
Fuglelivet i Møstavågen (Endreset til Vadsteinsvik) bygd 

på observasjoner fra 1976 - 2015 
 

 

Lomer;  

Ikke noen kjent observasjon av noen av disse artene i Møst 

 

Dykkere;   

Ikke noen kjent observasjon av noen av disse artene i Møst 

 

Svaner;  

- Sangsvane er observert, men har ikke normalt tilhold her hverken vinter eller sommer. 

- Knoppsvane. Etter 2000 tallet har enkelte «ville» tamfugler streifet innom på matsøk. 1 par 

har vist nok godt til hekkeforsøk på Flatøya. 

 

Kråkefugler;  

- Ravn hekker 1 – 2 par i Møst. 1. fast par i Ørnreirhammeren og ett oppe i Lågfjellhammeren. 

Arten sammen med mink gjør innhogg i ærfugl og andre sjøfuglebestander i hekketiden på 

holmene i Møst.  

- Kråke. Vanlig hekkefugl 

- Skjære. Vanlig hekkefugl 

- Nøtteskrike. Ikke kjent som hekkefugl. Fast gjest om høsten. Ses også sporadisk på vinterstid. 

 

Gås;  

- Grågås. Kom til Møst som hekkefugl ca år 2000. Hekker fast med 5 – 8 par. I tillegg har vi 

«ikke- hekkende» mytefugl som er her på sommeren. 

- Kanadagås. 1 par har forsøkt hekket på Geitholmen enkelte år etter 2010. Her har eggene blitt 

punktert.  

- Gås på trekk. Foruten grågås blir det fra tid til annen observert trekkende kortnebbgås og 

hvitkinngås over bygda. Dette er ikke noen normal trekkrute, men kan bli styrt av 

værsituasjonen under trekket. 

 

Ender, alkefugler og andre sjøfugler 

- Ærfugl. Vanlig hekkefugl. Har telt opp til 25 par hekkende på Saltkjelvikholmen og 

Geitholmen etter 2010. Under vårtelling av arten er det blitt telt opp til 220 individ (mars 

2013). 

- Stokkand. Fast høst og vintergjest i Møst. Bestanden ligger på 2 – 10 par. Trolig ikke 

hekkefugl. 

- Siland. Fast gjest i Møst hele året. Observeres også enkelte ganger med unger (15 unger i ett 

kull i 2014). Har en gang blitt funnet som hekkefugl av undertegnede på Geitholmen.  

På vinterstid kan en observere opp til ca 10 fugler som jakter på småfisk inne i vågen.  

- Kvinand. Årviss på matsøk. Har telt opp mot 10 individer på det meste  

- Laksand. Svært sjelden gjest. Sist observert en junidag i 2013 av Øyvind Gjeldnes.  

- Lappfiskand. Svært sjelden gjest. Er blitt observert ved Buvika.  

- Enkelte andre ender (eks. stjertand, svartand, sjøorre, havelle) blir en sjelden gang sett på 

næringstrekk eller gjennomtrekk. 

- Teist. Blir sett i vinterhalvåret på næringssøk ytterst i vågen 

- Lomvi. Blir sett i vinterhalvåret på næringssøk ytterst i vågen 

- Lunde. Blir sett i vinterhalvåret på næringssøk ytterst i vågen. Om sommeren har det hendt at 

den er blitt observert på næringstrekk.  

- Storskarv. Enkeltfugler på næringssøk om høst og vinter inne i vågen. Mer vanlig rundt øyene 

i ytre del. Bruker Tjuvholmen som hvileplass. Teller av og til opp mot 100 individ her. 

- Toppskarv. Sjelden observert, men av og til ses den på næringstrekk. Blir sett med jevne 

mellomrom hvilende på Tyvholmen. Kun få individer. 



Vadere 

- Tjeld. Årlig hekkefugl med jevnlig 2 - 3 par. Predateres av mink, ravn og kråke.  

- Vipe. Blir sett av og til på trekk. Mulig hekkeforsøk i 1977, men ikke bekreftet. 

- Strandsnipe. Fåtallig, men årlig hekkefugl. Går mer og mer tilbake i antall. 

- Rødstilk. Ikke hekkefugl. Ses på trekk 

- Gråhegre. Under og etter krigen hekket en stor koloni oppe i lia mellom Oldenborg og 

Yttervika. På 60 og 70 tallet flyttet kolonien til Nordneset. Denne kolonien talte ca 20 par. På 

80 tallet flyttet hele kolonien til Bremsnes. I dag er det en god del hegre å se (ca 30) som har 

vinterkvarteret sitt i Møst. Har hvilesteder både på Bukkholmen, Saltkjelvikholmen og 

Leirvikhammeren. 

- Trane. Blir sett en sjelden gang på vårtrekket. 

- Sandlo. Hekker ikke. Er en sjelden trekkgjest. 

- Heilo. Fåtallig, men trolig årviss hekkefugl på Freikollen/Lågfjellet 

 

 

Bekkasiner og spover 

- Rugde hekker årviss i Møst med opp til flere par. Bestanden så ut for å få seg en knekk under 

de harde vintrene i 2010 og 2011. 

- Enkeltbekkasin og de andre to bekkasinene, ikke hekke art. Ses av og til på trekk. 

- Storspove. Hekket årviss i Møst frem til 1985. Buvikhøgda – Nylandet. 

 

 

Storfugl og ryper 

- Orrfugl. Vanlig, men fåtallig hekke art. Hører små sprette spill hver vår. Bestanden har gått 

noe tilbake fra 60 og 70 tallet. 

- Storfugl. Ses en sjelden gang i området. Svært fåtallig. Hadde tidligere (70 tallet) leik i 

Sildvolnesåsen. 

- Lirype. Fåtallig hekkefugl på fjellet oppe ved Yttervikvannene 

 

 

Rikser og vaktel;  

- Åkerrikse observert syngende på Amundøya på 1980 tallet. Siden dette ingen kjente funn 

- Vaktel observert syngende inne i gresset til Møstgården 11.06.76. Siden dette ingen kjente 

funn. 

 

 

Rovfugler 

- Hønsehauk. Kan observeres hele året. 

- Spurvehauk. Kan observeres hele året. 

- Vandrefalk. Kan observeres i sommerhalvåret. 

- Tårnfalk. Var en vanlig fugl å se på 70 og delvis på 80 tallet. Sjelden fugl å se i dag 

- Fjellvåk. Blir sett jevnlig på vårtrekk. 

- Havørn. Kan observeres hele året. 

- Kongeørn. Blir sett en sjelden gang på matsøk. 

 

 

Måker 

- Fiskemåke. Arten hekket i bygda i stort antall på 60, 70 og delvis 80 tallet. De fleste var 

samlet på Saltkjelvikholmen, men også andre steder ble tatt i bruk. Tror nok vi snakker om 

nærmere 100 par til sammen. En opptelling 28.06.97 ga resultatet 2 par på Småskjæra inne i 

vågen og 30 par på Saltkjelvikholmen. I dag er det ca 5 par som går til hekking totalt i hele 

Møst. Sommeren 2015 fikk de frem 1 unge. 

- Gråmåke. Hekket i stort antall oppe på Nordneset i Møst helt til slutten av 70 tallet. En 

opptelling 30.05.77 ga ett resultat på ca 35 hekkende par. På den tid gjorde reven sitt inntog på 

Frei og Møst og sammen med herjinger fra mink, ørn og ravn så forsvant måkene. 



I dag kan vi oppleve at enkeltpar forsøker å hekke nede på holmene i vågen, men dette blir 

sjeldent vellykket.  

- Svartbak. Hekket sammen med gråmåkene på Nordneset frem til slutten av70 tallet. En 

opptelling 30.05.77 ga et resultat på 5 par. Etter den samme nedgangen som hos gråmåkene så 

har vi i dag ca 1 hekkeforsøk per år. Kan ikke huske når dette sist var vellykket.  

 

Vinterbestanden av gråmåker, stormåker juv og svartbak ligger på ca 50 fugler. Ruse og 

småfiskerene holder disse med mat gjennom vinteren, godt jobbet! 

- Krykkje. Blir sett på næringssøk. Stor koloni hekker på Gjemnessundet bro. 

 

 

Terner 

- Rødnebbterne. Har hatt samme utvikling som hos fiskemåken. En opptelling på 

Saltkjelvikholmen den 12.06.77 ga et resultat på 10 hekkende par. En opptelling av 

hekkeantall 28.06.97 ga et resultat på 47 reir på Småskjæra inne i vågen og 30 par på 

Saltkjelvikholmen. Fuglen forsvant helt fra Møst etter 2005. 

- Makrellterne. Hekket fåtallig, men årlig sammen med rødnebbternene. Er helt borte 

 

 

Duer 

- Ringdue. Er blitt hørt syngende fra grantreene ute på Nordneset årlig etter ca år 2005. 

 

 

Ugler 

- Hubro. Vanlig hekke- art til opp mot 60 tallet. Arten fikk seg en knekk på samme tid som 

kraftledningen kom (ca 1967) og etter hvert som måker og terner forsvant. Hekket i 

Vadsteinsvika frem til ca 1985. 

- Kattugle. Årviss hekkefugl med fra 2 – 5 par i bygda i gode musår. 

- Spurveugle. Årviss, men fåtallig. Har blitt funnet hekkende. 

 

Ingen andre kjente observasjoner av ugler. 

 

 

Spetter 

- Gråspett. Vanlig hele året. Hekker sannsynligvis 2 – 3 par i bygda 

- Grønnspett. Vanlig hele året. Hekker sannsynligvis 2 – 3 par i bygda 

- Flaggspett. Vanlig hele året. Hekker sannsynligvis 2 – 3 par i bygda 

- Hvitryggspett. Vanlig hele året. Hekker sannsynligvis 2 – 3 par i bygda 

- Tretåspett. Sjelden gjest på gjennomreise. Ikke registrert hekkende. Observert 26.03.2005 

- Svartspett. Sjelden gjest på høsttrekk. Ikke registrert hekkende 

- Dvergspett. Sjelden, men hekking kan ikke utelukkes. 

 

 

 

Meiser 

- Kjøttmeis. Tallrik hekkende art som er her hele året 

- Blåmeis. Tallrik hekkende art som er her hele året 

- Granmeis. Fåtallig hekkende art som er her hele året. 

- Løvmeis. Fåtallig, men funnet hekkende. Er her hele året. 

- Svartmeis. Fåtallig hekkende art som er her hele året. 

- Toppmeis. Fåtallig hekkende art som er her hele året. 

- Stjertmeis. Fåtallig hekkende art som er her hele året. 

- Spettmeis. Vanlig hekkende art som er her hele året.  

 

 



Finker og sisiker 

- Grønnfink. Fåtallig hekke- art som er her året rundt 

- Bokfink. Vanlig hekkefugl, sjelden å se om vinteren 

- Dompap. Fåtallig, men vanlig hekkefugl. Er her hele året. 

- Gråspurv. Relativt fåtallig hekkefugl. Har økt i antall i de siste årene. Er her hele året 

- Gulspurv. Fåtallig gjest på vinteren 

- Jernspurv. Vanlig, men fåtallig hekkefugl 

- Grønnsisik. Tallrik hekkefugl. Er her fra vår til høst 

- Gråsisik. Vanlig art hele året 

- Bergirisk. Mye vanligere tidligere. Sjelden gjest nå for tiden 

- Stillits. Sjelden vintergjest 

 

Troster 

- Svarttrost. Vanlig hekkefugl. Noen overvintrer 

- Gråtrost. Fåtallig hekkefugl. Mer vanlig tidligere. Er her hele året. 

- Rødvingetrost. Vanlig, men fåtallig hekkefugl 

- Måltrost. Vanlig og tallrik hekkefugl 

- Ringtrost. Vanlig, men fåtallig hekkefugl i Hamnadalen og oppe på Lågfjellet 

- Rødtrupe. Vanlig og tallrik hekkefugl 

- Rødstjert. Vanlig, men fåtallig hekkefugl. Mindre enn 10 par i Møst 

- Steinskvett. Sjelden hekkefugl. Langt vanligere tidligere 

 

 

Sangere 

- Løvsanger. Vanlig og tallrik hekkefugl. Har gått sterkt tilbake de siste årene 

- Gransanger. Vanlig og tallrik hekkefugl. Har gått sterkt tilbake de siste årene 

- Gulsanger. Sjelden hekkefugl 

- Munk. Fåtallig, men vanlig hekkefugl 

- Hagesanger. Sjelden hekkefugl 

- Møller. Fåtallig hekkefugl 

- Tornsanger. Sjelden hekkefugl 

 

Diverse 

- Gjøk. Vanlig, men fåtallig. Jevnlig 1 – 2 syngende hanner i bygda. 

- Sorthvit fluesnapper. Vanlig og tallrik hekkefugl 

- Grå fluesnapper. Sjelden hekkefugl 

- Fuglekonge. Sjelden til fåtallig hekkefugl. Vanlig å se på trekk 

- Trekryper. Vanlig, men fåtallig hekkefugl. Er her hele året 

- Gjerdesmett. Vanlig hekkefugl. Opp til 10 par i bygda. Er her hele året. 

- Grankorsnebb. Vanlig, men fåtallig på næringssøk. 

- Furukorsnebb. Vanlig, men fåtallig på næringssøk. Registrert hekkende 03.04.77 

- Sidensvans. Vanlig, men fåtallig på næringssøk senhøstes. 

- Stær. Svært vanlig hekkefugl opp til ca 1975. Etter dette er fuglen blitt en fåtallig hekkefugl. 

- Linerle. Vanlig hekkefugl. 

- Låvesvale. Vanlig hekkefugl 

- Fossekall. Sjelden trekkgjest. Er blitt registrert hekkende i Møstelva. Dette er ikke vanlig. 

- Varsler. Sjelden gjest. Sett på næringstrekk. 

- Trepiplerke. Vanlig, men fåtallig hekkefugl. 

- Heipiplerke. Vanlig hekkefugl på fjellet og til dels lyngheien på Nordnes 

 

 

Observasjoner og betrakninger er beskrevet av hobbyornitolog Tore Hals tilknyttet Møstavågen 

gjennom jevnlig tilstedeværelse i hele perioden ved opphold på slektsgården og hytta i 

Saltkjelvika. 


