canus  
Set i små antal flere steder. 
 
Atlantisk Sildemåge Larus fuscus graellsii  
Den almindeligste af de store måger. 
 
Sølvmåge Larus argentatus  
Almindelig ved kysten og specielt ved havnene, men her tydeligvis færre end tidligere efterhånden 
som mange fiskefabrikker er lukket. 
 
Svartbag Larus marinus  
Almindelig ved kysten, og bl.a. med flere ynglepar på Mykines og Holmen hvor de tog for sig af 
adulte Lunder. Det samme blev også observeret ved Vestmannabjergene.  
 

 
foto: Karen og Flemming Lang 

 
 
Ride Rissa tridactyla  
Pænt besatte kolonier først og fremmest på Mykines, og mange par med en og også to unger i 
rederne, men fodringen så langt fra ud til at være optimal. Specielt på Mykines var der også stor 
aktivitet på badeplads og ved indsamling indsamling af redematerialer. Større og mindre grupper på 
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rutefart var et hyppigt syn flere steder. Påfaldende nok blev blot en enkelt 2K-fugl set, i Skopun 
havn 23/6.     
 
Havterne Sterna paradisaea  
Der var små grupper af fouragerende fugle en del steder ved kysterne og ikke mindst en 
imponerende samling på 1000+ foran Hotel Streym sammen med også Alm. Skråper 21/6. Men 
kolonierne var desværre endnu et år stort set uden aktivitet. Undtagelsen var på Nólsoy med trods 
alt 80 fugle og dermed pænt mange par i gang i – dog var også denne koloni helt opgivet i midten af 
juli.    
  
Lomvie Uria aalge  
Set i farvandene, først og fremmest nær ynglepladserne. På hylde var der ca. 50 ved Lamba, 
Mykines; som forventet mange på vestsiden af Sandoy; og tilsvarende få på Vestmannabjergene. 
Mange af fuglene var tilsyneladende uden hverken æg eller unge.   
 
Alk Alca torda  
Enkelte fugle eller ganske få sammen set flere steder i farvandene. 
 
Tejst Cepphus grylle   
Truffet jævnt fordelt ved de fleste kyster.  
 
Lunde Fratercula arctica  
Der var noget begrænset aktivitet ved kolonierne og i hullerne på Mykines 17/6 – 20/6, og ikke en 
eneste silde-bærer blev set. Dog var der stigende landkomst i løbet af dagene og med flest på land 
om natten til 20/6 samt fortsat mange fugle i ring-flyvning over land den følgende formiddag. Flere 
dage var der 10.000-vis af fugle på havet foran land. På østsiden af Nólsoy, på vestsiden af Sandoy 
og ved Vestmannabjergene var der fugle på havet og enkelte, der fløj i land.     
 
Klippedue Columba livia  
Set i små antal på alle besøgte øer. 
 
Tyrkerdue Streptopelia decaocto  
Kun set i Viðarlunden, Tórshavn. 
 
Engpiber Anthus pratensis  
Som sædvanlig blev kun få ynglepar registreret diverse steder i indmark, således et par i Sørvágur, 
1-2 par ved bygden på Mykines, et par på Nólsoy, 2-3 par ved Sandsvatn og Gróthusvatn på 
Sandoy. 
 
Skærpiber Anthus petrosus kleinschmidti  
Den almindelige piber-art i diverse biotoper og stadig med sang mange steder og begyndende 
fodring af redeunger. 
 
Hvid Vipstjert Motacilla alba   
1 i Sørvágur 16/6  /  1 i havnen på Mykines 17/6 (tilsyneladende med nogle karakterer af den mørke 
britiske race, fuglen blev dog aldrig set ordentlig)  /  1 ved hotellet i Sørvágur 25/6. 
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Færøsk Gærdesmutte Troglodytes troglodytes borealis  
3 par i bygden på Mykines heraf et par med rede inde i øl-depotet! desuden syngende og varslende 
fugle flere steder i lunde-landet og i øvrigt flere steder senere i løbet af turen. 
 
Rødhals Erithacus rubecula  
3 syngende fugle Viðarlunden, Tórshavn 20/6. 
 
Stenpikker Oenanthe oenanthe   
Almindelig ynglefugl i stenet, tør udmark, og fx havde de mange udtørrede partier på Nólsoy, der 
var i underskud for de faste vadefugle, et pænt antal yngleaktive Stenpikkere.  
 
Solsort Turdus merula  
Som sædvanligt flere fugle i Viðarlunden, Tórshavn og mindst et enkelt par på i Sørvágur og i 
bygden på Nólsoy. 
 
Islandsk Vindrossel Turdus iliacus coburni  
Mindst én fugl (sandsynligvis et par) i Viðarlunden, Tórshavn bl.a. 21/6. 
 
Munk Sylvia atricapilla  
En han set i bygden på Mykines alle dagene. 
 
Gransanger Phylloscopus collybita   
1 i bygden på Mykines 17/6  /  1 syngende på Nólsoy 22/6. 
 
Løvsanger Phylloscopus trochilus  
1 syngende i Viðarlunden, Tórshavn 20/6 (en kraftigt varslende fugl medio juli kunne indikere 
yngel eller yngleforsøg på dette sted). 
 
Gråkrage Corvus cornix  
Jævnt fordelt, overvejende som par eller enkeltvis, i alle besøgte områder.  
 
Ravn Corvus corax varius  
Knap så almindelig som Gråkrage men stort set lige så udbredt. Bl.a. 2 set på soveplads om natten 
på Mykinesholm. 
 
Færøsk Stær Sturnus vulgaris faroensis  
Karakterfugl næsten overalt. 
 
Gråspurv Passer domesticus  
Almindelig i bygderne på Vágar, Streymoy, Nólsoy og Sandoy. 
 
Grønsisken Carduelis spinus  
Registreret i Viðarlunden, Tórshavn ved alle besøg, med ”mobile” og stemmeaktive fugle,  fx 3 
forskellige steder 20/6.     
 
I alt 70 arter   
 

 



16 
 

 

LISTE OVER ANDRE DYR                  

Ganske kort skal nævnes: 

 
Gråsæl. 20 ved Mykinesholm 17/6 (væsentlig flere på samme sted i juli)  /   4 på vestsiden af 
Sandoy 23/6. 
 
Snehare. Set flere steder.                                
 
Spækhugger. 2 (sandsynligvis denne art) mod nord ud for Nólsoy bygd 22/6. 
 
Marsvin. 1 vest for Sandoy 23/6. 
 
Sejhval. 1 (sandsynligvis denne art) ud for Salthøvdi, Sandoy 23/6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
fotos: Allan Bøgedal 

 
 


