
FUGLELIVET PÅ BEITLANDET 
 

Eiendommen Beitlandet ligger i Forradal i Stjørdal kommune.  Området 

består bl.a. av gården og kulturmarka rundt den med beitemark og slåtteeng. 

Området nedenfor gården består foruten kulturmarka, av løv- og 

blandingsskog og deler med rein granskog. Opp for gården består landskapet 

av barskog med mest gran, men også rabber med furu. I tillegg finnes en del 

myrområder med noen dammer og bekkesig. 

Fuglelivet på eiendommen preges av kulturlandskapet og skogområdene. 

Dette preger selvsagt artssammensetningen slik at sjø-og våtmarksfugler vil 

forekomme i mindre antall. 

 

 

Beitlandet med kulturmark og kantskog. © Tom Roger Østerås 



Denne oversikten over fuglelivet oppsummerer hvilke arter som er påvist på 

eiendommen så langt. Hver art har sin egen omtale angående forekomst på 

Beitlandet og noe informasjon om når på året den kan påtreffes. For noen 

arter vil noe utfyllende informasjon være lagt til. 

 

Pr mars 2018 er 76  arter med sikkerhet påvist på Beitlandet. 

Ved nye feltrunder de kommende årene vil man kunne finne mange nye arter 

i området. Flere arter andefugl, vadefugler, rovfugler og andre finnes helt 

sikkert, men de må påvises før de kan inn på lista. 

Tom Roger Østerås  

 

ARTSOMTALE 

SANGSVANE/Whooper Swan/Cygnus cygnus 

Arten er sett overflygende noen ganger, men kan ikke forventes å bli sett ofte da det ikke er 

mange åpne vannspeil hvor de kan oppholde seg. 

KORTNEBBGÅS/Pink-footed Goose/Anser brachyrhynchus 

Kortnebbgåsa blir sett regelmessig på høsttrekket over hele Trøndelag. Dette er fugler fra 

Svalbardbestanden som nå teller ca 60000 individer. Flokker på direkte trekk er sett over 

Beitlandet i oktober. 

STOKKAND/Mallard/Anas plathyrhynchos 

Stokkanda er vel den anda de fleste kjenner best. Den kan påtreffes ved dammene på 

myrene nord for gården i sommerhalvåret. 

LIRYPE/Willow Grouse/Lagopus lagopus 

Arten er sett et fåtall ganger på vinteren. 

STORFUGL/Capercaillie/Tetrao urogallus 

Tiur og røy observeres jevnlig og må forventes å være hekkefugl her. Kan påtreffes året 

rundt. 

ORRFUGL/Black Grouse/Lyrurus tetrix 

Arten forekommer regelmessig og hekker nok her. Orrfugl høres spillende på våren. Finnes 

her hele året. 



JERPE/Hazel Grouse/Tetrastes bonasia 

Finnes som de andre hønsefuglene hele året. Se etter den i bekkedaler med noe innslag av 

gråor. Hekker nok på Beitlandet. 

GRÅHEGRE/Grey Heron/Ardea cinerea 

Er observert noen ganger. Kan påtreffes ved bekker og dammer på jakt etter frosk m.m. 

HAVØRN/White-tailed Eagle/Haliaetus albicilla 

Er observert noen ganger. Ble sett og fotografert i forbindelse med foring av kongeørn 

høsten 2012. 

KONGEØRN/Golden Eagle/Aquila chrysaetos 

Observeres regelmessig på Beitlandet. Ingen kjent hekkeplass her, men den hekker noen 

kilometer unna og besøker området på næringssøk året rundt. Høsten 2012 ble det gjort 

forsøk med foring av ørn med tanke på fotografering. Da besøkte kongeørnene plassen 

regelmessig. 

 

 

Kongeørn/Golden Eagle fotografert på Beitlandet.  ©Tom Roger Østerås 

 

 

 



 

 

FJELLVÅK/Rough-legged Buzzard/Buteo lagopus 

Fjellvåken forekommer årlig i perioden april til oktober. Arten er avhengig av god tilgang på 

smågnagere for å gjennomføre hekking, og kan nok finnes som hekkefugl her i gode år. 

Den beste tiden for å kunne se den er i slutten av april og utover mai da de er på vårtrekk. 

 

 

Fjellvåken/Rough-legged Buzzard er en av de vanligste rovfuglene i Trøndelag i gode 

smågnagerår. © Tom Roger Østerås 

 



 

SPURVEHAUK/Sparrowhawk/Accipiter nisus 

En nokså vanlig rovfugl som blir observert nå og da gjennom hele året. Ikke umulig at den 

kan hekke på eiendommen. Lever i hovedsak av mindre fugler som den fanger i flukt. 

HØNSEHAUK/Goshawk/Accipiter gentilis 

Forekommer nok regelmessig, men kun en observasjon registrert så langt.  10 april 2017 ble 

en sett overflygende. 

TÅRNFALK/Kestrel/Falco tinnunculus 

Relativt vanlig rovfugl som kommer i april. I motsetning til de andre falkene som er 

fuglejegere, lever tårnfalken av smågnagere, frosk og firfisle m.m. Er observert flere ganger 

på Beitlandet. Hekkeforsøk i tuntreet på gården sommeren 2017. 

TRANE/Crane/Grus grus 

Tranen hekker regelmessig her og blir gjerne sett med unger på innmarka utpå sommeren. 

Reirplassen er sannsynligvis inne på myrene et sted. De første tranene ankommer Trøndelag 

tidlig i april. 

 

 

Tranen/Crane er en regelmessig hekkefugl på Beitlandet. © Tom Roger Østerås 

 

 



HEILO/Golden Plover/Pluvialis apricaria 

En kjent fugl for de som vandrer i fjellet på sommeren. Dens sørgmodige fløytelåt kan høres 

jevnlig på de rette stedene.  Arten blir sett regelmessig i myrområdene nord på 

eiendommen. Den hekker muligens her. Heiloer på vårtrekk kan sees og høres allerede i 

april. 

 

 

Heiloen/Golden Plover er fjellets karakterfugl som også kan finnes på Beitlandet.                   

© Tom Roger Østerås 

 

 

VIPE/Lapwing/Vanellus vanellus 

Vipa var tidligere en vanlig karakterfugl i kulturlandskapet, men den har gått tilbake med 

75% de siste tjue årene. Kan likevel sees her allerede i mars når de er på vårtrekk. 



          
Vipe/Lapwing. © Tom Roger Østerås 

 

RØDSTILK/Redshank/Tringa totanus 

En karakteristisk vadefugl med røde bein. Kan observeres på myrene i området fra mai og ut 

sommeren. 

 

 

GLUTTSNIPE/Greenshank/Tringa nebularia 

Gluttsnipe finnes i de samme områdene som rødstilken og til samme tid.  Den er noe større 

enn rødstilken og har grønne bein.  

 

 

STORSPOVE/Curlew/Numenius arquata 

En stor vadefugl med langt, nedoverbøyd nebb. Karakterart på åker og beitemark. Har som 

mange andre kulturmarksfugler gått tilbake i antall. 

 

 

RUGDE/Woodcock/Scolopax rusticola 

Trekkfugl som ankommer i slutten av mars. Det karakteristiske rugdetrekket hvor hannen 

flyr rundt over tretoppene i skumringa og hevder territorium er godt kjent. Se etter den på 

kveldene på vår og forsommer. 

 



 

ENKELTBEKKASIN/Snipe/Gallinago gallinago 

Enkeltbekkasinen, eller ”mekkergauken” som den også kalles, høres ofte ved myrene nord 

på eiendommen. Ankommer i april og kan holde stand til i oktober. 

 

 

FISKEMÅKE/Common Gull/Larus canus 

Dette er den vanlige måken i innlandet. Den ankommer i april og kan gjerne hekke ved 

bebyggelsen. Er oftest å se under slåtten på Beitlandet. Arten har gått en del tilbake i antall 

på landsbasis. 

 

Fiskemåke/Common Gull © Tom Roger Østerås 

 

RINGDUE/Wood Pigeon/Columba palumbus 

Den klart vanligste duen i Norge. Ankommer allerede i mars og kan da høres syngende langt 

ut over sommeren. Den dype ropende låten blir av og til tatt for å være ei ugle. 

Den kalles lokalt ”skogsdue”, men må ikke forveksles med den sjeldne skogdua. 

Ringdua har et hvitt felt på halssiden og tilsvarende på vingens overside. 

 



GJØK/Cuckoo/Cuculus canorus 

Alle kjenner gjøkens ”ko-ko”, men ikke alle har sett den. I flukt minner den om en liten 

rovfugl. Høres regelmessig på Beitlandet, spesielt på mai da den er på vårtrekk.  

 

PERLEUGLE/Tengmalm`s Owl/Aegolius funereus 

Hekker nok her i gode smågnagerår. Hørt syngende våren 2018. 

 

SPURVEUGLE/Pygmy Owl/Glaucidium passerinum 

Europas minste ugle. Den er sett her kun en gang, men forekommer nok mer regelmessig. 

Den lever et tilbaketrukket og stille liv. Hør etter sangen på vårkveldene. Den minner nokså 

mye om lyden til dompapen. 

 

KATTUGLE/Tawny Owl/Strix aluco 

Sannsynligvis den mest tallrike ugla i landet. Den er hørt mange ganger i området rundt 

gården. Det er ikke umulig at den hekker i nærheten. 

 

TÅNSEILER/Swift/Apus apus 

Ble tidligere kalt tårnsvale, men den er ikke i slekt med svalene. Dens utseende og flygemåte 

ga den det gamle navnet. Kan sees i rask flukt på insektjakt, spesielt på fine sommerdager. 

En av de siste trekkfuglene som ankommer sent i mai. 

 

SVARTSPETT/Black Woodpecker/Dryocopus martius 

Vår største hakkespett. Den er på størrelse med kråke og er helt svart med unntak av rød 

isse på hannen og en rød flekk på bakhodet på hunnen. 

Svartspetten blir sett og hørt regelmessig, spesielt i ospetrærne ved nergården. 

 

GRØNNSPETT/Green Woodpecker/Picus viridis 

Arten er blitt mye mer tallrik i Trøndelag de siste tjue årene.  

Den er hørt jevnlig på Beitlandet våren og sommeren 2016. Det er godt mulig den hekker 

her. 

 



FLAGGSPETT/Great Spotted Woodpecker/Dendrocopos major 

Dette er den klart vanligste hakkespetten i landet. Den kan sees og høres på Beitlandet hele 

året, og man må regne med at den hekker her. Sjekk gjerne ospetrærne etter reirhull. 

 

TRETÅSPETT/Three-toed Woodpecker/Picoides tridactylus 

Denne arten har en forkjærlighet for høyereliggende granskog. Sportegn etter den er funnet 

i skogen nord for gården. Med litt leiting burde det være mulig å få se den her. 

 

LÅVESVALE/Barn Swallow/Hirundo rustica 

Låvesvalen er vel en fugl de fleste kjenner. Den hekker regelmessig på låven på gården. 

Reiret festes oppe på bjelker eller lignende oppunder taket i driftsbygninger. 

Ankommer Beitlandet tidlig i mai. 

 

 

 

Låvesvale/Barn Swallow. Legg merke til de rødbrune tegningene i ansiktet og de lange ytre 

stjertfjærene. 

©Tom Roger Østerås 

 



HEIPIPLERKE/Meadow Pipit/Anthus pratensis 

En meget tallrik fjellfugl som er innom på eiendommen både på vår- og høsttrekk. Er veldig 

lik trepiplerka, men lydene er helt forskjellige. 

 

TREPIPLERKE/Tree Pipit/Anthus trivialis 

Veldig lik foregående art, men har en karakteristisk sang som kan høres i skogen nord for 

gården i mai og juni. Hekker nok regelmessig her. 

 

LINERLE/White Wagtail/Motacilla alba 

Denne fuglen kjenner nok de fleste. Forekommer vanlig ved gården. Vil anta at flere par kan 

hekke ved husene her. Trekkfugl som ankommer i april og forsvinner igjen i september. 

 

 

Linerla/White Wagtail ankommer allerede i april. ©Tom Roger Østerås 

 

 



SIDENSVANS/Waxwing/Bombycilla garrulus 

Denne flotte fuglen kommer i flokker i september – oktober og forsyner seg av rognbær og 

andre typer bær. De kan være nokså tillitsfulle når de er opptatt med næringssøket. 

De er observert mange ganger på Beitlandet. 

 

JERNSPURV/Dunnock/Prunella modularis 

En nokså vanlig sangfugl i alle typer skog. Er relativt uanselig tegnet i brunt og grått. Sangen 

er nokså lik bl.a. rødstrupe og gjerdesmett, men det er mulig å lære forskjellen. Flere 

syngende jernspurver ble hørt under befaring på mai og juni 2016. Trekkfugl som kommer i 

april. 

 

RØDSTRUPE/Robin/Erithacus rubecula 

Forekommer vanlig i området. Mange ble hørt syngende her i mai og juni 2016. Ankommer 

Trøndelag i april. 

 

RØDSTJERT/Redstart/Phoenicurus phoenicurus 

En flott sangfugl som ankommer tidlig mai. Terrenget nord for gården er klassisk 

rødstjertterreng med fururabber og halvåpen skog. Hekker gjerne i fuglekasser. 

 

MÅLTROST/Song Thrush/Turdus philomelos 

En vanlig art i området. Ankommer i april og synger fra tretoppene langt utover sommeren. 

Finner man reiret dens får man se de flotte blå eggene med svarte prikker. 

 

RØDVINGETROST/Redwing/Turdus iliacus 

Tallrik hekkefugl på Beitlandet. Ankommer tidlig i april og kan observeres langt ut i oktober. 

Under befaring våren 2016 ble mange hørt her. 

 



 
Rødvingetrost/Redwing. © Tom Roger Østerås 

 

 

GRÅTROST/Fieldfare/Turdus pilaris 

Veldig tallrik hele sommerhalvåret fra april til oktober. 

 

SVARTTROST/Blackbird/Turdus merula 

Forekommer regelmessig på Beitlandet. Kan høres syngende på kveldene fra sist i mars og 

langt utover sommeren. 

 

RINGTROST/Ring Ouzel/Turdus torquatus 

Er sett et par ganger, bl.a. 6 ind 10 april 2017. Forekommer nok årlig på trekk i april - mai. 

Ringtrosten hekker nok ikke på eiendommen, men bør kunne finnes i de nærmeste 

fjelltraktene lenger opp i Forradalen. 

 



DUETROST/Mistle Thrush/Turdus viscivorus 

Forekommer nok regelmessig, spesielt på vårtrekk i april. 10 april 2017 ble 4 ind sett 

næringssøkende på åkrene ved gården samtidlig som en ble hørt syngende like ved. Kan nok 

hekke her. 

 

MUNK/Blackcap/Sylvia atricapilla 

Forekommer nok regelmessig i løv- og blandingsskogen her. Ble hørt syngende sommeren 

2016. Ankommer vanligvis tidlig i mai. 

 

GULSANGER/Icterine Warbler/Hippolais icterina 

Ble hørt her i juni 2016, og kan nok være en regelmessig hekkefugl på Beitlandet. 

Foretrekker løvskog. Kommer tilbake fra vinterkvarteret i midten av mai. 

 

LØVSANGER/Willow Warbler/ Phylloscopus trochilus 

Norges mest tallrike fugleart. Ankommer tidlig i mai og er tallrik også på Beitlandet. 

Artens karakteristiske sang er ei dalende, forsiktig tonerekke som kan minne om en 

ufullstendig bokfinkstrofe. 

 

GRANSANGER/Chiffchaff/Phylloscopus collybita 

Gransangeren er nesten helt lik løvsangeren, men sangen er helt forskjellig. Dens engelske 

navn ”Chiffchaff” forteller mye om sangen dens.  

Vanlig i området fra april til september. 

 

FUGLEKONGE/Goldcrest/Regulus regulus 

Norges minste fugl finnes også på Beitlandet. Den er nært knyttet til barskogen og kan 

påtreffes hele året. 

 

GJERDESMETT/Wren/Troglodytes troglodytes 

En av de minste av våre sangfugler. Forekommer regelmessig i området. Flere ble hørt 

syngende under befaringene i 2016. Trives godt i all slags skog med kvisthauger, rotvelt m.m. 

 

 



SVARTHVIT FLUESNAPPER/Pied Flycatcher/Ficedula hypoleuca 

Flere par hekker i opphengte fuglekasser rundt gården og nede i slåtteenga.  

En lett kjennelig fugl som de fleste kjenner til. 

Ankommer tidlig i mai. 

 

GRÅFLUESNAPPER/Spotted Flycatcher/Muscicapa striata 

Sannsynligvis nokså vanlig i området. Observert i mai 2017. 

 

KJØTTMEIS/Great Tit/Parus major 

Finnes her hele året og er tallrik på foringsplassen sammen med andre meiser. 

Hekker i fuglekasser og andre hulrom. 

 

BLÅMEIS/Blue Tit/Cyanistes caeruleus 

Finnes her hele året. Flere par hekker i fuglekasser ved gården. 

 

SVARTMEIS/Coal Tit/Periparus ater 

Vanlig barskogsmeis som gjerne kommer på foringsplassen på vinteren. Flere ble hørt 

syngende våren 2016. 

 

TOPPMEIS/Crested Tit/Lophophanes cristatus 

Forekommer i barskogen året rundt. Foretrekker gjerne furuskog. Kan komme på 

foringsplassen ved gården på vinteren. Veldig karakteristisk med en spraglete fjærtoppen på 

hodet. 



 

Toppmeis/Crested Tit. © Tom Roger Østerås 

 

GRANMEIS/Willow Tit/Poecile montanus 

Vanlig fugl i skogene på eiendommen. Standfugl som gjerne kommer på foringsplassen på 

vinteren. 

 

TREKRYPER/Treecreeper/Certhia familiaris 

Denne uanselige lille brune og hvite fuglen som klatrer opp trestammen som ei mus er det 

ikke lett å få øye på. Den er sett her et par ganger, og finnes nok regelmessig. Holder seg i 

området året rundt. 

SKJÆRE/Magpie/Pica pica 

Denne fuglen kjenner alle. Finnes rundt gården året rundt. 

 

NØTTESKRIKE/Eurasian Jay/Garrulus glandarius 

Nøtteskrika er vel også en velkjent fugl. Finnes her året rundt. 

 



KRÅKE/Hooded Crow/Corvus cornix 

Nok en kjent (og kjær?) fugl som kan påtreffes når som helst på året. 

 

RAVN/Raven/Corvus corax 

Vår største kråkefugl. Høres like ofte som den sees. Er i området hele året. 

 

STÆR/Starling/Sturnus vulgaris 

Nok en velkjent fugleart som finnes i kulturlandskapet. Arten har gått en del tilbake i senere 

år. Regelmessig på Beitlandet fra mars til utpå høsten. 

 

GRÅSPURV/House Sparrow/Passer domesticus 

Fantes på gården tidligere. Forsvunnet som hekkefugl? 

 

BOKFINK/Chaffinch/Fringilla coelebs 

Veldig vanlig i området fra april og fram til høsten. Mange syngende hanner høres rundt 

gården på våren. 

 

BJØRKEFINK/Brambling/Fringilla montifringilla 

Forekommer regelmessig her i perioden april til oktober. Bjørkefinken hekker nok 

regelmessig  i området. 

 

GRÅSISIK/Redpoll/Carduelis flammea 

Denne lille finkefuglen kan i enkelte år finnes i store mengder for i andre år være nesten 

fraværende. En god del ble registrert i området i 2016. 

 

GRØNNFINK/Greenfinch/Chloris chloris 

Finnes vanlig på Beitlandet året rundt. Kommer på foringsplassen så lenge det finnes mat 

der. 

 

GRØNNSISIK/Siskin/Carduelis spinus 

Enda en liten finkefugl med varierende forekomst. Mange å se på sommeren 2016. 



 

DOMPAP/Bullfinch/Pyrrhula pyrrhula 

Standfugl som finnes vanlig i området. Kommer gjerne på foringsplassen. 

 

GRANKORSNEBB/Common Crossbill/Loxia curvirostra 

Den vanligste av korsnebbene våre. Ble registrert regelmessig vinteren og våren 2016. 

 

SNØSPURV/Snow Bunting/Plectrophenax nivalis 

Er observert her en gang, men kan nok forekomme regelmessig på vårtrekk i april. 

 

GULSPURV/Yellowhammer/Emberiza citrinella 

Finnes her hele året. Tilknyttet kulturlandskapet og kantvegetasjonen. Kommer gjerne på 

foringsplassen på vinteren. Foretrekker korn. 

 

Skogområde nord for gården. Myra her kan være viktig for vadefugler som gluttsnipe og 

enkeltbekkasin. © Tom Roger Østerås 
 


