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NOF avd. Buskerud

Dykkender i Buskerud
Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post: sstuef@broadpark.no
Dykkender betegner en gruppe ender som dykker etter føde. For Buskerud omfatter dette
følgende 11 arter: rødhodeand, taffeland, toppand, bergand, ærfugl, havelle, svartand, sjøorre,
bøffeland, kvinand og stivhaleand. Fiskender er omtalt i en egen rapport. Bare toppand og
kvinand er vanlige arter i fylket. I tillegg er ærfugl en vanlig art langs kysten av Hurumlandet. De
øvrige er fåtallige eller sjeldne arter. Fjellendene bergand, havelle, svartand og sjøorre, samt
ærfugl, er alle rødlistearter. Rødhodeand, bøffeland og stivhaleand er kun observert en eneste
gang i Buskerud. Denne beskrivelsen summerer opp den kunnskapen som LRSK for tiden har om
disse artenes forekomst i fylket.

Rødhodeand Netta rufina

Taffeland Aythya ferina

Rødhodeand er en sjelden gjest i Norge med bare
21 godkjente funn per 2014. Arten hekker spredt i
Sentral-Europa og Sør-Europa og videre østover i
sentrale deler av Asia. De fleste observasjoner i
Norge blir gjort om våren fra ultimo april til medio
mai.

Taffelanda har en østlig utbredelse i Europa med
tyngdepunkt i Øst-Europa og Russland og hekker
kun spredt i Vest-Europa. I Norge observeres arten
hyppigst på trekket vår og høst. Fåtallig vintergjest i
sørnorske kyststrøk, og fåtallig til sjelden hekkefugl
knyttet til vegetasjonsrike innsjøer.

Forekomst i Buskerud
Status: Meget sjelden gjest.
Godkjent funn (NSKF):


1 adult hann Fiskumvannet, Øvre Eiker 1325.5.1996 (B.T. Bollerud, T.Bakken, J.L.Hals,
P.K.Slagsvold, K.Johannessen, m.fl.).

Rødhodeanda ble oppdaget om kvelden 13.5.1996
i forbindelse med et styremøte i NOF Øvre Eiker
lokallag. Dette førte til et storinnrykk av fugleinteresserte personer fra nær og fjern de neste
dagene. Fuglen ble sett daglig utenfor Måsnesmyra
fram til 25.5.1996. Rødhodeanda er en vanlig
parkfugl på kontinentet, men fugler som observeres
på trekket i Norge, ansees normalt som spontane.
Denne fuglen hadde en fjærdrakt uten spor av
fangenskapstilværelse og den var ikke ringmerket.
Dette var i sin tid det fjerde funnet av rødhodeand
på Østlandet.

Taffeland hann Mælingen, Ringerike 1.4.2013.
Foto: Michael Wam Hansson
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Tegning av Roger Holmen som viser rødhodeanda
med mange begeistrede fuglekikkere i tårnet bak.

Oppdatert utbredelseskart for taffeland. Små
prikker: 1-2 observasjoner, mellomstore: 3-9 og
store prikker: ≥10 observasjoner.
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Forekomst i Buskerud

Toppand Aythya fuligula

Status: Regelmessig, men fåtallig på trekket vår og
høst, kun sjelden sommer- og vintergjest i fylket.
Typisk 3-6 registrerte observasjoner per år. De
fleste funn er gjort i Nordre Tyrifjorden (Hole og
Ringerike) og Fiskumvannet (Øvre Eiker), også
mange funn på Linnesstranda (Lier) selv om arten
primært er knyttet til ferskvann.

Toppanda er en av våre vanligste dykkender. Arten
hadde tidligere sin hovedutbredelse i Nord-Norge,
med kun få hekkefunn i Sør-Norge (Haftorn 1971).
Haftorn angir f.eks. ingen funn fra Buskerud. Etter
1970 har arten ekspandert kraftig i Sør-Norge,
både langs kysten og ikke minst i indre fjellstrøk på
Østlandet og i Trøndelag (Gjershaug mfl. 1994).
Arten er knyttet til grunne innsjøer siden de henter
det meste av føden fra bunnen ved å dykke.

Fordelingen av antall observasjoner av taffeland
gjennom året i Buskerud.
Første kjente funn i Buskerud (2 ind.) stammer fra
Krøderen i 1829 (Haftorn 1971). Etter det ble ikke
arten sett igjen før en hann dukket opp i Stryken
ved Hokksund noen dager i mai 1969 (sist sett
12.5.1969) (Gundersen & Nævra 1973). Mer
regelmessig opptreden fra midt på 1970-tallet, årlig
fra 1990.
Vårtrekk: Taffelanda ankommer normalt Buskerud
medio april. Gjennomsnittlig ankomstdato: 16.4 ±
16 dager (30 år), tidligst 1 hann Steinsvika (Hole)
11.3.1989 (K.Myrmo), Normalt bare 1-2 ind., maks
5 hanner Fiskumvannet 4.5.1996 (J.L.Hals, L.T.
Poppe) og 5 ind. Linnesstranda 13.4.2008 (J.E.
Nygård, B.Ellingsen).
Høsttrekk: Taffelanda observeres fåtallig, men
regelmessig på høsttrekket fra september til medio
november, hyppigst på Fiskumvannet og i Steinsfjorden. Sjelden mer enn 4-5 ind. sammen, maks.
16 ind. Fiskumvannet 19.11.1978 (M. Sjøblom mfl.)
og 8 ind. samme sted 12.11.1983 (A.Hals) og
8.10.1995 (S.Stueflotten).

Toppand hann Holsfjorden, Hol 11.5.2013.
Foto: Hege Kvarstein Gauteplass.
Forekomst i Buskerud
Status: Fåtallig og spredt hekkefugl i indre fjellstrøk, og i noen tjern og småvann i nedre deler av
fylket. Vanlig og til dels tallrik art på enkelte
trekklokaliteter i vassdrag og innsjøer både i nedre
og øvre deler av fylket vår og høst. Regelmessig
overvintrende i Tyrifjorden, Fiskumvannet inklusiv
Vestfosselva, i Drammenselva mellom Hokksund
og Drammen, samt på noen lokaliteter langs
Drammensfjorden, så lenge lokalitetene er isfrie.

Vinter: De fleste vinterfunn er gjort i Nordre
Tyrifjorden på 1990-tallet. Kun ett vinterfunn er
gjort etter år 2000: 1 hann Fiskumvannet 1.12.2012
(E.Kristoffersen).
Sommer: Kun et fåtall sommerfunn er kjent fra
perioden juni til medio august:
 1 par Fiskumvannet, Øvre Eiker 30.7.1994
(L.Palmstrøm).
 1 M Nordfjorden, Ringerike 17.8.2003
(K.Myrmo).
 1 M Steinsvika, Hole 4.6.2006 (S.Stueflotten).
 1 M Steinsvika, Hole 1.6.2007 (K.Myrmo).
 1 M Ustedalen, Hol 21.6.2010 (B.Sloan).
 1 M Vik, Hole 15.7.2012 (J.E.Nygård).
 1 M Vatsfjorden, Ål 29.5-4.6.2013 (A.Clarke mfl)
 1 M Strandafjorden, Ål 10-18.6.2013
(A.Gauteplass mfl.).

Fordelingen av antall observasjoner av toppand
gjennom året i Buskerud.
Vi kjenner bare til en håndfull observasjoner av
toppand i Buskerud før 1970. Første registrerte
funn er fra Kongsberg 18.1.1937 (P.Auerdahl).
Arten ble mer vanlig å se på 1970-tallet da spesielt
på vårtrekket. Men vanlig ble ikke toppanda før
arten fikk en kraftig ekspansjon utover på 1990tallet.
Bestand: Fåtallig og spredt hekkefugl i enkelte
middels rike og grunne fjellvann i indre fjellstrøk,
samt en heller sjelden hekkefugl i noen få tjern og
småvann i nedre deler av fylket. Ofte flere par på
samme lokalitet. Anslått hekkebestand i Buskerud
2

er 100-300 par. Bestanden synes å være stabil.
Størst endring etter at Atlas-prosjektet ble avsluttet
i 1989, er at toppanda har etablert seg som hekkefugl i Nordre Tyrifjorden fra midten av 1990-tallet.

sjelden >50 ind., maks. 130 ind. 2.10.1994 (ukjent),
og Linnesstranda med jevnlig opptil 20-40 ind.,
men sjelden >70 ind., maks. 120 ind. 8.10.2006
(S.Stueflotten, B.Ellingsen, M.Wiken Dees).

Toppand

Toppand (vinter)
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Oppdatert hekkeutbredelse for toppand med koder
som i Atlas-prosjektet.
Vårtrekk: Hovedtrekket om våren starter i
begynnelsen av april og har en trekktopp i månedsskiftet april-mai. Siden mange toppender overvintrer i fylket, er det vanskelig å fastslå nøyaktig
ankomstdato. Arten opptrer ofte tallrikt på vårtrekket. Flokker på 10-20 ind. er vanlig, og på gode
lokaliteter er ansamlinger på >50 ind. ikke et
uvanlig syn i månedsskiftet april/mai. Beste trekklokalitet i Buskerud er trolig Strandafjorden i Ål. Her
kan det i begynnelsen av mai samle seg over 100
toppender som venter på at isen skal gå av
vannene inne i fjellet. Maks. 210 ind. 4.5.2008
(T.Breiehagen), 206 ind. 9.5.2003 (E.Chapman),
200 ind. 11.5.2001 (T.Breiehagen), 195 ind.
9.5.2010 (P.Furuseth) og 170 ind. 8.5.2013 (S.Rix).
Maks. antall på noen andre lokaliteter: 400 ind.
Fiskumvannet, Øvre Eiker 2.5.2006 (J.T.Bollerud,
J.L.Hals), en spesiell trekkdag, men sjelden >100
ind. her, 113 ind. Linnesstranda, Lier 2.5.2006
(J.E.Nygård, R.E.Andersen), men sjelden >40 ind.
her, 98 ind. Veslefjorden, Hol 16.5.2012 (B.Sloan),
72 ind. Vatsfjorden, Ål 14.5.2015 (A.Gauteplass),
69 ind. Bergsjø, Modum 5.4.2009 (J.L.Hals), 52
ind. Steinsvika, Hole 3.5.2015 (V.Bunes), 50 ind.
Synneren, Ringerike 30.4.1995 (O.M.Osaland).
Høsttrekk: Toppanda opptrer også tallrikt på flere
lokaliteter i nedre deler av Buskerud i septembernovember, flere steder i flokker på 20-40 ind. Gode
lokaliteter på høsten finner vi i Steinsfjorden, Hole
med jevnlig opptil 20-40 ind., men sjelden >100
ind., maks. 270 ind. 26.9.1999 (V.Bunes) og 110
ind. 21.10.2001 (S.Stueflotten), også maks. 75 ind.
i Nordfjorden, Ringerike 14.11.1999 (V.Bunes),
men sjelden >10 ind. her. En annen god lokalitet er
Fiskumvannet med jevnlig opptil 20-30 ind., men
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Oppdatert vinterutbredelse for toppand. Lyseblå
ruter: 1-5 ind., mellomblå: 6-34 ind. og mørkeblå:
≥35 ind.
Vinter: Toppanda overvintrer i vann og vassdrag i
nedre deler av Buskerud så lenge disse er isfrie.
Når isen legger seg, flytter de til isfrie partier lenger
nede i vassdraget, ut i fjordstrøka eller de fortsetter
trekket videre sørover i Europa. Antallet overvintrende toppender avtar derfor normalt utover
ettervinteren. I perioden 1990-2010 ble det
gjennomført årlige vinterfugltellinger medio januar i
nedre deler av Drammensvassdraget (Begna,
Randselva, Storelva, Tyrifjorden, Drammenselva
og Vestfosselva). De første 15 årene lå vinterbestanden her på typisk 30-100 ind. Den økte til
200-300 ind. i 2005-2009. Etter den kalde vinteren
2009/2010 ble antall individer halvert til 80 ind.
(Larsen mfl. 2008 og 2011). Gode overvintringslokaliteter finner vi i Steinsfjorden, spesielt i Vikbukta, med jevnlig opptil 20-30 ind. i milde vintrer,
maks. 75 ind. 1.1.2014 (V.Bunes mfl.) og 60 ind.
27.12.2006 (B.O.Tveit); Bergsjø, Modum med
jevnlig opptil 10-25 ind., maks. 78 ind. 13.1.2012
(B.H.Larsen); Fiskumvannet inklusiv Vestfosselva
med jevnlig 10-20 ind. i isfrie perioder, maks. 40
ind. 5.12.2001 (ukjent); Drammenselva mellom
Hokksund og Mjøndalen med jevnlig 10-20 ind.,
maks. 60 ind. v/Mjøndalen 16.2.2014 (A.Hals), 55
ind. v/Steinberg 28-29.12.2009 (J.T. Fossum) og
50 ind. ved Krokstadelva 14.1.2012 (S.Stueflotten);
Drammenselva i Drammen med jevnlig 10-20 ind.,
maks. 46 ind. Bragernesløpet 14.12.2014
(S.Stueflotten); og Linnesstranda med jevnlig opptil
10-15 ind., men sjelden >30 ind. her, maks. 85 ind.
3.12.2006 (J.E.Nygård og S.Stueflotten). Kun to
vinterfunn er kjent fra øvre deler av fylket: 1 ind.
Strandafjorden, Ål vinteren 1996/1997 (ukjent) og 1
ind. Holsfjorden, Hol 19.12.2010 (A.Gauteplass).
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Bergand Aythya marila
Bergand
Berganda har en nordlig cirkumpolar utbredelse. I
Norge hekker arten ved fjellvann i høyereliggende
fjellskog og videre opp i vierregionen. Den norske
bestanden er nedgradert fra 1000-1500 par i 1990
til 148-309 par (Shimmings og Øien 2015) med
flest par i Troms og Finnmark. Berganda er rødlisteart i kategorien sårbar VU pga. liten bestand i
nedgang.
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Bergand par Verket, Hurum 21.5.2013.
Foto: E.Gates
Forekomst i Buskerud
Status: Spredt og fåtallig hekkefugl ved fjellvann i
øvre deler av Buskerud. Fåtallig, men regelmessig
på trekket vår og høst, sjelden vintergjest i fylket.

Fordelingen av antall observasjoner av bergand
gjennom året i Buskerud.
Bestand: Fåtallig og spredt hekkefugl ved noen
fjellvann i indre fjellstrøk. Anslått hekkebestand i
Buskerud er på 10-30 par. Flere nye hekkefunn i
seinere år er lagt til i utbredelseskartet nedenfor.
Vårtrekk: Hovedtrekket om våren starter i slutten
av april med en trekktopp i siste halvdel av mai.
Gjennomsnittlig ankomstdato: 1.5 ± 16 dager (30
år), tidligst 1 hann Verket (Hurum) 14.3.2014
(E.Gates mfl.), som var en svært tidlig vår. Arten
opptrer normalt bare fåtallig, 1-3 ind., på vårtrekket,
sjelden >5 ind., maks. 120 ind. Ossjøen, Hole
24.5.1990 (L.E.Furuseth), 16 ind. Nordfjorden,
Ringerike 16.5.1976 (Ringerike Feltstasjon,
Averøya) og 13 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker
24.5.1982 (J.T. Bollerud mfl.). Etter 1990 er det
ikke observert flokker på >10 ind. på vårtrekket,
maks. 4M+3F Fiskumvannet 19.5.2003 (J.T.
Bollerud, T.Bakken). De beste trekklokalitene i
Buskerud med flest observasjoner er: Fiskumvannet, Strandafjorden og Linnesstranda.

Utbredelseskart for bergand. Mørkegrønne prikker:
oppdatert hekkeutbredelse med koder som i Atlasprosjektet. Gule prikker: trekkobservasjoner vår og
høst (små prikker: 1-2 observasjoner, mellomstore:
3-9 og store prikker: ≥10 observasjoner).
Høsttrekk: Berganda opptrer regelmessig, men
fåtallig på høsttrekket i nedre deler av Buskerud.
Allerede i siste halvdel av august kan de første
bergendene dukke opp på ulike våtmarkslokaliteter i lavlandet. Hovedtrekket derimot, som
går ut mot kysten av Sør-Norge i septembernovember, har en trekktopp medio oktober.
Normalt sees bare 1-5 ind., sjelden >10 ind., maks.
25 ind. Fiskumvannet 22.10.1982 (T.Schandy,
M.Winness mfl.) og 21 ind. Fiskumvannet
19.11.2003 (B.H. Larsen). I nordfylket blir arten
sjelden observert seinere enn medio oktober,
seinest: 1 hunn Ustedalsfjorden, Hol 2.11.1975
(T.Breiehagen). I sørfylket derimot, kan den holde
seg helt til isen legger seg på vannene, men
sjelden seinere enn til medio desember.
Vinter: Berganda er sjelden å se i Buskerud om
vinteren. Kun følgende funn er kjent etter midten av
desember:
 1 hunnf. Nordfjorden, Ringerike 29.12.2013
(K.Myrmo).
 1 hunnf. Strandafjorden, Ål 5.1-24.2.2013
(P.Furuseth, A.Gauteplass mfl.)
 1 hann Bergsjø, Modum 11-12.1.2013
(E.Kristoffersen).
 5 hunnf. Nordfjorden, Ringerike 8.1.2006
(K.Myrmo).
 1 hunnf. Drammenselva, Gulskogen, Drammen
27.1.2006 (B.H.Larsen).
 1 2K hann Vikersund, Modum 12.1.1998
(B.H.Larsen).
 2 ind. Natveit, Modum 16.1.1993 (ukjent).
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Ærfugl Somateria mollissima
Ærfuglen hekker langs hele norskekysten fra
Østfold i sør til Finnmark i nord. Den er en sosial
fugl som ofte hekker i store kolonier. Dette
sammen med den verdifulle edderdunen har gjort
at arten har hatt en spesiell plass i norsk kystkultur
ved etablering og drift av dunvær. Den norske
hekkebestanden er nylig vurdert til 87.000 par
(Shimmings & Øien 2015). Ærfuglen er rødlisteart i
kategorien nær truet NT.

mulig årsak kan være opprettelsen av en rekke nye
sjøfuglreservater i Oslofjords-området i 1978 og
1980, samt bedret næringstilgang (blåskjell) som
følge av en renere fjord.

Utvikling i antall hekkende par ærfugl i Vestfjorden
(Bu) 1980-2015 (ref. Andersen og Bergan 2015).

Ærfugl par, Tofte 22.4.2010. Foto: E.Gates
Forekomst i Buskerud
Status: Vanlig hekkefugl langs kysten av Hurumlandet. Stasjonær fugl hele året, men mest tallrik
om våren i mars-april. Sjelden gjest på ferskvannslokaliteter i innlandet vår og forsommer.
Bestand: Vanlig hekkefugl på holmer og skjær
langs kysten av Hurumlandet. Anslått hekkebestand er 150-250 par i Vestfjorden (Buskerud)
(Andersen og Bergan 2015) og 150-200 par i
Breidangen (Hurum) (Andersen mfl. 2011), totalt
300-450 par, maks. 536 par i 2011. De største
koloniene i Vestfjorden finner vi på Sundbyholmene
og Høvikskjæra i Røyken og på Storskjær i Hurum.
De største koloniene i Breidangen, finner vi på
Tofteholmen og Ertvikskjær. Men mange par
hekker også på Vealøs, Ramvikholmen og Mølen.
Som vist i figurene nedenfor, økte den lokale
hekkebestanden betydelig på 1990-tallet. Før 1985
var ærfuglen en heller sjelden fugl i Buskerud.
Ifølge Haftorn (1971) hekket det minst 10 par på
Tofteholmen allerede på 1960-tallet (ref. G.Lid
1968). Ellers er det rapportert om hekking (2-3 par)
på Ertvikskjær i 1980/1981. Første rapporterte
hekkefunn i Vestfjorden var et reir med 7 egg på
Storskjær 5.7.1975 (H.C.Waaler), og den ble funnet hekkende på Sundbyholmene og Høvikskjæra i
1981/1982 (Syvertsen og Breiehagen 1984).

Utvikling i antall hekkende par ærfugl i Breidangen
(Hurum) 1980-2011 (ref. Andersen mfl. 2011).
Antall par i 2013: 175 og 2015: 211 (pers.med.
T.Andersen).

Ærfugl
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Arten har i seinere år også hekket fåtallig i ytre
deler av Drammensfjorden, der 1 kull ble sett ved
Holmsbu i juni 2014 (O.Rygh) og hekking ble påvist
på Saltskjær sør for Verket i 2011 (1 par, ref.
T.Andersen) og i 2015 (3 rugende hunner i mai, ref.
S.Stueflotten).

Oppdatert utbredelseskart for ærfugl. Grønne
prikker med hekkekoder som i Atlas-prosjektet.
Gule prikker viser øvrige observasjoner (små
prikker 1-2 funn, mellomstore 3-9 funn og store
prikker ≥10 funn).

Mens ærfuglbestanden i hele Indre Oslofjord har
økt, har den ellers i Norge gått ned med 15-30 %
de siste 15 årene (Shimmings & Øien 2015). En

Arten er sjelden å se i indre deler av Drammensfjorden, men den er sett minst fem ganger utenfor
Linnesstranda (Lier):
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1F 14.5.1994 (L.T.Poppe)
1 ind. 2.10.1997 (J.E.Nygård)
19 ind. (4M+15F) 5.5.2013 (J.E.Nygård mfl.)
1F 29.5.2014 (J-E.Nyhuus)
3 ind. 6.4.2015 (T.Wexhal Andersen).

Ferskvannsobservasjoner er også sjeldne. Kun
følgende er kjent:
 17 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 19.5.1978
(H.Kvam).
 4M+2F Fiskumvannet, Øvre Eiker 17.5.1979
(A.Hals)
 1M Strandafjorden, Ål 28.4-4.6.1993
(P.Furuseth)
 1M Kongsberg sentrum, Kongsberg 9.512.6.1993 (M.Bekken, O.Såtvedt mfl.)
 1M Fiskumvannet, Øvre Eiker 24.4-4.5.1994
(J.L.Hals, M.Sjøblom)
 6M+5F Nordfjorden, Ringerike 27.4.1997
(V.Ree)
 1M+4F Nordfjorden, Ringerike 8.5.1997
(K.Myrmo)
 1M Veslefjorden, Hol 10.6.1999 (B.Sloan).
 2 par Gomnes, Hole 9.4.2002 (V.Bunes,
K.Myrmo)
 7 ind. Nordfjorden Ø, Hole 16.5.2003 (V.Ree)
 1M Grytelva, Sigdal 17.5.2003 (Ø.Engen)
 1M Jarentangen, Modum 26.4.2005 (A.Olsen)
 1M Utøya, Hole 14.6.2013 (K.Myrmo)
 1M Helgevannet, Kongsberg 23.5.2015
(M.Hunn)
Merk at alle disse observasjonene er gjort i
perioden medio april til medio juni. I tillegg skal en
finsk ærfugl ha blitt gjenfunnet i Tunhovdfjorden,
Nore og Uvdal i oktober (år ukjent) (Haftorn 1971).
Trekk: Ærfuglen er en overveiende stasjonær fugl,
men en stor del av den lokale bestanden trekker ut
av Oslofjorden til overvintringsområder lenger ute
på kysten eller helt over til danske farvann. Når
ærfuglene vender tilbake til hekkeplassene i marsapril, kan de sees i betydelige flokker på opptil 200300 ind. i Oslofjorden, men sjelden >500 ind, maks.
1500 ind. Tofteholmen 31.3.2007 (K.Johannessen),
1200 ind. Haraldstangen 11-12.4.2009 (T.Bøhler),
1150 ind. Haraldstangen 27.3.2010 (T.Bøhler),
1000 ind. Vealøs 11.3.2012 (S.Stueflotten), 1200
ind. Sagene 26.3.2013 (E.Kristoffersen). Om
høsten er det sjelden å se flokker på >100 ind.,
maks. 250 ind. Østnestangen 11.10.2008 (J.E.
Nygård, R.E.Andersen), >250 ind. Sagene, Tofte
26.10.2008 (E.Gates, S.Stueflotten) og 260 ind.
Drøbaksundet (Bu) 18.8.2010 (E.Kristoffersen); alle
lokaliteter i Hurum.
Vinter: Om vinteren er det vanlig å se flokker på
10-30 ind. i fjordstrøka rundt Hurumlandet, men
sjelden >50 ind. Maks. 160 ind. Filtvet 10.12.2001
(P.Tangen), 75 ind. Sagene 24.2.2013 (E.Gates,
J.Apeland), opptil 300 ind. Drøbaksundet (Bu) i
januar 2014 (18.1.2014) (J.Bærø Engdal mfl.) og
76 ind. Verket 26.2.2014 (E.Gates).

Havelle Clangula hyemalis
Havella har en nordlig cirkumpolar og arktisk utbredelse. I Norge har arten sin hovedutbredelse i
Nord-Norge, og den hekker kun sparsomt i sentrale
fjellstrøk av Sør-Norge sør til Hardangervidda. I
vinterhalvåret er havella en utpreget havfugl som
overvintrer i til dels store flokker langs norskekysten, men arten er heller fåtallig å se i
Oslofjorden. Havella er rødlisteart i kategorien nær
truet NT. Den ble valgt til årets fugl av NOF i 2015.

Havelle hann Vatsfjorden, Ål 21.5.2014.
Foto: A.W.Clarke
Forekomst i Buskerud
Status: Fåtallig, spredt og heller sjelden hekkefugl i
høyfjellet i de indre delene av fylket. Arten sees
hyppigst på trekket vår og høst, og er heller sjelden
å se om vinteren.

Fordelingen av antall observasjoner av havelle
gjennom året i Buskerud.
Bestand: Sjelden og kun spredt hekkefugl ved små
fjellvann og dammer i høyfjellet. Anslått hekkebestand i Buskerud er på bare 2-10 par. Atlaskartet
nedenfor er oppdatert med flere hekkefunn og nye
observasjoner i hekketiden i passende biotoper.
Vårtrekk: Havella trekker om våren i april-mai
tilbake fra overvintringsområdene ved kysten og
opp til hekkeområdene i fjellet. Arten blir da bl.a.
jevnlig sett rastende i lavereliggende vann i øvre
deler av fylket mens de venter på at isen skal gå av
vannene inne i fjellet. Hovedtrekket går i mai.
Gjennomsnittlig ankomstdato: 3.5 ± 12 dager (19
år), tidligst 1 ind. Linnesstranda (Lier) 2.4.2010
(J.E.Nygård). Ankommer nordfylket i gjennomsnitt
1 uke seinere enn til sørfylket, i gjennomsnitt 10.5 ±
10 dager (9 år).
6

Havelle

Svartand Melanitta nigra
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Svartanda har en nordlig utbredelse og hekker i
Fennoskandia og østover gjennom Russland og
Sibir, samt spredt på De britiske øyer og Island. I
Sør-Norge hekker arten i sentrale fjellstrøk helt sør
til indre deler av Rogaland og Agder-fylkene. Den
norske hekkebestanden er anslått til 635-1255 par
(Shimmings & Øien 2015). Arten overvintrer langs
Norskekysten og i kystnære strøk videre sørover i
Europa. Arten er relativt vanlig i Oslofjorden om
vinteren. Svartanda er rødlisteart i kategorien nær
truet NT.
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Utbredelseskart for havelle. Mørkegrønne prikker:
oppdatert hekkeutbredelse med koder som i Atlasprosjektet. Gule prikker trekkobservasjoner vår og
høst og lyseblå prikker vinterobservasjoner (små
prikker: 1-2 observasjoner, mellomstore: 3-9 og
store prikker: ≥10 observasjoner).
Fåtallig på vårtrekket, normalt bare 1-2 ind., gjerne
i par, sjelden >5 ind. sammen, maks. 7 ind. Nordfjorden Ø, Hole 11.5.2004 (J.Tøndel Fossum) og 6
ind. Frognøya V, Hole 21.5.2014 (V.Bunes, J.Bærø
Engdal). Flest observasjoner på vårtrekket er gjort i
Nordfjorden (Ringerike) og Strandafjorden (Ål).
Høsttrekk: Havella opptrer regelmessig, men kun
fåtallig også på høsttrekket i september-november.
Hovedtrekket går i månedsskiftet okt/nov, og arten
kan da sees rastende både i øvre og nedre deler
av fylket. Seineste observasjon i gjennomsnitt: 8.11
± 16 dager (19 år), seinest 1 hunn Holsfjorden, Hol
16.11-5.12.2013 (A.Gauteplass mfl.). Normalt bare
1-2 ind., sjelden >4 ind. sammen, maks. 7 hanner
Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.11.2000 (A.Olsen) og
til sammen 7 ind. på flere lokaliteter i Steinsfjorden,
Hole 10.11.1998 (K.Myrmo). Flest observasjoner
på høsttrekket er gjort på Fiskumvannet (Øvre
Eiker) og i Steinsfjorden (Hole).
Vinter: Sjelden vintergjest i Buskerud som kun er
blitt observert et fåtall ganger, hyppigst i ferskvann:
 1 hunnf. Fjellstangen, Tyrifjorden, Modum
15.1.1995 (ifm. vinterfugltelling).
 2 hann Drammenselva v/Krokstadelva, Nedre
Eiker 9.1.2001 (J.L.Hals, L.T.Poppe).
 4 hann +1 1K Eltornstranda, Hurum 9.2.2002
(S.Stueflotten).
 1 1K Steinsvika, Hole 4.12.2011 (K.Myrmo).
 1 hunn Holsfjorden, Hol 7.1-18.5.2013
 1 hunnf. Holsfjorden, Hol 16.11-5.12.2013
(A.Gauteplass, P.Furuseth mfl.).
 1 hunn Holsfjorden, Hol 7-11.1.2014
(A.Gauteplass, P.Furuseth mfl.), trolig den
samme som før jul.

Svartender ved Storskjær, Hurum 2.12.2011.
Foto: E.Gates
Forekomst i Buskerud
Status: Fåtallig hekkefugl i indre fjellstrøk. Arten
observeres hyppigst i lavlandet på trekket vår og
høst. Regelmessig overvintrende langs kysten av
Hurumlandet.

Fordelingen av antall observasjoner av svartand
gjennom året i Buskerud.
Bestand: Fåtallig og spredt hekkefugl ved fjellvann
både over og under tregrensa, men vanligst i
fjellbjørkebeltet. Reiret plasseres ofte i vier- eller
einerkratt nær ferskvann. Anslått hekkebestand i
Buskerud er 10-30 par. Hannen forlater hekkeområdet tidlig og trekker da sammen med andre
hanner tilbake til kysten.
Vårtrekk: Svartanda trekker i april-mai tilbake fra
overvintringsområdene ved kysten og opp til
hekkeområdene i fjellet. Arten blir da jevnlig sett
rastende i lavereliggende vann i øvre deler av
fylket som i Strandafjorden (Ål), Holsfjorden (Hol)
og Hovsfjorden (Hol), mens de venter på at isen
skal gå av vannene inne i fjellet.
7

Svartand

(Hol) 11.11.2012 (P.Furuseth, A.Gauteplass mfl.),
ellers bare sporadisk 1-7 ind.
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Vinter: Regelmessig om vinteren langs kysten av
Hurumlandet, mer sporadisk inne i Drammensfjorden og på ferskvannslokaliteter i innlandet. Her
sees normalt bare 1-3 ind., maks. 6 hunnf.
Drammenselva ved Steinberg (Nedre Eiker)
14.12.2013 (S.Stueflotten). Mer hyppig og tallrik
langs kysten av Hurumlandet og inn til Verket i
Drammensfjorden. Gode lokaliteter fins bl.a. på
strekninga Teigen-Eltornstranda (Hurum). Flokker
på 5-15 hunnfargede ind. (hunner og ungfugler) er
ikke et uvanlig syn langs kysten om vinteren, men
sjelden >25 ind., maks. 50 ind. utenfor Slemmestad
(Røyken) 19.2.2003 (G.Acklam, S.Dale mfl.).
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Sjøorre Melanitta fusca

659
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Utbredelseskart for svartand. Mørkegrønne prikker:
oppdatert hekkeutbredelse med koder som i Atlasprosjektet. Gule prikker trekkobservasjoner vår og
høst og lyseblå prikker vinterobservasjoner (små
prikker: 1-2 observasjoner, mellomstore: 3-9 og
store prikker: ≥10 observasjoner).
I sørfylket er flest vårtrekk-observasjoner gjort på
Fiskumvannet (Øvre Eiker) og Nordfjorden
(Ringerike). Hovedtrekket går i mai. Gjennomsnittlig ankomstdato: 26.4 ± 15 dager (32 år).
Observasjoner i ferskvann i månedsskiftet mars/
april antas å være fugler på tidlig vårtrekk, tidligst
1 hunn
Nordfjorden
(Ringerike)
31.3.2000
(V.Bunes). Observasjoner på kysten i mars antas å
være overvintrende fugler. Arten ankommer
rasteplassene i øvre deler av fylket i gjennomsnitt
en uke seinere enn i sørfylket (4.5 ± 13 dager (18
år)). Normalt fåtallig, typisk 1-5 ind., sjelden >15
ind. sammen, maks. 150 ind. Tyrifjorden Ø (Hole)
11.5.2004 (J.Tøndel Fossum), 70 ind. Frognøya V,
Tyrifjorden (Hole) 9.5.2014 (K.Myrmo) og 51 ind.
Linnesstranda (Lier) 20.4.2006 (R.E.Andersen).
Et par atypiske sommerobservasjoner i Kongsberg:
1 hunn Ravalsjøen 7.6.2006 (K.A.Dokka) og 1 ind.
Nybrufossen i Kongsberg 6.7.2007 (C.Bech) antas
også å være fugler på trekk (seint vårtrekk/tidlig
returtrekk).
Høsttrekk: Svartanda sees regelmessig på høsttrekket i sørfylket fra medio september til primo
desember, mer sporadisk og fåtallig i øvre deler av
fylket. De fleste observasjoner på høsttrekket er
gjort på Fiskumvannet (Øvre Eiker), Nordfjorden
(Ringerike) og i Oslofjorden utenfor Hurum.
Normalt fåtallig, typisk 1-10 ind., sjelden >20 ind.
sammen, maks. 350 ind. sør for Storsand (Hurum)
17.11.2001 + 66 ind. utenfor Tofte (Hurum) samme
dag (G.S.Andersen), 150 ind. Fiskumvannet
27.10.2000 (T.Bakken), 70 ind. Fiskumvannet
23.10.2012 (M.Sjøblom) og 65 ind. Fiskumvannet
4.11.1994 (T.Bakken, L.Palmstrøm). Maks. antall
på høsttrekket i nordfylket er 22 hunnf. Hovsfjorden

Sjøorren har en nordlig cirkumpolar utbredelse og
hekker fra Fennoskandia i vest gjennom nordlige
deler av Russland til Sibir i øst. Arten hekker i
Norge ved vann i høyereliggende fjellstrøk fra
Finnmark i nord til Telemark i sør. Den norske
bestanden er anslått til 400-650 par (Shimmings &
Øien 2015). Sjøorren overvintrer langs kystene i
NV-Europa. Sjøorren er rødlisteart i kategorien
sårbar VU.

Sjøorre hann Holsfjorden, Hol 25.5.2008.
Foto: Per Furuseth
Forekomst i Buskerud
Status: Fåtallig og spredt hekkefugl i indre fjellstrøk. Arten observeres hyppigst på vårtrekket i
lavlandet. Også regelmessig på høsttrekket og som
overvintrende langs kysten av Hurumlandet.

Fordelingen av antall observasjoner av sjøorre
gjennom året i Buskerud.
8

Bestand: Fåtallig og spredt hekkefugl på lignende
steder som dens nære slektning svartanda. Den
trives best ved fjellvann i høyereliggende fjellskog.
Reiret plasseres oftest i vier-, einerkratt eller i lyng.
Anslått hekkebestand i Buskerud er 10-30 par.
Vårtrekk: Sjøorren trekker i april-mai tilbake fra
overvintringsområdene ved kysten og opp til
hekkeområdene i fjellet. Arten blir da jevnlig sett
rastende i lavereliggende vann i øvre deler av
fylket som i Strandafjorden (Ål), Vatsfjorden (Ål) og
Holsfjorden (Hol), mens de venter på at isen skal
gå av vannene inne i fjellet.

Sjøorre
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observasjoner gjort i Nordre Tyrifjorden. Normalt
fåtallig, typisk 1-5 ind., sjelden >10 ind., maks. 12
ind. Verket, Hurum 4.11.2003 (E.Gates) og
30.10.2014 (E.Gates).
Vinter: Regelmessig om vinteren langs kysten av
Hurumlandet med gode lokaliteter i Drøbaksundet,
ved Filtvet og Verket, sjelden på ferskvannslokaliteter i innlandet. Fåtallig, typisk 1-5 ind.,
sjelden >10 ind., maks. 27 ind. Storskjær, Drøbaksundet 15.2.2011 (K.Bøhn) og 24 ind. samme sted
19.2.2011 (L.Wam Hansson mfl.). Innlandsfunn:
 1 hunnf. Lerskallen, Drolsum, Modum 2.12.1997
(B.H.Larsen)
 1 hunn Steinsvika, Hole 9.12.1997 (B.H.Larsen)
 1 hunn Hovsfjorden, Hol 3.12.2007 (P.Furuseth)
 4 ind. Holsfjorden, Hol 3-10.12.2007
(P.Furuseth)
 1 hunn Kroksund, Hole 14.12.2011
(R.Zakariassen)
 1 hunnf. Åsa, Ringerike 1.12.2012 (K.Myrmo)
 2 hunnf. Nakkerud, Ringerike 11.1.2013
(K.Myrmo)
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Bøffeland Bucephala albeola
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Utbredelseskart for sjøorre. Mørkegrønne prikker:
oppdatert hekkeutbredelse med koder som i Atlasprosjektet. Gule prikker trekkobservasjoner vår og
høst og lyseblå prikker vinterobservasjoner (små
prikker: 1-2 observasjoner, mellomstore: 3-9 og
store prikker: ≥10 observasjoner).
Sjøorren er mindre vanlig å se på rasteplasser i
sørfylket om våren enn svartanda. Her er flest
observasjoner gjort i Nordre Tyrifjorden (Hole og
Ringerike). Hovedtrekket går i mai. Gjennomsnittlig
ankomstdato: 4.5 ± 13 dager (23 år). Arten ankommer rasteplassene i nordfylket noen dager
seinere enn i sørfylket (gjennomsnittlig 9.5 ± 12
dager (19 år)). Normalt fåtallig, typisk 1-10 ind.,
sjelden >20 ind., maks. 140 ind. (flokk med både
sjøorre og svartand) Ossjøen, Hol 24.5.1990 (L.E.
Furuseth), 34 ind. Haraldstangen, Hurum
26.4.2008 (T.Bøhler), 32 ind Strandafjorden nedre,
Ål 21.5.2010 (T.Breiehagen) og 30 ind. Strandafjorden nedre, Ål 25.5.1996 (T.Breiehagen).
Høsttrekk: Sjøorren sees, som svartanda, regelmessig på høsttrekket i sørfylket fra ultimo
september til primo desember, mer sporadisk og
fåtallig i øvre deler av fylket. Arten er sjeldnere å se
på ferskvannslokaliteter i innlandet enn svartanda.
De fleste observasjoner på høsttrekket er derfor
gjort langs kysten rundt Hurumlandet med gode
lokaliteter på strekninga Drøbaksundet-Tofte, samt
i Vollebukta ved Verket. I innlandet er flest

Bøffelanda stammer opprinnelig fra Nord-Amerika,
men arten er blitt vanlig å holde i fangenskap i
Europa, og et økende antall observasjoner i
seinere år antas å stamme fra fugler (prydender)
som har rømt fra slikt fangenskap. Det første
funnet av bøffeland i Norge ble gjort i Klåstadkilen,
Larvik 10.4.2009.
Forekomst i Buskerud
Status: Meget sjelden gjest.
Godkjent funn (NSKF):
 1 ad hann Linnesstranda, Lier 5.4.2010 (*Rolf
E. Andersen, Jens Erik Nygård, Bent Ellingsen).
Observasjonen er godkjent av NSKF som et funn i
kategori D, dvs. funn av arter hvor det er vanskelig
eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling
eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige
utbredelsesområder: Det ene kan være like
sannsynlig som det andre.

Bøffeland hann, Linnesstranda, Lier 5.4.2010.
Foto: R.E. Andersen
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Kvinand Bucephala clangula
Kvinanda har en nordlig cirkumpolar utbredelse og
hekker i Europa fra Norge i vest gjennom hele
Fennoskandia, Russland og videre østover i Sibir.
Vanlig hekkefugl i Norge, men arten mangler i store
deler av Vestlandet. Kvinanda hekker i barskogsområder med vann og vassdrag. Mange kvinender
overvintrer i åpne vann og vassdrag og langs
kysten i Sør-Norge, andre drar lenger sørover i
Europa.

Fordelingen av antall observasjoner av kvinand
gjennom året i Buskerud.
Bestand: Vanlig, men noe spredt hekkefugl nær
vann i barskog over det meste av fylket. Arten er
en huleruger som gjerne benytter svartspetthull og
oppsatte holker som reirplass. Anslått hekkebestand i Buskerud er på 500-1000 par. Bestanden
synes å være stabil.

Kvinand par Linnesstranda, Lier 9.4.2009.
Foto: Jens Erik Nygård
Forekomst i Buskerud
Status: Kvinanda er vår vanligste og mest tallrike
dykkand. Vanlig hekkefugl i store deler av fylket,
observeres hyppigst og mest tallrikt om våren i
april. Arten overvintrer i åpne vann og vassdrag i
lavlandet og langs kysten av Hurumlandet.

Kvinand
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Vårtrekk: Kvinanda trekker inn mot hekkeområdene så snart isen går av vannene i marsapril. Flere steder kan det på egnede lokaliteter
samle seg flokker som driver kurtisespill og
pardannelse. Flokker på opptil 50-100 ind. er ikke
uvanlig. De største ansamlingene om våren er
registrert ved Verket (Hurum), Fiskumvannet (Øvre
Eiker), Nordfjorden (Ringerike) og i Strandafjorden
(Ål). I Vollebukta ved Verket kan det enkelte år fra
slutten av februar og ut mars samle seg flokker på
flere hundre individer, maks. 700 ind. 22.3.2009
(S.Stueflotten); maks. antall Fiskumvannet: 150
ind. 21.4.1998 (J.L.Hals); maks. antall Nordfjorden:
160 ind. 17.4.2002 (V.Bunes) og maks. antall
Strandafjorden: 150 ind. 18.4.2011 (P.Furuseth).
Hannen forlater hunnen i løpet av rugeperioden, og
kan i perioden medio mai til medio juni samle seg i
flokker der de myter til eklipsdrakt. Spesielt i
Strandafjorden (Ål) kan det på kveldstid nesten
årlig samle seg flokker på opptil 100-250 ind.
dominert av hanner, maks. 320 ind. 20.6.2013
(J.K.Ness).
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Oppdatert hekkeutbredelse for kvinand med koder
som i Atlas-prosjektet.

Høsttrekk: Høsttrekket begynner allerede i slutten
av august og har gjerne en topp i oktober. Arten
samler seg da jevnlig i store flokker på flere titalls
individer i større vann og vassdrag, hvor de kan bli
liggende til isen legger seg. Opptil 50-70 ind.
jevnlig i Strandafjorden (Ål), maks. 100 ind.
13.10.1974 (T.Breiehagen) og 100 ind. 15.11.2011
(A.Clarke, E.M.Wallumrød); maks. 130 ind. ved
Husmoen, Nesbyen (Nes) 18.10.2012 (H.Liebel);
maks. 245 ind. Bergsjø, Modum 1.10.2011 og 130
ind. samme sted 16.10.2009 (E.Kristoffersen);
opptil 30-50 ind. Linnesstranda (Lier). Her var arten
noe mer tallrik før 1990 med maks. 100 ind.
18.11.1973 (J.E.Nygård). Sjelden mer enn 30-40
ind. Verket (Hurum) om høsten, maks. 83 ind.
3.9.2014 (E.Gates).
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Kvinand (vinter)
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være relativt fåtallig i Numedalslågen og det
overvintrer neppe mer enn 50 ind. her. I
Drammensfjorden overvintrer typisk 20-100 ind, de
fleste i Vollebukta ved Verket, Hurum. Her kan det
enkelte år i februar samle seg opptil 150-350 ind.
(350 ind. 22.2.2013 (E.Gates, J.Apeland)), også
200 ind. 11.2.2010 (E.Gates) som var en kald
vinter med mye is i Drammensvassdraget. I
normale vintrer neppe mer enn 20-50 ind. rundt
Hurumlandet ellers, maks. 54 ind. Sætrepollen
17.2.2014 (J.Bærø Engdal). Total vinterbestand i
Buskerud ligger trolig på 500-900 ind. typisk.
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Oppdatert vinterutbredelse for kvinand. Lyseblå
ruter: 1-5 ind., mellomblå: 6-34 ind. og mørkeblå:
≥35 ind.
Vinter: Vanlig overvintrende i stabilt isfrie vann og
vassdrag, stedvis tallrik i flokker på noen titalls
individer på lokaliteter med god næringstilgang,
men sjelden >50 ind. I perioden 1990-2010 ble det,
med unntak av 2001-2002, gjennomført årlige
vinterfugltellinger medio januar i nedre deler av
Drammensvassdraget (Begna, Randselva, Storelva, Tyrifjorden, Drammenselva og Vestfosselva)
(Larsen mfl. 2008 og 2011). Disse tellingene har
vist en stabil vinterbestand på typisk 400-500 ind. i
årene etter 1995, se grafen nedenfor. I perioden
1990-1995 lå gjennomsnittet på 828 ind. med en
topp i 1992 på 1069 ind. I svært kalde vintrer som
den i 2010, kan antallet reduseres til rundt 300 ind.
Det er påvist en signifikant sammenheng mellom
antall overvintrende kvinender og gjennomsnittlig
vintertemperatur i området (p < 0,01).

Kvinender ved Vikersund 22.11.2015.
Foto: J.E.Nygård

Stivhaleand Oxyura jamaicensis
Stivhaleanda hører hjemme i Nord-Amerika. Den
ble introdusert til Storbritannia, hvor rømte fugler
begynte å hekke i det fri i 1960. Bestanden økte til
50-60 par med i alt 300-350 individer i 1975, 2400
individer på slutten av 1980-tallet og til ca. 3500
individer i 1993 (ref. Artsdatabanken). Det foreligger 56 godkjente funn fra Norge fram til 2014
(ref. NSKF). Det har vært en fallende trend i antall
funn i Norge, noe som trolig skyldes at det ble
startet desimering av den frittlevende bestanden i
Storbritannia i 2003. Stivhaleanda hybridiserer med
den europeiske hvithodeanda som er en truet art.
Etter press fra spanske myndigheter, tok
Storbritannia konsekvensen av dette og startet
desimering av den frittlevende bestanden. Siden
september 2005 er over 6200 stivhaleender skutt
på 110 lokaliteter i Storbritannia. Bestanden var i
september 2009 sunket til 300-400 voksne fugler
pluss årets avkom (ref. Artsdatabanken). I 2014 var
det bare ca. 40 ind. igjen i England (The Guardian).
Stivhaleanda er en uønsket art som er svartelistet i
kategorien potensielt høy risiko PH.
Forekomst i Buskerud
Status: Meget sjelden gjest.

Antall overvintrende kvinender i nedre deler av
Drammensvassdraget medio januar 1990-2010
(ref. Larsen mfl. 2008 og 2010) sammenlignet med
gjennomsnittlig månedsmiddeltemperatur (°C) for
desember og januar samme vinter for DNMIs
målestasjoner i Drammen og Kongsberg.
I tillegg overvintrer det trolig 50-150 ind. i
Hallingdalsvassdraget, flest i Strandafjorden (Ål) og
i Hallingdalselva ved Nesbyen (Nes). Arten synes å

Godkjent funn (NSKF):
 3 ad hann + 1 1K+ hunn Mølen, Hurum
30.10.1988 (T.Svorkmo-Lundberg, F.O.Jensen).
Dette er det eneste kjente funnet av arten i
Buskerud (Breiehagen 1992, Bentz og Clarke
1990).
11

Referanser
 Andersen, G.S. og Bergan, M. 2015. Hekkende
sjøfugl i Buskerud 2015 – Drøbaksund og
Vestfjorden. Rapport NOF avd. Oslo og
Akershus. 13 s.
 Andersen, T., Tollefsen, E.T. og Bergø, H.
2011. Sjøfuglregistreringer langs kysten av
Buskerud 2009. Buskskvetten 27. 14 s.
(http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm)
 Bentz, P-G. og Clarke, A.W. 1990. Sjeldne
fugler i Norge i 1988. Vår Fuglefauna 13(2): s.
131-143.
 Breiehagen, T. 1992. Avifaunistisk rapport fra
Buskerud 1983-1990. Vår Fuglefauna 15(4): s.
227-232.
 Cramp, S. (Ed) 1980, Handbook of the Birds of
Europe the Middle East and North Africa,
Volume I. Oxford University Press.
 Gjershaug, J.O., Thingstad, P-G., Eldøy, S. &
Byrkjeland, S. (red.) 1994. Norsk fugleatlas.
NOF, Klæbu, 552 s.
 Haftorn, S. 1971. Norges Fugler.
Universitetsforlaget. 862 s.

 Larsen, B.H., Myrmo, K. & Ree, V. 2008.
Overvåking av overvintrende vannfugl i nedre
del av Drammensvassdraget i Buskerud: Oppsummering etter overvåkingsperiodene 19902000 og 2003-2007. Buskskvetten 24. 20 s.
(http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm)
 Larsen, B.H., Myrmo, K. & Ree, V. 2011.
Vannfugltelling i nedre deler av Drammensvassdraget i Buskerud 15. januar 2010.
Buskskvetten 27. 13 s.
(http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm)
 Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015.
Bestandsestimater for norske hekkefugler.
NOF-rapport 2015-2. 268 s.
 Stueflotten, S. 2009. Fiskender i Buskerud.
Buskskvetten 25. 5 s.
(http://nofbuskerud.net/buskskvetten.htm)
 Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M.,
Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (red.) 2006.
Norsk VinterfuglAtlas. NOF, Trondheim, 496 s.
 Syvertsen, Ø. og Breiehagen, T. 1984. LRSK rapport 1976-1982. Buskskvetten 8: s. 26-43.

 Gundersen, W.H. & Nævra, A. 1973. Nyere
fugleobservasjoner fra Nedre Buskerud. Fauna
26(4): s. 269-274.

12

