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Lørdag 8. mai var Tom en tur i marka med traktoren, og kom heim over innmarksjordet da 
han la merke med en rar fugl som satt på marka blant sauene og kyrne som gikk og beitet. Han kom 
innpå fuglen, på 10-20 meters hold uten at den lettet. 

Vel heime fortalte han om ei hvit ørn som satt på marka. Paul hadde lest i Stavanger 
Aftenblad om en åtselgribb som var sett på Jæren noen dager før, og forstod med en gang hvilken 
fugl dette var. De tok med seg kamera og kjørte tilbake. Der satt åtselgribben fremdeles, men lettet 
når de kom innpå den. Den fløy litt opp i Hisåsen, og satte seg på en stein. Paul ut av traktoren med 
kameraet og lurte seg oppover bakken, og fikk tatt noen bilder, etter at den igjen lettet fra marka, og 
fløy utover mot Bjerkreim.

Fuglen var tidligere kun sett i Norge to ganger, i 1982 i Finnmark og i 1984 i Oppland. 
Derfor var dette en stor sensasjon blant fuglefolk.

Vel heime ringte han til ornitologen Jon Grønning som takket for tipset, og varslet videre. 
Senere på dagen ble fuglen igjen observert på Oremo, og at den fløy opp i Gjedremsmarka. 
Fuglekikkerne samlet seg bak låven til Trygve og satte opp kikkerter og kamera, og holdt fuglen 
under oppsikt. Den fløy så opp i det bratte fjellet under Såta i Holmen, og satte seg til der.

Fuglekikkerne på plass på Oremo søndag 9.mai 2010

Tidlig søndag morgen, i 6-tiden var kikkerne på plass igjen. De observerte fuglen igjen. Den 
satt i fjellveggen under Såta, men var også nede på marka på Aaland igjen hvor buskapen gikk. 
Utover dagen strømmet det til med biler og folk, i en slik mengde som det aldri noensinne tidligere 



er blitt sett på Oremo. Åtselgribben tok seg noen flyturer utover dagen til stor glede for kikkerne. 
Flere fikk tatt gode blinkskudd av fuglen. 

Tilreisende fra mesteparten av sør-Rogaland

Sist på dagen satte åtselgribben seg til på en fjellhylle under Såta, inntil 9-tiden om kvelden. 
Da kom den tilbake til dyreflokken på Aaland, og gikk midt blant dyra og  spiste fra dyreavføring 
som lå på marka. Etter et fornøyelig måltid fløy den tilbake til berget under Såta. Da var det kun 2 
kikkere tilbake som fikk denne minnerike opplevelsen med seg før natta senket seg. 

              Åtselgribben i en fjellhylle under Såta Ivrige fuglekikkere

Mandag morgen var fuglekikkerne på plass igjen og fulgte åtselgribben utover dagen. Den 
tok noen flyturer inn i mellom, men satte seg oppe i fjellveggen under Såta til langt på kveld. En av 
kikkerne overnattet i bilen, og var oppe tidlig tirsdag for å se etter fuglen – men da var den føyet. 
Og så var denne historien til endes. Besøket varte fra lørdag den 8.mai til mandag den 10.mai 2010. 
Det hadde da vært ca 60 biler på Oremo, som stod utette vegen, til helt utenfor Trygve sin hage.
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