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Sammendrag 
Akvaplan-niva har på oppdrag fra Gigante Salmon gjort undersøkelser og vurderinger tilknyttet 

naturmangfold i strandsone og sjøfugls bruk av Store Kalvøya og omkringliggende områder i Bodø kommune. 

Arbeidet er del av konsekvensutredning for planlagt utbygging av landbasert oppdrettsanlegg på Store 

Kalvøya.  

Store Kalvøya og omkringliggende holmer har innslag av sjøfuglarter som aktivt benytter området til alle 

årstider, men frem til nå har dette ikke medført at området har blitt vernet, og det foreligger heller ingen planer 

for vern av området (Miljødirektoratet 2019). Samlet vurdering for sjøfugl er at tiltaket i en anleggsfase vil 

medføre noe forstyrrelse av sjøfugl og at driftsfasen vurderes til å ha en lav samlet konsekvens for sjøfugl i 

området.  

Strandsoneundersøkelser på to stasjoner avdekket ingen truede naturtyper eller rødlistede arter. Som følge av 

gode strømforhold i området antas det at partikler i vannet ved utbygging og senere utslipp av organisk 

materiale og næringssalter ved drift vil spres slik at dette ikke påvirker strandområdet nevneverdig. Så lenge 

området som skal brukes til kaianlegg holdes så lite som mulig, vurderes de negative konsekvensene av 

utbyggingen for strandsone som akseptable.  

Arealet for det planlagte anlegget ligger i ytterkant av et område med INON-status Inngrepsfri sone 2, som 

er det laveste INON-nivået. Ettersom det er en mindre del av et sone 2 - område som får endret status, og 

dette ikke innebærer oppsplitting av et større område, ansees ikke endringen som en vesentlig reduksjon av 

inngrepsfri naturområder i Norge. 
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Forord 

 
Akvaplan-niva har på oppdrag fra Gigante Salmon gjort undersøkelser og vurderinger tilknyttet 

naturmangfold på Store Kalvøya og omkringliggende områder i Bodø kommune (Figur 1). 

Utredningene er gjort med tanke på biologisk mangfold i strandsone og sjøfugls bruk av øya og 

området til ulike årstider. Arbeidet inngår i konsekvensutredning for planlagt utbygging av 

landbasert anlegg for fiskeoppdrett på Store Kalvøya.  

Akvaplan-niva AS takker oppdragsgiver for oppdraget og Arctic Cruise AS for fleksibilitet ved 

bruk av deres fartøy.  

 

 

Figur 1. Lokalisering Store Kalvøya, Bodø kommune (rød ellipse). Undersøkelser er gjort på Store 

Kalvøya, Lille Kalvøya, og sjøområder i umiddelbar nærhet. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Norsk akvakulturnæring har de siste tiårene vært gjennom en fase med rask utvikling, og er i 

dag en av Norges største næringer målt i omsetning. Denne veksten har gjort næringen til en 

viktig pilar for mange kystsamfunn, men har også medført økt bekymring for påvirkningen på 

det marine miljøet rundt de flytende sjøanleggene. Eksempler på miljøutfordringer er effekter 

av utslipp av ekskrementer (fekalier) og ukonsumert fôr, spredning av lakselus og andre 

sykdomsorganismer (patogener), samt rømming av fisk med påfølgende adferdsmessige og 

genetiske forstyrrelser på ville laksestammer. Det jobbes derfor med en rekke tiltak for å 

redusere og kontrollere miljøavtrykket, herunder ulike prinsipper for å skille oppdrettsenhetene 

fysisk fra omkringliggende vannmasser. Dette vil redusere risiko for at fisk kan rømme, samt 

gi mulighet for å redusere omfang av patogener i inntaksvann og partikler i utslippsvann. Ett av 

prinsippene for å redusere miljøbelastning er å øke andelen av matfisk/slaktefisk som 

produseres på land.  

Gigante Salmon AS arbeider med planer for utvikling og etablering av anlegg for oppdrett av 

laks på land, og en av de aktuelle lokalitetene for en slik etablering er Store Kalvøya i Bodø 

kommune (Figur 2). Det er derfor gjort vurderinger med tanke på områdets verdi for 

artsmangfold. Det ble vurdert at tilgjengelig kunnskap var mangelfull, og der er derfor 

gjennomført befaringer for å styrke kunnskapen om biologisk diversitet i strandsonen og 

sjøfugls bruk av området.  

 

Figur 2. Anleggets tenkte plassering på nordøstlige del av Store Kalvøya. Illustrasjon: Boarch 

arkitekter. 

1.2 Beskrivelse av anlegget 

1.2.1 Aktivitet i byggeperioden 

Ved etablering av anlegget skal det sprenges ut omtrent 500 000 m3 fjell til tre bassenger hvor 

oppdrettsenhetene blir plassert. I tillegg til dette kommer mindre utsprengninger til infrastruktur 
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som anlegg for avfallshåndtering / slambehandling, samt 15 rør for innløp og avløp. Massene 

er planlagt transportert bort fra området med båt. Hyppighet på båttrafikk i forbindelse med 

dette vil bero på båtstørrelse o.l., og er foreløpig ikke fastsatt.  

Byggetid for anlegget er beregnet til 18 måneder. Sprengningsarbeider vil bli lagt til perioden 

1. september til 1. mars. I byggeperioden vil det bli daglig båttrafikk til og fra anlegget. 

1.2.2 Aktivitet ved anleggets normale drift 

Produksjonen av laks i anlegget vil være basert på utsett av smolt på tilsvarende måte som i et 

konvensjonelt sjøbasert matfiskanlegg. Påveksten vil deretter foregå i lengdestrømsenheter 

plassert i bassengene som er senket ned i terrenget. Bassengene vil ikke være overbygget, men 

være tildekket med nett som hindrer fugl å komme i kontakt med vannet i enhetene.  

Fôret til fisken vil distribueres i slanger fra fôringsflåte plassert ved kai på øyas østligste del. 

Fôringsflåten vil også inneholde bopel for mannskapet som betjener anlegget.  

Anlegget vil være utstyrt med en sedimenteringsfelle som fanger opp de største fraksjonene av 

partikulært materiale som fekalier og fôrspill. Dette materialet slippes altså ikke direkte ut i 

vannmassene slik som fra et tradisjonelt driftet matfiskanlegg med merder i sjø. Sedimentet tas 

vare på og transporteres bort fra øya. Denne type sediment/slam fra fiskeoppdrett er ansett som 

en ressurs med mange potensielle bruksområder som f.eks. dyrefôr, gjødsel og biobrennstoff. 

Mengden er i sterk økning grunnet teknologiendring både på landbaserte og sjøbaserte anlegg, 

og flere forsknings- og teknologimiljøer jobber med ulike prosesseringsteknikker for å omgjøre 

slammet til en ettertraktet råvare slik at disse ressursene kan holdes i kretsløpet. Et slikt 

landbasert oppdrettsanlegg vil derfor slippe ut betydelig mindre næringsstoffer enn et 

tradisjonelt matfiskanlegg. Det er beregnet minst 50 % reduksjon av sedimenterbart materiale 

og minst 20 % reduksjon av totalt utslipp inkludert løste næringssalter. Endelige tall for 

anlegget planlagt på Store Kalvøya vil foreligge i forbindelse med søknad om utslippstillatelse. 

Det er oppgitt at rørene hvor vannet føres ut fra bassengene vil bli plassert ved øyas nordlige 

del.  

Ved normal drift av anlegget vil det være en del trafikk til og fra øya i forbindelse med 

personellskifte, levering av slakteklar fisk og mottak av fôr (Tabell 1). Oppsummert vil det 

anslagsvis være anløp av ett mindre fartøy pr dag, og mellom ett og tre større fartøyer pr. uke. 

Tabell 1 Trafikk i forbindelse med drift av anlegget 

Formål, type fartøy Hyppighet 

Mannskapsbytte, mindre fartøy 1 gang pr. dag 

Tiltransport av fôr, større fartøy 1 gang pr. uke 

Tiltransport av smolt, brønnbåt 4 ganger pr. år 

Levering av slaktefisk, brønnbåt 1 gang pr. uke 

Levering av slam, ensilasjebåt 1 gang pr. mnd 

Annet, servicefartøy etc. 1 gang pr. uke 
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2 Metode 

2.1 Generelt om undersøkelsene 

For undersøkelse av Store Kalvøya og omkringliggende områders verdi med tanke på biologisk 

mangfold ble det gjennomført fem feltundersøkelser, som beskrevet i de følgende seksjoner. En 

av befaringene bestod av en strandsoneundersøkelse på to stasjoner på Store Kalvøya, mens de 

øvrige fire er tilknyttet sjøfugls bruk av området. Disse fire ble utført med ulike metodikk 

avhengig av årstid. Undersøkelser i hekketid ble fokusert til Store- og Lille- Kalvøya, mens de 

øvrige undersøkelser ble gjort i et noe større område (Figur 3).  

 

Figur 3. Store Kalvøya og omkringliggende områder. Undersøkelser av strandsone og hekkeaktivitet 

ble utført på Store Kalvøya (rød ellipse), mens øvrige observasjoner av sjøfugl ble gjort i et større 

område (blå markering). 
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2.2 Kartlegging av sjøfugls bruk av området fra offentlige 
databaser 

Alle eksisterende registreringer av fugl for området rundt Store Kalvøya ble hentet inn fra 

databasen Artskart i Artsdatabanken1 (Figur 4). Dataene ble sortert etter årstider i Excel og 

gjennomgått. Vinter, sommer og høst ble definert i henhold til SEAPOP og baseres på når på 

året sjøfuglene er tilknyttet hekkeplassen, og når de trekker til overvintringsområder (Fauchald 

2011). Imidlertid er datagrunnlaget begrenset. Derfor kunne vi ikke gjøre noen fornuftig 

sortering av observasjonene, for eksempel var det ingen observasjoner registrert for 

vinterperioden. 

Tjenesten Artskart mottar data fra ulike offentlige og private dataeiere som legger inn stedfestet 

informasjon. Typiske bidragsytere er museer, universiteter, forskningsinstitusjoner og noen 

bedrifter. For fugl er observasjoner som legges inn i nettstedet Artsobservasjoner2 viktige. 

Artsobservasjoner kan benyttes av alle og er slik sett folkets portal. Norsk ornitologisk forening 

benytter Artsobservasjoner aktivt. Observasjoner gjort av fugleinteresserte personer og 

medlemmer av Norsk ornitologisk forening er godt ivaretatt i Artskart fra Artsdatabanken. Den 

enkelte dataeier er ansvarlig for kvaliteten på dataene, men alle dataene gjennomgås ved 

innlegging. Imidlertid vil områder som enten er langt fra allfarvei, utilgjengelige områder eller 

områder som av andre årsaker ikke er systematisk undersøkt kunne mangle registreringer av 

arter som finnes i området.  

 

 

Figur 4: Kartutsnitt for uttak av data fra Artskart.  

 

                                                 

1 http://kart.naturbase.no 
2 https://www.artsobservasjoner.no/ 

http://kart.naturbase.no/
https://www.artsobservasjoner.no/
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2.3 Kartlegging av sjøfugls bruk området vinterstid 

For å kartlegge sjøfugls vinterbruk av Store Kalvøya og omkringliggende områder ble det 

gjennomført befaring med observasjon fra båt den 3. mars 2020, med utgangspunkt i metodikk 

for observasjon av sjøfugl på åpent hav (Fauchald, 2011). Observasjonstransektene ble lagt for 

å dekke undersøkelsesområdet optimalt og er slik sett mye tettere enn tradisjonelle transekter 

på åpent hav. Det ble gjort observasjoner av fugl på havoverflaten, i luften og av rastende fugl 

på Store Kalvøya og omkringliggende øyer og holmer. Ettersom øyene og holmene er så små 

at det er mulig å få oversikt fra sjøen ble det vurdert som hensiktsmessig å ikke gå i land.  

Observasjonene ble påbegynt omtrent midt i Skollerøysundet, og følgende rute ble gått: Sundet 

sør for Draugholmen inn mot Fenes – sving mot øst vest for Kjiskjæret / Kjeøya – mot nord 

mellom Lebergholmen og Småholman – reting nordøst mellom Store Kalvøya og Korten - langs 

land nordøstover – snudde ved Juldagen – sørvestover ca 1 km fra land – passerte 

Nattmålsskjæret på sørøst-siden – passerte Søholmen på norsøst-siden i retning sørøst – sundet 

mellom Litle og Store Kalvøya i retning nordøst – sving rundt Store Kalvøya og deretter sørover 

vest for Småholman og Sandholman og øst for Laskjæret – avsluttet observasjoner 

utenfor/mellom Indre og Ytre Odden ved Fenesodden (Figur 5). Hastigheten ble satt til ca. 8 

knop (15 km/t) etter en avveining mellom mulighet for å komme inn på fugl før de lettet, dykket 

eller svømte i skjul, og å gi tid nok for observasjon av fugl på begge sider av fartøyet (Figur 6). 

Ved start og slutt ble det gjort observasjoner liggende i ro på ett punkt. I tillegg til båtfører ble 

arbeidet utført av to personer: én feltleder / ansvarlig fagperson som hovedsakelig stod for 

observasjon og artsbestemmelse, samt en assistent som tok alle notater og i tillegg gjorde 

observasjoner.  

Værforholdene på observasjonsdagen var gode med tilnærmet skyfri himmel og god sikt. 

Vinden var stabil med øst/sørøstlig retning og en styrke på ca. 5 – 7 m/s. På de mest eksponerte 

områdene var det svak sjø med enkelte bølger på opptil 0,4 – 0,5 meter som så vidt gikk hvite 

på toppen, mens det i øvrige områder var lavere bølger (Figur 7) 

Observasjoner ble gjort fra en 44 fots Targa. Fartøyet var rolig i sjøen som følge av de gode 

vind- og bølgeforhold mellom holmene denne dagen.  
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Figur 5: Transekt gått med båt for observasjon av sjøfugl 03.03.2020 klokken 08:30 - 09:45. 

 

 

Figur 6. Hastighetsprofil ved undersøkelse fra båt. Km/h på venstre akse. 

 

 

Figur 7. Bølgeforhold nordøst og sørvest for Store Kalvøya ved feltbefaring 03.03.2020. Foto: 

Akvaplan-niva. 
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2.4 Kartlegging av hekkeaktivitet: tidlig hekkesesong 

For å undersøke sjøfugls bruk av Store Kalvøya og omkringliggende områder i tidlig 

hekkesesong ble det gjennomført feltbefaring 2. juni 2020. Sjøfuglbestanden på øya ble talt opp 

etter standard metodikk som beskrevet av Follestad og Lorentsen (2011).  Undersøkelsene ble 

gjennomført ved:  

• observasjon av fugl på og rundt øya ved ankomst  

• systematisk gjennomgang ved manngard av øya 

• 1 time observasjon av sjøfugl på hav og i luften i to sektorer ut fra øya.  

Øyas størrelse og topografi gjorde det mulig å gjennomføre en befaring der alle potensielle 

reirsteder på øya ble undersøkt. Det var dermed ikke nødvendig å begrense undersøkelsen til 

en representativ del av øya. For å minimere forstyrrelser på fuglelivet ble undersøkelsene 

gjennomført mest mulig effektivt, ut fra en formålstjenlig avveining mellom risiko for 

forstyrrelser og oppnåelse av tilfredsstillende resultatkvalitet. Dette vil alltid medføre en viss 

sjanse for å overse enkelte reir, men ikke flere enn at hovedinntrykket vil være riktig. 

Værforholdene under feltbefaringen var gode for observasjon av fugl. Temperaturen var 

omtrent 10 – 12 ⁰C, mens vinden vekslet mellom lett bris fra øst og tilnærmet vindstille. 

Skydekket vekslet mellom lettskyet og lavt skydekke (Figur 8). 

Ved sektorobservasjon ble det valgt ut et observasjonspunkt på hver side av øya med sektorer 

som dekket et størst mulig område ut fra øyas nordvestlige og sørøstlige sider (Figur 9). 

Observasjoner ble gjort med håndholdt kikkert (8x32), noe som avgrenser området for å 

kunne artsbestemme sjøfugl til 700 – 800 meter fra observasjonspunktet, noe som betyr 

halvsirkelen ut til og med Nattmålskjæret (Figur 9) fra punkt 2. Tidspunkt for 

sektorobservasjon var 10:20 – 11:20 den 2. juni 2020.  

I tillegg til undersøkelser på Store Kalvøya ble det gjort en tilsvarende befaring på Lille 

Kalvøya, og tilstedeværelse av sjøfugl i området rundt ble undersøkt fra båt på et overordnet 

nivå. Undersøkelser fra en åpen båt med stillegående motor (Skarsvaag 22B, 4-taktet 150 hk 

Suzuki utenbordsmotor (Figur 10). I lav fart oppleves motoren som svært stillegående. 

Observasjonsruten er vist i Figur 11. 

 

 

Figur 8. Værforhold under feltbefaring på Store Kalvøya 2.juni 2020. Foto: Akvaplan-niva. 
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Figur 9. Store Kalvøya, Bodø kommune. Observasjonspunkter og sektorer, 2. juni 2020. 

 

Figur 10. Skarsvaag 22B, tilsvarende den benyttede utleiebåt fra Artic Cruise AS. 



 

Landegode Store Kalvøya utredninger sjøfugl 
APN-61797                                                                                                                                                11 

 

 

Figur 11. Rute gått med båt for overordnet observasjon av sjøfugl i hekketid, 2. juni 2020.  
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2.5 Kartlegging av hekkeaktivitet: sen hekkesesong 

Feltbefaring for observasjon av sjøfugl i sen hekkesesong ble gjennomført 23. juni og fulgte 

nøyaktig samme fremgangsmåte som befaringen i tidlig hekkesesong (kap. 2.4). Tidspunkt for 

sektorobservasjon var 11:30 – 12:30. 

Værforholdene under feltbefaringen var svært gode for observasjon av fugl. Temperaturen var 

omtrent 14 – 16 ⁰C, mens vinden vekslet mellom svak vind fra øst og tilnærmet stille. 

Skydekket var lett med innslag enkelte lavere skyer (Figur 12).  

 

Figur 12: Værforhold under feltbefaring på Store Kalvøya 23. juni 2020. Foto: Akvaplan-niva. 

2.6 Kartlegging sjøfugls bruk av området ved myting 

Feltbefaring for observasjon av sjøfugl i mytetid ble gjennomført 20. august 2020. Tidspunktet 

ble valgt ut på bakgrunn av antatt størst mulig sjanse for å observere mytende fugl av ulike 

arter. Gasbjerg m.fl. (2011) oppgir at "Mytetidspunktet varierer noe mellom Sør- og Nord- 

Norge og mellom arter og kjønn, men stort sett foregår mytingen i august-september for 

alkefugler, og juni-september for andefugler". For ærfugl er det rapportert at hanner myter i 

Norge i perioden juli-august, mens hunner myter i august og september (Dehnhard, 2020). 

Basert på disse kildene ble det vurdert at medio august var det optimale tidspunktet for å 

observere mytende fugl i Nord-Norge.  

Området ble undersøkt ved befaring fra åpen båt, som beskrevet i 2.4. Undersøkelsen ble 

gjennomført i to omganger: På formiddagen ble det gjennomført en grundig befaring mellom 

alle holmer og skjær i området, i tidsrommet 09:30 – 11:40 (Figur 13). Det ble holdt lav fart (2-

10 km/h) og det ble gjort lengre stopp for å unngå å skremme fugl og for sikre observasjoner 

(Figur 14). I tillegg ble det gjort en overordnet befaring i forbindelse med 

strandsoneundersøkelse på kveldstid. Denne andre befaringen innebar ikke registreringer av 

alle observasjoner, men var kun en sjekk for å se hvorvidt der var større ansamlinger av mytende 

fugl.  
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Figur 13: Transekt gått med båt for observasjon av sjøfugl/ mytende fugl 20.08.2020 klokken 09:30 - 

11:40. 

 

Figur 14: Hastighetsprofil ved undersøkelse fra båt i mytetid. Km/h på venstre akse. 

Værforholdene under feltbefaringen var gode for observasjon av fugl: Overskyet oppholdsvær 

og en temperatur på ca. 10 – 12 ⁰C. Vinden kom fra NNØ med en styrke som varierte mellom 

ca. 2 og 5 m/s (Figur 15)  

 

Figur 15. Værforhold under feltbefaring på Store Kalvøya 20. august 2020. Foto: Akvaplan-niva. 
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2.7 Undersøkelse av naturmangfold Strandsone 

Strandsonen er det marine habitatet der planter og dyr utsettes for de største, raskeste og mest 

ekstreme naturlige variasjoner, både i løpet av en tidevannssyklus og over året. Artene i 

strandsonen kan om vinteren oppleve skifte fra sjøvannsdekket "varmt" marint miljø (2 – 5 ⁰C) 

til tørrlagte iskalde terrestriske miljøforhold (-10 - -20⁰C) og tilbake igjen i løpet av noen få 

timer. Tilsvarende må dyr og alger tåle direkte sollys, høye sommertemperaturer ved lavvann, 

ferskvannstilførsel eller uttørking. I tillegg har substrattype, helningsvinkel og 

bølgeeksponering avgjørende betydning for dyre- og plantesamfunnenes sammensetning.   

Strandsonen er under økende press fra utbygging over hele Norge, og særlig 

enkelte naturtyper i strandsonen er i sterk tilbakegang. De fleste viktige naturtyper er 

oppsummert i DN håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning, 2007)og DN håndbok 19 

(Direktoratet for naturforvaltning, 2007), men disse er ikke uttømmende, og det kan finnes 

områder som er viktig for sjeldne arter som ikke er beskrevet i disse håndbøkene. Det er derfor 

viktig å kartlegge området man ønsker å bygge ut tidlig i planleggingen.  

Torsdag 20.08.20 ble det gjennomført semikvantitative strandundersøkelser som omfattet 

littoral hardbunnsflora og hardbunnsfauna på to stasjoner på Store Kalvøya. Undersøkelsen ble 

gjennomført i henhold til EN-ISO-19493 (2007). Hensiktsmessige eller nødvendige avvik fra 

standarden er det informert om i rapporten. Stasjonsnavn og GPS-posisjoner for stasjonene er 

gitt i Tabell 2 og vist i Figur 16. Stasjonsvalg ble gjort på bakgrunn av informasjon fra 

oppdragsgiver om at utløpene vil bli plassert omtrentlig i området i den øvre høyre del av bildet 

på Figur 16. Utslippspunkt vil bli mer nøyaktig definert på senere tidspunkt.  

Stasjon 1 var lagt til området som kan bli påvirket av utslipp fra lakseanlegget. Dette baseres 

på nærhet til utslippsområdet (Figur 16). Stasjon 2 skulle opprinnelig legges der ny kai for 

lakseanlegget ville bli bygget. Da selve området for utbygging av kaianlegg var for bratt i 

strandsone til at en god undersøkelse kunne utføres, ble stasjon 2 lag til nærmeste representative 

område der det var mulig å utføre undersøkelsen. Denne stasjonen vil mest sannsynlig forbli 

uberørt og kan ved senere undersøkelse fungere som referansestasjon. Hovedmålet med 

undersøkelsene var å avdekke mulig tilstedeværelse av sjeldne arter eller viktige naturtyper på 

de to lokalitetene.  

Tabell 2 Koordinater til strandsonestasjoner på Store Kalvøya. 

Lokalitet  Bredde N Lengde E 

Stasjon 1 67.40757 14.25871 

Stasjon 2 67.40622 14.25903 

 

Feltarbeidet ble gjennomført ved full fjære. Tidevannsforholdene var generelt gode for 

fjæreundersøkelser.  Tidevannsnivået var 43 cm i forhold til Sjøkartverkets 0-nivå (laveste 

lavvann, sjøkartnull).  Forskjellen fra siste flo var på 249 cm på befaringsdagen3. 

                                                 

3 www.sehavnivaa.no 

http://www.sehavnivaa.no/
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Figur 16. Posisjonering av stasjoner for undersøkelse av naturmangfold i strandsone på Store Kalvøya. 

Blå sirkel angir omtrentlig område for utslipp. Omtrentlig plassering av kai er skissert med rektangel. 

Foto: Akvaplan-niva. 

Semikvantitative registreringer ble foretatt langs et ca. 8 m bredt transekt, plassert vinkelrett på 

strandlinjen. På hver stasjon ble området mellom flomålet og laveste lavvann undersøkt. 

Transektet ble markert med målebånd. GPS-posisjon, helning og substrattype ble registrert og 

bredde samt vertikalhøyde av de enkelte vegetasjonssonene målt ut fra et referansepunkt øverst 

i littoralsonen (øvre og nedre grense for spiraltang, grisetang, blæretang og andre dominante 

arter). For hver stasjon ble fastsittende alger inklusive deres epifytter samt fastsittende eller lite 

mobile dyr registrert for øvre, midtre og nedre fjære. Øvre fjære regnes fra øverste flomål 

til første forekomst av blæretang, midtre fjære regnes fra enden av øvre fjære til starten av 

sagtangbeltet, og nedre fjære regnes fra sagtangbelte til laveste lavvann. Dette er svært glidende 

overganger og justeres noe etter lokale forhold på hver stasjon. 

Artene ble registrert med tilstedeværelse, estimert antall for tallrike arter, registrering av arter 

med få individer, samt dekningsgrad i prosent for sonedannende alger og arter som dekker 

underlaget med sin utbredelse (f.eks. blåskjell eller rur) for hele undersøkelsesområdet med 8 

m bredde. Dekningsgrad er registrert i henhold til EN ISO 19493 (2007) ved å bruke en seks-

delt skala (Tabell 3). Alle arter som ble observert på de ulike stasjonene er oppsummert i 

tabeller der kode for dekningsgrad og individtall er oppgitt. I tillegg til beskrivelse av stasjonen 

og registrering av artene ble stasjonene fotografisk dokumentert.  

Tabell 3 Skala for estimering av dekningsgrad for alger og små dyr i semikvantitative undersøkelser 

(fra EN ISO standard 19493 (2007)). 

KODE  DEKNINGSGRAD (%)  INDIVIDTALL  

5  75-100  >125  

4  50-75  75-125  

3  25-50  25-75  

2  5-25  5-25  

1  1-5  <5  

0  Ikke tilstede  Ikke tilstede  
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3 Resultater 

3.1 Sjøfugl 

3.1.1 Sjøfuglregistreringer i databasene Artsobservasjoner og SEAPOP 

Totalt er 24 arter av sjøfugl og vadere registrert i databasene til Artsobservasjoner og 20 arter i 

databasen til SEAPOP for området vest-nordvest av Landegode (Vedlegg 1: Sjøfugl registrert 

i Artskart og SEAPOP, Figur 17). Til sammen er det registrert 32 ulike arter av sjøfugl i 

området. Området (Figur 17) ligger noe utenfor allfarvei og flere arter mangler med stor 

sannsynlighet på denne listen. De fleste av de vanligste artene for området er imidlertid 

registrert. Det er etter vår mening ikke gjort noen uventede observasjoner. Det er kun 

observasjonen av grønlandsmåke som kan nevnes som en kuriositet. Imidlertid observeres noen 

grønlandsmåker langs Norges kyst om vinteren, spesielt etter perioder med sterk pålandsvind. 

Dataene fra basene inneholder såpass få observasjoner, spesielt på høst, at det ikke gir mening 

å lage måneds- eller årstidsfordeling ut fra dataene.  

 

Figur 17: Kartutsnitt for uttak av data fra Artsobservasjoner (venstre) og SEAPOP (høyre).  

Sju av de registrerte 32 artene er truet i henhold til nasjonal rødliste (Henriksen and Hilmo 

2015). Det er fem kategorier av rødlistede arter. De tre som er definert som truet er; "kritisk 

truet (CR)", "sterkt truet (EN)", "sårbar (VU)" og to kategorier utenfor truet, men fortsatt 

definert som på rødlista; "nær truet (NT) og "datamangel (DD)". Den siste kategorien som 

brukes er "livskraftig (LC)" og betyr at arten ikke er på rødlista. Disse sju registrerte artene som 

er definert som truet på rødlista er; lomvi (CR), alke, havhest og krykkje (EN) og lunde, 

storspove og teist (VU). I tillegg er de fire artene fiskemåke, havelle, tyvjo og ærfugl definert 

som nært truet (NT). Lomvi er kun en gang observert i dette området av SEAPOP i 1983. Lomvi 

hekker i fuglefjell langs den ytre kysten og overvintrer i åpne havområder som Barentshavet og 

Atlanterhavet. De nærmeste hekkelokalitetene for lomvi er Anda, Røst, Sklinna og Runde 

(www.seapop.no). Alke, havhest og krykkje (EN) er også arter som bruker åpent hav, men som 

litt oftere enn lomvi kan ses inne ved kysten, spesielt på vinterstid og under vår- og høsttrekk. 

I kategorien sårbar (VU) er lunde den som bruker åpent hav, mens teist bruker nærområdet 

langs kysten hele året. Storspove er en vader som trekker bort om vinteren og er en våtmarksfugl 

som også bruker fjæreområdet for å finne mat.  

3.1.2 Sjøfuglobservasjoner vinterstid 

Vinterregistreringen ble gjennomført den 3. mars 2020. Utkjørt distanse på transektet ble 18.6 

km og varte i en time og 15 minutter (Figur 5). Storskarv (278 stk), gråmåke (37 stk) og svartbak 

(35 stk) var de mest tallrike artene (Vedlegg 2: Observasjoner sjøfugl 3.mars 2020). Det ble 

observert 7 ulike havørner, noe som tilsier en stor bestand eller tett ansamling av denne store 

http://www.seapop.no/
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rovfuglen. I tillegg ble artene havelle, kråke, ravn, siland og teist registrert (Vedlegg 2: 

Observasjoner sjøfugl 3.mars 2020).  

3.1.3 Sjøfuglobservasjoner i tidlig hekkesesong 

Registrering i tidlig hekkesesong ble gjennomført 2. juni 2020 som transekt (Figur 11), 

totalregistrering av hekkeaktivitet på Lille Kalvøya og Store Kalvøya og en times observasjon 

av sjøfugl ut fra to sektorer fra Store Kalvøya (Figur 9). Det ble ikke registrert noen hekking av 

sjøfugl på Lille og Store Kalvøya. Det var ingen tegn til etablering av reir fra noen sjøfuglarter 

som hekker på åpne flater. Vi kunne heller ikke registrere hekkeadferd for teist som ble 

observert fra observasjonspunkt 2. Teisten hekker skjult i bergsprekker eller under stein og er 

således vanskelig å observere som hekkende. De to teistene observert ved Nattmålskjæret, ca 

700 meter nord for Store Kalvøya hadde adferd som 

teist ved hekkelokalitet. Imidlertid var vi ikke på land 

på Nattmålskjæet siden dette ligger et godt stykke unna 

Store Kalvøya. Registreringene den 2. juni (Vedlegg 

3: Observasjoner sjøfugl 2. juni 2020) er svært lik 

registreringene fra vinter, kun med reduksjon av 

antallet storskarv og tilstedeværelse av noen 

trekkfugler.  

Fra båt ble det registrert spredt hekking av svartbak på 

Søholmen (2 par), Nattmålskjæret (1 par) og skjær ved 

Sør-Kortvika (1 par), samt ett par gråmåke på 

Søholmen. På et lite skjær innenfor Småholman 

observerte vi tre makrellterner (Figur 18). 

Makrellterner er definert som sterkt truet (EN) i 

rødlista. De tre som vi observerte viste ingen 

hekkeadferd. De satt kun på dette skjæret som var for 

lavt for hekking og vi observerte ikke andre terner i 

området.  

3.1.4 Sjøfuglobservasjoner i sen hekkesesong 

Registrering i sen hekkesesong ble gjennomført 23. juni 2020 med samme metode som 2. juni. 

Det ble heller ikke denne gangen observert noen hekking av sjøfugl på Lille og Store Kalvøya. 

På Store Kalvøya hadde et måkereir (sannsynligvis gråmåke eller svartbak) blitt etablert og 

predatert i perioden mellom 2. juni og 23. juni.  

De tre reirene med hekkende svartbak og et med gråmåke på Søholmen, Nattmålskjæret og 

skjær ved Sør-Kortvika var fremdeles aktive. De tre makrellternene som vi observerte 2. juni 

(Figur 18) ble ikke observert 23. juni. Observasjoner 23. juni stemmer godt med de tidligere 

registreringene, unntaket er at vi registrerte 29 laksender svømmende langs land ved 

Småholman.  

3.1.5 Sjøfuglobservasjoner i mytetid 

Ved observasjon og registrering av fugl fra båt 20. august 2020 ble mange av de samme artene 

som ble observert i mars og i juni igjen registrert (Vedlegg 5: Observasjoner sjøfugl 20. august 

2020). Artene gråmåke, svartbak, havørn og storskarv var relativt jevnt fordelt langs hele den 

utgåtte observasjonsdistansen. Observasjon av fiskemåker ble hovedsakelig gjort i vannkanten 

på Sør-Kortvika (22 stk). Siland med 3 kyllinger i vannet ble observert rett sør for Småholman. 

Ved en overordnet befaring i det samme området i forbindelse med strandsoneundersøkelse på 

Figur 18. Makrellterner ved 

Skipmannsklubben /Osholmen. Foto: 

Akvaplan-niva. 
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kveldstid ble det ikke observert noen større ansamlinger av fugl. Av artene som ble registrert er 

det kun siland som er "mytende". Alle fuglearter myter, men det er kun noen ande- og alkefugler 

som myter alle svingfjær i vingen samtidig slik at de mister evnen til å fly. Ulike arter har ulik 

lengde på perioden de ikke kan fly, normalt er dette tre til seks uker. 

3.2 Strandsone 

I det følgende er en beskrivelse av det visuelle inntrykket fra hver stasjon presentert. Dette 

gjelder også vurdering av andre tegn til menneskelig aktivitet, slik som forsøpling eller annen 

synlig forurensing, nedslamming, forekomst av beleggdannende diatomeer/bakterier, lukt og 

eventuelle anoksiske forhold. Beskrivelsen for hver stasjon gjelder for et område på ca. 50 m 

bredde, med det 8 m brede undersøkelsesbeltet i midten.  

3.2.1 Store Kalvøya 1 

Generelle registreringer 

Substrattype: Berg og større stein 

Helning: 30˚ 

Dekningsgrad fjæresone (% areal dekket med alger): Øvre 10 %, midtre 50 %, nedre 80 %. 

Søppel, synlig forurensing, nedslamming, diatomeer: Ingen. 

Lukt og anoksiske forhold (mangel på oksygen): Ingen. 

Øvrig beskrivelse: Oversikt over stasjonen er gitt i Figur 19. Fjæresonen bestod av bratt berg 

dekket med rur og tang, og enkelte tidevannsdammer. Denne typen fjære så ut til å være typisk 

for området, både på Store Kalvøya og rundt Landegode ellers (Figur 20). I tidevannsdammene 

var det mange arter som vanligvis ville holdt seg i sublittoral sone. Øverste del av strandsonen 

hadde en forekomst av rødalgen purpurtråd. Midtre fjære hadde mye rur og var dekket av 

makroalgen gjelvtang. Det ble også funnet et belte av knapptang her sammen med mye krusflik. 

Nedre fjæresone var dekket av sagtang, og under fjæremål vokste store mengder stortare. 

Fjæreområdet viste ingen tegn til påvirkning fra menneskelig aktivitet, og det ble ikke funnet 

sjeldne arter eller naturtyper her.  
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Figur 19 Oversikt over strandsonestasjon 1 på Store Kalvøya. Stasjonen var bratt, eksponert og med 

flere tidevannsdammer. Foto: Akvaplan-niva. 

 

 

Figur 20 Stasjon 1 på Store Kalvøya. Til venstre: Algefloraen var svært variert og typisk for eksponert 

fjære. Her sees krusflik, knapptang, purpurfjærehinne og sagtang. Til høyre: Tidevannsdammene 

inneholdt bl.a. kalkalgen krasing og et variert dyreliv med sjøanemoner, tanglopper og snegl. Foto: 

Akvaplan-niva. 

Artssammensetning  

Figur 21 viser utbredelsen av sonedannende algearter på Store Kalvøya stasjon 1. Tabell 4 viser 

totalt antall arter funnet på stasjonen, der mengdene er angitt med koder for dekningsgrad 

(alger) og antall individer (dyr) gitt i Tabell 3. 
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Figur 21 Utbredelsen av sonedannende arter på Store Kalvøya stasjon 1, i cm høyde over sjøkartnull. Data for 

tidevannshøyde er tatt fra Kartverket (http://www.sehavniva.no). 

Tabell 4 Arter funnet på Store Kalvøya 1. Mengdeangivelse av artene henviser til skalaen beskrevet i EN ISO 

standard 19493. 

Store Kalvholmen 1 Fjærenivå 

Norsk navn Latin øvre midtre nedre 

Alger  Flora       

Stor grønndott Acrosiphonia sp.   3   

Vanlig grønndusk Cladophora rupestris   2   

Krasing Corallina officinalis   3 3 

Purpurfjærehinne Porphyra purpurea 2     

Purpurtråd Bangia atropurpurea 2     

Sagtang Fucus serratus     2 

Gjelvtang Fucus evanescens   4   

Knapptang/remtang Himanthalia elongata     2 

Butare Alaria esculenta   2   

Søl Palmaria palmata   3 3 

Slettrugl Phymatolithon sp.     3 

Vorterugl Lithothamnion glaciale     3 

Pollpryd Codium fragile   1   

Stortare Laminaria hyperborea     5 

Marebek Verrucaria maura 2     

Ukjent rødalge     2   

Dyr Fauna       

Tanglopper Amphipoda spp.   1   

Vanlig korstroll Asterias rubens   1   

Fjærerur Balanus balanoides 2 3   

Mosdyr Bryozoa indet.   3 4 

Strandkrabbe Carcinus maenas     1 

Blåskjell Mytilus edulis juv.   3 2 

Albusnegl Patella vulgata   3 2 

Fjæresjørose Urticina felina   2   
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3.2.2 Store Kalvøya 2 

Generelle registreringer 

Substrattype: Berg 

Helning: 30˚. 

Dekningsgrad fjæresone (% areal dekket med alger): Øvre 20 %, midtre 100 %, nedre 100 

%. 

Søppel, synlig forurensing, nedslamming, diatomeer: Ingen. 

Lukt og anoksiske forhold (mangel på oksygen): Ingen. 

Øvrig beskrivelse: Oversikt over stasjonen er gitt i Figur 22. Fjæresonen på stasjon 2 var svært 

lik stasjon 1, men var noe mer beskyttet og hadde derfor en litt annen artssammensetning. Den  

bestod av bratt berg dekket med rur og tang. Øverste del av strandsonen var dekket av marebek, 

rur og noe sauetang. Midtre fjære var stort sett dekket av blæretang med noe underliggende 

algearter. Nedre fjæresone var dekket av sagtang, og under fjæremål vokste store mengder 

stortare. Mellom stortaren ble det funnet flere arter krabbe, bl.a. den vakre arten Pirimela 

denticulata (Figur 23). Fjæreområdet viste ingen tegn til påvirkning fra menneskelig aktivitet, 

og det ble ikke funnet sjeldne arter eller naturtyper her. 

 

  

Figur 22 Oversikt over strandsonestasjon 2 på Store Kalvøya. Stasjonen var bratt og noe eksponert med 

mange arter av både flora og fauna. Foto: Akvaplan-niva. 
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Figur 23 Stasjon 2 på Store Kalvøya. Til venstre: Den lille, men meget vakre krabben Pirimela 

denticulata ble funnet mellom stortaren i nedre fjæresone. Til høyre: Stasjon 2 var noe mindre eksponert 

enn stasjon 1, noe som bl. a. kunne sees på mengden blæretang. Her sees også fjærerur og algen 

grønndusk. Foto: Akvaplan-niva. 

 

Artssammensetning 

 Figur 24 viser utbredelsen av sonedannende algearter på Store Kalvøya stasjon 2. Tabell 5 viser 

totalt antall arter funnet, der mengdene er angitt med koder for dekningsgrad (alger) og antall 

individer (dyr) gitt i Tabell 3. 

 
Figur 24 Utbredelsen av sonedannende arter på Store Kalvøya stasjon 2, i cm høyde over sjøkartnull. 

Data for tidevannshøyde er tatt fra Kartverket (http://www.sehavniva.no/). 

http://www.sehavniva.no/
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Tabell 5 Arter og dekningsgrad funnet på Store Kalvøya 2. Mengdeangivelse av artene henviser til 

skalaen beskrevet i EN ISO standard 19493. 

Store Kalvholmen 2 Fjærenivå 

Norsk navn Latin øvre midtre nedre 

Alger  Flora       

  Grønt belegg   3   

Vanlig grønndusk Cladophora rupestris     2 

Liten grønndott Spongomorpha sp.   2 2 

Tanglo Elachista fucicola     3 

Sagtang Fucus serratus     5 

Spiraltang Fucus spiralis 2     

Blæretang Fucus vesiculosus   5   

Sauetang Pelvetia canaliculate 3     

Butare Alaria esculenta     2 

Krusflik Chondrus crispus     4 

Fjæreblod Hildenbrandia rubra   2   

Slettrugl Phymatolithon sp.   3   

Vorterugl Lithothamnion glaciale     4 

Stortare Laminaria hyperborean     5 

Sukkertare Laminaria saccharina     2 

Marebek Verrucaria maura 5     

Vanlig kjerringhår Desmarestia aculeata     2 

Vorteflik Mastocarpus stellatus     2 

Ukjent rødalge       2 

Dyr Fauna       

Tanglopper Amphipoda spp.   2 2 

Vanlig korstroll Asterias rubens     2 

Fjærerur Balanus balanoides   5   

Mosdyr Bryozoa indet.   3 4 

Strandkrabbe Carcinus maenas     3 

Tanglus Isopoda indet.   2 2 

Butt strandsnegl Littorina obtusata   4 3 

Strandsnegl sp. Littorina sp. 3     

Blåskjell Mytilus edulis juv.   3   

Purpursnegl Nucella lapillus 2 2   

Pyntekrabbe Hyas coarctatus     2 

Taskekrabbe Cancer pagurus     1 

Ukjent krabbe Pirimela denticulate     2 

Albusnegl Patella vulgate 2 3   

Marmorert 

skilpaddesnegl 

Tectura testudinalis/Testudinalia 

testudinalis     2 
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4 Diskusjon og konklusjon 

4.1 Sjøfugls bruk av området 

4.1.1 Observasjonsforhold 

Sjøfugl har normalt en usammenhengende (patchy/ klumpet) fordeling. Variasjon i antall arter 

og individer representert som øyeblikksbilde er nødvendigvis ikke er representativt for området 

eller for en sesong. Dette gjør at man må dekke større områder og gjøre overvåkning over flere 

perioder og år for å kunne gi et korrekt bilde av bestand og fordeling av sjøfugl. Kvaliteten på 

dataene er også avhengige av observatørenes erfaring, fartøyets egnethet og værforhold på 

observasjonstidspunktet. Videre har ulike arter ulik sansynlighet for å bli oppdaget. Små og 

dykkende arter som for eksempel teist og havelle er vanskelige å oppdage og vil derfor bli 

underrapportert, mens store overflatebeitende arter som svartbak og gråmåke, som gjerne flyr i 

ring og kan følge fartøyet, kan bli registrert flere ganger og dermed bli overrapportert (Fauchald 

2011). I tillegg vil registrering i kystområdet mellom øyer, holmer og skjær være påvirket av at 

sky fugler kan gjemme seg unna båten og slik ikke bli oppdaget.  

For å minimere feilkildene ble de ulike befaringene lagt til dager med egnede værforhold. Vind 

med vestlig retning ble unngått da denne retningen gir mer bølger i området og dermed 

vanskeligere observasjonsforhold, og risiko for at fugl midlertidig har søkt til områder med 

roligere sjø. Det ble ved samtlige befaringer vurdert at foldene for observasjon av sjøfugl var 

gode eller svært gode. Ansvarlig observatør har 20 års erfaring fra feltarbeid med sjøfugl, noe 

som er med på å minimere sjansene for feil artsbestemmelse.  

4.1.2 Drøfting av observasjoner 

På befaringen i mars ble det observert mange storskarv både på vannet, i lufta og på land. Det 

var flere storskarv i området enn det vi hadde forventet ut fra tidligere observasjoner i 

Artsdatabanken og i SEAPOP, men vi tror at dette skyldes manglende registrering i databasene. 

Alle skarvene ble i felt artsbestemt til storskarv på grunn av ungfuglers lysere drakt, de voksne 

sine klare lysere kinn og øvre hals med guloransje stripe og for noen storskarv var den hvite 

flekken på lår synlig. Imidlertid kan noen skarver observert på lang avstand eller som liggende 

på vannet være feilbestemt til storskarv, men være toppskarv. På et skjær i nærheten av Bodø 

observerte vi samme dag 2 toppskarv sammen med ca. 20 storskarv. Selv om toppskarven er en 

fugl som trekker litt sørover mot mørekysten på vinteren kan det være en og annen toppskarv i 

området utenfor Landegode, noe prosjektet SEATRACK også viser 4. Vi kan derfor ikke se bort 

fra at det var noen toppskarv blant de 278 storskarvene som ble talt denne dagen.  

Det ble observert sju havørner i området. I begynnelsen av mars starter havørna med lekadferd 

for pardannelse og reproduksjon. Lekadferd ble observert hos et par nord-øst for Store Kalvøya 

denne dagen.  

Registreringer i hekketida ble utført to ganger for å få med potensielle tidlige og sene hekkere. 

Typisk tidlige hekkere er i Nordland svartbak, gråmåke, havørn og grågås. Typisk sene hekkere 

kan være fiskemåke, vadere og terner. Som forventet registrerte vi hekking av svartbak og 

gråmåke den 2. juni, men da på noen naboholmer/skjær og ikke på Store Kalvøya. Store 

Kalvøya er en relativt flat holme med lavtvoksende vegetasjon. Store Kalvøya er svært enkel å 

få oversikt over og vi er derfor sikre på at vi ikke har oversett eventuelle sjøfugl som hekker på 

                                                 

4 http://www.seapop.no/en/seatrack/ 

http://www.seapop.no/en/seatrack/
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øya. Vi gjorde heller ikke observasjon av hekking eller hekkeadferd fra vadere på Store 

Kalvøya, men siden disse kan hekke i tett gressvegetasjon og at de trykker godt på reir, kan vi 

ikke utelukke hekking av vadrer på Store Kalvøya. Vi observerte mink i området den 2. juni. 

Mink er en innført og svartelistet art som er et stort problem i hekkelokaliteter langs kysten. 

Mink kan være en medvirkende årsak til at en holme som Store Kalvøya ikke har for eksempel 

hekkende måker. Sjøfugl er tilpasningsdyktige og vil trekke unna områder med stort 

predatortrykk. Dette ser vi blant annet på Svalbard hvor det i år uten havis ut til en øy kan finnes 

hundrevis av hekkende sjøfugl (oftest ærfugl og hvitkinngås), men hvis isen ligger ut til øya i 

begynnelsen av juni vil fjellreven ha tilgang og da vil de fleste finne andre holmer å hekke på 

(Sagerup, egen erfaring).  

En død og en levende oter ble observert på Store Kalvøya 23. juni 2020 (Figur 25). Oteren er 

en større slektning av minken, men er i motsetning til minken ikke en innført art. Oteren lever 

hovedsakelig av fisk og er ikke kjent for å være et problem for hekkende sjøfugl, tvert imot kan 

oteren fortrenge minken i et område og dermed gi bedre forhold for sjøfugl5. Det ble også 

observert flere stier eller tråkk i gresset som trolig stammer fra oter. 

 

 

Figur 25. Oter, død oter og stier som kan være etter oter, observert på Store Kalvøya 23.06.2020. Foto: 

Akvaplan-niva. 

Mytende sjøfugl er i en sårbar situasjon siden de ikke kan fly. Flokker med mytende fugl 

reagerer for eksempel på forstyrrelser som båttrafikk på lang avstand (Dehnhard et al. 2020). 

Mytende fugl blir regnet som sårbar og flere viktige myteområder er fredet. Norge har rundt 

600 verneområder som beskytter sjøfugl. Det viktigste kriteriet for verneområdene er ofte at 

det er et viktig hekkeområde, men andre funksjoner som for eksempel fjærfelling (myting) og 

overvintring kan være en del av grunnlaget for vern6.  

Gjennom våre fire befaringer i området har vi kun observert siland og laksand av arter som 

myter slik at de ikke kan fly. Siland er vanlig å finne i små flokker langs kysten og var derfor 

forventet å finne i området. Laksand opptrer oftere i større flokker og på færre områder enn 

silanda under myting. Den 23. juni når vi observerte laksand var disse ikke i mytefase. Området 

utenfor Landegode er utsatt for vind og bølger fra vest og nord-vest. Landskapet er åpent og de 

få holmene gir ikke god beskyttelse mot vind. Området er derfor ikke et ideelt område for 

myting.  

                                                 

5 https://forskning.no/dyreverden-norsk-institutt-for-naturforskning-partner/oteren-kan-ta-rotta-pa-

minken/1317246) 
6 https://www.miljodirektoratet.no/om-

oss/roller/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/sjofugl-i-verneomrader/  

https://forskning.no/dyreverden-norsk-institutt-for-naturforskning-partner/oteren-kan-ta-rotta-pa-minken/1317246
https://forskning.no/dyreverden-norsk-institutt-for-naturforskning-partner/oteren-kan-ta-rotta-pa-minken/1317246
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/sjofugl-i-verneomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/sjofugl-i-verneomrader/
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4.2 Konsekvenser for naturmangfold sjøfugl  

Vurdering av mulig påvirkning på sjøfugl fra landbasert oppdrett er gjort for enkeltarter og 

baseres på artens kjente adferd og de to ulike fasene i prosjektet: anleggsfase og driftsfase. I 

anleggsperioden vil det bli mye båttrafikk, sprengning og annen støy. Dette vil sannsynligvis 

påvirke alle fugleartene i nærheten slik at de trekker seg unna anleggsområdet. Opportunistiske 

arter, slik som måkene og kråke, vil nok fly inn og ut av området også i anleggstiden. 

Vi har her satt søkelys på de rødlistede artene som er observert i området (Vedlegg 1). Alke er 

en art som er sterkt truet (EN), men som kun er observert to ganger i databasene, i 1989 

(SEAPOP) og i 2017 på Flatskjæran som er et godt stykke unna. Havhest og krykkje er de andre 

sterkt truede artene, men disse bruker mer åpne havområder og vil således ikke interagere med 

anlegget. Tre makrellterner (sterkt truet (EN)) ble observert av oss 2. juni 2020. Makrellterne 

hekker gjerne på lave øyer og holmer og slik sett kan denne finnes som hekkefugl i området. 

Adferden til terner, rødnebbterne og makrellterne tilsier at de ikke er spesielt sterkt knyttet til 

en hekkelokalitet og at koloniene kan flytte fra en plass til en annen mellom år (Lorentsen 

2006). Lorentsen (2006) peker også på at villmink er et stort problem for ternene. Byggefase 

og driftsfase av landbasert oppdrett på Store Kalvøya vil derfor ha liten betydning for 

makrellterne. 

Lunde, teist og storspove er vurdert til sårbar (VU) i rødlista. Lunde bruker åpne havområder 

og ytre kyst, storspove våtmarker og grunne fjæreområder, mens teisten bruker kystlinja. Teist 

vil derfor interagere med oppdrettsanlegget på Store Kalvøya. Teisten er en tillitsfull fugl. 

Denne vil trolig trekke unna området i byggefasen og tilbake igjen når driftsfasen starter. Det 

ble ikke registrert hekking av teist på Store Kalvøya, noe som betyr at påvirkningen på teist er 

ingen eller begrenset.    

Fiskemåke, havelle, tyvjo og ærfugl er vurdert til nær truet (NT) i rødlista. Fiskemåke er en 

opportunistisk art som gjerne finner mat i og ved oppdrettsanlegg og i bo- og leveområdene til 

mennesker (bymåsen). Denne vil derfor sannsynligvis finne det landbaserte oppdrettsanlegget 

interessant å besøke når det kommer i drift. Fiskemåken kan være utsatt for å sette seg fast i 

fuglenettet som ligger over konvensjonelle merder, men teknologiutvikling av nett (farge og 

materiale) og oppspenning har redusert dette problemet de siste årene. Tyvjo lever av å stjele 

mat fra andre sjøfugl (kleptoparasittisme). Den er en svært god flyger og etter vår erfaring bryr 

den seg lite om båttrafikk og menneskelig aktivitet. Den følger etter annen sjøfugl og slik sett 

vil den sekundært bli påvirket av at annen sjøfugl påvirkes. Ærfugl har nær truet (NT) status på 

rødlista på grunn av bestandsnedgang langs hele kysten. Hekkesuksess og overlevelse hos 

ærfugl varierer mellom år (Anker-Nilssen et al. 2016), men har over år til sammen vært negativ. 

Årsakssammenhengene for endringer i bestander er oftest komplekse. Undersøkelser av ærfugl 

har vist at predatorbekjempelse kan føre til økning av lokal bestand (Hanssen et al. 2013), men 

samtidig viser modellering av sammensatte data at varmere klima er negativt for 

voksenoverlevelse av ærfugl og at andre stressorer som predasjon og stabile organiske 

miljøgifter gir en samvirkning som kan forsterke den negative virkningen (Bårdsen et al. 2018). 

Både havelle, svartand og ærfugl er dykkende ender som spiser bunnfauna og i svært liten grad 

fisk. Havelle og ærfugl er vanligvis ikke sky arter, men disse vil trekke unna sterkt trafikkerte 

områder. De fleste sjøfuglartene vil sannsynligvis trekke unna nærområdet i anleggsperioden. 

I en driftsfase er påvirkning mer usikker, men vi antar at fuglene vil trekke tilbake til området 

og bruke det som før en utbygging, noe vi for eksempel ser utenfor nordnorske kystbyer.  

Det planlagte landbaserte oppdrettsanlegget vil være utstyrt med anlegg for rensing av 

avløpsvann, og partikulære utslipp vil dermed ha mindre omfang enn ved konvensjonelle 

matfiskanlegg. Løste næringssalter vil imidlertid ikke fanges opp av en slik rensing, og det er 

uvisst hvorvidt det kan oppstå en gjødslingseffekt som kan indirekte kan påvirke fugleliv som 
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følge av bl.a. endringer i algesamfunn. På generell basis tilsier eksiterende kunnskap at 

overgjødsling først og fremst opptrer i områder med lav vannutskiftning (Torrissen 2018), og 

det vurderes derfor som lite sannsynlig at en slik situasjon vil oppstå ved Store Kalvøya. 

Størrelsesfraksjoner på de partikler som ikke fanges opp av renseanlegget er ikke kjent, men 

det kan tenkes at fiskeyngel vil kunne tiltrekkes til utslippspunktet, og at disse igjen kan 

tiltrekke fugl. Det vurderes imidlertid at dette vil utgjøre en svært liten effekt sammenlignet 

med konvensjonelle anlegg. Forstyrrelser for sjøfugl vil derfor i driftsfasen i hovedsak skyldes 

båttrafikken til og fra anlegget.  

En enhetlig tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl ble gjennomført i 2011 av 

NINA (Norsk institutt for naturforskning) i forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen 

for Nordsjøen og Skagerrak. Konklusjonen fra denne helhetlige vurderingen var at dagens og 

fremtidens bilde for oppdrettsnæringen med økt produksjon som bakteppe hadde en lav samlet 

konsekvens for sjøfugler (Garsberg et al. 2011). Spesifikt vurderte forfatterne at oppdrett ikke 

hadde noen konsekvens for pelagisk overflatebeitende arter (krykkje og rødnebbterne), ingen 

konsekvens for kystbundne dykkende arter (ærfugl, toppskarv og storskarv), mens 

konsekvenser for kystbundne overflatebeitende arter (gråmåke, sildemåke og fiskemåke) var 

små. Imidlertid inkluderte ikke Garsberg et al. (2011) påvirkning fra landbaserte 

oppdrettsanlegg. Det er så langt vi kjenner til ikke utført vitenskapelige vurderinger av mulige 

påvirkninger fra landbaserte oppdrettsanlegg på sjøfugl.  

I anleggsfasen vil det nødvendigvis måtte foregå sprengning over en lengre periode. Den 

geografiske utstrekning av de akustiske effektene forbundet med sprengning er ikke utredet 

nærmere, men det antas at dette er aktiviteten med den største og mest akutte forstyrrelsen for 

sjøfugl. Som et avbøtende tiltak for å redusere påvirkning på hekkeaktivitet i et større område 

foreslås det at sprengning legges til perioden mellom 10. september, som er tidspunkt for 

jaktstart på siland, og 10. mars. I mars begynner de første sjøfuglene å komme tilbake til 

hekkeplass og havørn starter med lekadferd.  

Gjess, alke- og andefugler myter fjærene på vingene i sommermånedene slik at de mister evnen 

til å fly i en tre- til sju-ukers periode. Dette skjer samtidig som ungene er for små til å fly, og 

for Nordland vil myteperiode være i juli og august. I denne perioden er fugler som myter mer 

sky enn vanlig og reagerer med å svømme bort fra for eksempel båter som kommer i deres 

retning. Dette gjelder artene grågås, laksand, siland og ærfugl fra databasene (Vedlegg 1) og 

våre observasjoner (Vedlegg 2-5). Ingen av disse artene er registrert i et betydelig antall i 

området. I myteperioden er arter som myter mer vare for båttrafikk (Skei 2014, Dehnhard et al. 

2020). Resultatene viser at ærfugl i gjennomsnitt reagerer på båttrafikk når avstanden er 330 

meter, med variasjon 100-700 meter. Dette betyr at mytende arter kan bli forstyrret i en korridor 

på opp mot 1400 meters bredde for båttrafikk inn og ut fra anlegget i perioden juli og august.  

Oppsummert vil sannsynligvis en anleggsfase påvirke alle fugleartene i nærheten slik at de 

trekker ut av området, med unntak av opportunistiske arter som sannsynligvis vil fly inn og ut 

av området også i anleggstiden. Som et avbøtende tiltak for å redusere effekter av støy foreslås 

det å avgrense sprengningsarbeider til perioden 10. september til 10. mars.  

Økning i båttrafikk i forbindelse med drift av anlegget vil kunne gi noen forstyrrelser, men 

ingen av de artene som vi observerte på de fire registreringene i 2020 vil bli spesielt påvirket 

av dette. På vinteren er det mest storskarv, svartbak og gråmåke i området. Disse holder til et 

stykke ut mot åpnere hav i forhold til Store Kalvøya. Vi registrerte kun hekking av gråmåke og 

svartbak på holmene rundt Store Kalvøya. Så lenge disse ikke blir forstyrret på land blir de ikke 

forstyrret av båttrafikken. Generelt sett observerte vi få arter og lavt antall fugl sommer og høst. 

Vår vurdering er at forstyrrelse av disse vil være minimal fra et landbasert oppdrettsanlegg på 

Store Kalvøya.  
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4.3 Konsekvenser for naturmangfold i strandsone 

Utbyggingen av Store Kalvøya foregår hovedsakelig på land og strandsonen vil stort sett bli 

beholdt intakt over hele holmen, med unntak av bygging av kai. Ved sprengning og utfylling til 

et kaianlegg vil det påvirke strandsonen i kaiområdet permanent. Sprengstein og 

utfyllingsmasser har en annen overflate enn stein som har vært naturlig i sjøen lenge, og det tar 

svært lang tid før slike masser blir rekolonisert av naturlig flora og fauna, med unntak av noen 

få arter. Øvrig strandsone vil i hovedsak være upåvirket under anleggsperioden på Store 

Kalvøya. 

Ved sprengning og byggearbeid vil det også kunne oppstå en del steinstøv som kan komme ut 

i strandsone og dekke til alger og dyr. Dersom dette steinstøvet består av partikler med skarpe 

kanter vil det kunne stikke hull på gjeller hos dyr hvis det blir liggende i vannmassene. Det vil 

også kunne legge seg som støv på alger og forhindre fotosyntese hos disse en periode. Partiklene 

vil også kunne slipe vekk det beskyttende slimlaget som algene produserer og dermed gjøre 

dem mer sårbare for begroing. 

I driftstiden av anlegget kan det bli ført en del utslipp i form av organisk partikulært materiale 

og oppløste næringssalter til sjøen, noe som potensielt kan ha effekter på sjøbunn og 

vannmasser i området omkring anlegget i form av overgjødsling / eutrofiering. Dette er forhold 

som vil bli fulgt opp gjennom undersøkelser når anlegget er i drift, hvis omfang vil bero på 

vurderinger gjort i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.  

Det vil være noe båttrafikk i området i både anleggs- og driftsperioden, men annet enn mulig 

mindre uhellsutslipp av olje vil ikke dette påvirke strandsonen nevneverdig. 

Det at begge stasjoner som er undersøkt har vært tydelig eksponerte fjæresoner, tyder på at det 

er god strøm i vannet rundt Store Kalvøya. Dette vil hjelpe til å føre steinstøv fra utbygging 

vekk fra strandsonen, og også spre utslipp av organisk materiale fra anlegget godt. 

Omkringliggende strandområder ligner Store Kalvøya når det gjelder algeflora og fauna. 

Dersom det skulle oppstå en situasjon som påvirker alge- og dyreliv i strandsonen på negativt 

vis vil det være mange områder som rekruttering av arter kan skje fra. Det antas derfor at det 

ikke vil ta lang tid etter en hendelse før området er rekolonisert og bygd opp igjen til det 

opprinnelige, med unntak av sprengstein i kaianleggsområdet.  

Det ble ikke funnet noen prioriterte naturtyper eller truede arter i strandområdene som vil bli 

direkte berørt av en mulig utbygging på Store Kalvøya. Begge strandsonestasjoner på Store 

Kalvøya var uten påvirkning fra menneskelig aktivitet, noe som er en verdi i seg selv. 

Så lenge arealet til kaianlegg holdes innenfor et minimum, og man unngår å forstyrre store 

områder rundt Store Kalvøya, er påvirkningene på strandsone innenfor et akseptabelt nivå. 

Utbyggingen vil sannsynligvis ikke ha noe å si for strandsone eller sublittoral sone i et større 

område enn akkurat der utbyggingen skjer.  
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4.4 INON-status 

Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre 

tekniske inngrep. Inngrepsfri områder har en spesiell verdi for å ivareta bl.a. artsmangfold, 

økosystemer og friluftsliv, og for å videreføre et representativt utvalg av norsk natur. Fra 

Miljødirektoratet fremheves det at det skal vises aktsomhet dersom store, sammenhengende 

naturområder står i fare for å bli splittet opp. Områdene er delt inn i følgende tre kategorier:  

• Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske 

inngrep. 

• Inngrepsfri sone 1: Områder som ligger mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske 

inngrep. 

• Inngrepsfri sone 2: Områder som ligger mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske 

inngrep 

Sannsynligvis vil det planlagte anlegget ansees som et tyngre teknisk inngrep, og det vil dermed 

påvirke statusen til området. Effekten vil være at området Nattmålsskjæret – Småholman - 

Kalvøyan – Korten vil miste sin status som inngrepsfri sone 2 (Figur 26). De villmarkspregede 

områdene eller områder kategorisert som inngrepsfri sone 1 i regionen vil ikke få endret status 

som følge av tiltaket.  

Ettersom det er en mindre del av et sone 2 - område som får endret status, og dette ikke 

innebærer oppsplittting av et større område, ansees ikke endringen som en vesentlig reduksjon 

av inngrepsfri naturområder i Norge.  

 

Figur 26. INON-status for området Landegode - Helligvær. Nordøstlige del av Lyngvær er i dag >=5km fra 

inngrep, resten av Lyngvær og Skrælingen er 3-5 km fra inngrep, mens Store Kalvøya og Juvika er 1-3 km fra 

inngrep. Ved etablering av anlegg på Store Kalvøya vil området innenfor 1 km-sirkelen (Nattmålsskjæret – 

Småholman - Kalvøyan – Korten)miste sin lysegrønne farge (1-3 km fra inngrep). Mellomgrønne (3-5) og 

mørkegrønne (>5 km) områder vil ikke få endret status. Kartgrunnlag: Naturbase.no. 
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5 Konklusjon 

I forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg på øya vil en i byggefasen sannsynligvis 

påvirke alle fugleartene i nærheten slik at de trekker ut av området, med unntak av 

opportunistiske arter som sannsynligvis vil fly inn og ut av området også i anleggstiden. Som 

et avbøtende tiltak for å redusere effekter av støy foreslås det å avgrense sprengningsarbeider 

til perioden 10. september til 10. mars. Økning i båttrafikk i forbindelse med drift av anlegget 

vil kunne gi noen forstyrrelser, men ingen av de artene som vi observerte på de fire 

registreringene i 2020 vil bli spesielt påvirket av dette. Generelt sett observerte vi få arter og 

lavt antall fugl sommer og høst, og vår vurdering er at forstyrrelse av disse vil være minimal 

fra et landbasert oppdrettsanlegg på Store Kalvøya.  

Når det gjelder strandsone vurderes det at påvirkningene er innenfor et akseptabelt nivå. Det er 

ikke funnet noen prioriterte naturtyper eller truede arter i strandområdene som vil bli direkte 

berørt av en mulig utbygging på Store Kalvøya. Utbyggingen vil sannsynligvis ikke ha noe å si 

for strandsone eller sublittoral sone i et større område enn akkurat der utbyggingen skjer.  

Arealet for det planlagte anlegget ligger i ytterkant av et område med INON-status Inngrepsfri 

sone 2, som er det laveste INON-nivået. Ettersom det er en mindre del av et sone 2 - område 

som får endret status, og dette ikke innebærer oppsplitting av et større område, ansees ikke 

endringen som en vesentlig reduksjon av inngrepsfri naturområder i Norge.  
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Vedlegg 1: Sjøfugl registrert i Artskart og SEAPOP 

Sjøfugl og vadere registrert i Artskart (til venstre) og alle arter registrert i SEAPOP (til 

høyre). 

 

 

 

Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori 

Alke Alca torda Sterkt truet (EN) 
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Livskraftig (LC) 
Fiskemåke Larus canus Nær truet (NT) 
Grågås Anser anser Livskraftig (LC) 
Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 
Havhest Fulmarus glacialis Sterkt truet (EN) 
Havsule Morus bassanus Livskraftig (LC) 
Havørn Haliaeetus albicilla Livskraftig (LC) 
Krykkje Rissa tridactyla Sterkt truet (EN) 
Lunde Fratercula arctica Sårbar (VU) 
Rødnebbterne Sterna paradisaea Livskraftig (LC) 
Rødstilk Tringa totanus Livskraftig (LC) 
Siland Mergus serrator Livskraftig (LC) 
Sildemåke Larus fuscus Livskraftig (LC) 
Smålom Gavia stellata Livskraftig (LC) 
Storlom Gavia arctica Livskraftig (LC) 
Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 
Storspove Numenius arquata Sårbar (VU) 
Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 
Teist Cepphus grylle Sårbar (VU) 
Tjeld Haematopus ostralegus Livskraftig (LC) 
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Livskraftig (LC) 
Tyvjo Stercorarius parasiticus Nær truet (NT) 
Ærfugl Somateria mollissima Nær truet (NT) 

Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori 

Alke Alca torda Sterkt truet (EN) 
Alkekonge Alle alle Livskraftig (LC) 
Fiskemåke Larus canus Nær truet (NT) 
Fjæreplytt Calidris maritima Livskraftig (LC) 
Grønlandsmåke Larus glaucoides Ikke vurdert 
Grågås Anser anser Livskraftig (LC) 
Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 
Havelle Clangula hyemalis Nær truet (NT) 
Lomvi Uria aalge kritisk truet (CR) 
Lunde Fratercula arctica Sårbar (VU) 
Måke, ubest.     
Praktærfugl Somateria spectabilis Ikke vurdert 
Siland Mergus serrator Livskraftig (LC) 
Skarv, ubest.     
Steinvender Arenaria interpres Livskraftig (LC) 
Stokkand Anas platyrhynchos Livskraftig (LC) 
Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 
Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 
Teist Cepphus grylle Sårbar (VU) 
Tjeld Haematopus ostralegus Livskraftig (LC) 
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis Livskraftig (LC) 
Ærfugl Somateria mollissima Nær truet (NT) 
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Vedlegg 2: Observasjoner sjøfugl 3.mars 2020 

Sjøfuglobservasjoner fra båt vinterstid   

     

Sted Store Kalvøya og omegn, Bodø kommune  
Dato 03.03.2020    

Tid 08:20 - 09:50    

     

Observasjoner gjort i området Skollerøya - Søholmen - Store Kalvøya og Juvikgrunnen / 
Juldagen 

     

Observasjoner arter 

Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori Antall Notat 

Alkefugl  Uidentifisert art   1 
Enslig alkefugl observert flyvende på 
lang avstand 

Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 37   

Havelle Clangula hyemalis Nær truet (NT) 2   

Havørn Haliaeetus albicilla Livskraftig (LC) 7  
Kråke  Corvus cornix Livskraftig (LC) 3   

Ravn Corvus corax Livskraftig (LC) 2   

Siland Mergus serrator Livskraftig (LC) 3   

Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 278   

Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 35   

Teist Cepphus grylle Sårbar (VU) 5   
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Vedlegg 3: Observasjoner sjøfugl 2. juni 2020 

Sjøfuglobservasjoner gjort fra båt og på land     

Sted Store Kalvøya, Bodø kommune      

Dato 02.06.2020       

Tid 08:40 - 11:45       

        

Observasjoner gjort i form av (se kapittel om metoder for nærmere spesifikasjon): 

        

 - Sektorobservasjoner fra observasjonsposter (O1 + O2) på Store Kalvøya (10:20 - 11:20). 

 - Observasjoner gjort ved befaring i båt og til fots (Bef) innen det definererte området. 

        

Observasjoner arter 

Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori Bef O1 O2 Sum Notat 

Alkefugl* Sp       2 2   

Fiskemåke Larus canus Nær truet (NT) 2   3 5   

Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 3 10 26 19   

Havørn Haliaeetus albicilla Livskraftig (LC)   1   1   

Piplerke** Anthus sp. Livskraftig (LC) 3     3   

Gråhegre Ardea cinerea Livskraftig (LC) 1     1   

Kråke  Corvus cornix Livskraftig (LC) 1 3   4   

Makrellterne Sterna hirundo Sterkt truet (EN) 3     3   

Ravn Corvus corax Livskraftig (LC)       0   

Siland Mergus serrator Livskraftig (LC)       0   

Sildemåke Larus fuscus Livskraftig (LC) 1 1   2   

Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 12   1 13   

Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 6 14 14 29   

Teist Cepphus grylle Sårbar (VU)     6 6   

Tjeld Haematopus ostralegus  Livskraftig (LC) 16   3 19   

Tyvjo Stercorarius parasiticus Nær truet (NT) 1     1   

* For lang avstand til å artsbestemme.  
** Heipiplerke, skjærpiplerke eller begge arter.  
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Vedlegg 4: Observasjoner sjøfugl 23. juni 2020 

Sjøfuglobservasjoner gjort fra båt og på land     

Sted Store Kalvøya, Bodø kommune      

Dato 23.06.2020       

Tid 08:30 - 12:50       

        

Observasjoner gjort i form av:       

 - Sektorobservasjoner fra observasjonsposter (O1 + O2) på Store Kalvøya. 

 - Observasjoner gjort fra båt i definerert område (se metoder)   

        

Observasjoner arter 

Norsk navn Vitenskapelig navn Kategori Bef O1 O2 Sum Notat 

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Livskraftig (LC) 1         

Fiskemåke Larus canus Nær truet (NT) 2   4 6   

Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 28 11 18 57   

Gråtrost Turdus pilaris Livskraftig (LC)     2 2   

Havørn Haliaeetus albicilla Livskraftig (LC) 1     1   

Piplerke* Anthus sp. Livskraftig (LC)   3 2 5   

Kråke  Corvus cornix Livskraftig (LC)   3 5 8   

Laksand Mergus merganser Livskraftig (LC) 29     29   

Siland Mergus serrator Livskraftig (LC) 3     3   

Sildemåke Larus fuscus Livskraftig (LC) 2     2   

Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 1   2 3   

Storspove Numenius arquata Sårbar (VU) 2 X (≥1) 1 3 X: Hørtes fra land 

Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 14 10 9 33   

Teist Cepphus grylle Sårbar (VU) 1   6 7   

Tjeld 
Haematopus 
ostralegus  Livskraftig (LC) 3 6 4 13   

* Heipiplerke, skjærpiplerke eller begge arter.  
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Vedlegg 5: Observasjoner sjøfugl 20. august 2020 

Sjøfuglobservasjoner gjort fra båt i mytetid 
Sted Store Kalvøya og omegn, Bodø kommune  
Dato 20.08.2020    

Tid 09:30 - 11:40    

     

Observasjoner i området Søholmen - Nattmålsskjæret - Lille og Store Kalvøya  

 - Røyrskjæret -Osholmen - Osan - Kjeøya.   

     

Observasjoner arter 

Norsk 
navn Vitenskapelig navn Kategori 

Antal
l Notat 

Fiskemåke Larus canus Nær truet (NT) 24   

Gråhegre Ardea cinerea Livskraftig (LC) 1   

Gråmåke Larus argentatus Livskraftig (LC) 49   

Havørn Haliaeetus albicilla Livskraftig (LC) 7   

Kråke  Corvus cornix Livskraftig (LC) 2   

Siland Mergus serrator Livskraftig (LC) 10 Minst 3 av disse 1K → kyllinger 

Sildemåke Larus fuscus Livskraftig (LC) 1   

Storskarv Phalacrocorax carbo Livskraftig (LC) 7  
Svartbak Larus marinus Livskraftig (LC) 13   

Teist Cepphus grylle Sårbar (VU) 2   

Tjeld Haematopus ostralegus  Livskraftig (LC) 1   

     
 


