
Er du klar for 
Hagefugltellingen 2016?

Snart braker det løs igjen – Hagefugltellingen 2016 er 
bare dager unna! Det er Norsk Ornitologisk Forening 

(NOF) som arrangerer tellingen, som i år går av stabelen 
i perioden 23. januar - 7. februar, men med hovedhelga 
30.-31. januar.

Du har nylig deltatt i Hagefugltellingen, og det var du 
ikke alene om! Hele 6 390 deltakere rapporterte fra sine 
hager i forbindelse med fjorårets Hagefugltelling. Dette er 
en oppslutning som vi er godt fornøyd med.  Bred omtale i 
media kan nok forklare mye av suksessen.

Tallenes tale for Hagefugltellingen 2015 er slik: 333 928 
individer av 172 arter ble registrert i tellingen som foregikk 
fra 17. januar til 1. februar. Som vanlig ble kjøttmeisen den 
mest utbredte og mest tallrike arten, med registreringer av 
55 869 individer i 95 % av hagene.  I tabellene nedenfor får 
du en oversikt over de ti mest tallrike og utbredte artene i 
Hagefugltellingen 2015.

Det var stor aktivitet på hagefugltellere i hele landet, og 
alle fylker er godt representert i materialet. Akershus var det 
fylket som hadde flest deltakere, med tellinger i hele 613 
hager. På andreplass følger Rogaland som kan skilte med 
514 hager, tett fulgt av Hordaland med 475 hager.  

Spettmeis, pilfink og gråspurv hadde alle tre sin beste 
opptreden under Hagefugltellingen i 2015. Pilfinken kniper 
stadig inn på forspranget til gråspurven – hvordan blir dette 
i 2016? En art som peker seg ut i motsatt retning er 
grønnfinken. Den hadde sin svakeste opptreden under 
Hagefugltellingen i 2015. Vi er virkelig spent hva du og 

 Art Hager (6 390) Antall
 
 Kjøttmeis   95 % (6 129) 55 869
 Blåmeis   84 % (5 390) 31 410
 Skjære   75 % (4 852) 19 787
 Svarttrost   49 % (3 151) 9 697
 Spettmeis   43 % (2 788) 5 929
 Dompap   39 % (2 507) 17 462
 Gråspurv   39 % (2 505) 33 972
 Gulspurv   37 % (2 369) 30 171
 Pilfink   35 % (2 272) 24 742
 Rødstrupe   33 % (2 136) 3 072
  

De 10 mest utbredte arter i 
Hagefugltellingen 2015

 Art Antall 
 
 Kjøttmeis 55 869  
 Gråspurv 33 972 
 Blåmeis 31 410 
 Gulspurv 30 171 
 Pilfink 24 742 
 Grønnfink  20 005 
 Skjære 19 787  
 Dompap 17 462  
 Svarttrost 9 697 
 Bjørkefink 9 519 

De 10 mest tallrike arter i 
Hagefugltellingen 2015

Blir det kulde og istapp på nebbet for svarttrostene på årets 
Hagefugltelling? Svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett blir gjerne 
funnet i dobbelt så mange hager på Vestlandet som ellers i landet 
for øvrig. Foto: Terje Kolaas.



andre entusiaster registrerer av grønnfink i 2016. Får vi et 
etterlengtet oppsving? Etter en dårlig vinter for frøspisere 
som dompap, gråsisik og grønnsisik i fjor blir det trolig 
annerledes i år når det er god frøsetting på gran. Og akkurat 
det er det Hagefugltellerne som skal finne ut!

Takk for deltakelsen!
Vi ønsker å takke alle sammen for den fantastiske deltakelsen 
i fjorårets Hagefugltelling, og ønsker dere velkommen til å 
bidra også i år. Hver eneste deltaker er like viktig! Når 
mange deltar, så er grunnlaget for å vurdere endringer blant 
vinterfuglene i hagen virkelig godt. 

NOF er fuglevennenes forening!
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er hovedarrangøren 
av Hagefugltellingen. Som ivrig fuglefôrer er du på ingen 
måte alene i Norge, og mange andre med denne interessen 
har valgt å bli medlem av NOF. Her kan du finne tidsskrifter 
som er skreddersydde for dine behov, og både Fuglevennen 
og Vår Fuglefauna har blitt stadig mer populære. Resultatet 
av mange nye medlemmer er at NOF har blitt en mer 
slagkraftig fuglevernorganisasjon. 

Kanskje du også vil hjelpe fuglelivet i Norge? Et medlemskap 
i NOF er den beste måten du kan hjelpe fuglene på!

Hilsen

Generalsekretær, NOF

Pilfinken er fortsatt ikke like tallrik og utbredt som sin slektning gråspurven, men den tar innpå for hvert år som går! Foto: Jan Erik Røer.

Mange har savnet den fargerike grønnfinken de siste vintrene! 
Hvordan er tilstanden i 2016? Nettopp det kan du hjelpe oss med 
å finne ut! Foto: Frode Falkenberg.


