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Fugleglede
Denne brosjyren er først og fremst laget for nye fugleinteresserte. 
De som ikke er så godt kjent med hvor det er best å dra for å 
se mye fugl, men den vil også være til hjelp for andre som skal 
besøke deler av Trøndelag der man ikke er så godt kjent fra før, og 
det gjelder vel de fleste av oss.

Vi har valgt ut 33 
områder, ikke bare fordi 
de har mest fugl og 
flest arter, men også 
fordi de ligger nær 
tettsteder med mange 
fugleinteresserte og 
de er lett tilgjengelige 
og mange er godt 
tilrettelagt med fugletårn 
og utkikkspunkter. 
Bakerst finner du noen 
tips om fuglekasser, 
mating av fugler og diverse hjelpemidler.

Vi håper du får nytte av brosjyren og ønsker deg god tur ut i den 
trønderske naturen, enten på egen hånd eller sammen med andre 
fugleglade mennesker.

Hilsen styret i BirdLife Norge, avd. Trøndelag

BirdLife  
BirdLife er en hundre år gammel internasjonal fuglevern-
organisasjon, med 113 medlemsland. BirdLife Norge, tidligere 
Norsk Ornitologisk Forening, har i dag ca 12.500 medlemmer, med 
avdelinger i alle fylker. I Trøndelag er det over 1500 medlemmer 
fordelt på ni lokallag, som organiserer møter, turer og andre tilbud 
for medlemmene. 

Foreningen gir ut en rekke tidsskrifter. Avhengig av medlemskapet 
kan en på nasjonalt nivå få Vår Fuglefauna og Fuglevennen. I 
Trøndelag blir det gitt ut et fylkestidsskrift som heter Trøndersk 
Natur, som kommer ut to ganger i året.
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Lokallagene i Trøndelag
BirdLife Fosen lokallag 
Fosen lokallag dekker kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og 
Osen. 

Birdlife Heim lokallag 
Heim lokallag dekker primært Heim kommune.  
BirdLife Hitra-Frøya lokallag

BirdLife Innherred lokallag 
Verdal og Levanger lokallag dekker kommunene Verdal, Levanger, 
Frosta, Inderøy, Steinkjer og Snåsa. 

BirdLife Namdal lokallag dekker kommunene Namsos, Grong, 
Overhalla, Røyrvik, Fosnes, Nærøy, Høylandet, Namdalseid, 
Flatanger, Leka, Namsskogan og Vikna. 

BirdLife Orkla lokallag dekker kommunene Orkland, Meldal og 
Rennebu .  
BirdLife Røros lokallag dekker kommunene Røros og Holtålen. 
BirdLife Stjørdal lokallag dekker kommunene Stjørdal og 
Meråker. 
BirdLife Trondheim lokallag 
Trondheim lokallag dekker Trondheim kommune samt de 
nærliggende kommunene Skaun, Melhus, Selbu og Malvik. I tillegg 
holder lokallaget kontakten med NOF-medlemmer sør i Trøndelag 
som ikke er tilknyttet et lokallag. Det vil i praksis si Tydal, Midtre 
Gauldal og Oppdal. 

Falkeklubben 
Trondheim
Falkeklubben er 
en underavdeling 
av Trondheim 
lokallag. Den er 
for jenter og gutter 
i alderen 10—17 
år.    Medlemskap 
og alle aktiviteter 
er gratis. 
Medlemmene 
får tilbud om fine 
opplevelser, turer, 
møter og kurs.

Mer informasjon 
Gå inn på den nederste QR-kode på siste side. Der finner du 
kontaktinfo og aktiviteter. Se også egne facebooksider for hvert 
lokallag.
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Utvalgte fuglelokaliteter i Trøndelag

Nedenfor følger et utvalg av viktige fuglelokaliteter i Trøndelag. Det 
er valgt ut noen av de beste innenfor regionen for hvert av de ni 
lokallagene i fylket, og de fleste er lett tilgjengelige og er tilrettelagt 
med fugletårn eller utkikksplasser. 

Det finnes mange fine fugleområder i alle kommuner. For å se hvor 
du kan dra i ditt område, kan du bruke QR-koden ved kartet på 
midtsidene og zoome deg inn til hvert enkelt område. Der finner 
du mange flere lokaliteter enn utvalget i denne brosjyren. I tillegg 
finner du mer detaljert informasjon der, bl.a. hvordan du finner de 
beste utkikkspunktene og en lenke til hvilke fugler som er sett i det 
enkelte området (artsliste) og en kronologisk observasjonsliste. 

Forkortelser brukt bak de enkelte lokalitetsnavnene:  
IBA: Internasjonalt viktig fugleområde (Important bird and 
biodiversity area), R: Ramsarområde, internasjonalt viktig 
trekkfuglområde, NR: Naturreservat, F: Fuglefredningsområde (se 
side 18 for mer informasjon).

1 Orkelsjøen—Olmflya (Oppdal)  
Området er tilgjengelig fra vei om sommeren, med avkjørsel 
østover fra E6 ca 2 km nord for Oppdal, opp Ålmdalen. Det er 
overnattingsmuligheter i området. Dette er det eneste området 
med høyfjellsarter i dette utvalget. Rundt Orkelsjøen og på Olmflya 
kan en treffe på en rekke av våre fjellarter, slik som boltit og 
fjellerke. 
 
2 Slettestjønna (Rennebu) NR 

Slettestjønna ligger ved Stølsvang i Gisnadalen. To tjønner med 
omkringliggende myr- og sumparealer. Flatt området som bærer 
preg av å være iserodert og er dekt av morenegrus og myr. 
Slettestjønna ligger sentralt i myra, iferd med å gro igjen. Skog 
og kratt i myrkantene. Ferdselsforbud i tiden 25/4 - 20/7, men 
tilgjengelig med sti til fugletårn fra veien nordøst for reservatet.
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3 Holtvatna (Midtre Gauldal) NR 
Et lite våtmarksreservat ca 7 km sørøst fra Sokndal sentrum. Det 
er tilrettelagt med et skjul / utkikksbu ved veien sør for området. 
Det har sin viktigste funksjon som hekkeområde for vannfugl, men 
det benyttes også av mange arter i trekktidene vår og høst. 

4 Glåmos—Krokhølen—Molinga (Røros) NR 
Området er lett tilgjengelig med avkjørsel fra rv. 30 ved Glåmos. 
Den øverste delen av Glomma er isfri hele året, pga. reguleringen 
av Aursunden, og er en viktig fuglelokalitet, spesielt om våren. Om 
våren bør en også sjekke inntaket for kraftverket i Aursunden.  
Ca 3 km lengre nordøst ligger Molinga naturreservat, et 
våtmarkssystem som har den viktigste funksjonen som 
hekkeområde. Her er det også innsyn og lett tilgang fra vei.

5 Neaosen—Flønes (Selbu) IBA  
Utløpet av Nea i Selbusjøen er et av de større innlandsdeltaene 
i Midt-Norge. Vannstanden i den regulerte sjøen påvirker 
hvor fuglene oppholder seg under trekket. Om våren, ved lav 
vannstand, er det store mudderflater ytterst i osen, ved Flønes. 
Om høsten raster vaderne på den lange sandstranda på 
Vikaengene, mens traner og gjess beiter på åkrene nederst i dalen. 
Tilrettelagt sti langs sjøen i hele området. Haverneset, Vikaengene 
og Storøya viktigste utkikkspunkt. Like vest for Neaosen ligger 
reservatene Låen og Fitjan, som inngår i IBA-området.

6 Fitjan (Selbu) IBA / F 

Området ligger ved utløpet av Slindelva, på sørsiden av 
Selbusjøen. Det har vært gjennomført en omfattende restaurering 
av området de siste årene, med fjerning av vegetasjon og 
utgraving av Gorrtjønna. Et fugleskjul nord i området har tilgang 
via Kjøsnes, på vestsiden av reservatet. Området er spesielt 
artsrikt under vårtrekket, men er også viktig sommer og høst.
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7 Leangenbukta (Trondheim) 

Lett tilgjengelig fjæreområde med skog omkring, som har et 
rikt fugleliv, spesielt om våren. Området ligger ved Lade-stien, 
nedenfor Leangen gård, og fra stien får du et godt overblikk over 
området. 
Den beste tida er om våren, gjerne ved lavvann. Mange typer 
vannfugl raster i bukta, og skogen rundt er rik på spurvefugl.

8 Ringve botaniske hage (Trondheim) 
Den frodige hage og dammen på Lade, tiltrekker seg mange 
fuglearter. Om vinteren kan en se arter som oftest er trekkfugler i 
Trøndelag, og om våren er det et mangfoldig kor av fuglesang. Om 
sommeren vil det være arter som særlig har tilknytning til dammen.

9 Leirfossene—Nidelva (Trondheim) (NR)

Nedre Leirfoss er lett tilgjengelig med bil og tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Reguleringen av Nidelva gjør at det alltid er 
åpent vatn her. Det er ikke spesielt artsrikt, men om vinteren er det 
ofte mye ender og måker fordi mange mater fuglene her.
Mellom fossene går en tursti på østsiden av elva, gjennom en 
fredet edelløvskog. Her hekker mange fugler og det er en frodig 
fuglesang om våren.
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10 Gaulosen (Trondheim/Melhus) IBA/NR 
Utløpet av Gaula 
er et av de største 
urørt elvedelta 
i Sør-Norge. 
Det er en viktig 
trekkfugllokalitet for 
vannfugl både vår 
og høst, med store 
antall av mange 
arter.  
Det er to fugletårn 
i området, ett på 
nordsiden, Byneset 
(foto), og ett på Øysand, på sørsiden av elva. Se nettsiden (QR-
koden på midtside) for P-avtale på sørsiden, Øysand. På Leinøra, 
på nordøstsiden av Gaula er det etablert en fuglestasjon (se s. 18).

11 Gjølmesfjæra (Orkland) 
Det meste av deltaet ved Orklas utløp ved Orkanger er bygd 
ut som industriområde, men lengst vest ved Skjenaldelvas løp 
er deler av de rike biotopene bevart. De tilbyr fremdeles gode 
rastemuligheter for våtmarksfugler.

12 Rovatnet øst (Heim) 
Den østlige delen av Rovatnet, ved utløpet av Eidselva og de 
grunne områdene og buktene omkring er et fint fugleområde. Det 
er tilgjengelig fra Fv. 680, med flere utkikkspunkter. Området er 
viktig for vannfugl, spesielt i trekkperiodene vår og høst. 

13 Litjvatnet, Agdenes (Orkland) NR 
Litlvatnet naturreservat er et ferskvann rikt på takrør med frodig 

vegetasjon omkring. Det er et fugletårn sørvest i området, med 
adkomst fra Fremstad. Dette er et av de mest fuglerike lokalitetene 
i Trøndelag. Det er viktig under trekket vår og høst, men også om 
vinteren er det mye ender og svaner i området.
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14 Titran (Frøya)  
Titran er et 
fiskevær som 
ligger lengst 
sørvest på 
Frøya. Utenfor 
fiskeværet er en 
skjærgård med 
en rekke øyer. 
Her samles 
mye fugl, 
spesielt under 
høsttrekket. 
Det er etablert 
en ornitologisk 
stasjon der det drives ringmerking og registrering av fugler. I 
Kjærvågsund er det satt opp ei observasjonsbu, som er godt 
egnet til å se sjøfugl. Det er også planlagt tilsvarende på Stabben, 
som også er et godt utkikkspunkt for sjøfugl. 

15 Sula (Frøya) 
Mange av øyene nordover i Frøya kommune, fra Sula til Halten 
er rike fugleområder, men mange er vanskelig tilgjengelige uten 
egen båt. Det sørligste fiskeværet i øyrekken er Sula. Det har 
fergeforbindelse fra Dyrøya og hurtigbåt fra Trondheim. Sula har 
et rikt fugleliv, spesielt under vår– og høsttrekket. Det er etablert 
fuglestasjon på øya (se s. 18). 

16 Grandefjæra (Ørland) IBA/NR 

Fjæreområdene på Ørlandet er de viktigste fugleområdene 
i Trøndelag, spesielt under vår– og høsttrekket og som 
overvintringsområde. Grandefjæra er den største og viktigste.  
Området er tilrettelagt med et stort fugletårn midt i fjæra (bildet), 
og fugleskjul på Lakskløholmen i nord og på Rønsholmen i sør. I 
tillegg er det fine utkikkspunkt helt i sør, på Garten, og helt i nord 
på Hoøya.  
Grandefjæra med dyrkamarka innenfor er et svært viktig 
overvintringsområde for en lang rekke arter. I tillegg er de store 
mudderflatene sentrale rasteplasser for vadere og ender under 
trekket.
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17 Rusasetvatnet (Ørland) 
Dette er en kunstig anlagt innsjø som ligger ved Rusasetberget, 
øst i tidligere Ørland kommune. Området har blitt restaurert de 
senere årene og har til tider usedvanlig store mengder og stort 
artsmangfold av fugl, spesielt overvintrende svaner og andefugl. 

18 Eidsvatnet (Ørland) F 

Dette er et frodig vatn i tidligere Bjugn kommune. Hele vatnet er 
fredet, men de grunne og rikeste områdene ligger i nord, der det 
er tilrettelagt med fugletårn ved Skavdalsbekken.   
Eidsvatnet er rikt på vannfugl, spesielt under trekket, men det er 
også mye ender og svaner som overvintrer her.

19 Momyra—Momyrvatnet (Åfjord) NR 
Momyra naturreservat ligger øverst i Norddalen, nordvest på 
Fosen-halvøya. Det er et spesielt myrkompleks av stor botanisk 
verdi, med bl.a Midt-Norges fineste terrengdekkende myr. Nord 
for reservatet ligger Momyrvatnet som har stor verdi for fuglene. 
Området er særlig viktig for hekkende vannfugl. 

20 Grønningsbukta (Indre Fosen) NR 

Grønningsbukta ligger ved Trondheimsfjorden i Stadsbygd, like 
ved fv. 717 der det er skiltet avkjørsel til fugletårnet. Det er et 
svært viktig strand- og gruntvannsområde for fugler. Det gjelder 
både som myte-, raste- og overvintringsområde. En rekke arter 
hekker også i området, spesielt etter at en del av reservatet er 
inngjerdet og beskyttet mot bakkepredatorer.
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De beste 
fuglelokalitetene
Kartet viser de utvalgte 
lokalitetene som er omtalt i 
denne brosjyren. Numrene angir 
rekkefølgen de er omtalt i. 
En rekke lokaliteter i tillegg er 
omtalt på BirdLifes nettsider. 
Der finner du adkomstvei, 
utkikkspunkter og lenke til de 
siste observasjonene. Bruk 
QR-koden nedenfor så kommer 
du rett inn.
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21 Halsøen (Stjørdal) 
Området rundt det gamle utløpet til Stjørdalselva nord for flystripa 
og opp til utløpet av Gråelva, kalles for Halsøen, og sammen med 
strekningen ut til Stjørdal havn og nordvestre del av Langøra er 
dette en meget fuglerik del av Stjørdalsfjorden gjennom hele året. 
Det er lett adkomst fra E6, med parkering ved Nord Universitet og 
gangsti langs kanten av området.  
Halsøen har sin viktigste funksjon som raste- og trekkområde for 
våtmarksfugl, og som overvintringsområde for andefugler. 

22 Tautra (Frosta) IBA/R/NR 

Tautra er et av de viktigste fuglelokalitetene i Trøndelag, med et 
stort mangfold av arter gjennom hele året. Det er et fugletårn sør 
på øya, med utsikt til Sjødammen og strand– og sjøområdene 
på sørsiden. I tillegg er det flere utkiksplasser på og ved moloen 
og lengre nord på øya.  Det er ferdselsforbud på deler av øya i 
perioden 1/4—15/7. 
Svaet, nord og sør for moloen ut til øya, er et viktig 
overvintringsområde for lommer, dykkere og ender.  

23 Hammervatnet (Levanger) R / NR 

Lokaliteten ligger i nordenden av Hammervatnet, like ved E6. En 
parkerer like ved fugletårnet, der en har utsikt til den østre delen 
av lokaliteten. Dette er et viktig våtmarksområde både under 
trekket vår og høst, og som hekkeområde for en rekke arter.
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24 Eidsbotn (Levanger) R / NR
Eidsbotn er et langgrunt, beskytta og lunt fjordbasseng som 
står i forbindelse med Trondheimsfjorden gjennom det smale 
Levangersundet.  Lengst sørøst i området er det anlagt 
en travbane, her er det tilrettelagt med et fugleskjul i en av 
bygningene. Dette er lett tilgjengelig fra E6. Området er spesielt 
viktig som rasteplass for vannfugl både vår og høst. 

25 Rinnleiret (Levanger / Verdal) IBA/R/NR 

Stort fjære- og strandengområde ved utløpet av Rinnelva. Et 
omfattende restaureringsarbeid er gjort i området, med fjerning av 
skog og graving av dammer for å tilrettelegge for fugler. Området 
har stor variasjon med myr-, sump-, strandeng-, elver/bekker, 
ulike skogtyper samt fjære- og gruntvannsområder. Dette gjør at 
området er svært artsrikt, både på fugl og botanisk. Området er 
lett tilgjengelig fra E6. 

26 Ørin (Verdal) IBA/R/NR 

Utløpet av Verdalselva er et av de viktigste våtmarksområdene 
i Trøndelag, og omfatter hele utløpet med mudderfjærer på 
begge sider og strandeng på sørsiden. På sørsiden ligger 
Trondheimsfjorden vårmarkssenter, og Ørin Ringmerkingsstasjon, 
og på nordsiden av elva er et stort fugletårn. Området er særlig 
viktig for ande- og vadefugler i trekktidene, og det har også stor 
verdi som overvintringsområde for flere arter.
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27 Leksdalsvatnet (Verdal) R / NR / F 

Leksdalsvatnet er et av de rikeste ferskvann i Trøndelag, med flere 
fine fuglelokaliteter, tilgjengelige fra veien på østsiden av vatnet 
og i nord. I sørøst ligger Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde 
(foto). Her ligger et fugletårn ved Musumbekken. Midt på østsiden 
av vatnet ligger Lundselvoset NR, og helt i nord finner vi Figgaoset 
fuglefredningsområde.
 
28 Lundleiret (Steinkjer) R / F 
Lundleiret er ei mudderfjære ca 2 km vest for Steinkjer sentrum. 
Lokaliteten er ikke tilrettelagt med fugletårn, men det er gode 
utkikkspunkt ved bekkeutløp nordvest i bukta og ved pumpehuset 
midt i byggefeltet på østsiden. Det er et viktig trekkområde for 
gjess, ender og vadere i de indre delene av Trondheimsfjorden.  
29 Lømsen (Steinkjer)  
Lømsen er en 2 km lang vegetasjonsrike innsjø like ved E6, ca 
1 mil nord for Steinkjer sentrum. Det beste utkikkspunktet er fra 
kiosken ved E6. Vatnet er omkranset av tett takrørvegetasjon og er 
et viktig hekkeområde for vannfugl. 

30 Klingsundet (Steinkjer) R / NR 

Klingsundet er den smaleste og grunne delen sør i Snåsavatnet. 
Beste utkikkspunkt er fra Veines i Kvam, like ved E6.  
Dette er et av de viktigste innlandslokalitetene for fugl i Trøndelag. 
Området er viktig både som hekkeplass, rasteplass under 
trekket og faktisk også som overvintringsområde for vannfugl. 
Strømforholdene her gjør at sundet ofte er åpent vinterstid, noe 
som både svaner og ender nyter godt av. 
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31 Flakkan (Høylandet) NR 

Området ligger like ved Rv 17, og er godt merket. Det er bygd 
rasteplass med toaletter og sti bort til fugletårnet. 
Flakkan har et rikt og variert fugleliv, særlig med hensyn til 
våtmarksfugler. I tillegg til selve utløpsdeltaet er myrområdene 
med sine tjern og vatn viktige leveområder for ande- og 
vadefugler, både under trekket vår og høst og som hekkeplass. 

32 Ulendeltaet (Lierne) R/NR 

Deltaet ligger ved Innerdalselvas utløp i Ulen, ca 350 moh i Sørli. 
Det er et slettelignende deltaområde dannet av løsmasser fra elva, 
som delvis oversvømmes ved flom.  
Det er et viktig våtmarksområde med er rikt fugleliv, der over 100 
fuglearter er registrert. Det er spesielt artsrikt i trekktidene, men en 
rekke arter hekker også i området, spesielt vannfugl.

33 Husvika og Vektarbotn (Røyrvik) NR 
Naturreservatet ligger like nord-øst for Røyrvik sentrum. 
Vernemrådet omfatter nedre deler av Huddingselva, Husvika, 
Vektarbotn og det store og våte myrpartiet Storfloen. Vektaren er 
regulert, men p.g.a. terskel har bukta konstant vannstand. Husvika 
og Vektarbotn naturreservat er en spesielt artsrik biotop som 
skiller seg klart fra andre områder i regionen. Sin viktigste verdi har 
det som trekk- og hekkeområde for en lang rekke våtmarksfugler. 
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Slik kan du hjelpe fuglene
Fuglekasser 
Det er ca 30 ulike fuglearter her i landet som kan hekke i 
fuglekasser. Meiser og fluesnappere tar gjerne i bruk kasser vi 
lager til dem. Ved å tilpasse flygehullet og kassestørrelsen etter de 
krav de ulike fugleartene har, vil en kunne hjelpe mange fugler med 
en tryggere hekkeplass.

Mål og tips

*) Ugler og ender bygger ikke reir, så de bør ha flis eller tørr sand i 
bunnen. 

Alle mål er i cm. Hulldiameteren er viktig å overholde, for at 
de skal akseptere kassene. Innvendig størrelse på bunnen er 
minimumsmål. Til de minste kassene kan en gjerne bruke 148 
mm tømmermannspanel, og ellers tilpasse størrelsen. Gjenbruk 

av gamle materialer 
fungerer veldig bra 
til fuglekasser. For å 
forlenge holdbarheten 
bør man gjerne beise 
eller male kassene, 
men unngå for sterke 
farger. 
Kassene henges opp i 
trær eller på hus, gjerne 
over 2 meter over 
bakken. Unngå steder 
med mye forstyrrelser 
og aktivitet. Se s. 19 for 
bok med tips og mer 
detaljer.

Aktuelle arter: Hull-
diam.

Innv. 
bunn

Høyde Tak

Alle meisene unntatt 
kjøttmeis 2,8 10-12 25 23

Kjøttmeis og svarthvit 
fluesnapper 3,2 10-12 25 23

Gråspurv og pilfink 4 10-12 25 23

Stær, vendehals, rødstjert, 
spurveugle* og tårnseiler 5 12-14 30 25

Perleugle*, kvinand* og 
skogdue 8,5 18-22 42 35

Kattugle*, haukugle*, 
laksand*, kaie og tårnfalk* 11,5 25-30 60 40
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Fóring av fugler
Ulike fuglearter har ulik favorittmat, så ved å variere mattilbudet vil 
det kunne bli en mer variert artssammensetning på fuglebrettet.  

Mat vi kan legge på brettet og hvilke fuglearter som foretrekker 
denne:

Solsikkefrø (meiser, finker, dompap, stillits)

Meiseboller (meiser, stær, munk, rødstrupe)

Brødsmuler og kakerester (gråspurv, pilfink, gulspurv, stær, 
svarttrost)

Havre (gulspurv, gråspurv, pilfink, kråkefugler)

Usaltet spekk (meiser, spetter, nøtteskrike, trekryper)

Helkornhvete og hvetegrøpp (finkefugler, gråspurv, sisiker)

Jordnøtter (meiser, finker, stjertmeis, spetter)

Hirsefrø (sisiker, svartmeis)

Frukt og bær (troster, sidensvans, rødstrupe)

Kokte, kalde poteter (nøtteskrike)

Det er viktig å kontrollere kvaliteten på maten du gir til fuglene. 
Dersom frøblandinger eller brød er muggent må det ikke gis til 
fuglene. Grunnen til det er at dette kan utvikle brødmuggsopp, 
som kan være dødelig for fugler. Hvitt brød bør begrenses da det 
kan gi diarè. En må også unngå salt mat.
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Verneområder 
Fuglefredningsområder, naturreservater og andre verneområder 
finnes det mange av i Trøndelag. Flere av områdene beskrevet 
foran har vernestatus. En kartbasert oversikt finner du i Naturbase.
no. 

Ramsarområder 
De viktigste våtmarksområdene har et internasjonalt vern, 
gjennom Ramsarkonvensjonen i tillegg til at de er vernet etter 
Naturmangfolloven. Totalt er det 63 Ramsarområder i Norge, 12 av 
dem i Trøndelag. 

IBA-områder i Trøndelag 
Av totalt 80 IBA-områder Important bird and biodiversity area) i 
Norge, ligger 14 i Trøndelag. Ti av dem er med blant de utvalgte 
lokalitetene foran (merket IBA). Ikke alle IBA-områdene er vernet. 
En samlet oversikt finner du på BirdLife’s nettsider. 

Ringmerkingsstasjoner i Trøndelag 
Leinøra fuglestasjon Trondheim. Kontaktperson: Vegard Erik 
Hansen. 
Titran Ornitologiske Stasjon, Frøya (www.titranos.wordpress.
com) Kontaktperson: Magne Myklebust. 
Sula fuglestasjon, Frøya (www.sulafugl.com) 
Sandfærhus Ornitologiske Stasjon, Stjørdal 
Kontaktperson: Per Inge Værnesbranden 
Ørin Ringmerkingsstasjon, Verdal  
Kontaktperson: Arnstein Indahl 
For kontaktinformasjon gå inn på den nederste QR-kode på 
siste side.  

Nyttige bøker 
Gyldendals store fugleguide, L. Svensson. Den finnes også som 
digital utgave (se s. 19). 
Fugleglede, R. Solheim og T.V. Vedum.  Mye nyttig informasjon, 
bl.a. om fuglekasser og mating av fugler.

F: LK
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Ringmerket fugl 
Finner du en ringmerket 
fugl, skal den rapporteres 
til Ringmerkingssentralen: 
(norskringmerkingssentral.no)  
Det gjelder også om du ser 
en fargemerket fugl, men da 
kan du rapportere den direkte 
på internett til:  
www.ringmerking.no/CR/

Nyttige mobil-apper 
Fuglebok 
Det finnes flere apper som er nyttige for både nybegynnere og 
erfarne fuglekikkere. Fugleguiden er basert på den populære boka 
Gyldendals store fugleguide.  I tillegg til tekst og illustrasjoner er 
fuglenes sang og lyder med. 
Fuglesang 
Fuglelyder kan være utfordrende, Aves Vox er en ypperlig samling 
med sang og lokkelyder.  
Identifisering av fugler 
BirdID fra Nord Universitet inneholder en fuglebok samt 
treningsoppgaver med både fuglebilder og fuglelyder. eBird 
Oversikt over alle verdens fugler, med informasjon, bilder og lyder. 
Med mulighet til å legge inn dine egne observasjoner, foto og 
lydopptak. 
Varsel om sjeldne fugler 
BAND holder deg orientert om spennende observasjoner i ditt 
område.  

Brosjyren er utarbeidet av 
Jostein Sandvik i samarbeid med Håkon Lasse Leira, Anne-Lise 
Fagerheim, Reidar Hindrum og Peter Johan Schei (†).

EK: Emil Krokan 
JS: Jostein Sandvik 
KR: Kjetil Rolseth 
LK: Lena Knutli 
NV: Nils Valland 
OF: Otto Frengen 

OR: Odd Rygh 
PGT: Per Gustav Thingstad 
RH: Reidar Hindrum 
RW: Rigmor Wang 
ØS: Øystein Størkersen

Fotografer:



Utstyr for fuglekikkere
 For å se fuglene bedre er det nødvendig å ha en kikkert. De 
finnes i mange prisklasser og kvaliteter. Etter hvert vil det også 
bli nyttig å få tilgang til et teleskop. BirdLife Norge driver en 
egen nettbutikk der du kan få råd og tips om utstyr, bøker og 
mye annet. 
Ta kontakt med vår nettbutikk: www.naturogfritid.no

Hjelp til artsbestemmelser på internett 
Det er flere grupper på Facebook der det er mulig å få hjelp 
til å artsbestemme fugler, men da må man enten ha foto, 
lyd eller fjær: Fugler i Trøndelag; ID og fugl!; Fuglevenner. 
Artsdatabanken har også opprettet en egen nettside, 
Artsorakelet, der en kan legge inn bilder og få automatisk svar. 
Avhengig av kvaliteten på bildene, så er det ikke alltid en får 
riktig svar. Du kan også legge inn spørsmål på vår nettside: 
www.fuglevennen.no/sporsmal/

Rapportering av observasjoner 
Vi vil gjerne at du rapporterer dine observasjoner til 
Artsdatabanken. På den måten kan vi alle bidra med å 
overvåke fuglene her i landet. Det rapporteres inn omkring 1,5 
millioner fugleobservasjoner årlig, de fleste av amatører, så 
klikk deg inn og legg inn de fuglene du ser. Det kan også gjøres 
direkte på mobilen: www.artsobservasjoner.no

Kontakt BirdLife i 
Trøndelag 
Fylkesavdelingen og de ni 
lokallagene i Trøndelag er omtalt på 
side 3. Oppdatert kontaktinformasjon 
ligger på nettet og er tilgjengelig via 
denne QR-koden. Mer informasjon 
om planlagte møter og turer finner 
du på egne facebooksider til det 
enkelte lokallaget. 
Er du medlem av  
BirdLife Norge? 
Ikke?  Du finner mye informasjon 
via denne QR-koden. Alt fra 
innmeldingsskjema, medlemstilbud, 
aktiviteter og mye mer.


