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Sandløber
Calidris alba
Sandgrælingur
Sanderling

Sandløberen yngler i højarktiske områder af 
Canada, Grønland, Svalbard og Rusland. 

De vestpalæarktiske ynglefugle og trækgæ-
ster overvintrer langs kysterne af Vesteuropa, 
Vestafrika og Sydafrika (Reneerkens m.fl. 
2009). På Færøerne er sandløber en ret alminde-
lig trækgæst, der ofte ses i Sandavágur, Vágar.

På Færøerne er kun én sandløber ringmær-
ket: en ungfugl (1k) blev ringmærket 4. septem-
ber 2006 ved Sandur på Sandoy, som dog ikke 
er genmeldt.

To sandløbere ringmærket i udlandet er gen-
meldt på Færøerne. Den ene sandløber, farve-

mærket 7. marts 2008 ved Amansuri i Ghana, 
blev aflæst flere gange i Ghana frem til 26. 
marts 2009, før den blev aflæst 3. august 2009 
på Svínoy, 6.380 km nord for mærkningsste-
det. To måneder senere (8. oktober 2009) blev 
samme fugl atter aflæst i Ghana, svarende til 
en gennemsnitlig trækhastighed på 97 km/
døgn. Den anden udenlandske sandløber, far-
vemærket 19. maj 2008 i Sandgerði i det syd-
vestlige Island, blev aflæst 3-4. august 2008 
ved Trongisvágur på Suðuroy og den efter-
følgende dag på Moast beach, Scatness på 
Shetlandsøerne. Det efterfølgende forår (2009) 
blev fuglen aflæst på mærkningsstedet i Island.

Nogle af de sandløbere, der passerer Færø-
erne under trækket, yngler formentlig i Grøn-
land. 
 
English summary
Sanderling is a common migratory visitor in the 
Faroes. Only one bird has been ringed. There 
are two recoveries of foreign-ringed birds. A 
sanderling, ringed 7 March 2008 at Amansuri 
in Ghana, was controlled several times in 
Ghana until 26 March 2009, and then con-
trolled 3 August 2009 on Svínoy, 6,380 km N of 
the ringing site. Two months later (8 October) 
the same bird was again seen in Ghana. The 
other foreign-ringed bird was ringed 19 May 
2008 in Sandgerði in SW Iceland and controlled 
twice on 3-4 August 2008 in Trongisvágur on 
Suðuroy. The following day it was seen at Moast 
Beach, Scatness on Shetland and the following 
spring it was seen on Sandgerði, Iceland. 

Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for sandløber 
ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=2). 
Fuldt optrukket linje angiver direkte træk og stiplet 
linje forbinder mærknings- og genfundssted. Ringing 
and recovery sites of sanderlings ringed abroad and 
recovered in the Faroes (n=2). The unbroken line 
indicates direct migration and the dashed line connects 
ringing and recovery sites.
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