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Sammendrag
I Husebyskogen er det registrert 99 fuglearter. Det er registrert 13 rødlistede arter, hvorav tre er eller
kan være hekkefugler. Sammenlignet med andre grøntområder i bysonen i Oslo, rangerer
Husebyskogen som henholdsvis tredje og femte rikeste lokalitet av totalt 113 undersøkte lokaliteter
når det gjelder totalt antall arter observert og antall rødlistede arter. Når det gjelder antall arter
registrert under systematiske takseringer av grøntområder (93 områder), rangerer Husebyskogen som
9-11. rikeste lokalitet (for henholdsvis totalt antall arter og antall landarter). Det rike fuglelivet har
sammenheng med områdets relativt store areal, variasjon i naturtyper og stor andel naturlig vegetasjon.
Bruk av en del av området til bygging av ambassade vil ha negative konsekvenser både for fuglearter
som bruker Husebyskogen (redusert artsmangfold, reduserte bestandsstørrelser), men også for
fuglelivet i andre grøntområder i Oslo. Husebyskogen utgjør en del av grøntstrukturen i Oslo, og
muliggjør vandringer av fugler mellom ulike grøntområder. Spesielt er arealet som er planlagt brukt til
ambassade en viktig korridor mot Makrellbekken mellom Njårdhallen og Ring 3, og derfra videre til
andre grøntområder i sørvestre deler av Oslo. Samlet sett vurderes Husebyskogen å ha stor verdi for
fugler, og en utbygging kan ha store negative konsekvenser for fuglelivet.

Innledning
I forbindelse med planene om flytting av den amerikanske ambassaden til Husebyskogen, har det blitt
reist spørsmål om hvilken verdi Husebyskogen har for fugler, og hva slags konsekvenser en eventuell
utbygging vil ha for fuglelivet. I tidligere saksgang har det ikke blitt utført verdi- og
konsekvensvurderinger for fugler. Heiberg og Strømseng (2005) utførte en risiko- og
sårbarhetsanalyse av å plassere ambassaden i Husebyskogen. Biologisk mangfold ble betegnet som et
ikke-relevant forhold, og dermed ikke analysert.
Hele Husebyskogen (194 da) var tidligere kategorisert som lokalt viktig naturtype i Oslo kommune
(Blindheim og Abel 2001, Olsen et al. 2003), men i en nyere undersøkelse ble kun en
svartorsumpskog på 7 da (Blindheim og Bendiksen 2004) kategorisert som lokalt viktig. Rapportene
baserte seg på kartlegging av viktige naturtyper (DN-håndbok 13; Direktoratet for Naturforvaltning
1999), og denne metoden har fokus på 56 naturtyper som er spesielt viktige for biologisk mangfold. I
tillegg har forekomster av sjeldne eller truete arter blitt registrert, men dette dreier seg for en stor del
om botaniske forekomster. Dette betyr at områder som har vanligere naturtyper, men likevel et stort
biologisk mangfold, ikke nødvendigvis blir fanget opp av denne typen kartlegging.
Verdisetting av biologisk mangfold skal gjøres ved å sammenstille informasjon om naturtyper,
rødlistearter, vilt, ferskvann og marine miljøer (DN-håndbok 13; Direktoratet for Naturforvaltning
2006; 1. utgave av denne håndboken fra 1999 listet det samme med unntak av informasjon om marine
miljøer). Dette danner grunnlag for å gi en samlet verdivurdering av et område. Som nevnt over har
Husebyskogen blitt kartlagt med hensyn til naturtyper og rødlistearter (sistnevnte dog ikke for alle
organismegrupper, deriblant ikke rødlistede fugler). DN anbefaler at registreringer av viktige
leveområder for vilt (amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr) utføres etter viltkartleggingshåndboka (DNhåndbok 11; Direktoratet for Naturforvaltning 2000). Dette har ikke blitt gjort for Husebyskogen. I
kommunens databaser over vilt er Husebyskogen inkludert kun som følge av informasjon om en
salamanderdam, og det finnes ingen informasjon om fugl. Verdisettingen av Husebyskogen har derfor
manglet grunnlag for å vurdere områdets verdi for vilt (inkludert fugler), og verdisettingen må dermed
vurderes som provisorisk inntil et fullstendig datagrunnlag foreligger.
I denne rapporten blir nåværende kunnskap om fuglelivet i Husebyskogen oppsummert, og det blir
gjort en vurdering av områdets verdi for fugler sammenlignet med øvrige grøntområder i bysonen i
Oslo. Videre blir det gitt vurderinger av hvilke konsekvenser en ambassade i Husebyskogen vil ha på
fuglelivet, både i selve Husebyskogen og i andre grøntområder i nærheten.

Metoder og materiale
Denne rapporten baserer seg på data innsamlet på to måter. (1) Systematiske takseringer av fuglelivet i
grøntområder i bysonen i Oslo har blitt utført av Svein Dale som et forskningsprosjekt ved Institutt
for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås. (2) Mer eller mindre fullstendige
artslister for tilfeldige besøk i Husebyskogen og andre lokaliteter i Oslo gjort av medlemmer av Norsk
Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus (NOF O&A).
De systematiske takseringene ble utført hovedsaklig i 2006 og 2007 og omfattet 93 parker, gravlunder
og andre grøntområder innenfor bysonen i Oslo (markaområdene, øyene i fjorden, Sørkedalen,
Maridalen, Bygdøy, Lysakerelva, Akerselva, Ljanselva, Østensjøvannet og enkelte andre områder var
ikke med i dette utvalget; se Vedlegg 1 for områder som var med). Hvert område ble besøkt tre ganger
i hekketiden; ett besøk i perioden 22. april - 12. mai, ett besøk 13-29. mai og ett besøk 3-29. juni.
Takseringene ble gjort fra soloppgang og til midt på dagen, og varigheten av hver taksering (10-55
min) stod i forhold til arealet til hvert enkelt grøntområde.
Observasjoner fra tilfeldige besøk til Husebyskogen gjort av medlemmer av NOF O&A finnes i
hovedsak på observasjonssidene til www.nofoa.no. Rapportene omfatter mer eller mindre fullstendige
artslister fra hvert enkelt besøk. Slike observasjoner fra Husebyskogen og omkring 1600 andre
lokaliteter i Oslo og Akershus er samlet i en lokalitetsdatabase som er laget og kvalitetssikret av Svein
Dale (ikke offentlig tilgjengelig, men dannet grunnlaget for boka ‘Guide til fuglelivet i Oslo og
Akershus’, Dale et al. (2001)). Denne databasen inneholder fullstendige artslister for hver av
lokalitetene så langt det er kjent. For bysonen i Oslo finnes det artslister for totalt 113 grøntområder.
Rødlisting av fugleartene følger Kålås et al. (2006).

Resultater
Systematiske takseringer
Totalt antall arter observert under de systematiske takseringene varierte mellom 15 og 47 (Figur 1).
Husebyskogen hadde 40 arter og dette var det 9. høyeste antallet blant de 93 lokalitetene (topp 10%).
Antall arter landfugler som er potensielle hekkefugler (dvs. ekskludert våtmarksfugler som andefugler,
vadefugler, måker, samt alle arter på trekk) varierte mellom 12 og 36 (Figur 2). For Husebyskogen var
tilsvarende tall 29 arter. Dette innebar en delt 11. plass blant de 93 lokalitetene (topp 15%).
Blant landarter som er generelt fåtallige i bysonen, men som ble registrert i Husebyskogen under de
systematiske takseringene er: spurvehauk, flaggspett, jernspurv, gulsanger, tornsanger, bøksanger,
gransanger og gulspurv.

Totalt antall arter registrert
Blant de 113 lokalitetene fra bysonen i Oslo som ligger inne med artslister i lokalitetsdatabasen
varierte antall arter mellom 11 og 212 (Figur 3). I Husebyskogen er det registrert tilsammen 99 arter
(Vedlegg 2). Husebyskogen har dermed den 3. største artslisten (topp 5%). Av de 99 artene er det
sannsynlig at 39 hekker. De øvrige artene er trekkfugler eller tilfeldige gjester.

Rødlistearter
Det er registrert 14 rødlistede fuglearter i Husebyskogen (Tabell 1). Syv av disse artene er truete (de
som er i kategoriene Sterkt truet eller Sårbar). Sammenlignet med antall rødlistede arter registrert ved
andre lokaliteter i bysonen i Oslo (Figur 4), kommer Husebyskogen på en 5. plass (topp 5%).

Tabell 1. Rødlistede fuglearter registrert i Husebyskogen.
_______________________________________________________________
Rødlistekategori

Art

Status i Husebyskogen

_______________________________________________________________
Sterkt truet

Vepsevåk

Fåtallig trekkfugl, overflyvende

Sårbar

Hønsehauk

Ikke-hekkende gjest

Makrellterne

Overflyvende

Tyrkerdue

Ikke-hekkende gjest

Dvergspett

Potensiell hekkefugl

Svartrødstjert

Sjelden gjest

Konglebit

Vintergjest

Fiskeørn

Fåtallig trekkfugl, overflyvende

Storspove

Fåtallig trekkfugl, overflyvende

Hettemåke

Ikke-hekkende gjest

Sanglerke

Fåtallig trekkfugl, overflyvende

Steinskvett

Fåtallig trekkfugl

Bøksanger

Hekkefugl

Stær

Hekkefugl

Nær truet

______________________________________________________________
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Figur 1. Frekvensfordeling av antall arter observert
under takseringer av 93 lokaliteter i bysonen i Oslo.
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Figur 2. Frekvensfordeling av antall landarter observert
under takseringer av 93 lokaliteter i bysonen i Oslo.
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Figur 3. Frekvensfordeling av totalt antall arter observert
blant 113 undersøkte lokaliteter i bysonen i Oslo.

40

Antall lokaliteter

35
30
25
20

Husebyskogen

15
10
5
0
0

10

20

30

40

50

60

Antall rødlistearter observert
Figur 4. Frekvensfordeling av totalt antall arter observert
blant 113 undersøkte lokaliteter i bysonen i Oslo.

Vurderinger
Verdi for fugler
Både når det gjelder artsmangfold og forekomst av rødlistede arter kommer Husebyskogen ut som ett
av de 10% viktigste områdene for fugler i bysonen i Oslo. For total artsliste er Husebyskogen endog
den tredje rikeste lokaliteten. Total artsliste har en viss sammenheng med hvor mye besøkt hvert enkelt
område er, men samtidig har besøkshyppighet en sammenheng med hvor rikt et område, så det er
ingen tvil om at Husebyskogen er blant de aller rikeste områdene i bysonen når det gjelder fugler.
Forøvrig er det også registrert store antall av flere arter (Vedlegg 2), og tettheten av hekkende fugler
vurderes å være høy. Samlet sett har derfor Husebyskogen både mange arter og store bestander av
fugler.
Husebyskogens rikdom på fugler har sammenheng med flere faktorer. Området er blant de større
gjenværende grøntområder i bysonen, og artsmangfold er avhengig av areal. Store områder har evne til
å romme flere arter enn små områder, blant annet fordi individene av hver art krever et minimumsareal
av egnet biotop for å kunne formere seg. Nærheten til Mærradalen bidrar derfor også til at
Husebyskogen er et rikt område. Husebyskogen har dessuten større variasjon i biotoptyper enn de
fleste grøntområder i Oslo, med både løvskog, innslag av bartrær, enger og tidligere dyrket mark.
Dette gir rom for arter med ulike biotopkrav. I bysonen i Oslo er det også slik at områder med mer
eller mindre naturlig vegetasjon gir rom for flere arter enn parker og andre parkmessig opparbeidete
grøntområder som domineres av plener, og mangler busk og kratt. I typiske parker finnes som regel
kun de mest allsidige og tolerante artene som uansett finnes overalt. I større områder med mer variert
og naturlig vegetasjon kommer det også inn de artene som er fåtallige og kravstore.
I Husebyskogen mangler en viktig biotop for fugler, nemlig våtmark. De lokalitetene i bysonen som
har flere arter enn Husebyskogen er nettopp områder som også har våtmark (Frognerparken og
Østensjøvannet har flest arter). Dersom man fokuserer på ‘landarter’ (dvs. ekskluderer
våtmarksfugler), er Husebyskogen relativt sett enda rikere enn det som framgår av Figur 3 og 4.

Konsekvenser av ambassaden for Husebyskogen
Dersom ambassaden bygges vil en anselig del av Husebyskogens areal bli brukt til bygninger og
parkmessig beplantning. I forhold til de fleste fuglene som finnes i Husebyskogen vil hele dette

arealet bli å regne som tapt. Kun noen få, svært vanlige og tolerante arter vil kunne bruke den del av
ambassadetomten som har beplantning etter utbyggingen. Arealtapet vil nødvendigvis føre til at
artsmangfoldet i Husebyskogen går ned. Bestandsstørrelsen til ulike arter vil også bli redusert, og
sannsynligvis med en større andel enn arealtapet skulle tilsi. Det skyldes at noen arter kan bli helt
borte når gjenværende areal kommer under minste terskel for at området kan brukes. Generelt er det
også grunn til å forvente at det er de mest ‘interessante’ artene (dvs. fåtallige, kravstore arter) som vil
bli mest berørt.

Konsekvenser av ambassaden for andre grøntområder
Husebyskogen er en viktig del av grøntstrukturen i bysonen i Oslo. Både i kraft av sitt areal og sin
plassering mellom andre grøntområder har Husebyskogen en viktig funksjon i fuglenes
spredningsveier (gjelder i enda større grad andre dyregrupper). En reduksjon i arealet vil i seg selv
redusere områdets betydning under spredning mellom grøntområder. Dessuten vil ambassadens
plassering gjøre at forbindelsen mellom grøntområdestrukturen fra Sørkedalen/Marka via Mærradalen
og Makrellbekken videre mot grøntområder i sørvestre deler av bysonen (bl.a. Smestaddammen,
Hoffsdammen, Vestre Gravlund, Frognerparken) og endog videre mot Bygdøy og øyene i fjorden,
brytes opp. Avstanden mellom Husebyskogen og grøntområdet langs Makrellbekken mellom
Njårdhallen og Ring 3 vil bli vesentlig lenger, og kan gjøre at færre fugler ‘skjønner’ eller ‘oppdager’
at de kan vandre videre den veien.
I bysonen avhenger artsmangfoldet i stor grad av at det finnes et velutviklet nettverk av grøntområder.
Grønne korridorer er helt nødvendige for at det skal kunne opprettholdes et rikt dyreliv i
grøntområdene i sentrale deler av byen. Husebyskogen utgjør en svært viktig del av den gjenværende
grøntstrukturen i Oslo.
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Fossumbekken
Høybråten stasjon (langs jernbanen)
Høybråten kirke
De systematiske takseringene av fugler ble utført i følgende 93 Ellingsrudkollen
grøntområder i bysonen i Oslo:
Ekeberg
Brannfjell
Vækerøparken - Sollerudstranda
Nordre Skøyen hovedgård
Ullern kirke
Godlia
Mærradalen
Bergkrystallen
Husebyskogen
Nordstrand kirke
Makrellbekken fra Njårdhallen til Ring 3
Skøien hovedgård
Hoffsdammen
Vestre Gravlund
Friareal ved Hovseter
Frognerparken
Voksen kirke - Voksen gård
Tørtberg - Marienlyst
Frantsebråten
Vestre Aker kirke
Makrellbekken ved Holmen
Nordre Gravlund
Holmendammen
Berg
Holmenbekken mellom Stasjonsvn og Dagalivn
Bakkehaug kirke - Lunden
Ris kirke
Voldsløkka
Gaustad sykehus
Bjølsenparken
Gaustad (Risbekken - Sognsvannbekken)
Torshovparken
Havnajordet
Torshov kirke
Engebråten
Torshovdalen
Grefsen kirke
Ola Narr - Tøyenbadet
Muselunden
Hasle kirke
Bekkedalen (Årvollia)
Kampen park
Økernparken
Vålerengen kirke
Bjerkebanen
Valle-Hovin
Linderud gård
Østre Gravlund
Bredtvet kirke/fengsel
Alna i Svartdalen
Nordtvet besøksgård
Frøyas have
Alna ved Huken - Ammerud - Grorud
Skarpsnoparken
Grorud kirke
Framneshaven
Hølaløkka
Hydroparken
Romsåsfoten
Akershus festning
Rommensletta
Slottsparken
Tokerudbekken
Uranienborgparken
Stovner kirke
Langårdsløkken
Østre Aker kirke
Stensparken
Brakkmark mellom Persveien og Ulvensplitten
St. Hanshaugen
Alna ved Smalvollveien
Vår Frelsers Gravlund
Alna ved Terminalveien
Margaretakyrkan
Alfaset Gravlund - Arveset gård
Gamle Aker kirke
Stubberudmyra
Iladalen
Alna mellom Alfaset og Grorud stasjon
Birkelunden
Lindeberg besøksgård
Furuset kirke
Olaf Ryes plass
Sofienbergparken
Fossumbekken
Tøyenparken
Høybråten stasjon (langs jernbanen)
Grønlands park
Høybråten kirke
Minneparken + Clemens park
Ellingsrudkollen
Gamlebyen Gravlund
Ekeberg
Middelalderparken
Brannfjell
Nordre Skøyen hovedgård
Godlia

Vedlegg 1: Lokaliteter

Grønlands park
Minneparken + Clemens park
Gamlebyen Gravlund
Middelalderparken

Informasjon om total artsliste og rødlistearter baserer seg i tillegg på følgende lokaliteter:
Lysakerelva m/ Grinidammen
Smestaddammen (Smedstaddammen)
Hemingbanen
Sognsvannbekken ved Kringsjå
Geitmyra skolehage
Akerselva
Smedstua
Haugerudbekken
Tveten gård
Andersendammen
Østensjøvannet
Bakkerud (Langerud)
Bakkeløkka
Gjersrudtjernet
Grønliåsen
Ljanselva, Ljabru - Leirskallen
Ljanselva, Mosseveien - Ljabru
Ljanskollen
Gjersjøelva

Vedlegg 2: Kommentert artsliste for Husebyskogen
Per april 2008 er 99 arter registrert i området.
Dersom en art er oppført som ‘Hekkefugl’ uten nærmere angivelse, kan det hende at det bare er ett
par.
Storskarv
Overflyvende vår og høst.
Gråhegre
Overflyvende om sommeren og høsten.
Knoppsvane
Overflyvende om våren.
Sangsvane
Overflyvende under høsttrekk.
Kortnebbgås
Overflyvende under vårtrekk.
Grågås
Overflyvende om høsten.
Kanadagås
Overflyvende om høsten.
Stokkand
Sees av og til på fødesøk.
Laksand
Overflyvende under vårtrekk.
Vepsevåk
Observert overflyvende under høsttrekk en gang.
Hønsehauk
Sett flere ganger høst og vinter.
Spurvehauk
Sees jevnlig til alle årets tider.
Fiskeørn
Observert overflyvende under høsttrekk en gang.
Tjeld
Observert overflyvende under vårtrekk en gang.
Rugde
Flere observasjoner av spillende fugl om våren, potensiell hekkefugl.
Storspove
Observert overflyvende under vårtrekk en gang.

Flere observasjoner av spillende fugl om våren, potensiell hekkefugl.
Storspove
Observert overflyvende under vårtrekk en gang.
Skogsnipe
Observert overflyvende under vårtrekk en gang.
Strandsnipe
Overflyvende under høsttrekk.
Hettemåke
Overflyvende, også beitende på engene/jordene.
Fiskemåke
Overflyvende, også beitende på engene/jordene.
Sildemåke
Overflyvende, også beitende på engene/jordene.
Gråmåke
Overflyvende, også beitende på engene/jordene.
Svartbak
Overflyvende, også beitende på engene/jordene.
Makrellterne
Observert overflyvende om sommeren en gang.
Bydue
Sees jevnlig, mest overflyvende.
Ringdue
Vanlig hekkefugl. Opptil 40 ind. i trekktidene. Kan overvintre.
Tyrkerdue
Observert om høsten og vinteren.
Kattugle
Hekkefugl.
Tårnseiler
Overflyvende i sommerhalvåret.
Vendehals
Hørt synge i begynnelsen av mai både i 2004 og 2005. Potensiell hekkefugl.
Grønnspett
Hekkefugl.
Svartspett
Observert flere ganger høst og vinter.
Flaggspett
Hekkefugl.

Observert flere ganger høst og vinter.
Flaggspett
Hekkefugl.
Dvergspett
Observert minst åtte ganger. Tre ganger om våren (2004 og 2007) og fem ganger om høsten (2004,
2005 og 2006). Potensiell hekkefugl.
Sanglerke
Overflyvende under vårtrekk.
Låvesvale
Overflyvende under vår- og høsttrekk.
Taksvale
Overflyvende i sommerhalvåret (hekker i nærheten).
Trepiplerke
Trekkfugl. Opptil 5 ind. observert om høsten.
Heipiplerke
Vanlig trekkfugl. Opptil 30 ind. observert.
Gulerle
Trekkfugl. Opptil 30 ind. observert om høsten.
Vintererle
Fåtallig trekkfugl vår og høst.
Linerle
Vanlig hekkefugl.
Sidensvans
Raster i området høst og vinter, til dels i store antall pga. rikt tilbud av rognebær. Som mest 300 ind.
Gjerdesmett
Trolig hekkefugl. Også regelmessig om høsten og vinteren.
Jernspurv
Hekkefugl.
Rødstrupe
Vanlig hekkefugl. Opptil 13 hanner hørt. Kan også overvintre.
Svartrødstjert
Sjelden gjest; ett individ observert 8. september 2001.
Rødstjert
Fåtallig trekkfugl om høsten.
Buskskvett
Trekkfugl. Opptil 2 ind. observert om høsten.
Steinskvett

Trekkfugl. Opptil 2 ind. observert om høsten.
Steinskvett
Fåtallig trekkfugl om høsten.
Ringtrost
Fåtallig trekkfugl om våren.
Svarttrost
Vanlig hekkefugl. Opptil 10 hanner hørt.
Gråtrost
Tallrik hekkefugl. Svært tallrik på trekk, som mest 1000 ind. observert om høsten, opptil 200 om
våren. Kan også overvintre.
Måltrost
Trekkfugl. Opptil 50 ind. observert om våren.
Rødvingetrost
Hekkefugl. Tallrik på trekk, opptil 300 ind. om høsten og 200 om våren.
Myrsanger
Hørt synge 11. juni 2007. Potensiell hekkefugl.
Gulsanger
Hekkefugl. Opptil tre hanner hørt.
Møller
Hekkefugl. En-to hanner hørt årlig.
Tornsanger
Hekkefugl. En-to hanner hørt årlig.
Hagesanger
Vanlig hekkefugl. Opptil seks hanner hørt.
Munk
Vanlig hekkefugl. Opptil syv hanner hørt.
Bøksanger
Hekkefugl
Gransanger
Hekkefugl. En-tre hanner hørt årlig. Regelmessig på trekk vår og høst, opptil 5 ind.
Løvsanger
Vanlig hekkefugl. Opptil åtte hanner hørt.
Fuglekonge
Regelmessig utenfor hekketiden. Opptil 10 ind. om høsten.
Gråfluesnapper
Fåtallig trekkfugl.
Svarthvit fluesnapper

Fåtallig trekkfugl.
Svarthvit fluesnapper
Hekkefugl. Opptil to hanner hørt.
Stjertmeis
For det meste spredte observasjoner utenfor hekketiden, men ble observert i mai i 2001. Potensiell
hekkefugl.
Granmeis
Observert om høsten.
Toppmeis
Observert høst og vinter.
Svartmeis
Hekkefugl.
Blåmeis
Vanlig hekkefugl.
Kjøttmeis
Vanlig hekkefugl.
Spettmeis
Trolig hekkefugl.
Trekryper
Trolig hekkefugl.
Nøtteskrike
Opptil 5 ind. observert om høsten og vinteren. Et par observert flere ganger i mai 2006; kan ha hekket.
Skjære
Vanlig hekkefugl.
Nøttekråke
Trolig hekkefugl. Observeres forøvrig særlig om høsten med opptil 10 ind.
Kaie
Oftest overflyvende fugler.
Kråke
Vanlig året rundt.
Ravn
Observert flere ganger om vinteren.
Stær
Hekkefugl.
Pilfink
Rapportert flere ganger. Trolig hekkefugl tett inntil Husebyskogen.
Bokfink

Rapportert flere ganger. Trolig hekkefugl tett inntil Husebyskogen.
Bokfink
Vanlig hekkefugl. Opptil 50 ind. sett på trekk om våren. Kan overvintre.
Bjørkefink
Trekkfugl og overvintrende. Som mest 500 ind. om våren og 40 ind. om vinteren.
Grønnfink
Vanlig hekkefugl. Opptil 40 ind. observert.
Stillits
Observert mesteparten av året, opptil 5 ind. Potensiell hekkefugl.
Grønnsisik
Trolig hekkefugl. Vanlig ellers i året med opptil 50 ind. om høsten.
Tornirisk
Fåtallig på vårtrekk.
Bergirisk
Observert på vårtrekk; 20 ind. 2. april 2004.
Gråsisik
Forekommer på trekk og om vinteren. Opptil 50 ind. observert.
Båndkorsnebb
To individer ble observert 29. oktober 2002.
Grankorsnebb
Spredte observasjoner, særlig høst og vinter. Som mest 20 ind. om høsten.
Konglebit
Observert minst fire ganger: oktober 2002, januar 2005 og oktober-november 2006.
Dompap
Observeres jevnlig utenfor hekketiden. Opptil 20 ind. om høsten.
Kjernebiter
Observeres året rundt, opptil 8 ind. Observasjon av nyutfløyne unger 1. juli 2003 tyder på at arten kan
hekke.
Snøspurv
Fåtallig på vårtrekk.
Gulspurv
Hekkefugl.
Sivspurv
Fåtallig på trekk vår og høst.

