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Forord 
Kartlegging av sjøfugl i området rundt Skogsholmen ble utført i juni og september 2021. Det var 

formalisert et krav om overvåking av sjøfuglbestander i området, som berodde på metoden som lå til 

grunn for kartleggingen i 2021. Gjeldende dokument er et vedlegg til hovedrapporten 

«Fuglekartlegging og -taksering Skogsholmen 2021», men utstedes separat for å ha enkelt tilgang til 

metode til videre overvåking av sjøfugl i området. Videre vil figurhenvisninger inneha nummerering 

fra hovedrapporten, og vil dermed ikke presenteres suksessivt.  

 

 

Odd Helge Tunheim      Frøya 14.01.22 
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Overvåkingsområde 
Oppdrettslokalitet 33157 Skogsholmen er plassert nordøst for øya Skogsholmen, som er opphavet til 

lokalitetsnavnet. Anlegget ble etablert i 2012 i vannforekomst Lisøråsa i Vega kommune, Nordland 

(Figur 1). I Lisøråsa er øyer og skjærgård utbredt, men det er også åpnere vannområder (spesielt i 

sørøst). Lokaliteten er plassert nordvest i vannforekomsten og nært mer åpne vannområder i 

Omnøyfjorden, som er tilgrensende vannforekomst. Lokaliteten ligger i en stor buktform, hvor det er 

øyer og skjær i alle himmelretninger med unntak av mot nord som er åpen sjø. Dybden på sjøbunnen 

øker i nordvest ut mot Omnøyfjorden, mens det sør for lokaliteten er skjærgård med sjørenner med 

skjellsandbunn langs landformasjoner som er orientert fra nord mot sør.  

 

Figur 1. Fiskeoppdrettsanlegg Skogsholmen (rød sirkel) ligger omkranset av øyer og skjær i Vega kommune. 

Prosjektet skal bringe data på sjøfugl for å kunne følge med om sjøfugler påvirkes av 

oppdrettsaktivitet. I prosjektet ble det benyttet et influensområde på 1 km i radius rundt 

akvakulturanlegget og en 500 meter bred korridor i båttraseen som benyttes for transport til og fra 

anlegget (Figur 2). For å få bilde av en geografisk fordeling av arter og individer i området ble 

influensområdet delt inn i 16 lokaliteter som hadde landområder med egnet hekkehabitat. Disse 

lokalitetene er opprettet på nettsiden artsobservasjoner.no og lokale navn ble benyttet for å beskrive 

lokalitetene hvor det forelå. Påvirkningsfaktoren lå i åpen sjø og distansen til landområdene gjorde at 

noen lokaliteter var utenfor og noen var innenfor. Det ble vurdert som viktig å etablere lokaliteter på 

alle landområder som lå eksponert for påvirkningskilden, hvor særlig lyd vil kunne nå langt over sjø.  
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Figur 2. Lokalitet Skogsholmen (blå sirkel) med oppgitt hurtigbåttrase (grønn linje), oppdrettsbåttrase (rød linje) og 
buffersoner (rosa polygon) på 500m rundt oppdrettsbåttrase og 1000m radius rundt anlegget. Det ble opprettet 16 
lokaliteter (gult areal) som ble benyttet i fuglekartleggingen. 

For å kunne vurdere hvorvidt artssammensetning og utviklingen av bestander i influensområdet 

påvirkes, ble det utført observasjonsarbeid i områder utenfor påvirkningssonen til akvakultur. Slike 

referanseområder ble valgt ut forut for feltarbeidet med kriterier om en forventet topografisk likhet 

med influensområde, samt liten menneskelig påvirkning. Tre områder ble valgt ut; OA (Oksøya 

arkipel), SA (Stakkøya arkipel) og LA (Lyngholmen arkipel) (Figur 3). Bufferområdets størrelse ble satt 

etter topografien i området; i skillet der holmer og skjærgård opphørte for åpnere sjøområder (Tabell 

1). Det forventes en større menneskelig aktivitet i OA enn i øvrige referanseområder, da både 

hurtigbåttraseen (ved anløp Skogsholmen) og tilfartsruten til oppdrettsanlegget Skogsholmen 

passerte arkipelet.  
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Figur 3. Oksøya arkipel (Referanseområde 1) v.b., Stakkøya arkipel (Referanseområde 2) m.b. og Lyngholmen arkipel 
(Referanseområde 3) h.b. Buffer rundt holmene angir områdene som ble inkludert i referanseområdene.  

Tabell 1. Informasjon om referanseområdene med navngiving, stedfesting og områdestørrelse. 

Referanse-

område 
Navn (fullt navn) 

Koordinater 

senterpunkt 
Buffer radius 

Distanse fra 

anlegg (retning) 

1 OA (Oksøya arkipel) 
65°46.979’ N 

11°59.283’ Ø 
1 km 6 km (SV) 

2 SA (Stakkøya arkipel) 
65°46.806’ N 

12°06.882’ Ø 
0,5 km 6 km (S-SØ) 

3 LA (Lyngholmen arkipel) 
65°46.951’ N 

12°04.240’ Ø 
0,75 km 5 km (S) 

 

I influensområdet var flere av de 16 lokalitetene etablerte utenfor buffersonen som angav forventet 

påvirkning. Rettferdiggjøring av dette grepet var de store vannområdene i buffersonen på 1 km, hvor 

blant annet støy forventes å bæres over lengre distanser. Dette innebar samtidig at arealet hvor det 

ble gjort observasjoner i influensområdet var tilsvarende arealet utgjort av alle tre referanseområder 

til sammen.  
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Resultater fra fuglekartlegging 2021 

Oppsummering av rapporten 
Gjennom feltarbeidet har det blitt kartlagt fugler som hekker i området (innenfor influens- og 

referanseområder), forekomst av fugler i september, innhentet hekkedata gjennom taksering av 

etablerte lokaliteter og gjennomført en døgntelling for å beskrive arters bruk av influensområdet.  

Det ble registrert relativt lik fuglefauna i influensområdet som i de etablerte referanseområdene. Flere 

av de vanlige fuglene var innlemmet i norsk rødliste over truede arter. Andelen hekkende par ble 

vurdert å være høyere i influensområdet enn i referanseområdene. Metode kan ha påvirket tellingene 

noe, men den beste forklaringen på funnene var områdets egenart, hvor flere naturtyper og habitater 

gjør området attraktivt å hekke i. I prinsippet vil en attraktiv hekkeplass være trygg og ha en god 

næringstilgang. Det ble registrert få rovfugler i området, men særlig artene kråke og tyvjo forventes å 

påvirke fuglefaunaen. Forekomsten av disse artene var lik i influens- og referanseområdene. For 

næringstilgang hadde influensområdet flere skjellsandfjærer, hvor særlig en øst i området på Buøyan 

var attraktiv for vadefugler. Videre har området mange holmer og skjær som gav en lang strandlinje 

og representerer et matfat for mange arter. Det ble gjort flest observasjoner av ærfugl- og gås-unger 

i dette området, som indikerer at området er et godt oppvekstområde for disse andefuglene. Gjennom 

døgnobservasjoner ble det også registrert at pelagisk dykkende arter som rødnebbterne og lunde 

benyttet sjøområdene vest for lokaliteten til næringssøk på nattestid når aktiviteten på anlegget var 

lav. En og annen kråke, måkefugl og gråhegre inspiserte anlegget på nattestid, men aktiviteten rundt 

anlegget var lav. Fugleaktiviteten i området var høyere når røktingen begynte, hvor blant annet en 

måkeflokk på over 200 individer furasjerte rundt arbeidet. Måkeflokken var sammensatt av flere 

måkearter med demografisk fordeling. Det forventes derfor ikke at disse fuglene hekker i området, 

men hadde opphold på grunn av mattilgangen. Røkting på anlegget tiltrakk også kråker. 

 

Figur 4. Utsyn mot øst og en liten gråmåkekoloni på Skjåøya. 
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Overvåkingsmetode 
Vegaøyan er et viktig område for fuglearter gjennom året både til hekking, på trekk og som 

overvintringsområde. Mange arter, de fleste sjøfugler, er stedtro til hekkested. Hekkestedene er 

videre valgt på grunn av fordelaktige forhold favorisert gjennom overlevelse da energikostnaden 

hekkingen involverer er stor. Næringstilgangen, beskyttelse mot farer og beskyttelse mot vær er 

faktorer som spiller inn på hekkestedets gunstighet. Med det som grunnlag, samt geografisk størrelse 

på influensområde ble det i prosjektet valgt å gjennomføre et grundig arbeid i hekketiden. Det 

forventes at en mulig påvirkning i større grad vil være synlig i undersøkelser utført i hekketiden.  

Vi har valgt å dele arbeidet i «kartlegging» og «hekketaksering» (eller bare «taksering»). Ved 

«kartlegging» legger vi til grunn alle observasjoner som er gjort med hensikt å tallfeste 

fugleforekomsten i området. Vi benytter ordet hekketaksering for en spesifikk metode som inverterer 

antallet hekkende fugler i et avgrenset område. Presisjonen på takseringen være høyere enn 

kartleggingen, men begrenses til et lite geografisk område. Samtidig medfører takseringen en større 

forstyrrelse enn observasjoner fra distanse.  

Overvåking av sjøfugl på Skogsholmen anbefales å gjennomføres etter samme metodikk som utført i 

2021. Kartleggingen i 2021 var imidlertid mer omfattende som gav en oversikt over arter i området og 

etablerte et datagrunnlag for å risikovurdere påvirkningen anlegget har på sjøfugl. En spissing av 

metodisk fremgangsmåte vil være nødvendig for å effektivisere overvåkingsprogrammet (se kapittel 

«Metodebegrunnelse» for grunngiving). Videre overvåking anbefales å gjøres i juni måned (helst 

mellom 16-23.06) med tilnærmingene a) observasjoner i områdene fra båt og b) hekketaksering av et 

utvalg av de etablerte lokalitetene. Overvåkingsarbeidet forventes å gjennomføres på 2-3 dager med 

godt vær. Tilnærmingene a) og b) gjennomgås i de påfølgende kapitlene. 

Observasjoner fra båt 
Det gjøres observasjoner fra båt på en forhåndsbestemt rute (samme som i 2021) som går mellom 

holmer og skjær i både influensområdet og i referanseområdene (Figur 5). Tilnærmingen er utformet 

med hensyn til observasjoner av sjøfugl (med sjøbundet observasjonsområde), men alle observasjoner 

av fugler registreres. Båten blir ført i sakte fart mens to observatører gjør observasjoner som lagres 

suksessivt og knyttes til geografisk plassering (jamfør lokaliteter i Figur 2 og Figur 3). Dette kan gjøres 

på app (eksempelvis NorgeskartFriluftsliv) eller manuelt med penn og papir (NB: med notater er det 

viktig å kjenne geografi og lokalitetsnavn). Det er viktig at de to observatørene fordeler 

observasjonssektorer og holder dialog for å unngå dobbelttellinger. Båtens fart holdes i 

«observasjonsfart», hvor 7 knop anbefales å være maksimal hastighet under gode forhold. På hver 

observasjon noteres så mye data som mulig; antall, art, kjønn, alder og aktivitet. Aktiviteten er en 

beskrivelse av hva fuglen gjør eller en tolkning av livshistoriestatus, eksempelvis «næringssøkende» 

eller «funnet død, ukjent årsak». Observasjoner rapporteres på artsobservasjoner.no, hvor 

observasjonsdata knyttes til en geografisk lokalitet (som angitt i Figur 2 og Figur 3). 
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Figur 5. Kartleggingsrute som ble kjørt med båt i influensområdet og referanseområdene (grønne ruter), transekter over tre 
utvalgte øyer (rød linje) og observasjonspunkt for døgn-telling (rød prikk). Oppdrettsanlegget er angitt med blå sirkel.  

Observasjonene bør vurderes mot dobbelttellinger, særlig dersom kartleggingsdata inkluderer data 

fra ulike dager. Fugler kan også bevege seg mellom lokaliteter på dags-kartlegginger. Vurderingen 

gjøres ved å benytte observasjonsinformasjonen; antall, art, lokalitet, kjønn, alder og aktivitet. Tall 

som angir forekomst kan også justeres opp på bakgrunn av høyere makstellinger på senere tidspunkt, 

så lenge det er hevet over tvil at dobbeltellinger unngås. Denne tilnærmingen gjør at resultatene gir 

konservative bestandstall.  
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Hekketaksering 
I sjøfuglmanualen (Follestad & Lorentsen, 2011) presenteres fremgangsmåte for taksering av 

måkefugler, skarver, teist, ærfugl og grågås som ligger til grunn for hekketakseringen. Det skal gjøres 

en invertering av 6 lokaliteter i både influensområdet og i referanseområdet. Lokaliteter i 

influensområdet ble valgt etter premissene store tettheter av fugler (koloni) og lå innenfor forventet 

påvirkningsdistanse fra anlegget. Holmer og skjær med lite vegetasjon ble foretrukket. Premissene 

som ble lagt til grunn i influensområdet ble så benyttet for referanseområdene. 

De 6 lokalitetene i influensområdet var alle plassert på østlig side av anlegget, fra nord til sør (Figur 6 

og Tabell 2). Det var her landområdene var nærmest oppdrettsanlegget. Båskjæran 1-4 (H3 – 6) ble 

inkludert for å sjekke påvirkning på relativt glissne holmer (lite vegetasjon) nært påvirkningskilden. 

Enakkan 1 (H1) og Skilvegskjæra 1 (H7) ble opprettet som lokaliteter grunnet observasjoner av høy 

fugletetthet.  

 

Figur 6. Opprettede lokaliteter som ble taksert for hekkende fugler i influensområdet. Lokalitetene er angitt med rød farge 
og en kode som samsvarer med Tabell 2. Oppdrettslokaliteten er angitt med blå sirkel.   
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Tabell 2. Lokaliteter som ble taksert i influensområdet. Lokalitetenes posisjon, areal tidspunkt og kommentarer er oppgitt i 
tabellen.  

Navn 
Nr. i 

Figur 6 
Posisjon Areal 

Takserings-
tidspunkt 

Kommentar 

Enakkan V H1 
65°50.481’ 
12°04.874’ 

6 453 
m2 

22.06.21 
09:15-10:45 

To holmer utgjør Enakkan. Valgte en av holmene, 
den vestlige, for å minske forstyrrelsen. Oversiktlig. 
Noe vegetasjon sentralt på øya. Ilandstigning i nord. 

Båskjæra 1 H3 
65°49.939’ 
12°05.193’ 

3 214 
m2 

19.06.21 
10:15-10:45 

Generelt lav vegetasjon og god oversikt. Høyere 
vegetasjon i sprikker og økende mot sør. 

Båskjæra 2 H4 
65°49.864’ 
12°05.176’ 

2 086 
m2 

19.06.21 
11:00-11:30 

Generelt lav vegetasjon og god oversikt. Noe mindre 
vegetasjon enn Båskjæra 1. Mulig å gå tørrskodd 

mellom Båskjæra 2 og 3 på lavvann. 

Båskjæra 3 H5 
65°49.799’ 
12°05.142’ 

2 479 
m2 

19.06.21 
11:30-12:00 

Som Båskjæra 2 

Båskjæra 4 H6 
65°49.641’ 
12°05.007’ 

7 803 
m2 

19.06.21 
12:30-13:15 

Mer «magmatisk» og mindre oversiktelig enn øvrige 
holmer i Båskjæran. Høyere på nordsiden enn 

sørsiden. 

Skilvegskjæra 
1 

H7 
65°49.519’ 
12°04.695’ 

9 795 
m2 

19.06.21 
14:15-13:15 

Skilvegskjæran er en gruppe holmer og skjær som 
ligger på sørsiden av anlegget. Bare den nordligste 

av holmene ble taksert i prosjektet. Flat og 
oversiktlig holme med en del vegetasjon. 

 

 

Lokalitetene utenfor influensområdet har en geografisk spredning som også går utenfor 

referanseområdene (Tabell 3 og Figur 7). Grunnen til dette var premissene for opprettelse av 

lokalitetene, som ble beskrevet i avsnittene ovenfor. Takseringsdata fra lokalitetene Holme X, 

Sengehemsen og Klumpen forventes å gjenspeile Båskjærans egenart. Fiskemåkeskjæran hadde en 

liten koloni av fiskemåke som i 2021 hadde et mislykket hekkeforsøk og kan gi informasjon som kan 

sammenlignes med Båskjæran og også Enakkan (da det var høyere tetthet av hekkende fiskemåke i 

influensområdet enn i referanseområdene). Terner kan være mindre stedtro til hekkested enn andre 

arter, men arten var utbredt i området og det anbefales å følge opp Teinna i fremtidige undersøkelser. 

På Knerten var det en fiskemåkekoloni hvor det vil være viktig å følge utviklingen.   
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Figur 7. Opprettede lokaliteter som ble taksert for hekkende fugler i referanseområdene. Lokalitetene er angitt med rød 
farge og en kode som samsvarer med Tabell 3. 

På grunn av områdets topografi, vegetasjon og høy tidevannsforskjell vil hekketakseringen gjøres ved 

å gå manngard over lokalitetene. Til dette kreves minimum to personer. Hver lokalitet gås over i sin 

helhet og telleenhet vil være tilsynelatende okkuperte reirplasser. Lokalitetene som ble valgt er 

relativt små og det vil ta rundt 1 time å gjennomføre inverteringen. God dialog mellom feltarbeidere 

og etablering av tettliggende transekt vil være fundamentet for en presis invertering på hver lokalitet. 

Hvert talt okkupert reir merkes med en fyrstikk (fjern svovelhodet). Informasjon om reirene noteres 

og reirets posisjon kan befestes (på app eller gps). Informasjonen som noteres er hovedsakelig art og 

reirinnhold, men også informasjon som kan beskrive hekkesitasjonen for det aktuelle reiret. Dette kan 

være ferskt reirmateriale, klekkemerker på egg, varmt/kaldt egg, klekkeskall, knuste egg, døde unger 

osv. Takseringen utføres i godt vær og utføres så skånsomt og effektivt som mulig for å redusere 

forstyrrelsen takseringen medfører.     
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Tabell 3. Åtte lokaliteter ble opprettet i referanseområder og som ble taksert for hekkende fugler. Tabellen presenterer 
informasjon om lokalitetene.  

Navn Nr. i Figur 
7 

Posisjon Areal Takserings-
tidspunkt 

Kommentar 

Sengehemsen R1 65°47.266’ 
12°04.184’ 

2 246 
m2 

20.06.21 
13:00-13:30 

I LA. Relativt tett vegetasjon på toppen. Noe 
oval holme. Relativt tett vegetasjon på toppen 
av øya. Ble valgt for å speile Båskjæran i 
influensområdet.    
 

Klumpen R4 65°47.403’ 
12°04.169’ 

978 
m2 

20.06.21 
13:30-13:45 

I LA. Oval med noe vegetasjon. Den minste 
holmen, valgt for å representere Båskjæran.  
 

Fiskemåke-
skjæran 

R5 
 

65°46.697’ 
12°04.027’ 

1 748 
m2 

22.06.21 
12:15-13:00 

I LA. Fiskemåkeskjæran er den vestliggende 
holmen av de tilknyttede holmene. Ble 
inkludert grunnet observasjon av fiskemåker 
på reir. Noe vegetasjon.  
 

Teinna R6 
 

65°47.218’ 
12°05.510’ 

2 595 
m2 

22.06.21 
13:15-14:00 

Like øst for LA med åpen beliggenhet. 
Vegetasjon på toppen av holmen, en del 
rosenrot. Navnet Teinna henspiller på 
hekkende rødnebbternekoloni, som var 
grunnen til innlemmelsen av holmen.  
 

Holme X R7 
 

65°48.390’ 
12°03.255’ 

3 150 
m2 

22.06.21 
11:30-12:00 

Holme på østsiden av Storbuøya som ligger sør 
for influensområdet. Topografisk likhet til 
Båskjæra. Ærhet til tørrlagte skjellsandområder 
på Storbuøya. En av de sørlige holmene i 
rekken med holmer som var orientert nord-
sør.  
 

Knerten R8 
 

65°48.378’ 
12°03.551’ 

1 763 
m2 

22.06.21 
14:15-15:00 

I sund mellom Verøya og Valskjæret sørøst for 
influensområdet. Flat med noe vegetasjon. 
Minnet om Skilvegskjæra med fiskemåkekoloni.  
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Fokusarter 
De vanligste artene som hekket i influensområdet var vaderen tjeld, måkefuglene svartbak, gråmåke, 

fiskemåke og rødnebbterne, andefuglen ærfugl og alkefuglen teist. Felles for disse var at det ble 

estimert å minimum hekke 10 par i influensområdet, og også at forekomsten i influensområdet stort 

sett var høyere enn i referanseområdet. Artene gråmåke, ærfugl, fiskemåke, tjeld og teist er alle på 

rødlisten og de tre førstnevnte vurderes som sårbare, mens tjeld og teist vurderes som nær truet 

(Tabell 4). 

Hovedfokuset på overvåkning vil baseres på overnevnte arter på grunn av den store utbredelsen i 

området, både influens og referanse. Hekkende fugler vil overvåkes primært gjennom hekketaksering 

som gir en presis metode for invertering av bestemte lokaliteter. Da takseringsmetoden vil være lik 

mellom år, kan resultatene sammenlignes. Da det samlet sett er valgt ut 12 lokaliteter, utgjør dette et 

lite geografisk areal sammenlignet med områdene som helhet og en forflytning av kolonier eller 

enkelt-hekkere vil ikke kunne fanges opp. Ved å kombinere resultatene med kartleggingsdata 

(gjennom observasjoner fra båt) vil et større område dekkes, og endringer kan fanges opp. 

Bestandstall presentert i Tabell 4 er estimert på bakgrunn av kartleggingsdata og hekketakseringsdata. 

Leveranse for overvåkingen fremover anbefales å være følge opp med tilsvarende resultater som i 

hovedrapporten fra 2021 med estimater om forekomst og utvikling i takseringslokalitetene.   

Tabell 4. Hekkende arter i influensområdet presenteres med rødlistestatus, hvorvidt de er påvist hekkende (grønn 
markering) og estimert forekomst i influensområdet (inf.) og referanseområdet (ref.). Hvor tabellen ikke angir hekkende par 
beror dette på at datagrunnlaget for beregning er for dårlig.  

Art Rødlistestatus 
Påvist 

hekkende inf. 
Forekomst inf. 

Påvist 
hekkende ref. 

Forekomst ref. 

Ærfugl VU (Sårbar)     

Siland LC (Livskraftig)  2-10 par  1-10 par 

Grågås LC (Livskraftig)     

Teist NT (Nær truet)  10-20 par  5-10 par 

Steinvender NT (Nær truet)  3-5 par  3-5 par 

Sandlo LC (Livskraftig)  2 par   

Småspove NT (Nær truet)  1-3 par  1-2 par 

Storspove EN (Sterkt truet)  1-3 par   

Myrsnipe LC (Livskraftig)  1-2 par   

Rødstilk NT (Nær truet)  3-5 par  3-5 par 

Tjeld NT (Nær truet)  20-30 par  20-25 par 

Tyvjo VU (Sårbar)  2-3 par  3 par 

Rødnebbterne LC (Livskraftig)  40-120 par  75-120 par 

Fiskemåke VU (Sårbar)  70-120 par  25-60 par 

Gråmåke VU (Sårbar)  10-40 par  8-20 par 

Svartbak LC (Livskraftig)  10-20 par  10-20 par 

Kråke LC (Livskraftig)  1-10 par  3-10 par 

Gråhegre LC (Livskraftig)     

 

Overvåking av artene tjeld, fiskemåke og rødnebbterne vil gi mest presise tall gjennom 

hekketakseringen, og resultatene kan benyttes til å vurdere den geografiske fordelingen i området 

sammen med observasjoner fra kartleggingen. Det ble også funnet frekvente reir av ærfugl og svartbak 

på takseringslokalitetene, hvor artene i stor grad hekket solitært. Enkelte reir av artene hadde klekket, 
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som gjør at ungene kan forflytte seg. I hekketakseringen ble det også funnet reir av siland, 

enkeltbekkasin og steinvender som hadde spredt forekomst.  

Det ble ikke estimert hekkeforekomst av ærfugl i 2021 på grunn av vurdering om for liten geografisk 

utvalgsstørrelse. Etter Follestad og Lorentsen (2011) anbefales det å gjøre tellinger av hanner på 

hekkelokalitet for ærfugl fremfor å telle reir (på grunn av innsatsen som kreves). Hanner telles da når 

de er på hekkelokaliteten like før hunnene går på reir. Hekketaksering og kartleggingsdata kan 

imidlertid over tid kan gi et bilde på utviklingen også av arten. Det ble heller ikke estimert forekomst 

på grågås og gråhegre i 2021. For gråhegre var det mistanke om hekking på Skogsholmen, men arten 

kan også, i mangel av trær, hekke på bakken i kystnære strøk. Det ble ikke funnet noen reir eller 

hekkested i 2021 for arten, men den ble frekvent observert i området. Grågås kan telles på flere måter; 

antall par på hekkested før eggleggingen, antall reir og/eller antall unger i oppvekstområde 3-4 uker 

etter klekking (Follestad og Lorentsen, 2011). Det ble gjort observasjoner av grågåsunger i 

influensområdet og i LA. Observasjonene var ofte på større holmer og øyer med mye gress, og det ble 

ikke lagt ned innsats for å få oversikt over antallet unger. Det anbefales heller ikke å inkluderes i 

ambisjonen fremover, men heller fortsette å innhente data gjennom kartleggingen. Dataen indikerer 

imidlertid at hovedsakelig influensområdet, men også LA, fungerer som oppvekstområde for en del 

gås. Observasjoner noteres og over tid vil det kunne gi mer informasjon om gåsas tilstedeværelse i 

områdene.  

Det ble registrert en gråmåkekoloni på Skjåøya, helt på sørvestspissen. Lokaliteten ble taksert, men 

hekkesuksessen var dårlig. For videre overvåking utelates lokaliteten i taksering, men det anbefales å 

legge ned noe mer innsats under kartleggingen i å telle antall fugler i koloni og fugler som er rugende. 

Teist vil også være en art som vil fanges opp gjennom kartleggingen. Den største kolonien ble funnet 

på Enakkan 1, hvor arten mest sannsynlig hekket i et sjømerke på nordsiden av holmen. Den største 

tellingen av teist var 18 individer rundt lokaliteten. Det vil anbefales å legge ned innsats i å telle teist 

rundt Enakkan i videre overvåking.  

For øvrige arter så ble disse funnet å ha en spredt forekomst og estimater gjøres på bakgrunn av 

observasjonsdata gjennom kartleggingen. Det kan gjøres litt ekstra observasjonsinnsats fra sjøen på 

vestsiden av Buøyan, som særlig var attraktiv for vadere, men også tyvjo, gråmåke, fiskemåke og 

rødnebbterne (rødnebbterne og fiskemåkekoloni på sørenden av Buøyan V).  

Frekvens 
Prosjektet ble igangsatt for å overvåke sjøfugl i influensområdet til et oppdrettsanlegg for å kunne 

kartlegge hvorvidt fuglene påvirkes av aktiviteten. Basert på forekomst av arter ble det i 2021 ikke 

funnet tegn på en negativ påvirkning på sjøfugl i influensområdet. Det var en høyere forekomst av 

flere arter i influensområdet enn i referanseområdene. For frekvens på videre overvåking vil det være 

viktig å balansere innsatsen (frekvens) med hensikten til undersøkelsene. For å danne et bilde om 

naturlige fluktuasjoner vil det være hensiktsmessig med svært hyppige undersøkelser. 

Implementeringen av referanseområder gjør at naturlige fluktuasjoner til en viss grad kan kontrolleres 

for metodisk, og er et argument for å redusere ambisjonsnivået noe. Overvåkingen medfører en 

forstyrrelse på studieobjektet, som er et annet argument for en sjeldnere frekvens. Basert på dette 

anbefales det å gjennomføres en kartlegging minimum hvert andre år og maksimalt hvert sjette år 

(kan være hensiktsmessig med partallsår for å få tilsvarende tidsvindu for produksjonen).  
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Metodebegrunnelse 
Feltutførelsen i 2021 ble gjort grundig for å kartlegge avifaunaen i området og innhente et 

datagrunnlag som er sammenlignbart med fremtidige undersøkelser. For videre oppfølging vil det 

derfor være hensiktsmessig å trimme den metodiske tilnærmingen for å gjøre overvåkingen mindre 

omfattende. Valgt fremgangsmetode er gitt i kapittelet «Overvåkingsmetode» og valgene begrunnes 

i dette kapittelet.  

Kartlegging  
Til formål om å kartlegge fuglefauna i området ble det benyttet flere metoder; 1) observasjoner fra 

båtrute, 2) observasjoner fra landpunkt og 3) observasjoner fra landrute på utvalgte øyer. I juni ble 

alle tilnærmingene benyttet, mens i september ble metode 1) og 2) brukt.  

I juni vil det anbefales å gjøre videre overvåking etter metode 1), kartlegging fra båt i etablert båtrute. 

Resultatene vil gi en oversikt over arter og antall på et tidspunkt i hekketiden og oppløsningen 

(størrelse på området som blir kartlagt) vil gi en god oversikt til å fange opp endringer. For to 

fokusarter, teist og gråmåke, og arter med mer spredt forekomst vil metoden være den foretrukne 

metoden for å gi informasjon om hekkebestanden.  

Det ble observert en koloni av teist på Enakkan (18 individer), hvor et sjømerke med lødde steiner 

tilsynelatende var egnet hekkested. Teistobservasjoner var ofte enkeltindivider som var 

næringssøkende. Etter Follestad og Lorentsen (2011) skal standardisert overvåking av teist 

gjennomføres i et tidspunkt fra tidlig om soloppgang til 10:00 om morgenen. Telleenheten er antall 

utfargede individer som oppholder seg ikke mer enn 200 meter fra koloni. Tellinger utføres like før 

hekketiden eller i tidlig eggleggingsfase. Normalt legger teist egg i juni.  Arten vil overvåkes gjennom 

tilnærming 1) hvor kolonien på Enakkan vil vektlegges. For å få gode tellinger på teist vil det være 

hensiktsmessig med flere tellinger over et døgn, og presisjonen på data fra kartleggingen forventes å 

kunne brukes som veiledende tall.   

Gråmåke ble funnet hekkende både i referanseområdene og i influensområdet, men hekkestedet var 

stort sett observert lengre fra sjøsonen på større øyer. Skjåøya var unntaket, hvor det var en koloni 

med nærhet til fjæresonen. Kolonien ble talt fra distanse og deretter taksert. Tellinger gav 13 

gråmåker i kolonien, hvor 6 av disse var rugende. I takseringen ble det funnet 11 reir, hvor bare 4 

hadde reirinnhold og 3 av disse reirene hadde 1 egg eller pullus. Dette indikerer liten hekkesuksess for 

gråmåkene i kolonien i 2021. Det ble ikke funnet en gråmåkekoloni i referanseområdene. Det 

anbefales at gråmåkekolonien følges opp gjennom kartlegging og ikke taksering i fremtidige 

undersøkelser, hvor antall i koloni og andel rugende individer registreres.  

Det kan forventes at estimerte forekomsttall vil være mer konservative enn hva som ble beskrevet i 

2021. Forventningen baseres på en lavere innsats, hvor kartleggingen utføres over en dag. I 

vurderingen av data i fremtidige undersøkelser vil det være viktig å ta dette i betraktning for vurdering 

av trender. Det er også empiriske eksempler som viser at forekomsttallene underestimeres, som kan 

illustreres ved å sammenligne kartleggingstall med takseringstall på samme lokaliteter. På Båskjæran 

ble det totalt observert 7 tjeld i kartleggingen, hvor antallet, etter kontroll for dobbelttellinger, ble 

redusert til 4 individer. I takseringen ble det registrert 4 reir på holmene (ett på hver holme). Ett av 

reirene hadde ikke reirinnhold. I estimeringen av forekomst ble dette registrert som 2 par, mens det i 

realiteten var 4 par som hadde tilhold på holmene.  
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For metode 2) var det av interesse å gjøre observasjoner av den nærmeste del av influensområdet for 

å kartlegge arters bruk av områder når det ikke er aktivitet på anlegget. Resultatene vil være 

interessante for risikovurdering av påvirkning på sjøfugl. Det kan imidlertid forventes stor timelig 

variasjon på dataen og for videre overvåking vil ikke denne metoden være aktuell.  

For metode 3) var hensikten å få en oversikt over området og vurdere metode fra landlig perspektiv. 

Datagrunnlaget gav en bredere forståelse av artssammensetning, hvor blant annet artene sandlo og 

myrsnipe bare ble observert på Buøyan i influensområdet. Dette representerte samtidig en av 

svakhetene med metoden, da valgte lokaliteters egenart vil bety så mye for hvilke fugler som ble 

funnet. Resultatene identifiserte Buøyan som et ressursrikt område, hvor øyenes egenart ikke ble 

gjenfunnet i referanseområdene. For beslutninger rundt metodisk fremgang ble det gjennom 3) 

konkludert med at observasjon av kolonier og hekkende fugler fra distanse var utfordrende. Dette var 

på grunn av områdets relativt flate topografi hvor berggrunnen var noe kupert som gjorde det 

vanskelig å gjøre observasjoner av fugler på reir. Det var også en del vegetasjon. Da metoden utelates 

i fremtidig overvåkingsinnsats må trenddata vurderes i lys av dette. I kartleggingen kan det gjøres litt 

mer innsats i å kartlegge fugler rundt Buøyan (som nevnt tidligere i dokumentet).  

I september ble det utført en kartlegging for å innhente informasjon om mytende ender (hovedsakelig 

sjøorre) i området. Tilnærming 1) og 2) ble benyttet. Det ble ikke med sikkerhet registrert mytende 

sjøorre i området, hvor et større område enn influens- og referanseområdet ble inkludert. Resultatet 

gav også informasjon om arters tilhold i området og forekomst på tidspunktet. Det var få åpenbare 

forskjeller mellom influensområdet og referanseområdet. På bakgrunn av dette vurderes det å være 

viktigere å fokusere på videre overvåking i hekketiden med etablert metode enn å fortsette 

kartleggingen i september.    

Taksering 
Det ble gjort en invertering av 8 lokaliteter i influensområdet og 8 lokaliteter utenfor influensområdet 

i grunnlagsundersøkelsen i 2021. Lokalitetene ble valgt ut på bestemte premisser, og utvalgte 

lokaliteter ble forsøkt gjenskapt utenfor influensområdet for å kunne ha et datagrunnlag til vurdering 

av påvirkning over tid. For overvåking av hekkefugler gjennom taksering av holmer og kolonier vil det 

være viktig med en stor utvalgsstørrelse. Desto større utvalgsstørrelse, desto mer robust vil 

datagrunnlaget være som kan benyttes til å forklare bestandstall og variasjon i datamaterialet 

(eksempelvis om individer bytter hekkested o.l.). Det ble gjort en vekting mellom hensikten i 

prosjektet og forstyrrelsen takseringen medfører for valget av antall takseringslokaliteter som 

opprettes. Hensikten var å vurdere hvorvidt sjøfugler blir påvirket av oppdrettsanlegget, hvor det ble 

satt et forventet influensområde på 1km i radius rundt anlegget. De nærmeste landområdene til 

anlegget lå rundt 400 meter på det nærmeste og disse lokalitetene vil være viktige for vurderingen av 

en mulig påvirkning. Etter å ha vurdert datamaterialet vil det være hensiktsmessig å redusere antallet 

lokaliteter i overvåkingen til 6 lokaliteter både i og utenfor influensområdet.  

Takseringen av Båskjæran 1-4 ble etablert på grunn av holmenes oversiktlighet og nærhet til 

oppdrettsanlegget. Lokalitetene var plassert 500 til 600 meter fra anleggsrammen. Det ble funnet 10 

okkuperte reirplasser av 5 ulike arter i inverteringen av lokalitetene. Det ble opprettet 5 lokaliteter 

utenfor influensområdet som skulle gjenspeile forholdene ved Båskjæran. På to av disse lokalitetene 

ble ikke datagrunnlaget vurdert som tilfredsstillende; på Oterholmen ble det ikke funnet okkuperte 

reirsteder, mens på Mjødholmen ble det registrert ett reir av enkeltbekkasin. Funnene ble vurdert å 

bero på topografisk ulikhet, hvor vegetasjonsgraden var større på disse øyene. Lokaliteter som 
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representerer Båskjæran vil da være Klumpen, Holme X og Sengehemsen. I tillegg vil data fra 

Fiskemåkeskjæran også kunne gi informasjon som kan benyttes i denne sammenheng.  

Fiskemåkekolonien på Skilvegskjæra lå også nært anlegget, den nordlige delen av lokaliteten var 400 

meter fra anleggsrammen. Kolonien vil være viktig å overvåke over tid. En stor fiskemåkekoloni ble 

bare funnet på en lokalitet utenfor influensområdet, Knerten, som vil være viktig i fremtidig 

overvåking.  

Enakkan lå like nord for influensområdet, men det var få topografiske hindre mellom anlegget og 

lokaliteten som gjør at særlig støy fra anleggsdriften kan påvirke området rundt lokaliteten. På holmen 

var det en rødnebbternekoloni, men også fiskemåke, svartbak og teist. Artssammensetningen med 

fokusarter gjør lokaliteten viktig å overvåke videre. Trendutvikling kan sammenlignes med data fra 

Teinna og Fiskemåkeskjæra. Lokalitetens koloni og tetthet av fokusarter gjør at lokaliteten er viktig å 

følge opp videre.  

Lokalitet Svartskjæret lå enda lengre unna lokaliteten mot vest. Lokaliteten ble opprettet for å ha en 

lokalitet som kan gi informasjon om påvirkningsgradient (det var bare sjøstrekk mellom lokaliteten og 

anlegget, hvor lyd kan bære langt). Det var relativt høy tetthet av hekkende fugler på lokaliteten, og 

observasjon av ærfuglhanner og grågås som rastet på holmene på dagtid vitner om at fugler som 

holder til i området ikke påvirkes av anleggsarbeidet. Det vurderes at Enakkan vil i større grad være 

gunstig plassert, og Svartskjæra blir ikke inkludert i videre overvåking. Også gråmåkekolonien på 

Skjåøya vil ikke bli taksert lengre, hvor gråmåke vil inngå i kartlegging (se kapittelet kartlegging for 

beskrivelse). Utvalgsstørrelsen på 6 lokalitetene i og utenfor influensområdet forventes å besvare 

hensikten med overvåkingen, men vurderes å være liten for å få tall på hekkebestand, og estimater 

bør inkludere kartleggingsdata.  

Det er vanskelig å finne beste tidspunkt for overvåking av sjøfugl, da det ideelt sett skulle vært 

overvåking over lengre tidsrom i en sesong. Valgt tidspunkt var medio juni, med hensikt å favne relativt 

bredt med tanke på de vanligste artene. Måkefugler lå stort sett på reir i tidsperioden, hvor enkelte 

gråmåkekull var i klekking og bare noen få kull av fiskemåke var i klekking. Svartbak hadde ved flere 

reir fått frem pullus. For rødnebbterne indikerte kullstørrelsen på at flere ikke hadde fullført kullet, og 

at det var tidlig i eggleggingsfasen for arten. Av andefugl hadde grågås kullene forlatt reirene, mens 

enkelte ærfuglkull hadde funnet veien til vannet. Innholdet i tjeldreirene var stort sett egg, men i 

perioden hadde også noen kull klekket. Steinvender var vanlig i området, men det ble på 

takseringsholmer bare funnet ett reir - til tross for at fuglene var på hekkested. Det virker derfor være 

tidlig i eggleggingsfasen for arten. Teist telles som antall individer i voksendrakt i koloni i tidlig 

eggleggingsfase, og tidsrommet var gunstig da eggleggingen skjer i juni. Samlet sett vurderes 

tidspunktet som gunstig for å fortsette overvåkingen, da den ble vist å favne relativt bredt. 

Kombinasjonen av «kartlegging» og «taksering» vil gi god informasjon som kan kombineres for å gi 

bestandstall og trendutvikling.   

 

 


