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FÄRÖARNA 
 

 
 

1. Mjáuvøtn 

2. Vagar 

3. Gjógv 

4. Eidi 

5. Saksun 

6. Vestmanna 

7. Båttur Vestmanna 

8. Torshavn 

9. Nolsoy 

10. Kirkjubøur 

11. Mykines 
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Bo Magnusson 
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Monica Wallin 

Susanne Holmgren 

Christina Bredin 
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Elly Mattsson 

Thorbjörn Schwebs 

Christina Molnar 

 

RESELEDARE 

HG Karlsson, Halmstad 

Göran Pettersson, Lund (biträdande reseledare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

16/7  Resan startade på flygplatsen på Vágar. Transport till Gjogv. Stopp vid Mjáuvøtn. Natt i Gjogv. 

17/7  Gjogv. Eidi. Saksun. Torshavn. Natt i Torshavn. 

18/7  Båttur i Vestmanna. Torshavn. Färja till Nolsoy. Stormsvaleguidning. Natt på Nolsoy. 

19/7  Nolsoy. Färja till Torshavn. Natt i Torshavn. 

20/7  Mykines. Natt i Torshavn. 

21/7  Kirkjubøur. Mjáuvøtn. Resan avslutades flygplatsen på Vágar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Lunnefågel. Foto: Elly Mattsson 

 

 

 

 



AVIFAUNA 

 

 4 

Det är lätt att komma nära lunnefåglarna på Mykines. Foto: HG Karlsson. 

 

 
INLEDNING 

Det är inte lätt att förklara vad det är som gör Färöarna så speciellt. Kanske är det alla gröna nyanser från lysande 

grönt till olivfärgat. Eller är det folket som känner så mycket för sitt land och behållit många traditioner, samti-

digt som de lever modernt. Sedan tror jag att de charmiga lunnefåglarna vill ha ett ord med i laget! För det är inte 

för sol och bad som man åker till övärlden mitt i Atlanten. Vädret under veckan var mycket omväxlande. Ena 

stunden var det sol och plötsligt välde dimman in för att försvinna en stund senare. Vi hade verkligen tur med 

vädret och fick sol på båtturen i Vestmanna och heldagen på Mykines. Och sedan var det en fördel att det var lite 

dimmigt när vi skulle vara med och ringmärka stormsvalor på Nolsoy. Det gjorde att de små havsfåglarna kom in 

lite tidigare på natten. 

 

Just stunden när vi fick titta på när Jogvan ringmärkte stormsvalor och var och en fick hålla i den lilla fågel en 

kort stund (innan vi kastade upp den i luften så att den kunde flyga vidare) var en av resans höjdpunkter. En 

annan var den häftiga båtturen från Vestmanna fylld med många spännande inslag och alkor på deras hemma-

plan. Sedan kommer vi aldrig glömma den fina dagen på fågelön Mykines och alla fågelmöten där. 

 

Men resan bjöd även på små upplevelser i form av vackra blommor och landskap. Vi besökte även historiskt 

intressanta platser som Saksun, Torshavn och Kirkjuboer. Dessutom blev vi bjudna hem till en färöisk familj 

som bjöd både på god fika som musikunderhållning. 

 

Personligen tyckte jag att det var extra roligt att kika på de lokala raserna av ejder, enkelbeckasin, stare och gärd-

smyg. Både staren och gärdsmygen var större än våra här hemma och enkelbeckasinens näbb kändes extra lång. 
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RESEDAGBOK 

 

Tisdag 16 juli 

Trots att resan egentligen skulle börja på flygplatsen på 

Färöarna möttes vi redan på Kastrup eftersom alla reste 

med samma flyg sista biten – även de med anslutningar 

från Stockholm och Göteborg. Efter det att vi plockat ut 

de två rymliga hyrbussarna började vi vår resa i denna 

gröna övärld. Gökblomster och midsommarblomster 

kantade vägarna och i luften flög silltrut och stormfågel. 

Strax efter tunneln under havet mellan Vágar och Strey-

möy finns tre sjöar vid Mjáuvøtn som vi stannade till vid. 

Direkt efter att vi klivit ur bilen hörde vi en enkelbecka-

sin och efter en stund syntes den sitta på en vägskylt. Det 

är en endemisk ras som är lite mera rödbrun jämfört med 

vår enkelbeckasin. I sjöarna låg några sångsvanar och 

viggar. Vi skymtade även en smålom när vi for vidare 

norrut mot Gjogv. I Kollafjordur passade vi på att handla 

lite snacks och sötsaker för kommande dagar. 

När vi passerat Eidi blev vägen smalare och gick genom 

ett dramatiskt landskap. Under ett fotostopp upptäckte vi 

två rödspovar av den isländska rasen. Det fanns även 

några småspovar och en ljus kustlabb. 

Framåt halv sex nådde vi så vårt fina gästhus i Gjogv. 

Intill husen med torvtak fanns det gärdsmyg – även den 

en färöiskt endemisk ras. Den är något större än vår 

gärdsmyg och sjunger lite annorlunda. Uppe på en slutt-

ning svirrade hundratals med silvertärnor omkring likt en 

myggsvärm – det måste vara någon insekt som svärmade 

där uppe. Jag har aldrig sett något liknande! 

 

 

Vi tog en promenad upp till lunnefåglar och annat i 

Gjogv. Foto: HG Karlsson. 

 

Efter en god middag med efterrätt tog vi en promenad 

ned till den naturliga hamnen i form av en djup klyfta. På 

klippväggarna häckade stormfågel och lite längre upp på 

en grässluttning hade lunnefåglar sina bohålor. Nere på 

vattnet låg flockar med lunnefågel och även enstaka sill- 

och tobisgrisslor. En gråsäl stack upp sitt huvud och 

spanade nyfiket på oss. Toppskarvar flög fram och tillba-

ka och vi såg ett par havssulor segla över havet längre ut. 

Vi kunde alla konstatera att vi fått en fin start på resan! 

 

 

 

Onsdag 17 juli 

Frukost vid halv åtta. Det serverades ett lagom utbud med 

bland annat varma frukostbullar, ägg och bär till filen. 

Därefter tog vi en lugn promenad upp till den klippiga 

branten Kyrkja där vi kunde titta på lunnefågel på riktigt 

nära håll. Både storlabb och kustlabb svepte förbi och vi 

kikade på blommor som höskallra, gulkämpar och is-

landstimjan. 

Efter att ha hämtat varsitt lunchpaket på hotellet packade 

vi in oss i bilarna och lämnade den pittoreska byn Gjogv. 

Vi klättrade på slingriga vägar uppför bergsluttningen 

och for till platsen där vi sett rödspov dagen före. Efter en 

stund hittade vi tre rödspovar och dessutom några ljung-

pipare. I samma område såg vi även stenskvätta och 

småspov. På marken hittade vi jungfru Marie nycklar och 

klibbig fetknopp. Vi kunde även från platsen kika på och 

fotografera de märkliga klippformationerna ute i havet 

som kallas för Risin och Kellingin (Jätten och Häxan). 

När vi for vidare mot Saksundalen möttes vi av regn. 

Framme vid Saksun plockade vi fram lunchpaketet bestå-

ende av en god baguette, chokladbit, äpple och en flaska 

med vatten. Därefter gick vi bort till den lilla kyrkan från 

1850-talet. Vi noterade på gravstenarna att många bybor 

blivit över 90 år så Färöingarna verkar vara av segt virke. 

Vi besökte även Kungsbondgården Dúvugarðar från 

1600-talet som fortfarande är bebodd och i drift, men 

delar av den är omgjord till gårdsmuseum. Museet visar 

de färöiska böndernas vardagsliv. Där passade vi även på 

att köpa lite fika (kaffe och tigerkaka) inne i stugan. 

Eftersom regnet bara tilltog så for vi till vårt hotell i 

Torshavn där vi installerade oss. Resten av eftermiddagen 

fick var och en göra vad man ville. Flera valde att gå runt 

och kika lite på Torshavn.  

Dagen avslutades med artgenomgång och middag på 

hotellet. 

 

Vi njöt av landskapets alla färger. Foto: HG Karlsson. 

 

Onsdag 18 juli 

En mycket god och rikhaltig frukost serverades vi halv 

åtta. Vi fick lämna kvar våra stora resväskor på hotellet 

eftersom vi skulle återvända dit efter äventyret på Nolsoy 

kommande natt.  

Men först väntade ett annat äventyr - vi skulle åka på en 

båttur i Vestmanna. Under den dryga halvtimmes bilfär-

den till hamnen där såg vi åter igen smålom i Mjáuvøtn 

nära tunneln till Vagar.  Där fanns även en stor flock med 

sångsvan. 

När vi stod och väntade på vår turbåt hörde plötsligt 

reseledaren ett välbekant lockläte. Det var en korsnäbb 

som helt överraskande flög över oss. Den lät mest som en 

mindre korsnäbb (vilket det säkert var eftersom vi senare 

fick reda på att det var en liten invasion av bändel- och 

mindre korsnäbb). 
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Vi äntrade båten och tog plats högst upp så att vi skulle se 

bra. När vi gled ut mot Vestmannasundet såg vi både 

tobisgrissla och toppskarv på vattnet. Ute i sundet började 

det dyka upp tretåig mås, lunnefågel och de allestädes 

förekommande stormfåglarna. Ett par storlabbar bevaka-

de ett gäng trutar och några havssulor gled förbi. När vi 

kommit ut på öppna havet följde vi den spektakulära 

strandlinjen västerut. Vi körde in i klyftor där tretåig mås 

och sillgrissla hade sina bohyllor. Ju längre turen gick så 

blev upplevelserna bara mera hisnande. In i ännu fler 

klyftor och under naturliga broar. På ett ställe satt två 

tordmular och kikade på oss. Sedan väntade "Grande 

Finale" när båten plötsligt gled in i en havsgrotta och 

kom ut hundra meter längre fram. Det var riktigt trångt 

och havet hävde sig inne i mörkret. En upplevelse utöver 

det vanliga! 

 

Det var en spektakulär båtresa i Vestmanna. Foto: HG 

Karlsson. 

 

Tillbaka på land åkte vi till en liten skogsdunge vid id-

rottshallen i Vestmanna i hopp om att återfinna kors-

näbbshanen. Tyvärr var den inte där men vi passade på 

att äta lunch. Vi tog också en liten promenad och fick se 

bland annat myrlilja, hedjohannesört och hedjungfrulin. 

Det kom till vår överraskning en tistelfjäril flygandes - 

det finns normalt inga dagfjärilar på Färöarna.  

Längs vägen tillbaka mot Torshavn möttes vi av den 

klassiska dimman. Vi stannade till vid en mack och köpte 

lite gott fika. Eftersom vi hade tid över i Torshavn innan 

färjan till Nolsoy skulle avgå passade flera på att ta en 

promenad i den gamla stadsdelen med alla sina trähus 

och trånga gränder. 

Efter en lång väntan på färjan fick vi reda på att den gått 

sönder dagen innan och ersatts av en mindre båt från en 

annan plats. Väl där borta insåg vi att vi inte skulle kom-

ma med på den första avgången utan skulle behöva vänta 

en timme till. Men det gjorde ingenting eftersom Jogvan, 

vår guide till stormsvalorna senare på kvällen, dök upp 

och kunde berätta om stormsvalorna och den ringmärk-

ning som han bedriver. 

Båten dök upp och vi fyllde nästan den med bara vår 

grupp. Det var dimmigt och det dök upp alkor och andra 

fåglar från ingenting. Framme på Nolsoy gick vi till 

Kaffistovan där vi började med att beställa kvällens 

middag innan vi blev anvisade våra rum som var utsprid-

da i byn. 

Efter en god middag, lite artgenomgång och vila träffades 

vi vid Kaffistovan strax före tio för att tåga bort till slutt-

ningen där stormsvalorna har sina bon. Jogvan hade med 

sig sonen Hanus som ringmärkarassistent. Vi var på plats 

vid halv tolv. Eftersom det var lite dimmigt hade det 

redan börjat skymma. Jogvan och Hanus hann knappt få 

upp nätet förrän första stormsvalan fastnade i det. Göran 

plockade ut den med van hand. Nästan direkt därpå kom 

en till och plötsligt var det full aktivitet bland de infly-

gande små havsfåglarna. När den trettonde stormsvalan 

fastnat bestämde sig Jogvan att det var dags att plocka 

ned näten. Sedan visade han hur ringmärkningen gick till. 

Yvonne assisterade honom med att föra protokoll och var 

och en i gruppen fick hålla i en fågel innan den släpptes 

fri. 

 

Jogvan märker en av de små stormsvalorna. Foto: HG 

Karlsson. 

 

Det var en nöjd och sömnig grupp som lullade hem över 

fjällheden och kröp i säng strax efter klockan två. 
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Fredag 19 juli  

Frukosten var beställd till klockan tio så att alla skulle 

kunna sova ut efter nattens upplevelser. Frukosten sma-

kade extra gott - inte minst de varma bröden med lamm-

rulle på. 

Vi tog en promenad bortom byn och fick se orkidén 

strandnycklar och månlåsbräken. Och även en koloni med 

silvertärnor och flera spelande enkelbeckasiner. Lite 

överraskande hittade vi tre amiralfjärilar som likt tistel-

fjärilen är sällsynta besökare ute på de färöiska öarna mitt 

i Atlanten.  

Färjan tillbaka till Torshavn avgick enligt tidtabell, det 

vill säga klockan 13.00. Dagens lunch bestod av färöisk 

variant av Fish and Chips. Därefter tog vi en liten prome-

nad i en av stadens parker. Där såg vi bofink, rödhake 

och koltrast - tre arter som inte är så vanliga på det träd-

fattiga Färöarna.  

 

Den medeltida stadsdelen i Torshavn. Foto: Yvonne 

Blombäck. 

 

Vi checkade återigen in på Hotel Hafnia. Klockan fem 

hade vi stämt träff med två Färöingar, Olavur och Niels. 

De tog oss på en promenad i den gamla stadsdelen och 

berättade vad byggnaderna använts till. Middagen var 

förbeställd så det dröjde inte länge innan vi fick vår mat 

på en restaurang vid hamnen.  

Efter middagen var vi inbjudna till Olavur och hans 

hustru Tórun. Hon hade dukat upp med kaffe, te och två 

goda efterrätter. Det var dels aprikoser med mandelbi-

skvier och grädde och dels en tårta med vispgrädde som 

innehöll krossade chokladmaränger. Mums! Efter en 

stund plockade Olavur och Niels fram sina gitarrer och 

sjöng tre visor som Olavur gjort. Mycket stämningsfullt. 

En fin avslutning av ännu en bra dag på Färöarna.  

 

Lördag 20 juli 

Idag var det dags för ännu en av resans höjdpunkter - en 

heldag på fågelön Mykines. Och vilken tur med vädret vi 

fick. Det var svag vind och strålande sol. Redan överfar-

ten till ön nordväst var överväldigande då vi passerade 

flera spännande klippformationer. Väl på land träffade vi 

vår guide Harald som berättade att stigen ut till holmen 

med fyren var avstängd på grund av att det var för halt att 

gå ned till bron ut till holmen. Men det gjorde ingenting 

eftersom den alternativa vandringen var lika fin. Och vi 

fick se alla fåglarna bra ändå. Lunnefåglarna var helt 

orädda så även de med mobilkamera fick närbilder på de 

lustiga fåglarna. Harald berättade att det finns cirka 550 

000 par lunnefågel på Färöarna.  

 

Mykines. Foto: HG Karlsson. 

 

Helt överraskande dök fyra tornseglare upp längs 

bergskammen. Ännu en ovanlig gäst ute i Atlanten som 

vi fick se under resan. Innan vi vände tillbaka till byn och 

hamnen kunde vi även kika på en koloni med havssula.  

Vi avslutade vår dag på ön med att äta hemlagad fisksop-

pa. Alla sinnen skulle få sin del av Mykines! På vår 

båtfärd tillbaka fick vi följe av flera stormfåglar som gled 

ikapp med båten. Vi kunde nästan röra dem. Under bilre-

san tillbaka till hotell Hafnia mötte vi dimma och dugg-
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regn. Vi valde att äta en lättare middag på hotellets kafé. 

De flesta valde sallad. 

 

Söndag 21 juli 

Vi vaknade till sol i Torshavn och åt vår sista frukostbuf-

fé på Hafnia. Efter att ha packat ihop resväskan, lämnat in 

den i hotellets bagagerum och checkat ut for vi till Kirk-

juboer. Solen värmde gott framme vid denna plats som är 

historiskt viktig för Färöarna. Under medeltiden var den 

lilla staden Färöarnas religiösa centrum med domkyrka 

och prästskola. Den gamla biskopsgården är nu världens 

äldsta bebodda träbyggnad. Där bor nu sjuttonde genera-

tionen Patturson.  

Vi skådade en stund vid sundet mellan de två öarna där 

tidvattenströmmen är kraftig. I vattnet låg alkor, topp-

skarv, ejder, havssula och storlabb. Ute på en liten ö gick 

åtta roskarlar och vände på tången. Gärdsmygar kilade 

mellan stenarna och på stranden växte gåsört. 

På väg tillbaka till Torshavn stannade vi vid några tjärnar 

i hopp om att hitta smalnäbbad simsnäppa och vi lycka-

des! Det simmade en hona i kanten av en liten tjärn och 

snappade myggor och andra insekter. Den var helt orädd. 

På samma plats hade vi två ljungpipare.  

I Torshavn åt vi en rikhaltig lunchbuffé med både salt och 

sött. När vi sedan körde mot flygplatsen tog vi den gamla 

vägen över fjället. Tyvärr kom vi in i dimman igen så det 

blev inget stopp utan vi stannade till en kort stund vid 

Mjáuvøtn. Tyvärr var det ingen smålom där idag utan vi 

fick nöja oss med sångsvan och vigg. 

Resan avslutades sedan på flygplatsen där vi kunde kon-

statera att vi trots allt haft tur med vädret när vi behövt ha 

det. Vi såg drygt femtio fågelarter vilket är en bra siffra 

för Färöarna.  

 

HG Karlsson 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ejder av den färöiska underarten faeroeensis. Foto: Yvonne Blombäck. 
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Gärdsmyg. Foto: Elly Mattsson 

 

Artlista fåglar 
1 Sångsvan Cygnus cygnus   

3 Mjáuvøtn 16.7, 2 Eidi 17.7, 17 Mjáuvøtn 18.7, 2 Torshavn 18.7, 14 Mjáuvøtn 20.7 och 12 Mjáuvøtn 21.7 

2 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

2 Mjáuvøtn 16.7, 1 längs vägen 17.7 och 15 Mjáuvøtn 21.7 

3 Vigg Aythya fuligula   

21 Mjáuvøtn 16.7, 12 Mjáuvøtn 18.7, 4 Mjáuvøtn 20.7 och 21 Mjáuvøtn 21.7 

4 Ejder Somateria mollissima faeroeensis Endemisk 

Observerad 6 dagar totalt 

5 Småskrake Mergus serrator   

1 Saksun 17.7 och 1 Vágar 16.7 

6 Smålom Gavia stellata   

1 Mjáuvøtn 16.7 och 1 Mjáuvøtn 18.7 

7 Svartnäbbad islom Gavia immer   

1 Vágar 16.7 

8 Stormsvala Hydrobates pelagicus pelagicus   

100-talet på Nolsoy 19.7 

9 Stormfågel Fulmarus glacialis   

Talrik Mykines 20.7. Observerad 6 dagar totalt  

10 Havssula Morus bassanus   

4 Gjógv 16.7, 1 Gjógv 17.7, 10 Båttur Vestmanna 18.7, 1 Nolsoy 19.7 och 1000 Mykines 20.7. Observerad 6 dagar 

totalt 

11 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis aristotelis   

60 Mykines 20.7. Observerad 5 dagar totalt 

12 Storskarv Phalacrocorax carbo   

1 båttur Vestmanna 18.7 och 1 Mykines 20.7 

13 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

Observerad 6 dagar totalt 

14 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

2 Eidi 17.7, 1 Eidi 16.7, 2 Nolsoy 18.7 och 2 Kirkjubøur 21.7 
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15 Småspov Numenius phaeopus   

2 längs vägen 16.7. Observerad 6 dagar totalt 

16 Rödspov Limosa limosa islandica   

3 Eidi 16.7 och 3 Eidi 17.7 

17 Roskarl Arenaria interpres interpres   

8 Kirkjubøur 21.7 

18 Enkelbeckasin Gallinago gallinago faeroeensis Endemisk 

2 Mjáuvøtn 16.7, 1 Gjógv 17.7, 3 längs vägen 17.7, 6 Nolsoy 19.7, 1 Mykines 20.7 och 2 Kirkjubøur 21.7 

19 Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus   

1 Kirkjubøur 21.7 

20 Rödbena Tringa totanus robusta   

1 Eidi 16.7, 1 hörd Torshavn 18.7, 1 Mykines 20.7 och 2 hörda Kirkjubøur 21.7 

21 Tretåig mås Rissa tridactyla tridactyla   

500 Mykines 20.7. Observerad 5 dagar totalt 

22 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

3 Mjáuvøtn 16.7, 5 Eidi 17.7 och 5 Mjáuvøtn 18.7. Observerad 6 dagar totalt 

23 Fiskmås Larus canus canus   

8 Eidi 17.7. Observerad 6 dagar totalt 

24 Havstrut Larus marinus   

Observerad 6 dagar totalt 

25 Gråtrut Larus argentatus argenteus   

Observerad 6 dagar totalt 

26 Silltrut Larus fuscus graellsii   

Observerad 6 dagar totalt 

27 Silvertärna Sterna paradisaea   

Observerad 6 dagar totalt 

28 Storlabb Stercorarius skua   

4 Gjógv 16.7, 4 Gjógv 17.7, 2 Eidi 17.7, 3 båttur Vestmanna 18.7, 5 Mykines 20.7 och 1 Kirkjubøur 21.7 

29 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

3 Gjógv 16.7 och 5 Mykines 20.7. Observerad 3 dagar totalt 

30 Sillgrissla Uria aalge aalge   

5 Gjógv 16.7, 25 båttur Vestmanna 18.7 och 200 Mykines 20.7 

31 Tordmule Alca torda islandica   

8 båttur Vestmanna 18.7, 2 Nolsoy 18.7 och 1 Nolsoy 19.7 

32 Tobisgrissla Cepphus grylle faeroeensis   

1 längs vägen 16.7, 2 Gjógv 16.7, 25 båttur Vestmanna 18.7 och 15 Mykines 20.7. Observerad 5 dagar totalt 

33 Lunnefågel Fratercula arctica   

300 Gjógv 16.7 och talrik Mykines 20.7. Observerad 6 dagar totalt 

 

 

Lunnefågel. Foto: Yvonne Blombäck. 

 

34 Klippduva Columba livia var. domestica   

30 Mjáuvøtn 16.7, 10 Gjógv 16.7, 8 Torshavn 19.7 och 5 Mykines 20.7. Observerad 6 dagar totalt 
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35 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

1 Gjógv 16.7 och 8 Torshavn 19.7 

36 Tornseglare Apus apus apus   

4 Mykines 20.7 

37 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 6 dagar totalt 

38 Korp Corvus corax varius   

1 Eidi 17.7, 4 båttur Vestmanna 18.7 och 1 Mykines 20.7 

39 Ladusvala Hirundo rustica   

2 Torshavn 18.7 

40 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes borealis Endemisk   
1 Gjógv 16.7, 2 Gjógv 17.7, 1 hörd Torshavn 19.7, 2 Mykines 20.7 och 1 Kirkjubøur 21.7 

41 Stare Sturnus vulgaris faroensis  Endemisk 

Observerad 6 dagar totalt 

42 Koltrast Turdus merula merula   

1 Torshavn 18.7 och 6 Torshavn 19.7 

43 Rödhake Erithacus rubecula   

1 Torshavn 17.7 och 5 Torshavn 19.7 

44 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

1 Eidi 17.7, 2 Eidi 16.7, 5 längs vägen 18.7, 2 längs vägen 17.7, 3 Mykines 20.7 och 1 Kirkjubøur 21.7 

45 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

10 Gjógv 17.7 och 4 Torshavn 17.7. Observerad 6 dagar totalt 

46 Pilfink Passer montanus   

4 Gjógv 16.7 och 3 Gjógv 17.7 

47 Ängspiplärka Anthus pratensis   

3 Eidi 16.7. Observerad 5 dagar totalt 

48 Skärpiplärka Anthus petrosus petrosus   

1 Gjógv 16.7, 2 Gjógv 17.7 och 1 Mykines 20.7 

49 Bofink Fringilla coelebs   

1 ♀ Torshavn 19.7 

50 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra curvirostra   

1 Vestmanna 18.7 

 

 

 

 

 
Stormfågel. Foto: Yvonne Blombäck. 
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Artlista däggdjur 
 1 Skogshare Lepus timidus   

2 Kirkjubøur 21.7 

2 Gråsäl Halichoerus grypus   

2 Gjógv 16.7, 1 Torshavn 18.7 och 100 Mykines 20.7 

 

 

Artlista dagfjärilar 
1 Amiral Vanessa atalanta   

2 Nolsoy 19.7 och 1 Mykines 20.7 

2 Tistelfjäril Vanessa cardui   

1 Vestmanna 18.7 och 1 Mykines 19.7 

 

 

Artlista växter 
1 Strandtrav Arabidopsis petraea   

2 Fläcknycklar Dactylorhiza maculata   

3 Strandnycklar Dactylorhiza purpurella   

4 Myrlilja Narthecium ossifragum   

5 Ängsull Eriophorum angustifolium   

6 Ängsfryle Luzula multiflora   

7 Luddtåtel Holcus lanatus   

8 Kvanne Angelica archangelica ssp. litoralis   

9 Gökblomster Lychnis flos-cuculi   

10 Rödblära Silene dioica   

11 Trift Armeria maritima ssp. maritima   

12 Ormrot Bistorta vivipara   

13 Gårdsskräppa Rumex longifolius   

14 Ljung Calluna vulgaris   

15 Vitklöver Trifolium repens   

16 Kråkvicker Vicia cracca   

17 Hedjungfrulin Polygala serpyllifolia   

18 Skogsnäva Geranium sylvaticum   

19 Brunört Prunella vulgaris   

20 Vårtimjan Thymus praecox ssp. arcticus   

21 Tätört Pinguicula vulgaris   

22 Ängsskallra Rhinanthus minor   

23 Gyckelblomma Mimulus guttatus   

24 Svartkämpar Plantago lanceolata   

25 Gulkämpar Plantago maritima   

26 Teveronika Veronica chamaedrys   

27 Hedjohannesört Hypericum pulchrum   

28 Vildlin Linum catharticum  

29 Kabbleka Caltha palustris   

30 Smörblomma Ranunculus acris   

31 Blodrot Potentilla erecta   

32 Brännässla Urtica dioica   

33 Rosenrot Rhodiola rosea   

34 Klibbig fetknopp Sedum villosum   

 35 Taggbräken Polystichum lonchitis   

36 Månlåsbräken Botrychium lunaria   

                                                                            Strandnycklar – en av många fina växter på resan. Foto: HG Karlsson 


