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Skarver og storkefugler i Buskerud 
 

Steinar Stueflotten, Damenga 19, 3032 Drammen, e-post: sstuef@broadpark.no 
 

Familien skarver omfatter kun to arter i Buskerud: storskarv og toppskarv, mens storkefugler her 
omfatter følgende sju arter: rørdrum, silkehegre, egretthegre, gråhegre, stork, bronseibis og skjestork. 
Bare storskarv og gråhegre er vanlige arter i fylket, de andre er alle sjeldne til svært sjeldne arter. 
Denne beskrivelsen summerer opp den kunnskapen som LRSK for tiden har om disse artenes 
forekomst i fylket. 
 
 

Storskarv Phalacrocorax carbo 
 
Storskarven har en nær kosmopolitisk utbredelse, 
men mangler i Sør-Amerika og store deler av Nord-
Amerika. I Norge opptrer arten med to underarter – 
en nordlig/atlantisk og en sørlig. Den atlantiske 
underarten P.c.carbo, som helt til det siste har vært 
enerådende i norske farvann, hekker på klipper og 
skjær langs kysten fra Frøya i Sør-Trøndelag og helt 
nord til Sør-Varanger. Det viktigste hekkeområdet er 
gruntvannsområdene på Trøndelags- og Helgelands-
kysten. De nyeste beregningene viser en nasjonal 
hekkebestand for atlantisk storskarv på 21.000 par 
(Shimmings og Øien 2015).  
 
I seinere år har den sørlige underarten mellomskarv 
P.c.sinensis begynt å hekke i Sør-Norge med kolonier 
langs kysten fra Østfold til Rogaland. Den etablerte 
seg som hekkefugl her først på slutten av 1990-tallet. 
Mellomskarven kommer opprinnelig fra områder 
lenger sør i Europa der den tidligere var sterkt 
etterstrebet som skadefugl. Men bestandene på 
kontinentet har økt kraftig i nyere tid og underarten 
har spredt seg nordover til bl.a. Danmark, Sverige og 
Norge. Mellomskarven reetablerte seg som hekkefugl 
i Danmark fra 1938 (Dybbro 1976) og Sverige fra 
1948 (Svensson mfl. 1999). Underarten hekket for 
første gang i Norge ved Orrevannet på Jæren i 1996. 
På Øra i Fredrikstad har bestanden økt kraftig etter 
etableringen i 1997 og teller nå ca. 1000 par (ref. 
SEAPOP). Total norsk bestand er anslått til 2.500 
par. Mellomskarven hekker som regel på øyer langs 
kysten. Reirene legges både i trær og på bakken. 
Reirtrærne dør etter hvert pga. avføringen fra 
skarvene.  
 
Et storskarvpar produserer i gjennomsnitt 2,5 unger 
pr. år, men bare omkring 30 % av ungene overlever 
sitt første leveår. Hos voksne skarver er den årlige 
overlevelsen omkring 80 % (Svorkmo-Lundberg mfl. 
2006). De fleste storskarvene er fire år gamle før de 
kan gjennomføre vellykket hekking. 
 
En stor andel av de atlantiske storskarvene over-
vintrer langs norskekysten, mens ca. ¼ overvintrer 
lenger sør i Europa. Også de fleste norske mellom-
skarvene overvintrer i Mellom- eller Sør-Europa. 
 

 
Rastende storskarv ved Verket, Hurum 8.7.2014.  
Foto: E.Gates 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Den atlantiske underarten P.c.carbo opptrer 
årlig på vårtrekket i Buskerud, mer sporadisk ellers. 
Mellomskarven er derimot vanlig å se hele året både 
langs kysten og innover i vann og vassdrag spesielt i 
nedre deler av fylket så lenge det er isfritt. Mellom-
skarven har i seinere år også etablert seg som hekke-
fugl i Buskerud. 
 
Bestand: Det er rimelig å anta at det årlig vårtrekket 
av atlantiske storskarver over Buskerud, er et gam-
melt fenomen som har pågått i lang tid (se nedenfor). 
Dette dreier seg om storskarv på gjennomtrekk mot 
hekkeområdene lenger nord i landet. Før 1990 var 
det mindre vanlig å se rastende storskarver, men på 
slutten av 1990-tallet økte antall observasjoner av 
stasjonære storskarver i fylket. Dette var storskarver 
som oppholdt seg i vårt område i store deler av året. 
Avlesning av fargeringmerkede individer som rastet 
på Linnesstranda i Lier, viste at dette var mellom-
skarver fra hekkekolonier i Danmark og på Øra i 
Fredrikstad. Disse koloniene økte kraftig i størrelse 
på slutten av 1990-tallet. Etter endt hekkesesong 
trekker mange av disse mellomskarvene, spesielt 
ungfuglene, nordover på næringssøk langs kysten og 
videre langt innover langs vassdragene på Østlandet. 
 
Storskarven er nå vanlig å se i Oslofjorden hele året, 
men heller fåtallig om sommeren. Siden bestanden 
fortsatte å øke kraftig utover på 2000-tallet, var det 
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ventet at arten også ville etablere seg som hekkefugl 
i Oslofjordområdet, og i 2008 ble arten for første gang 
påvist hekkende i Buskerud på Saltskjær i Hurum. I 
2013 hekket også 1 par på Sundbyholmene i Røyken, 
og i 2017 ble en ny koloni på 5 par funnet på Vealøs 
i Hurum (ref. Artsobservasjoner). Kolonien på Salt-
skjær har økt fra 2-3 par i 2008 til ca. 25 par de siste 
tre årene (2015-2017). Reirene er her plassert i lave 
trær øverst på holmen. 
 
Storskarven foretrekker grunne sjøområder med rike 
fiskebestander. Den søker næring ved å dykke ned 
mot bunnen, oftest på bare noen få meters dyp. Hos 
oss fisker storskarvene som regel alene, men de kan 
også samle seg i store flokker der det er konsentra-
sjoner av fisk. Da kan skarvene drive fiskestimene 
foran seg og dykke samtidig. Matseddelen er meget 
omfattende og består av flere arter fisk på typisk 100-
300 gram, men opptil 700 gram kan forekomme. 
Storskarven er en meget effektiv fiskepredator som 
bare bruker en liten del av dagen til næringssøk. 
Størstedelen av tiden sitter den på sine faste hvile-
plasser og fordøyer maten (Svorkmo-Lundberg mfl. 
2006). Arten er derfor avhengig av trygge hvile- og 
overnattingsplasser, og kan fly flere mil mellom fiske- 
og overnattingsplassene. Hvileplassene ligger på 
holmer, skjær, sjømerker o.l. i fjordstrøka, og på 
holmer, steinblokker, staker o.l. i innsjøer og langs 
større vassdrag. På Linnesstranda hviler skarvene 
ofte på døde trær og røtter ute i elveutløpet, samt på 
grusgrunnene ved lavvann. De sitter også ofte i 
utvalgte trær på østsida av Gullaugbukta. Andre 
eksempler på slike hvileplasser i trær fins på en 
holme i Drammenselva ved Steinberg, Nedre Eiker 
og på Flesakertangen ved Fiskumvannet, Øvre Eiker.  
 

 
Rastende mellomskarver på Linnesstranda, Lier 
31.8.2017. Foto: M.Åsum. 
 
Større konsentrasjoner av rastende/hvilende stor-
skarv fins bl.a. på skjæra ved Vealøs utenfor Tofte, 
Hurum. Her er det vanlig å se 10-30 ind. store deler 
av året, maks. 60 ind. 2.4.2016 (S.Stueflotten). På 
Storskjær i Drøbaksundet kan en jevnlig se opptil 10-
30 rastende storskarv i vinterhalvåret, maks. 54 ind. 
18.1.2015 (J.Bærø Engdal). Også på Linnesstranda 
er det vanlig å se 20-40 rastende ind. seinsommer og 
høst, maks. 98 ind. 25.10.2014 (J.Apeland). Dette er 
storskarver som samler seg fra et stort område i 
Drammensfjorden og Drammenselva for felles hvile 
og overnatting.  

 
 
Utbredelse for storskarv i Buskerud. Grønne prikker 
iht. Atlas-prosjektets hekkekoder. Store gule prikker: 
maks. antall ≥30 ind., indikerer ruter med trekk-
lokaliteter, mellomstore prikker: maks. antall 5-29 ind. 
indikerer ruter med trekklokaliteter eller gode raste- 
og fiskeplasser, små prikker: maks. antall <5 ind. 

Storskarv er observert i alle fylkets kommuner. Kartet 
ovenfor viser hvor i Buskerud både stasjonære, 
rastende og trekkende storskarv er observert. 
Høyeste kjente funn av rastende storskarv i fylket: 
1 ind. 1150 moh på Vestredalsvatnet, Hol 11.7.2010 
(M. Myromslien) og 1 ind. 1150 moh på Ørteren, Hol 
11.9.2017 (A.Gauteplass, H.Kvarstein Gauteplass). 
 
Pga. de økte bestandene av fiskespisende mellom-
skarver på Østlandet, er det i seinere tid framsatt flere 
krav om desimering av bestanden fordi den påståes 
å være årsak til reduserte fiskebestander, noe NOF 
har tatt sterk avstand fra. 
 
Vårtrekk: Hovedtrekket til atlantiske storskarver går 
nok nordover langs Norskekysten, men hver vår i april 
går det også et stort trekk av storskarv over Østlandet 
fra overvintringsområdene lenger sør i Europa til 
hekkeplassene langs kysten lenger nord i Norge. 
Dette trekket passerer også nedre deler av Buskerud 
og fortsetter videre mot N og NV over fjellet på vei ut 
mot kysten. Det dreier seg trolig om minst 2.000-
4.000 ind. som passerer gjennom fylket hver vår. De 
fleste skarvene i disse flokkene er voksne fugler i 
hekkedrakt, såkalte «hvitlåringer». På 2000-tallet har 
vårtrekket startet i slutten av mars. Gjennomsnittlig 
startdato: 30.3. ± 10 dager (24 år). Hovedtrekket 
passerer i første halvdel av april. Storskarven trekker 
i flokker på typisk 10-150 ind., men flokker på opptil 
200-300 ind. er observert flere ganger. Største enkelt-
flokk var ca. 400 ind. ptN over Røyse, Hole 8.4.2005 
(V.Ree).  
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Storskarv ptN over Verket, Hurum 29.3.2014 med 
mange «hvitlåringer» i flokken. Foto: E.Gates 
 
Storskarv har en flygehastighet på ca. 60 km/t, mens 
effektiv trekkhastighet er anslått til ca. 45 km/t da 
skarveflokkene under veis gjerne sirkler for å vinne 
høyde før trekket fortsetter videre mot N-NV. 
 
En av hovedtrekkrutene går inn Drammensfjorden, 
opp Lierdalen, over Tyrifjorden og videre mot N og NV 
i retning Sperillen/Valdres eller Krøderen/Hallingdal. 
Andre følger en rute lenger vest over Fiskumvannet/ 
Øvre Eiker mot Tyrifjorden, eller lenger øst inn 
Oslofjorden og over Fornebu. Flokker på trekk over 
fjellet er sett både over Dagalifjellet, Nore og Uvdal 
(60 ind. ptNØ 11.4.2010), over Kleppestølen i 
Skarvheimen, Hol (42 ind. ptN 29.3.2014) og 
Bukkestein i Skarvheimen, Ål (6 ind. 27.4.2014). Det 
hender at enkelte individer faller av på trekket, og 
dukker opp som rastende storskarver i vann og 
vassdrag i øvre deler av fylket. 
 
Dette vårtrekket av storskarv over innlandet fra Oslo-
fjorden til Trøndelag, er nå et velkjent fenomen. Vi må 
anta at dette har pågått i lang tid, selv om det ikke er 
nevnt noe om dette i litteraturen før i seinere år. 
Haftorn (1971) nevner f.eks. ingenting om et slikt 
vårtrekk over land. Forveksling med gåsetrekk kan 
være en mulig forklaring. Hans Strøm (1784) nevner 
imidlertid noen ukjente, svarte sjøfugler med lys buk 
som trakk mot nord over Eiker 3.4.1783. Dette var 
ganske sikkert storskarv.  
 
Høsttrekk: Også om høsten i september-oktober, 
kan en se småflokker på vei mot sør over Buskerud. 
Dette trekket er imidlertid ikke så markert og regel-
messig som vårtrekket, og omfatter sjelden mer enn 
30 ind. i flokkene, men flokker på 50-80 ind. er sett 
noen ganger, maks. 112 ind. over Fiskumvannet 
5.10.1997 (J.L.Hals). Verdt å nevne er også 50 ind. 
ptS over Dagalifjellet 9.10.2010 (G.B.Gade).  
 
Robert Collett oppgir at enslige storskarver ble 
observert i Eikeren og Tyrifjorden om høsten i 
september-oktober 1876-1891 (Haftorn 1971). Dette 
kan ha vært storskarver som har falt av på høsttrekket 
for så å raste på disse innsjøene. Dette skjer nok 
også i våre dager, men nå er det nok mer sannsynlig 

at det er mellomskarv som dukker opp i innsjøer, 
skogsvann og vassdrag i innlandet, og ikke atlantisk 
storskarv på gjennomtrekk. For det er først i de siste 
20 årene at dette fenomenet er blitt vanlig som en 
direkte følge av at mellomskarv fra koloniene lenger 
sør, etter endt hekkesesong, sprer seg nordover på 
næringssøk inn i fjorder, vann og vassdrag på 
Østlandet. Størst antall av slike stasjonære mellom-
skarver har vi i perioden august - primo november, og 
blant disse dominerer ikke-kjønnsmodne ungfugler.  
 
Vinter: Mange storskarver forlater nok Buskerud etter 
hvert som vann og vassdrag fryser til. Arten er derfor 
mindre tallrik om vinteren enn om høsten, men er 
fortsatt vanlig å se i fjordstrøka og på enkelte steder i 
isfrie vassdrag helt opp til øvre deler av fylket. Kartet 
nedenfor viser 10x10 km ruter der det er observert 
storskarv i vintermånedene desember-februar. 
 

 
 
Vinterutbredelse for storskarv i Buskerud. Mørkeblå 
ruter: maks. antall ≥15 ind., mellomblå ruter: maks. 
antall 5-14 ind. og lyseblå ruter: maks. antall <5 ind. 

Arten er relativt fåtallig om vinteren, og normalt sees 
bare 1-5 ind. sammen, sjelden mer enn 15 ind. i 
fjordstrøka. Enkelte ganger er det på noen lokaliteter 
observert opptil 40-45 ind., maks. 54 ind. Storskjær i 
Drøbaksundet 18.1.2015 (J.Bærø Engdal).  
 
Fram til vinteren 2005/2006 var det sjelden å se over-
vintrende storskarv i Drammensvassdraget. Enkelt-
individer ble bl.a. sett i Steinsfjorden, Hole i desember 
1997, 1999, 2001 og 2003, ved Strømsø i Drammen 
i januar 1999, og ved Vikersund, Modum 13.2.2003. 
Den 27.1.2006 ble det sett hele 10 ind. i Drammens-
elva nedstrøms Mjøndalen. Antallet økte så kraftig 
vinteren 2006/2007 da det i Steinsfjorden alene ble 
sett over 40 ind. (42 ind. 27.12.2006 (B.O.Tveit) og 
47 ind. 12.1.2007 (K.Myrmo)) (Artsobservasjoner, 
Larsen mfl. 2008). Så mange individer i innlandet om 
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vinteren er uvanlig. Det normale i seinere år er nok 
heller 1-15 ind. i Tyrifjords-området og nedre deler av 
Drammensvassdraget, samt 1-5 ind. i Eikeren/ 
Fiskumvannet så lenge det er isfritt. Følgende vinter-
funn i midtre og øvre deler av fylket bør nevnes 
spesielt:  
 

 2 ind. Killingstrømmen, Ringerike 26.02.02 
(B.H.Larsen). 

 1 ind. Holsfjorden, Hol 28.12.06 (P.Furuseth). 

 1 ind. Holsfjorden, Hol 18-21.02.12 (P.Furuseth 
mfl.). 

 1 ind. Hovsfjorden, Hol 22.02.12 (A.Gauteplass, 
H.Kvarstein Gauteplass). 

 1 ind. Noresund og 1 ind. Skinnesund, 
Krødsherad 19.12.15 (E.Kristoffersen). 

 1 ind. Myrefjorden, Nesbyen, Nes 14.01.17 
(P.Furuseth). 

 
 

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 
 
Toppskarven har en begrenset utbredelse knyttet til 
Atlanterhavs- og Middelhavs-kystene i Europa og 
Nord-Afrika. I Norge hekker toppskarven ytterst på 
kysten fra Rogaland til Sør-Varanger. I det siste har 
den også etablert seg i Vest-Agder. Toppskarven 
hekker i kolonier, men disse er løsere organisert og 
som regel mindre enn hos storskarven. Reirene 
legges i bratt steinur og i bergsprekker. Den norske 
hekkebestanden er anslått til 28.000 par (Shimmings 
og Øien 2015).  
 
Toppskarven er en ren marin art som foretrekker friskt 
Atlanterhavsvann, og den blir derfor, i motsetning til 
storskarven, sjelden observert inne i fjordene. Arten 
holder seg ytterst på kysten også om vinteren, enten 
i nærheten av hekkeområdene eller andre steder 
langs norskekysten fra Rogaland til Troms. Utenom 
hekketida observeres toppskarven også regelmessig, 
men heller fåtallig, langs Sørlandskysten østover til 
de ytre delene av Oslofjorden. De fleste observa-
sjonene blir her gjort i september-oktober. Arten er 
sjelden å se inne i Oslofjorden og er derfor en meget 
sjelden art i Akershus og Buskerud.  
 
Når toppskarven hviler, sitter den alltid på bakken på 
holmer, skjær og steinblokker, aldri oppe på staker, 
sjømerker, i trær o.l. som storskarven. 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Sjelden gjest som helst påtreffes om høsten i 
september-oktober. 
 
Godkjente funn (LRSK): 
 

 1 ind. Haraldstangen, Hurum 8.10.1995 
(L.T.Poppe). 

 1 ind. på trekk sammen med 20 storskarv over 
Snyta, Ringerike 24.6.1999 (K.Myrmo). 

 1 juv Drøbaksundet (Bu) 02.09.15 (K.Adelsten 
Jensen). 

 1 juv Strømsøløpet, Drammen 28.10.16 
(N.N.Penk, B.W.Penk). 

 

 
Toppskarv juv på Småskjær i Drøbaksundet (Ak) 
29.8.2015, seinere sett i Buskerud. Foto: K.Bøhn 
 
Den juvenile toppskarven som ble observert i Drøbak-
sundet i månedsskiftet august/september 2015, ble 
først sett rastende på Småskjær i Frogn, deretter 
næringssøkende mellom Slottet og Storskjær i 
Hurum. Ungfuglen som ble observert i Drammen i 
oktober 2016, var trolig samme individ som hadde 
hatt fast tilhold i indre deler av Oslofjorden ved 
Fornebu og Nesoddtangen i Akershus fra primo 
september til medio oktober 2016. Den skal også ha 
blitt sett på nytt ved Nesoddtangen 14.11.2016 (ref. 
Artsobservasjoner). 
 
 

Rørdrum Botaurus stellaris 
 
Rørdrummen er utbredt i et bredt belte fra De britiske 
øyer gjennom den tempererte delen av Europa og 
videre østover gjennom sentrale deler av Russland 
og helt til Stillehavskysten. I Europa hekker arten så 
langt nord som til de sørlige delene av Sverige og 
Finland. De nordlige og østlige bestandene er trekk-
fugler, men mange fugler trekker ikke før de blir 
presset sørover av kulde og is. I strenge vintrer er det 
derfor mange som sulter i hjel i stedet for å trekke 
sørover til varmere strøk. Dette fører til at bestandene 
i nord, som i Sverige og Finland, fluktuerer mye.  
 
Arten foretrekker vidstrakte sivskoger. Der lever den 
en svært tilbaketrukket og anonym tilværelse og er 
derfor vanskelig å oppdage. Når den blir forstyrret, 
kamuflerer den seg ved å vende den stripete under-
siden til, og strekke hals og hode rett opp. Om våren 
har hannen en særegen «sang», som kan minne om 
en tåkelur. Lyden kan høres på flere kilometers 
avstand. Rørdrummens viktigste føde er fisk og 
amfibier.  
 
Arten er sjelden i Norge, men den kan observeres til 
alle årstider, hyppigst om våren. Flest observasjoner 
er gjort langs kysten av Sørvestlandet og i fylkene 
Vestfold, Akershus og Østfold. Første kjente funn i 
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Norge var 1 ind. fanget på Herefoss nordvest for 
Arendal 15.11.1881 (Haftorn 1971). Antall observa-
sjoner har økt en god del utover på 2000-tallet. 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Meget sjelden gjest. 
 
Godkjent funn (NSKF): 
 

 1 ind. Drammenselva v/Eikerstua, Horgen, Øvre 
Eiker 31.10.1988 (T.Schandy). 

 
Dette funnet er det eneste kjente av rørdrum i 
Buskerud. 
 
 

Silkehegre Egretta garzetta 
 
Silkehegra har en vid utbredelse i tempererte og 
tropiske deler av Sør-Europa, Sør-Asia, Afrika og 
Australia. I Europa hekker arten fra Portugal, Spania 
og England i vest til Svartehavs-området i øst. Arten 
hekker kolonivis i grunne sumpsjøer, laguner og 
langs større elver. Reirene legges i lave treklynger og 
vidjekratt. De fleste silkehegrene i Europa er trekk-
fugler som overvintrer i Nord-Afrika, mens en mindre 
andel er kortdistansetrekkere som overvintrer i 
Middelhavsområdet. Arten ble jaktet hardt på 1800-
tallet pga. de fine fjærene som ble brukt til hattepynt. 
Arten ble som følge av dette utryddet i deler av 
Europa. Rundt 1950 ble silkehegra fredet i Sør-
Europa, og antallet begynte å stige igjen. Arten er nå 
i kraftig ekspansjon. 
 
Arten er en sjelden gjest i Norge i sommerhalvåret. 
Første funn ble gjort på Åndalsnes i juni 1971, og 
arten ble ansett som meget sjelden på 1980- og 
1990-tallet. Antall observasjoner økte mye utover på 
2000-tallet, og enkeltindivider observeres nå årlig i 
Norge, hyppigst om våren i mai og i perioden medio 
juli til primo september. Antall observasjoner har økt 
kraftig de to siste årene og per 2014 er det godkjent 
89 funn av arten. 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Meget sjelden gjest. 
 
Godkjent funn (NSKF): 
 

 1 ind. Tangevika-Grandane-Sandøyne, 
Strandafjorden øvre, Ål 26-27.5.2015 
(*A.Askeland, T.Breiehagen, P.Furuseth mfl.). 

 
Silkehegra i Strandafjorden ble oppdaget av Asgeir 
Askeland i 11-tida 26.5. Siden dette var en ny art for 
Buskerud, var det mange fuglekikkere som dro til 
Strandafjorden for å se denne sjeldne gjesten. Fuglen 
ble sist sett på Sandøyne om kvelden 27.5. Gitt artens 
økte forekomst i Norge, så bør det være gode mulig-
heter for flere nye funn i Buskerud i kommende år. 

 
Silkehegre ad Tangevika, Strandafjorden, Ål 
26.5.2015. Foto: A.Askeland 
 
 

Egretthegre Egretta alba 
 
Egretthegra har en vid utbredelse i tempererte og 
tropiske områder over store deler av verden. I Europa 
hadde arten tidligere en sørøstlig utbredelse fra 
Østerrike og Balkan i vest til sørlige deler av Russland 
i øst. Etter 1980 har den europeiske bestanden økt 
kraftig. Arten har spredt seg mot vest og nord og har 
i seinere år hekket for første gang i hele 13 nye land 
inklusiv England og Sverige i 2012 (Lawicki 2014). 
Egretthegra hekker kolonivis i store, grunne sump-
sjøer helst med store takrørsbelter. Arten er delvis 
trekkfugl som overvintrer i Middelhavs-området eller 
Afrika. Etter 2000 har vinterbestandene i Vest- og 
Sentral-Europa økt betydelig. Det samme har antall 
observasjoner i Nord-Europa. 
 
Egretthegra ble som silkehegra, tidligere jaktet hardt 
på og drept i milliontall for skinn og fjær brukt til 
hattepryd. Men fredninger utover på 1900-tallet førte 
til at de europeiske bestandene tok seg opp igjen. Det 
kan i den forbindelse nevnes at egretthegra i 1953 ble 
valgt som symbol for National Audubon Society som 
ble dannet i 1905 delvis med formål å hindre at fugler 
ble drept pga. fjærene sine.  
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Egretthegra er en sjelden gjest i Norge, men den er 
blitt observert årlig etter 1983 i stadig økende antall, 
hyppigst om våren i april-medio juni og mer sporadisk 
om høsten fra september til primo oktober. Første-
funnet i Norge ble gjort i Harstad i juni 1970. Antall 
observasjoner har økt kraftig de siste par årene.  
 

 
Ad egretthegre Fiskumvannet, Øvre Eiker 22.5.2005 
som her viser fram sine flotte egrettfjær.  
Foto: S.Stueflotten 
 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Sjelden gjest i sommerhalvåret. De fleste 
observasjoner er gjort vår og forsommer. 
 
Godkjent funn (NSKF/LRSK fra 2012): 
 

 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 2.6.1987 
(A.Hals). 

 1 ind. Karlsrudtangen, Ringerike 30.6.1998 
(T.Vang, mfl.). 

 1 ind. Karlsrudtangen, Ringerike 10-11.6.2000 
(V.Bunes, K.Knudsen mfl.). 

 1 ind. Karlsrudtangen, Ringerike 17.6.2000 
(V.Bunes, T.Wexhal Andersen). 

 1 ind. Vassbonn, Bergsjø, Modum 25-30.4.2005 
(K.Myrmo, J.L.Hals). 

 1 ad. Fiskumvannet, Øvre Eiker 22.5.2005 
(S.Stueflotten, B.Ellingsen, J.T.Bollerud). 

 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 23.5.2008 
(T.Holtskog). 

 1 ind. Synneren, Ringerike – Sælabonn, Hole 
1.5.2011 (*J.Tøndel Fossum, K.Myrmo, 
R.Solvang, mfl.) 

 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.6.2011 
(P.Ø.Klunderud, T.Graversgaard, S.Stueflotten). 

 1 ind. Linnesstranda, Lier 29.8.2011 
(J-E.Nyhuus). 

 1 ind. Veslefjorden, Hol 22.6.2012 (O.Hassel). 

 1 ad. Karlsrudtangen-Juveren, Ringerike 
27.4.2014 (V.Ree, B.Wilson Hagen, J.Tøndel 
Fossum, mfl.). 

 1 ind. ptSØ Linnesstranda, Lier 7.9.2014 
(J.Villand). 

 1 ad. Linnesstranda, Lier 23.6.2015 (J.Villand, 
S.Stueflotten). 

 1 ind. ptN Linnesstranda, Lier 11.7.2015 
(J-E.Nyhuus). 

 1 ind. Sørum V – Sælabonn, Hole 30.3.2016 
(V.Bunes, J.Tøndel Fossum, S.Stueflotten, mfl) 

 1 ind. Karlsrudtangen, Ringerike 24-26.4.2016 
(V.Bunes, K.Myrmo, D.Løstegård Kristensen 
mfl.). 

 1 ind. Karlsrudtangen, Ringerike 24.5.2016 
(E.Kristoffersen). 

 1 ad. Linnesstranda-Engersandbukta, Lier 
4.6.2016 (J.E.Nygård, S.Stueflotten mfl.). 

 1 ad. Linnesstranda, Lier 29.5.2017 (J.Villand). 
 

 
 
10x10 km ruter med funn av egretthegre i Buskerud. 
Store prikker: ≥5 funn, mellomstore prikker: 2-4 funn 
og små prikker: 1 funn. 
 
Enkeltindivider av egretthegre er i seinere år blitt 
observert nesten årlig i Buskerud, hyppigst i tids-
rommet ultimo april - ultimo juni. Tidligste vårfunn ble 
gjort i Hole 30.3.2016. Arten er sjelden å se om 
høsten i august-september. Karlsrudtangen, Linnes-
stranda og Fiskumvannet peker seg ut som de beste 
lokalitetene for arten. De to observasjonene i juni 
2000 dreide seg muligens om to forskjellige individer 
da de hadde litt ulikt utseende ifølge observatør.  
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Gråhegre Ardea cinerea 
 
Gråhegra har en vid utbredelse i Europa og Asia, men 
mangler i ørkenstrøk og i de nordligste områdene 
inklusiv Island. Arten hekker dessuten i sørlige og 
østlige Afrika. I de nordlige og østlige hekke-
områdene i Europa er arten trekkfugl, i de sørlige og 
vestlige standfugl. I Europa er arten vanligst i Nord- 
og Mellom-Europa. Norge utgjør det nordligste 
hekkeområdet for arten. 
 
I Norge er gråhegra hovedsakelig en kystfugl med en 
hovedutbredelse fra Vest-Agder til Helgeland. Den 
hekker mer spredt langs Sørlandskysten til ytre 
Oslofjord og Østfold, samt stedvis oppover langs 
dalførene på Østlandet, mer sporadisk nord til Troms. 
Bestanden i Norge er økende, og gråhegra har 
utvidet utbredelsesområdet sitt i Norge betydelig etter 
andre verdenskrig. Arten har spredt seg både nord-
over, østover og inn i landet sammenlignet med kartet 
til Haftorn (1971). 
 
Gråhegra er en typisk kolonihekker, men kan også 
hekke som enkeltpar på nyetablerte lokaliteter. Det 
vanligste er kolonier på 10-50 par, men kolonier på 
opptil 200-300 par er kjent. Kolonier i utkanten av 
utbredelsesområdet som på Østlandet, er mindre, 
gjerne bare 1-10 par. Den norske totalbestanden er 
anslått til 5.000-10.000 par (Shimmings og Øien 
2015). Koloniene plasseres oftest i trær, enten i bratte 
fjellsider eller i skogholt, gjerne nær sjø eller vann. 
Furu og gran er de mest brukte reirtrærne. I treløse 
kyststrøk kan reiret legges direkte på bakken. 
 
Gråhegra ankommer normalt hekkeplassene allerede 
i mars, og eggleggingen skjer fra mars og utover. 
Normal kullstørrelse er 4 egg, men eggtapet er ofte 
høyt, og omlagte kull er vanlige. Rugetiden er 25-28 
dager og ungene er flygedyktige etter ca. 50 dager 
(Gjershaug mfl. 1994). Gråhegra vender ofte tilbake 
til de samme hekkelokalitetene flere år på rad, og kan 
også bruke det samme reiret flere ganger med litt 
oppussing. Etter hekkingen sprer gråhegrene seg 
utover i alle retninger på næringssøk. Arten lever 
hovedsakelig av fisk, men spiser også frosk, fugle-
unger, insekter, mus og andre smådyr.  
 
De voksne gråhegrene overvintrer på tradisjonelle 
steder både langs kysten og i ferskvann i Sør-Norge, 
mens mange ungfugler trekker ut av landet bl.a. til De 
britiske øyer. Arten er ømfintlig for strenge vintrer og 
bestanden kan derfor variere en del fra år til år. 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Gråhegra er en fåtallig, men årviss hekkefugl 
i Buskerud. Utenom hekketida er arten vanlig å se på 
næringssøk og som rastende flere steder både langs 
kysten og oppover langs hovedvassdraga i fylket. 
Mange gråhegrer forlater Buskerud om vinteren, men 
en del individer kan også overvintre så sant is-
forholdene tillater det. 

 

 
Ad gråhegre i Vollebukta, Verket, Hurum 27.2.2017. 
Foto: E.Gates 
 
Bestand: Alle kjente kolonier i Buskerud er små med 
typisk 1-5 par. Totalt hekker det neppe mer enn 15-
20 par i fylket, fordelt på kanskje knapt 10 lokaliteter. 
Første sikre hekkefunn var et reir med 2 unger i 
Slåttahølen på Geilo, Hol i juli 1988 (Jim Convery), 
men den kan ha hekket her allerede i 1986.  
 
Reirene er normalt plassert høyt oppe i store gran- og 
furutrær, men i 2002 bygde et gråhegrepar reir på 
toppen av et gammelt skjærereir bare 4 m over 
bakken i et stort vidjekratt i Miletjern, Nedre Eiker, 
men denne hekkingen ble mislykket.  
 
Det fins få historiske opplysninger om gråhegras 
forekomst i Buskerud. Haftorn (1971) opplyser at 
streifindivider jevnlig ble sett på Ringerike og i Eiker 
på slutten av 1800-tallet, og at arten var årviss i 
Ådalen på 1950-tallet. Men det var først utover på 
1980-tallet at arten ble et fast innslag i fylkets fugle-
fauna. 
 
Utbredelses-kartet på neste side viser 10x10 km ruter 
med hekkelokaliteter registrert etter 1990 i grønt. Det 
er 7 ruter med påvist hekking, 2 ruter med sannsynlig 
hekking og 1 rute med mulig hekking, mens til-
svarende kart per 1989 (Gjershaug mfl. 1994) bare 
har en rute med sannsynlig hekking og 9 ruter med 
mulig hekking. Øvrige ruter med observasjoner uten 
hekkeindikasjon er vist i gult. Som vi ser, er arten nå 
observert over store deler av fylket. Litt overraskende 
er det kanskje at det ikke er registrert noen funn i 
Ådalen, Ringerike etter 1990. Dette skyldes nok heller 
mangelfulle undersøkelser enn fravær av arten i dette 
området. 
  
Høyeste kjente funn av gråhegre i Buskerud er gjort 
1210 moh ved Langesjøen V på Hardangervidda, 
Nore og Uvdal 2.8.1978 (O.Såtvedt). Ellers er det 
gjort flere funn i høydebeltet 1100-1200 moh andre 
steder på Hardangervidda, og rundt 1100 moh ved 
Stolsvannsmagasinet i Skarvheimen/Nordfjella (Hol 
og Ål). 
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Utbredelse til gråhegre i Buskerud etter 1990. Grønne 
prikker iht. tidligere Atlas-hekkekoder. Gule prikker: 
andre observasjoner; store gule prikker: maks. antall 
≥10 ind., mellomstore prikker: maks. antall 3-9 ind. og 
små prikker: 1-2 ind. 
 
Vårtrekk: Noe egentlig vårtrekk kan vi neppe snakke 
om når det gjelder gråhegra, men antall individer øker 
markert utover i mars og når en topp i april-medio mai. 
Dette er gråhegrer som vender tilbake til hekke- og 
beiteplassene sine etter overvintring lenger sør og 
vest i Norge og Europa. Det er sjelden å se mer enn 
10 ind. sammen om våren, maks. 15 ind. ved hekke-
kolonien på Snyta, Ringerike 18.4.2015 (V. Bunes). 
Verdt å nevne er også 21 ind. på Karlsrudtangen, 
Ringerike 21.6.2014 (V.Bunes). 
 
Høsttrekk: Etter endt hekkesesong sprer gråhegrene 
seg ut på gode fiske- og rasteplasser. På noen 
utvalgte lokaliteter kan en da se flokker på opptil 15-
25 ind. De største konsentrasjonene finner vi normalt 
i Sætrepollen, Hurum. Her kan en i perioden august – 
primo oktober jevnlig se flokker med opptil 30-40 ind., 
maks. 57 ind. 22.8.2015 (L.Wam Hansson). Noen 
store flokker observert på andre lokaliteter i fylket: 25 
ind. Saltskjær, Hurum 17.9.2005 (S.Stueflotten), 24 
ind. Vealøs, Hurum 10.9.2017 (S. Stueflotten), 18 ind. 
Linnesstranda, Lier 22.10.2016 (N.N.Penk, J.E. 
Nygård) og 16 ind. Storskjær, Hurum 25.11.2012 
(J.Bærø Engdal).  Utover i oktober og november avtar 
antall observerte gråhegrer igjen. Mange, særlig ung-
fugler, antas da å forlate fylket til fordel for mer 
gunstige overvintringsplasser lenger sør og vest i 
Norge og Europa. 
 

 
 
Vinterutbredelse for gråhegre i Buskerud. Mørkeblå 
ruter: maks. antall ≥5 ind., mellomblå ruter: maks. 
antall 2-4 ind. og lyseblå ruter: 1 ind. 
 
Vinter: En del gråhegrer blir igjen i nedre deler av 
Buskerud gjennom vinteren så sant isforholdene 
tillater det. Kartet ovenfor viser ruter med vinterfunn 
av gråhegre i Buskerud. Funnene er konsentrert til 
nedre deler av fylket. Kun ett vinterfunn er gjort i øvre 
deler av fylket: 1 ind. Kleivi, Strandafjorden øvre, Ål 
31.12.2008 (E.Breie). Vinterstid sees normalt bare 1-
2 ind. sammen, og sjelden mer enn 4-5 ind. I særlig 
kalde vintrer, som i januar-februar i årene 2009-2011, 
er gråhegra knapt å se i Buskerud. I seinere år med 
milde vintrer er rastende flokker på opptil 10-12 ind. 
observert flere ganger i desember, bl.a. på Linnes-
stranda i Lier (maks. 13 ind. 1.12.2014 (J.Villand)) og 
Storskjær i Hurum (maks. 14 ind. 1.12.2015 (A.Hals)). 
 

 
Gråhegre på Linnesstranda, Lier 29.12.2014.  
Foto: J.Villand 
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Stork Ciconia ciconia 
 
Storken har sin hovedutbredelse i Europa med 90 % 
av verdensbestanden. Arten hekker i Sentral- og Øst-
Europa, samt i Portugal og Spania. Andre hekke-
områder fins i NV-Afrika, Midtøsten og i tempererte 
deler av Asia. Bestanden har gått sterkt tilbake i NV-
Europa etter år 1900, men totalbestanden i Europa 
teller fortsatt minst 100.000 par. De største fore-
komstene fins i Øst-Europa, spesielt i Polen. Storken 
er trekkfugl som overvintrer i Afrika sør for Sahara. I 
Danmark har arten hatt en katastrofal tilbakegang fra 
ca. 4.000 par i 1890 til 222 par i 1952, 10 par i 1984 
og bare 1 par i 2001–2003 (Skov 2013). I Sør-Sverige 
(Skåne) var det i 1917 35 hekkende par og i 1947–
1954 kun ett par, hvoretter arten forsvant som hekke-
fugl i Sverige (Svensson mfl. 1999). Sverige har nå 
startet et reintroduksjonsprosjekt med oppdrett av 
stork i fangenskap. En viktig årsak til bestands-
nedgangen i Europa antas å være det moderne 
jordbruket og tap av egnede habitater.  
 
Storken foretrekker åpent jordbrukslandskap med lav 
vegetasjon, både tørr og fuktig grasmark, beitemark, 
våtmark og strandenger. Arten har en variert mat-
seddel og spiser både insekter, mark, reptiler, 
amfibier, fisk og smågnagere. Storken bygger store 
kvistreir på bygninger og andre menneskeskapte 
strukturer, samt i høye frittstående trær. Arten har gitt 
opphav til mange myter og overtro. Den mest kjente 
er historien om at det er storken som kommer med 
babyer. 
 
Så vidt man vet har storken aldri hekket i Norge, men 
arten har i perioder blitt observert tilnærmet årlig, og 
da hyppigst om våren fra april til primo juni. Dette kan 
best forklares som et resultat av forlenget vårtrekk. 
Det er registrert over 120 funn i Norge etter 1920. 
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Sjelden gjest. Alle kjente observasjoner er 
gjort om våren i perioden medio mars til ultimo mai, 
hyppigst i siste halvdel av mai. 
 
Godkjente funn (NSKF): 
 

 1 ind. Lille Rød, Lier 22.5.1981 (T.Schandy, 
B.V.Oldebråten). 

 1 ind. Skarra, Øvre Eiker 26.5.1981 (A.Hals, 
L.Sørby, mfl.). 

 1 ind. Buskerud landbruksskole, Modum 
sommeren 1981 (A.Solum). 

 1 ind. ptS Hønefoss, Ringerike 20.4.1992 
(P.Gustavson). 

 [1 ind. Prestmoen mellom Tråen og Veggli, 
Rollag 28.5.1995 (J.Øyberg)]. 

 1 ind. Flesberg sentrum, Flesberg 29.5.1995 
(E.Moen). 

 1 ind. Synneren-Karlsrudtangen, Ringerike 19-
20.5.1999 (*R.M.Klemmestad, V.Ree, 
A.Gullberg, K.Johannessen mfl.). 

 1 ind. Trollmyra avfallsplass, Ringerike 24-
25.3.2009 (K.Myrmo, J.L.Hals). 

 1 ind. Div. lokaliteter Nesbyen, Nes 30.4-6.5. 
2010 (*B.Jensen, T.Haraldseth, A.Smette, 
L.R.Fiske, W.Jensen mfl.). 

 1 ind. Grandane-Tangevika, Strandafjorden øvre, 
Ål 7-8.5.2010 (*P.Furuseth, T.Breiehagen, mfl.). 

 1 ind. Pålerudbyen/Henstjern, Ringerike 12-
17.5.2010 (*I.H.Myhre, J.Tøndel Fossum, 
K.Myrmo, M.Vang mfl.). 

 1 ind. Karlsrudtangen 23-24.5.2010 
(S.Stueflotten, E.Kristoffersen, K.Myrmo). 

 1 ind. Heggen, Modum 24.5.2010 (S.W.Elvigen). 
 

 
Storken «Sture Stork» da den besøkte Pålerudbyen/ 
Henstjern, Ringerike 17.5.2010. Foto: M.Vang.  
 
Storken som ble observert på flere lokaliteter i 2009 
og 2010, er den berømte «Sture Stork». Dette er nok 
den mest medieomtalte storken i Norge noen sinne. 
Den overvintret på Heggvin søppelfylling ved Hamar 
vinteren 2008/2009, selv med 1 meter snø og helt ned 
i 20 minusgrader på det kaldeste. Dette var første 
vellykkede overvintring av stork i Norge. Etter å ha 
tilbrakt vinteren på Hamar, dukket den opp på 
Trollmyra avfallsplass på grensa mellom Ringerike 
(Bu) og Jevnaker (Op) 24.3.2009. Dette er uvanlig 
tidlig for stork i Buskerud, men skyldes nok de noe 
spesielle omstendighetene rundt overvintringen til 
denne storken. «Sture Stork» skal ha blitt observert 
flere steder i Sør-Norge i 2009. Den skal imidlertid ha 
overvintret ved Orust i Bohuslän vinteren 2009/2010, 
men allerede i mars 2010 var den tilbake i Sør-Norge, 
der den bl.a. ble observert på flere lokaliteter i 
Buskerud i perioden 30.4.-24.5.2010. Deretter ble 
den sett i Bærum 26.5. før den dro ned til Jæren hvor 
den oppholdt seg resten av sommeren til ut i slutten 
av september. Storkene som ble observert i Lier, 
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Øvre Eiker og Modum i 1981, må antas å ha vært 
samme individ. Det samme gjelder observasjonene i 
Rollag og Flesberg 28-29.5.1995. Funnet i Rollag er 
ikke behandlet av NSKF, men er tatt med her da det 
skal ha blitt publisert med bilde i lokalavisa (vist med 
gul prikk i utbredelseskartet). 
 

 
 
Funn av stork i Buskerud. Store prikker: ruter med 
mer enn 1 funn, mindre prikker: 1 funn. 
 
 

Bronseibis Plegadis falcinellus 
 
Bronseibisen har en vid kosmopolitisk, men flekkvis 
utbredelse i tempererte og tropiske strøk av verden. I 
Europa har arten sin hovedutbredelse i SØ-Europa, 
og med noen få hekkende par i spredte kolonier 
vestover til Italia og Sør-Frankrike. I seinere år har 
arten også etablert en hekkekoloni i Sør-Spania, og 
det ser ut til å være en økende tendens til at fugler 
derfra overvintrer i Storbritannia og Irland (ref. 
Wikipedia). Etter avsluttet hekkesesong og før det 
egentlige høsttrekket, sprer ungfuglene seg ut i alle 
retninger over store områder. De fleste europeiske 
bronseibiser overvintrer i Afrika sør for Sahara.  
 
Bronseibiser er knyttet til våtmarksområder og fins 
både på ferskvanns- og brakkvannslokaliteter. Den 
lever av mindre vanndyr som insekter, snegler, skjell, 
krepsdyr, m.m. Bronseibisen hekker i kolonier på alt 
fra noen få par til flere tusen par, da som regel 
sammen med ulike hegrefugler og dvergskarv. Den 
europeiske bestanden er anslått til 28.300-37.700 par 
(BirdLife International 2015). I Europa har bestanden 
av bronseibis vist nedgang i store deler av det tjuende 
århundret, spesielt i perioden 1970-1990. Hoved-
årsaken til denne nedgangen er drenering og annen 
ødeleggelse av våtmarksområdene som arten er 
avhengig av for hekking og næringssøk.  
 

Bronseibis er en sjelden gjest i Norge. Første kjente 
funn er 1 ind. skutt ved Bodø i 1835 (Haftorn 1971). 
Per 2014 foreligger et kun 21 godkjente funn av arten. 
De fleste er gjort om høsten i september og oktober. 
Alle funn på Østlandet er eldre funn fra 1800-tallet og 
1920-åra. Det er ikke gjort nye funn på Østlandet etter 
dette. Antall observasjoner av bronseibis ellers i 
Norge har økt igjen etter 2000. Dette er funn som er 
gjort langs kysten fra Aust-Agder til Troms.  
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Ekstremt sjelden sommergjest. 
 
Godkjent funn: 
 

 1 ind. ved Drammen by, Drammen juli 1862 
(Collett 1868, Haftorn 1971). 

 
Denne bronseibisen ble sett av Robert Collett ved 
Drammen i juli 1862, dato er ikke angitt. Dette var 
funn nr.5 av arten i Norge.  
 
 

Skjestork Platalea leucorodia 
 
Skjestorken er som bronseibisen, en fugleart i ibis-
familien. Den har en vid palearktisk utbredelse fra 
Vest-Europa og videre østover i et bredt sammen-
hengende belte fra SØ-Europa gjennom sentrale 
deler av Asia, samt India og deler av Afrika. De 
europeiske hekkeområdene ligger spredt med 
vestlige utposter i Nederland og SV-Spania, og en 
hovedutbredelse som strekker seg fra Ungarn og 
Hellas og videre østover til Det kaspiske hav. Arten 
hekker nå også i England, Tyskland og Danmark. 
Skjestork blir ganske ofte sett i Sør-Sverige, mer 
sjeldent i Norge, men er aldri funnet hekkende her. 
Den europeiske bestanden er anslått til 10.200-
15.200 par og er økende (BirdLife International 2015). 
De europeiske skjestorkene overvintrer langs Middel-
havskystene både i Sør-Europa og Nord-Afrika. Arten 
foretrekker store, grunne våtmarksområder, og mat-
seddelen består av ulike vanndyr som insekter, mark, 
krepsdyr, frosk, småfisk m.m. 
 
Skjestorken er en sjelden sommergjest i Norge. 
Første kjente funn er 1 ind. skutt på Jæren i 1832 
(Haftorn 1971). Per 2014 foreligger det bare 26 
godkjente funn i Norge. De fleste observasjoner er 
gjort i trekktidene vår (medio mai-medio juni) og høst 
(medio september – primo november).  
 
Forekomst i Buskerud 
 
Status: Ekstremt sjelden sommergjest. 
 
Godkjent funn (NSKF): 
 

 1 ind. 2K+ Breidvik, Pålsbufjorden, Nore og 
Uvdal juni 1979 (L.Haga). 
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Dette var det 8. funnet av arten i Norge. Denne 
skjestorken hadde tilhold på lokaliteten ved Pålsbu-
fjorden fra pinsa 1979 (primo juni) og i ca. 14 dager 
framover. 
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