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Sammendrag
I forbindelse med Finnmark Kraft sin planlagte utbygging av Hamnefjell vindkraftverk
nordvest for Båtsfjord sentrum har NVE satt krav til en forundersøkelse av rovfugltrekket
innenfor og rundt planområdet. Rovfugler har i lengre tid blitt ansett som potensielt sårbare
for utbygginger av vindkraftverk, og det har bl.a. på Smøla blitt vist at havørn er utsatt for
direkte mortalitet som følge av sammenstøt med turbiner, og at arten har hatt redusert
hekkesuksess grunnet fraflytting av territorier i nærheten av vindkraftverk. Det har tidligere
blitt registrert havørn, kongeørn, fjellvåk, jaktfalk og dvergfalk i områdene rundt Hamnefjell.
Første del av denne forundersøkelsen ble utført i august og september 2012. I løpet av denne
befaringen ble det ikke observert noen sittende eller flyvende rovfugler innenfor grensene til
planområdet. Det ble ved noen anledninger sett flyvende havørn langs den østlige grensen til
planområdet. Havørn ble i tillegg sett flyvende helt ytterst i Båtsfjorden. Dessuten ble det
observert fire dvergfalk og én fjellvåk like ved Båtsfjord sentrum. Andre del av
forundersøkelsen ble utført i mai og juni 2013. Tre fjellvåk ble da observert inne i
planområdet. I tillegg ble det observert noen fjellvåk, dvergfalk og havørn utenfor
planområdet.
Etter vår vurdering har det lave antallet observerte rovfugler ved Hamnefjell primært sin årsak
i marginale habitater og normalt lave tettheter av rovfugler i og rundt planområdet. For
Finnmark som helhet var ikke 2012 og 2013 (pr. august) spesielt dårlige år for rovfugl, men
det er sannsynlig at området rundt Båtsfjord ble mindre brukt enn i 2011, som var et toppår
for smågnagere i fylket. Antallet observerte rovfugler kan dessuten være påvirket av ukjente
faktorer knyttet til værforhold og trekk. Havørn- og fjellvåkbestandene ser ut til å være
livskraftige, og det er sannsynligvis disse artene som i størst grad vil kunne bli negativt
påvirket av et vindkraftverk. Det er per i dag ingen kjente havørnhekkinger innenfor eller i
umiddelbar nærhet av planområdet, og vi observerte heller ikke havørn flygende over selve
planområdet. Flere av ørnene benyttet oppdriftsvinder til å skru seg opp i høyere luftlag like
øst for planområdet, og dette indikerer at denne fjellsiden spiller en rolle for rovfuglene i
området.
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1. Innledning
Finnmark Kraft AS fikk den 29. februar 2012 konsesjon fra Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE) til å bygge Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune i
Finnmark. Tillatelsen gjelder montering og drift av vindturbiner med en samlet installert
effekt på inntil 120 MW. Anlegget skal være ferdig utbygget og satt i drift innen 1. januar
2020. Det gjeldende planområdet for vindkraftverket strekker seg over et areal på ca. 15 km2
på Hamnefjellet nordvest for Båtsfjord sentrum (Figur 1).

Figur 1. Kart over planområdet til Hamnefjell vindkraftverk og nærliggende områder
nordvest for Båtsfjord sentrum i Finnmark. Hentet fra utbygger Finnmark Kraft AS sin
reviderte konsesjonssøknad (2011).
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Det ble i 2004 sluttført en konsekvensutredning for et mye større (ca. 100 km2)
vindkraftprosjekt kalt Basečearru i området rundt Båtsfjord (Tombre m. fl. 2004). Hamnefjell
var den gang en integrert del av denne omfattende planen, og det i dag gjeldende planområdet
for Hamnefjell vindkraftverk utgjør den nordvestligste delen av det reviderte arealet til
Basečearru vindpark. Tombre m. fl. (2004) vurderte den gang bl.a. hvilke konsekvenser
Basečearru vindpark kunne få for fugl, og i denne sammenheng søkte de etter hekkeplasser
for rovfugl mens det også ble kikket etter individer ved antatt prefererte lokaliteter.
Det presiseres av Tombre m. fl. (2004) at Austre Rubbedalen, langs den nordlige grensen til
Hamnefjell vindkraftverk, er et område med stor verdi for rovfugler. I tillegg beskrives
området mellom Båtsfjorden og den østlige delen av planområdet som et rikt område for fugl
generelt og, basert på funn av flere rovfuglreir, sannsynligvis også et viktig område for store
rovfugler.
Etter en omfattende revidering av planene for Basečearru vinkraftverk, ble det i 2011 sluttført
en oppdatert utredning for fagtemaene landskap og naturmiljø med utgangspunkt i det per i
dag gjeldende planområdet for Hamnefjell vindkraftverk (Dahl m. fl. 2011a). I sammendraget
i den rapporten heter det at «Planområdet og omkringliggende områder har flere hekkende
rovfuglarter og konsekvensene for fugl er vurdert til middels negative. Hvis turbinene
planlagt nærmest Austre Rubbedalen og langs kanten i øst trekkes lengre inn på platået
vurderes konsekvensene på fugl til svakt negative». I Dahl m. fl. (2011a) er det videre
gjennomgått hvordan termiske forhold og oppdriftsvinder i forbindelse med
terrengformasjoner kan påvirke rovfuglers atferd. I denne sammenhengen ble det vurdert at
særlig de østlige og nordlige grensene til Hamnefjell vindkraftverk kan være mye brukt av
rovfugler i perioder med gunstige termiske forhold grunnet tilstedeværelsen av relativt bratte
skrenter.
I tillegg til de nevnte fagrapportene kom det i høringsprosessen og konsesjonsvurderingene
for Hamnefjell vindkraftverk innspill fra bl.a. Fylkesmannen i Finnmark, Direktoratet for
Naturforvaltning og Norges Miljøvernforbund, som alle ytret bekymring for eventuelle
negative virkninger av vindturbinene på rovfuglbestandene og rovfugltrekket i området.
Basert på dette har NVE i sitt konsesjonsvedtak, med hjemmel i energilovens § 3-5, fastsatt en
rekke spesielle vilkår for utbyggingen av Hamnefjell vindkraftverk. I vilkår nr. 8 står det at:
«Konsesjonær skal i ett år (vår og høst) før anleggsstart gjennomføre forundersøkelser i og
ved planområdet. Undersøkelsen skal avdekke om noen av de planlagte vindturbinene kan ha
negativ virkning på viktige termikk- og trekkområder for rovfugl i området».
I bakgrunnen for konsesjonsvedtaket står det at «NVE konstaterer at for Norge er
kunnskapsgrunnlaget rundt mulige virkninger av vindturbiner på trekkende fugl beskjedent.
Etter NVEs vurdering er det derfor viktig med ytterligere undersøkelser av vindkraftverks
mulige virkninger for rovfugltrekk». NVE har pålagt forundersøkelser av rovfugltrekk i
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forbindelse med konsesjonsgitte vindkraftutbygginger også andre steder i Norge (bl.a. Lista,
Bjerkreim og Egersund).
Selv om det per i dag er manglende kunnskap om rovfugltrekk i Norge har det i de seneste
tiårene blitt samlet en økende mengde kunnskap på dette feltet internasjonalt. Man kan
generelt si at relativt store og dyktige flyvere, og arter som bruker luftrommet mye, er mest
utsatt for kollisjoner med vindturbiner (Barrios & Rodriguez 2004; Bevanger m. fl. 2010). De
fleste rovfugler tilhører disse kategoriene. Mye tyder på at konflikten mellom fugl og
vindturbiner i stor grad er en artsspesifikk konflikt, slik at ulike arter i ulik grad vil bli belastet
av en utbygging (Dahl m. fl. 2011b). Mens havørn har vist seg å være sårbar både i forhold til
tap av leve- og hekkeområder (Dahl m. fl. 2012), har andre rovfugler som musvåk og tårnfalk,
gjennom endret atferd og arealbruk, vist evne til å unngå sammenstøt med turbiner (PearceHiggins 2009). Følgelig er det helt avgjørende at man før en utbygging har så god oversikt
som mulig over hvilke arter som oppholder seg innenfor og rundt et planlagt vindkraftverk i
løpet av året.
Ifølge opplysninger i fagrapportene fra 2004 og 2011 har kongeørn, havørn, fjellvåk,
dvergfalk og jaktfalk (nær truet, NT)(Kålås 2010) blitt observert innenfor eller i nærheten av
planområdet til Hamnefjell vindkraftverk. Tilgangen på egnede habitater tilsier at det er mulig
at både vandrefalk og tårnfalk også kan opptre i området, men disse artene har per dags dato
ikke blitt innrapportert.
Det er veldig lite informasjon tilgjengelig om tetthetene av rovfuglartene i området rundt
Båtsfjord og Hamnefjell, og i hvilken grad disse faktisk benytter seg av planområdet og
nærliggende arealer i forbindelse med hekking, næringssøk og trekk. I Dahl m. fl. (2011a)
skrives det bl. a.:
«Det er usikkert i hvor stor grad fjellet benyttes av kongeørner, men områdets beliggenhet og
tilgang til byttedyr (for eksempel hare og lirype) sannsynliggjør at kongeørn aktivt benytter
Hamnefjell til jakt… Hele området hvor Hamnefjell vindkraftverk er planlagt er også fint
habitat for jaktfalk, og tidligere observasjoner tyder på at det hekker jaktfalk i randsonen
rundt planområdet… Av andre rovfuglarter finnes både fjellvåk og dvergfalk i området, dette
er også arter som kan være sårbare for kollisjoner med turbiner…Det er ikke kjente
hekkeplasser for havørn i området, men i fuglefjellet Syltefjordstauran sees arten i bra antall
sommerstid, og havørna kan trolig tidvis også oppholde seg i planområdet for Hamnefjell
vindkraftverk… Turbinene nærmest Austre Rubbedalen, samt de østligste turbinene, kan
potensielt innebære større risiko for rovfugl enn turbinene inne på platået, pga. nærhet til
hekkeplasser og plassering på skråning/kant».
Det er kjent at rovfugler,som fjellvåk, havørn og kongeørn, bruker oppadstigende, varm luft
for å vinne høyde på en energieffektiv måte. Tidspunktet på dagen når varmluften stiger opp
vil naturlig nok variere med værforholdene, og solrike dager vil føre til de gunstigste
forholdene. Vind er også en viktig faktor for rovfugl. Vind som blåser inn mot en skrent, og
dermed blir presset opp, kan, i kombinasjon med temperaturstyrte oppdriftsvinder, danne
særlige gunstige forhold for kretsende og trekkende rovfugl (Hoover & Morrison 2005). Den
nordlige og østlige delen av planområdet på Hamnefjell ligger ved slikt hellende terreng. I
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perioder med vind fra vest/nordvest vil vinden, idet den passerer Austre Rubbedalen, bli
presset opp og inn over planområdet. Det samme vil skje langs vestsiden av Båtsfjorden i
perioder med vind fra øst. Kombinert med oppdriftsvinder på solrike dager, vil dette kunne
medføre større risiko for kollisjon mellom rovfugl og de turbinene som er plasseres ytterst
mot nord og øst i planområdet. Flukt- og trekkaktivitet for rovfuglene vil om høsten primært
skje i form av sesongmessige forflytninger og i forbindelse med matsøk. Om våren vil de
trekkende artene komme inn i området igjen, etablere territorier, og flere arter vil i denne
sammenhengen også hyppig utføre spillflukt. Dette kan også være en risikabel aktivitet i
nærheten av vindturbiner (Bright m. fl. 2009).
Grunnet manglende informasjon og data om mengden og hyppigheten av rovfugl innenfor og
i områdene rundt planområdet til Hamnefjell vindkraftverk, ble det, med utgangspunkt i
konsesjonsvilkårene fra NVE, vedtatt gjennomføring av dette studiet i løpet av høsten 2012
og våren 2013. Ved å gjennomføre observasjoner over to årstider vil det være mulig å fange
opp atferds- og populasjonsrelaterte forskjeller, og følgelig få et grunnlag for å vurdere
eventuelle negative effekter av vindkraftverket for rovfugl.

2. Metode
Før gjennomføringen av rovfuglbefaringene høsten 2012 og våren 2013 ble det søkt etter
tilgjengelig informasjon utover det som er skrevet i de to konsekvensutredningene fra 2004 og
2011. Søk i artsdatabaser som www.artskart.artsdatabanken.no, www.naturbase.no og
www.artsobservasjoner.no ga lite eller ingen informasjon av umiddelbar verdi for denne
forundersøkelsen. Flere fastboende personer i Båtsfjord ble også kontaktet. Én av disse driver
med havørnturisme, og han hevdet at det kan være opp mot 50 ulike havørner i Båtsfjorden
(Hansen, pers. med.). Andre fastboende hevdet at havørn er en sjelden fugl i dette området.
Slike sprikende oppfatninger er ofte utbredt, og er av liten konkret verdi for en utredning som
denne. Heller ikke Båtsfjord kommune hadde noen informasjon av verdi i denne
sammenheng. Det skal riktignok presiseres at kommunen ikke har en spesifikk stilling
dedikert til kartlegging og overvåking av naturverdier innenfor sine arealer. Angående
rovfuglarter utover havørn var det i praksis ingen informasjon å få fra de personene vi
kontaktet. Heller ikke fra forsknings- og overvåkingsmiljøet var det mulig å hente inn
spesifikk informasjon om Båtsfjord og omegn. Ornitologiske miljøer ble kontaktet, men
informasjonen fra disse var kun av generell karakter. Det eksisterer så vidt vi vet ingen
systematiske overvåkningsprogrammer hva fugl angår i områdene rundt Hamnefjell og
Båtsfjord.
Selve feltarbeidet knyttet til denne forundersøkelsen ville derfor bli viktig som en indikasjon
på rovfugltetthetene i området. Vi leverte 10. august 2012 en plan for gjennomføringen av
prosjektet til utbygger, og denne ble siden videresendt og godkjent av NVE. For høst-delen av
studiet ble det gjennomført feltarbeid i perioden 16-20 august og 7-8 september 2012. Disse
tidspunktene ble valgt av flere grunner. Først og fremst var det viktig å få gjennomført
registreringene før de migrerende rovfuglartene forlot området på vei til
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overvintringsområdene. I tillegg er august/september en god tid fordi årets unger da vil være
flyvedyktige og begynne å bevege seg i terrenget. Det er da mulig å få inntrykk av antallet
individer i området, men også av fuglenes forflytninger. Ungfugler er ofte mer rastløse enn
eldre fugler, samtidig som de har mindre erfaring. Dette kan potensielt gjøre dem mer utsatt
for kollisjoner med vindturbiner. Særlig fjellvåk vil dessuten på denne tiden av og til vise
tendenser til å samle seg langs kysten før den begynner trekket sørover til
overvintringsområdene (Frantzen, pers. med.; Mæland, pers. med.).
Vi valgte å utføre høstbefaringen med noen ukers mellomrom for på den måten å kunne fange
opp ulike faser av rovfugltrekket, men også fordi værforholdene gjorde dette fordelaktig. Vi
samkjørte befaringene med perioder når det i følge værmeldingene så ut til å bli mye sol.
Dermed håpet vi å kunne få inntrykk av eventuelle termiske forhold over planområdet.
To observatører, Anders Mæland og Ole Tobias Rannestad, gjennomførte feltarbeidet. Totalt
ble det brukt 100 timer til observasjon innenfor og rundt planområdet i august og september.
Siden formålet med forundersøkelsen var å kartlegge rovfuglers trekkatferd innenfor og ved
planområdet, ble det i utgangspunktet planlagt å bemanne to observasjonspunkter med god
oversikt over skrenter hvor termisk aktivitet og påfølgende trekk kunne forventes å være
størst. Etter én full dag hvor denne metodikken ble fulgt, hadde det ikke blitt observert noen
rovfugler i planområdet. For å få bedre oversikt, og for å kunne maksimere datautbyttet
innenfor den tidsrammen som sto til rådighet ble det derfor, i samråd med utbygger, bestemt
at en noe mer opportunistisk fremgangsmåte skulle bli benyttet i fortsettelsen. Det er i alle
parters interesse at datagrunnlaget for vurderinger av turbinplassering i planområdet blir så
godt som mulig. I områder med høye tettheter av rovfugl vil faste observasjonspunkter
fungere godt som et ledd i vitenskapelig innsamling av data relatert til trekk og atferd, mens
det i områder med meget få individer vil kunne medføre at i verste fall ingen individer blir
observert. Vi valgte derfor å foreta hyppigere skifter av observasjonsposter i resten av
høstbefaringen. Etter endt høstbefaring ble det i henhold til avtalen levert en delrapport til
utbygger.
Den siste delen av feltarbeidet for forundersøkelsen ble utført i periodene 21-24 mai og 25-29
juni 2013. De resterende 100 observasjonstimene ble gjennomført av Ole Tobias Rannestad. I
likhet med befaringene høsten 2012 ble det ansett som fordelaktig å spre observasjonstimene
utover i to perioder, for derved å kunne fange opp endringer i atferd og habitatbruk. Grunnet
en kald og sen vår i nord-Norge ble første del av vårbefaringen lagt til slutten av mai. Det
meste av innlandet var da fortsatt dekket av snø, og de stasjonære rovfuglene, samt de
trekkende artene som hadde ankommet landsdelen, kunne forventes å holde seg mye langs
kysten på søk etter næring og hekkeplasser. Den siste delen av vårbefaringen ble lagt til
slutten av juni siden dette normalt er en tid hvor hekkeaktiviteten er i full gang, og det vil
være mulig å lokalisere aktive reirplasser. Kartlegging av hekkeplasser var i utgangspunktet
ikke en prioritert del av dette observasjonsstudiet, men eventuelle funn av hekkende rovfugl
ville uansett kunne gi viktig informasjon om verdien av området for rovfugl. Dessuten vil fugl
som hekker tett inntil planområdet ofte ha vesentlig større sannsynlighet for å støte sammen
med turbinene på lang sikt sammenliknet med artsfrender som hekker lenger unna (PearceHiggins m. fl. 2009). I praksis betyr dette at dersom majoriteten av prefererte hekkeplasser for
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en art ligger i nærheten av et vindkraftverk, vil dette på sikt kunne ha negative følger for
populasjonen som helhet.
Feltmetodikken for vårbefaringene var den samme som under høstbefaringene. Figurene 2 og
3 angir de ti punktene som regelmessig ble brukt som utkikkspunkter i løpet av befaringene. I
løpet av observasjonstimene ble det brukt håndkikkert og teleskop, og alle flyvende rovfugler
ble fortløpende notert og artsbestemt. Generell atferd, flyvehøyde over bakken og flyveretning
ble også notert. I tillegg ble planområdet og tilgrensende arealer regelmessig skannet for å
fange opp eventuelt sittende rovfugl. I løpet av vårbefaringen ble det i tillegg brukt tid til å
observere kjente hekkeplasser for eventuell hekkeaktivitet. Observatørene var innenfor eller i
nærheten av planområdet i 10 til 15 timer hver dag i løpet av befaringsdagene.

3. Resultater
3.1.

Observasjonsforhold

Værforholdene vekslet noe mellom befaringsdagene, men det var gjennomgående tilstrekkelig
gode forhold for observasjoner av rovfugl. Siktforholdene var utelukkende gode. Vi hadde
ingen tilfeller av meget sterk vind eller kraftig nedbør, og temperaturene både i 2012 og 2013
var normale for årstidene. Varme dager med sterk solinnstråling skaper normalt gode forhold
for oppdriftsvinder. De fleste observasjonsdagene i løpet av våre feltperioder hadde middels
til gode oppdriftsforhold, mens noen kjøligere dager, og dager med vind og regnbyger
medførte dårligere forhold (Tabell 1).

Tabell 1. Værdata for befaringene ved Hamnefjell i august/september 2012, og mai/juni 2013.
Dato

Værtype

Vindstyrke

Vindretning Temperatur
(°C)

16.8.12
17.8.12
18.8.12
19.8.12
20.8.12
7.9.12
8.9.12
21.5.13
22.5.13
23.5.13
24.5.13
25.6.13
26.6.13
27.6.13
28.6.13
29.6.13

Lettskyet
Sol/regnbyger
Sol/regnbyger
Sol/regnbyger
Sol
Lettkyet
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Lettskyet
Lettskyet
Lettskyet
Sol

Svak vind
Lett bris
Lett bris
Lett bris
Laber bris
Frisk bris
Svak vind
Frisk bris
Frisk bris
Svak vind
Svak vind
Lett bris
Frisk bris
Svak vind
Laber bris
Frisk bris

NØ
NV
V
V
V
V
SV
S
SV
S
S
SV
V
N
S
S
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13-15
10-12
6-7
6-7
10-12
6-7
10-12
14-15
15-18
15-18
18-20
20
15
12
14
20

Oppdriftsforhold
Gode
Middels
Dårlige
Dårlige
Gode
Middels
Gode
Middels
Middels
Gode
Middels
Gode
Dårlige
Middels
Middels
Middels

Sikt
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God
God

3.2.

Generelle funn i planområdet

Selve planområdet dekker ca. 15 km2 og består nesten utelukkende av blokkmark (Bilde 1).
Det høyeste punktet er Kyst-Rubbedalshøgda (418 m.o.h.) sentralt i planområdet, mens
arealene i utkantene går ned mot ca. 200 m.o.h. Så langt nord i Norge tilhører naturen i dette
høydelaget den høyalpine sonen, og kun i noen ytterst få og små lommer finnes det vegetasjon
utover diverse lavarter. I løpet av befaringene i august og september 2012, samt i juni 2013
var planområdet i praksis fritt for snø. Under befaringen i mai 2013 var det meste av området
fortsatt dekket av snø (Bilde 2). Av fuglearter utover rovfugl ble det i august 2012 observert
noen få individer av fjellrype, snøspurv, steinskvett, heipiplerke og ravn. I september 2012 ble
det ikke sett andre fuglearter enn ravn innenfor planområdet. I mai 2013 ble det observert
fjellrype, snøspurv, ravn, steinskvett, tyvjo, fiskemåke, gråmåke og svartbak, mens det i juni
2013 ble observert fjellrype, snøspurv, ravn, steinskvett, tyvjo og gråmåke. Særlig tyvjo var
vanlig i mai og juni 2013, og det ble observert flere individer inne i planområdet mange av
dagene. Flere av disse oppholdt seg innenfor planområdet i lengre perioder. I mai og juni ble
det også observert noen mindre flokker med tamrein som søkte kjøligere temperaturer oppe i
høyden. Områdene mellom Båtsfjord og Berlevåg er sommerbeite for Reinbeitedistrikt 7
Rákkonjárga.

Bilde 1: Blokkmark inne i det sentrale planområdet sett mot sør. Radiomasten på bildet står
på planområdets høyeste punkt; Kyst-Rubbedalshøgda (418 m.o.h.). Foto: O.T. Rannestad.
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Bilde 2. Den sentrale delen av planområdet sett mot nord i mai 2013. Foto: O.T. Rannestad.

Utover den svært begrensede vegetasjonen, tamrein og de nevnte fugleartene ble det ikke sett
annet liv inne i planområdet. Over store deler av Norge var 2012 og 2013 år med meget lave
tettheter av smågnagere, og dette var tilfellet også rundt Båtsfjord. De stedene det var noe
vegetasjon på Hamnefjellet fant vi ved flere anledninger gamle ekskrementer og rester av
inntørkede lemen, sannsynligvis fra 2011, men vi så ikke ferske ekskrementer og heller ingen
levende smågnagere i løpet av befaringene.

3.3.

Generelle funn i omkringliggende områder

I de nordlige og østlige utkantene av planområdet skråner terrenget nedover, og særlig i nord
heller det bratt nedover mot Austre Rubbedalen (Bilde 3). Denne dalen har i
konsekvensutredningene fra 2004 og 2011 blitt beskrevet som et potensielt viktig
hekkeområde for rovugl. Også utenfor planområdet er vegetasjonen meget sparsommelig, og
man må nesten helt ned til havet øst for planområdet for å finne et mer eller mindre
sammenhengende vegetasjonsdekke (Bilde 4). Men selv her er vegetasjonen primært
begrenset til små daler, forsenkninger og lesider. Blåbær, molte, krekling, reinrose og diverse
gressarter dominerer, og på værbeskyttede steder er det noe fjell- og dvergbjørk. Områdene
nederst i lia langs Båtsfjorden på østsida av Hamnefjell er det frodigste i umiddelbar nærhet
av planområdet og det ble, foruten den rikere vegetasjonen, bl.a. sett ringtrost, gråtrost,
gråsisik, heipiplerke og flere sjøfuglarter her. Det ble også sett noen små flokker med tamrein
i mai og juni 2013.
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I likhet med arealet inne i planområdet, ble det utover vegetasjon, tamrein og fugl ikke sett
annet liv i de tilgrensende områdene. Flere døde og inntørkede lemen ble riktignok funnet, og
disse stammet sannsynligvis fra 2011 som var et toppår for smågnagere i området.

Bilde 3. Austre Rubbedalen sett mot havet i nordøst. Foto: O.T. Rannestad.

3.4.

Observasjoner av rovfugl

Det ble ikke sett noen rovfugler som var innenfor planområdet i løpet av høstbefaringene i
august og september 2012. Til tross for overveiende gode observasjonsforhold i form av
oppholdsvær og relativt rolige vindforhold, var det ikke mulig å få noen registreringer av
rovfuglers flukt-/jakt-/trekkatferd inne i planområdet (Tabell 2).
Utenfor planområdet ble det riktignok sett rovfugler ved flere anledninger. I august observerte
vi i løpet av fem dager fire dvergfalk (3 ved Straumsvatnet sør for Båtsfjord sentrum og én
ved Nordskogen nord for sentrum), én fjellvåk ved Straumsvatnet, og totalt fem havørn. Av
havørnene ble tre fugler sett med teleskop helt ytterst i Båtsfjorden, mens to ble sett flygende
nordover på vestsiden av Båtsfjorden, og de tangerte også luftrommet over selve planområdet
(nr. 1 og 3 i figur 3). I løpet av befaringen i september ble det sett én havørn som også fløy
nordover langs fjorden like øst for planområdet (nr. 2 figur 3), og det ble sett to havørner i
havgapet ytterst i fjorden. Det ble i september ikke sett noen andre rovfuglarter innenfor
planområdet eller i områdene rundt Båtsfjord og Hamnefjell.
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Bilde 4. Området mellom Båtsfjorden og planområdet til Hamnefjell vindkraftfverk sett mot
nord. Grensen til planområdet går omtrent midt oppe i skråningen. Bildet illustrerer tydelig
at selve planområdet preges av blokkmark og at det kun er i de nederste 100 høydemeterene
at det er noe vegetasjon å snakke om. Foto: O.T. Rannestad.

I mai 2013 ble det totalt observert fem fjellvåk, hvorav tre av disse var innenfor eller i
umiddelbar nærhet av planområdet (Figur 2; Bilde 6). De to andre ble observert helt nede ved
Båtsfjorden. I mai ble det også sett én havørn som fløy nordover på vestsiden av Båtsfjorden,
men denne var godt utenfor planområdet (nr. 4 i Figur 3).
I juni 2013 ble det ikke registrert noen rovfugler innenfor planområdet, og det ble i de
omkringliggende områdene kun observert to dvergfalker ved Nordskogen nord for Båtsfjord
sentrum.
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Tabell 2. Liste over alle rovfugler som ble sett i planområdet og innenfor ca. fem km radius
fra planområdet i løpet av de 200 observasjonstimene ved Hamnefjell høsten 2012 og våren
2013.
Dato
16.8.12
17.8.12
18.8.12
19.8.12
20.8.12
7.9.12
8.9.12
21.5.13
22.5.13
23.5.13
24.5.13
25.6.13
26.6.13
27.6.13
28.6.13
29.6.13

Art

# Innenfor
planområdet

Dvergfalk
Dvergfalk
Fjellvåk
Havørn
Havørn
Havørn
Havørn
Fjellvåk
Havørn

1

Fjellvåk
Fjellvåk

# Utenfor
planområdet
3
1
1
2
3
1
2
2
1

1
1

Dvergfalk

1

Dvergfalk

1

I likhet med konsekvensutredningsrapporten fra 2004 oppdaget også vi flere gamle reir av
store fuglearter. Vi fant ingen i Austre Rubbedalen, men vi så flere i klippene langs vestsiden
av Båtsfjorden. De aktuelle reirene var naturligvis tomme da høstbefaringen fant sted i 2012,
men til tross for flere timer med overvåkning i mai og juni 2013 ble det ikke sett tegn til
hekkeaktivitet ved disse lokalitetene. Undersøkelser av gamle beinrester og ekskrementer
under reirene avdekket heller ikke spor som tydet på hvilken art som kunne ha brukt reirene
ved siste anledning, og heller ikke når siste hekking eventuelt hadde funnet sted. Ravnereir
brukes ofte av rovfugler, og det ble spekulert i om ett av de aktuelle reirene kan ha vært brukt
av jaktfalk (Mæland, pers. med.)(Bilde 5).
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Figur 2. Kart over Hamnefjell med observasjoner av fjellvåk, høsten 2012 og våren 2013.
Med unntak av fugl nr. 3, som fløy like over bakken, beveget alle seg 30-60 meter over
bakken. Svarte kryss viser de benyttede observasjonspunktene i løpet av feltarbeidet. Se figur
1 for sammenlikning med grensene til planområdet for Hamnefjell vindkraftverk.
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Figur 3. Kart over Hamnefjell med observasjoner av havørn, høsten 2012 og våren 2013.
Svarte kryss viser de benyttede observasjonspunktene i løpet av feltarbeidet. Se figur 1 for
sammenlikning med grensene til planområdet for Hamnefjell vindkraftverk.
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Bilde 5. Gammelt ravnereir øst for planområdet. Slike reir blir ofte brukt av flere ulike arter
rovfugl. Foto: O.T. Rannestad.

4. Diskusjon
Basert på egen erfaring, samtaler med andre fagpersoner og lokalbefolkning, samt generell
kunnskap om rovfuglers utbredelse og atferd i Finnmark var det til dels overraskende at ikke
flere rovfugler ble observert i løpet av befaringene i august/september 2012 og i mai/juni
2013. Til tross for et betydelig antall observasjonstimer fordelt på 16 dager over fire ulike
perioder, ble det ikke observert mer enn fem fjellvåk og fire havørn innenfor eller i
umiddelbar nærhet av planområdet. Dette står i skarp kontrast til erfaringer vi har gjort i løpet
av tilsvarende feltarbeid andre steder i landet, hvor mange rovfugl har blitt observert daglig i
de samme periodene av året.
Smågnagere er svært viktige byttedyr for flere av rovfuglartene i Finnmark, og de generelt
lave smågnagerbestandene i fylket både i 2012 og 2013 vil ha påvirket disse. For å få en
indikasjon på om de lave tetthetene vi observerte rundt Hamnefjell og Båtsfjord i 2012 og
2013 var et resultat av ufordelaktige forhold lokalt, eller om de var et uttrykk for generelt lave
tettheter for hele Finnmark, hentet vi inn tall for tre av de vanligste artene som i stor grad
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lever av smågnagere (Tabell 3). Vi er klar over at resultatene ikke tar høyde for hvor mange
observasjonstimer som ligger til grunn og hvilke personer som har meldt inn observasjonene,
men vi mener resultatene uansett gir en indikasjon på om tettheten av rovfugl i Finnmark som
helhet var lavere i 2012 og 2013 enn årene i forkant av dette.
Tallene viser at få rovfugler ble innrapportert i 2009, mens det var relativt stabilt de
påfølgende tre årene. At 2012 totalt sett var et toppår hva rovfuglregistreringer angår, kan ha
sammenheng med det gode smågnageråret i 2011, hvilket medførte en høy grad av
hekkesuksess, og følgelig at mange individer kom tilbake til hekkeplassene året etter.
Hekkesuksessen til rovfugler henger naturligvis ikke utelukkende sammen med tettheten av
smågnagere, og den forbedres også indirekte ved at predatorer som rev og røyskatt i mindre
grad livnærer seg av fugleegg. Mindre predasjon på egne egg, kombinert med høyere
overlevelsesrate for potensielle bytte-fugler virker også positivt på rovfuglbestandene.
Samtaler vi har hatt med flere ornitologer som har forskningsprosjekter i Finnmark, har
riktignok gitt inntrykk av at bestandene av de fleste rovfuglartene var «litt under middels»
både i 2012 og 2013 (Mæland, pers. med.; Strann, pers. med.). At såpass få rovfugler ble sett
ved Båtsfjord og Hamnefjell dette året indikerer derfor at dette området, til tross for
representative antall fugl i fylket som helhet, ikke var et preferert område for rovfugl.

Tabell 3. Antall fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk registrert i Finnmark mellom 2009 og 2013.
Datamaterialet stammer fra www.artsobservasjoner.no, 12. august 2013.
2009
Fjellvåk
Dvergfalk
Tårnfalk
Totalt
*Per 12. august 2013.

2010
48
65
18
131

2011
339
61
27
427

2012
249
114
55
418

2013*
325
87
68
480

132
33
32
197

At våre feltbefaringer ble utført i fire ulike måneder la forholdene til rette for å fange opp
årtidsavhengige endringer i atferd og tetthet. I august og september vil de fleste rovfuglartene
normalt være aktive over store områder, og særlig ungfugler vil streife mye rundt (Dahl m. fl.
2011b). I september vil også trekket sørover ha kommet i gang. At fuglene i disse månedene
ofte er aktive gjør at det er stor sjanse for å observere dem så sant de oppholder seg innenfor
området. I motsetning til om våren, når hekkende fugl er knyttet til reiret, vil også voksen fugl
om høsten i større grad opportunistisk oppsøke steder med god næringstilgang. Den dårlige
tilgangen på smågnagere ved Båtsfjord høsten 2012 kan ha medført at mange fugler hadde
trukket til andre deler av landsdelen.
Da vi startet vårbefaringen i slutten av mai vil hekking og egglegging normalt være godt i
gang for de fleste av artene. Våren 2013 kom riktignok sent, og da befaringen ble gjennomført
var områdene over rundt 200 m.o.h. fortsatt nesten helt dekket av snø. De snøfrie områdene
nede ved havet ville på denne tiden være mer attraktive for rovfugler i forbindelse med
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næringssøk. Dette kan forklare hvorfor relativt mange fjellvåk ble sett i løpet av mai 2013
sammenliknet med de andre observasjonperiodene. I forkant av feltarbeidet på Hamnefjell i
mai 2013 kjørte utrederne fra Alta via Karasjok. Det ble på denne turen observert mye
fjellvåk, dvergfalk og tårnfalk, hvilket indikerte at det var tydelig trekkaktivitet i landsdelen i
denne perioden.
Slutten av juni er normalt midt i hekkesesongen, og de fleste artene vil ha reirunger innen da.
Til tross for dette ble det ikke registrert én eneste rovfugl av noen art innenfor eller rundt
planområdet på Hamnefjell. Det ble i juni dessuten i snitt observert kun ca. én fjellrype per
dag, og selv normalt vanlige arter som snøspurv, heilo og steinskvett var svært fåtallige. Det
er vanskelig å forklare disse resultatene med noe annet enn at planområdet er svært fattig og
at næringstilgangen ikke er tilstrekkelig stor til at nevneverdige bestander av noen arter kan
livnære seg her. Forut for og i løpet av befaringen i juni var det riktignok en svært varm
værtype i området, og dette kan ha påvirket visse arter. Det var ikke sterk vind i denne
perioden eller i forkant av den, så det er ikke sannsynlig at dette påvirket fuglefaunaen i
vesentlig grad.
At få rovfugler ble observert inne i selve planområdet var for så vidt ikke veldig
overraskende. Planområdet består av nærmest sammenengende blokkhav og området vil
sannsynligvis, unntatt i spesielle toppår, alltid ha lave tettheter av byttearter. Det nesten totalt
fraværende vegetasjonsdekket i planområdet tilsier at det selv i toppår ikke vil være
nevneværdig med smågnagere her. Dette vil direkte og indirekte medføre at også
rovfugltettheten blir svært lav. At det ble observert tamrein i planområdet kan i større grad
forklares med at dyrene søker opp i høyden og til snøflekker på varme dager, enn at de fant
beiteplanter der. Sett i stor skala er det derfor liten grunn til å tro at selve planområdet har
spesielt stor verdi for jaktende rovfugl, i hvert fall ikke sammenliket med de omkringliggende
områdene. Likevel, selv om det karrige planområdet virker tilsynelatende dødt, ble det noen
dager sett brukbare antall av fjellrype, snøspurv og steinskvett, og det ble funnet noen døde
lemen. Dette tilsier at arter som fjellvåk, dvergfalk, jaktfalk og potensielt kongørn kan benytte
området til jakt.
Dersom det hekker rovfugler i nærområdene (hvilket konsekvensutredningene fra 2004 og
2011 sier at det gjør), vil planområdet også bli benyttet av rovfugl i forbindelse med
forflytning til og fra reiret. I de nederste 100 høydemeterene over havet er vegetasjonsdekket
mye mer sammenhengende enn inne i planområdet. Dette medfører også at det jevnt over vil
ha høyere tettheter både av smågnagere og fugl, hvilket igjen gjør disse områdene mer
attraktive for jaktende rovfugl. Vi fant ingen hekkende rovfugler i løpet av våre befaringer
våren 2013, men dette kan henge sammen med dårlig næringstilgang, og kan forandre seg i
fremtiden.
Om Hamnefjell ligger langs en preferert trekkrute til og fra overvintringsområder på sørligere
breddegrader for arter som fjellvåk og dvergfalk er usikkert. Det samme gjelder for eventuelle
lokale trekkruter for disse artene, samt for havørn. I løpet av våre befaringer var det lite som
tilsa at dette var tilfellet. Det kan likevel ikke utelukkes, siden rovfugl ofte trekker langs
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kysten, og individer som følger kysten mot de rikere områdene lenger øst på Varangerhalvøya
nødvendigvis vil passere forbi Hamnefjell.
Det eneste tegnet på trekkaktivitet vi så i løpet av alle observasjonsperiodene var i mai 2013,
da totalt fem fjellvåk ble observert innenfor og rundt planområdet (Bilde 6). Dette var fugler
på næringssøk, og som holdt seg langs kysten grunnet mye snø i innlandet og ellers over ca.
200 meters høyde over havet. Det er mulig at dette var individer som var en del av en større
trekk-forflytning, men individene hadde en flyvehøyde på ca. 60 meter over bakken eller
lavere. Studier på flyvehøyde hos rovfugl har vist at aktivt trekkende individer oftest flyr
høyere over bakken og er mer målrettet i sin flukt enn individer som utfører kortere og lokale
forflytninger (Katzner m. fl. 2012). Atferden til de fem fjellvåkene vi observerte bar tydelig
preg av at de var på næringssøk.

Bilde 6. Fjellvåk (♂) observert innenfor planområdet til Hamnefjell vindkraftverk, mai 2013.
Foto: O.T. Rannestad.

Også andre steder i Finnmark, som langsetter Tana-elva, ble det i dagene før og etter
feltarbeidet ved Hamnefjell i mai 2013 observert flere fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk enn vi
har gjort disse stedene i andre perioder av året. I juni 2013 ble det ikke sett fjellvåk ved
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Hamnefjell, og det var tydelig at individene som ble observert i mai hadde trukket til andre
deler av landsdelen.
I løpet av vår- og høsttrekket vil man i Finnmark normalt ikke se de samme ansamlingene av
rovfugler som man gjør sørover i landet, hvor fugler fra flere landsdeler har blitt «sluset»
sammen langs prefererte trekkleier. Gjennom studier av rovfugltrekk ved vindkraftverk i sørNorge (f. eks. Lista, Bjerkreim, og Egersund), hvor rovfugltrekket er mer markert, er det
derfor lettere å få et tilstrekkelig inntrykk av hvilke effekter turbinplassering kan ha for de
ulike artene. Et slikt inntrykk er vanskeligere å få i Finnmark, hvor individene vil trekke mer
hver for seg eller i rykk og napp i små flokker. Riktignok kan fjellvåk, når vindforholdene
ligger til rette for det, opptre svært tallrikt visse steder også i Finnmark. Varangerhalvøya er
en kjent «hotspot» for fjellvåk, og kan være tiholdssted for store mengder fjellvåk før trekket
sørover og østover (Frantzen, pers. med.). Denne arten trekker dessuten ofte ned mot kysten
om høsten, siden det da er lettere å finne føde der. Det samme gjelder om våren før snøen
smelter. Den østlige delen av Varangerhalvøya er jevnt over mer lavtliggende enn områdene
rundt Båtsfjord, det er mindre blokkmark, og følgelig vesentlig mer vegetasjonsdekke. For
fjellvåken betyr dette lettere tilgang på føde, og dette kan være årsaken til den høyere
observasjons-frekvensen av fjellvåk på østsiden av Varangerhalvøya sammenliknet med
Båtsfjordområdet.
Søk i databaser som www.artskart.artsdatabanken.no, www.naturbase.no og
www.artsobservasjoner.no (12.8.2013) viser ingen registreringer av fjellvåk i områdene rundt
Hamnefjell. Andre steder i Båtsfjord kommune har det derimot blitt innrapportert mange
fjellvåk fra bl. a. Sandfjord og Hamningberg. Disse områdene ligger flere mil øst for
Hamnefjell, og elvedeltaene og de grunne fjordsystemene der tiltrekker seg i perioder mye
ande- og vadefugl som er av interesse for ornitologer. Overvekten av observasjoner av
fjellvåk i disse områdene har dermed sannsynligvis også noe med observatør- og
rapporteringsfrekvens til de nevnte databasene å gjøre, og er ikke kun et uttrykk for at
Hamnefjell er et fattig og lite produktivt område, fuglemessig sett. Også for andre arter som
beviselig er vanlige langs Båtsfjorden (for eksempel gråmåke, laksand og ærfugl), er det langt
flere innrapporteringer fra Sandfjord og Hamningberg. Dette tyder på at det er færre personer
som innrapporterer funn fra Båtsfjord.
Fjellvåken er en art som er mye på vingene i forbindelse med næringssøk, og den vil også
flittig benytte seg av oppdriftsvinder når den kretser på varme dager. Dessverre var det ikke
mulig å få data på denne aktiviteten ved Hamnefjell høsten 2012. Riktignok var det ikke
spesielt gode oppdriftsforhold rundt planområdet alle dagene, men fraværet av fjellvåk
generelt tilsier at vi ikke ville ha fått inntrykk av dette selv med perfekte forhold for
oppdriftsvinder. Ingen av de fem observerte fuglene fra mai 2013 viste tegn til å benytte
oppdriftsvinder. Vinden kom fra sør/sørvest disse dagene, og samtlige fugler fløy sakte mot
vindretningen. Både i mai og juni 2013 var det derimot utbredt aktivitet av flere måke-arter
over Hamnefjellet. Disse trakk over fjellet og benyttet aktivt luftstrømmer fra Austre
Rubbedalen i denne sammenheng. Dette tyder på at vindforholdene som genereres grunnet de
topografiske forholdene også kan være attraktive for rovfugl.
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Ingen av de andre rovfuglartene som nevnes i konsekvensutredningsrapportene fra 2004 og
2011 påvirkes i like stor grad direkte av svingninger i smågnagerbestandene som fjellvåk, og
observasjonsfrekvensen i løpet av feltbefaringene må til dels forklares ut fra andre faktorer.
Like fullt vil også arter som dvergfalk og jaktfalk påvirkes av lave smågnagerbestander. Dette
fordi de naturligvis spiser smågnagere, men også fordi små rovdyr som rødrev i perioder med
lite smågnagere vil basere mer av dietten på fugleegg og unger. Dermed blir det mindre rype,
vadere og annen fugl å jakte på for rovfuglene. I tillegg vil høye tettheter av rovdyr i årene
etter en snågnagertopp medføre økt direkte predasjon også på rovfuglegg og unger.
Når det gjelder et par av artene som har blitt nevnt i forbindelse med konsekvensutredningene
for Hamnefjell må det stilles spørsmål ved hvor relevant det er å vurdere dem i forbindelse
med vindkraftutbygging i dette området i det hele tatt. Snøugla er en ytterst sjelden fugl i
Norge (Jacobsen 2005), og selv om den opptrer over store deler av Finnmark i år med mye
smågnagere, er dette ikke en art man kan ilegge spesiell verdi i forbindelse med Hamnefjell
vindkraftverk. Til det er sannsynligheten for at den aktivt vil benytte området for liten. For
kongeørn gjelder noen av de samme vurderingene. Denne arten finner i likhet med snøugla
egnede habitater i området, men usikkerheten knyttet til artens tilstedeværelse og hekkestatus
gjør at den ikke kan bli tungtveiende for vurderinger av turbinplassering på Hamnefjell.
Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga benytter riktignok Hamnefjell og områdene rundt som
sommerbeite for tamrein, og de har opplevd at kongeørn har tatt reinskalver i
sommerbeiteområdet (Andersen, pers. med.). Vi har riktignok ikke fått bekreftet nøyaktig
hvor dette har skjedd, eller om det har forekommet på selve Hamnefjellet.
Jaktfalk er en nær truet art (NT)(Kålås m. fl. 2010) og skal følgelig overvåkes nøye. Det har
blitt påvist jaktfalk i nærheten av planområdet, men status for denne arten i denne delen av
landet er ikke godt kartlagt. Denne arten opptrer aldri i høye tettheter, og benytter seg ofte av
rask flukt, hvilket gjør den vanskelig å oppdage i løpet av begrensede tidsperioder. Siden
særlig ungfugler av arten er sårbare for vindturbiner (Nygård m. fl. 2012), medfører dette at
informasjon om artens status i området fortløpende bør oppdateres. Det ble under befaringene
høsten 2012 funnet et rovfuglreir utenfor planområdet til Hamnefjell vindkraftverk, og det ble
spekulert i om dette kunne ha vært brukt av jaktfalk. Påfølgende overvåkning i mai og juni
2013 bekreftet ikke dette.
Dvergfalk ser sammen med fjellvåk og havørn ut til å være den vanligste rovfuglarten i
Båtsfjordområdet. Vi observerte flere dvergfalk i lavereliggende arealer i umiddelbar nærhet
av Båtsfjord sentrum i løpet av både høst- og vårbefaringene (Bilde 7). Arten ble aldri
observert inne i planområdet og alle individene ble sett helt nede ved havnivå. Det er flere
aspekter ved artens økologiske tilpasninger som tilsier at den ikke vil bli spesielt utsatt for en
vindkraftutbygging i Båtsfjord. Denne lille falken jakter nesten utelukkende på småfugl som
den tar i lav høyde eller på bakken. Selv om byttearter som steinskvett, snøspurv og
heipiplerke av og til blir jaktet på i snaufjellsområder, er dvergfalken i stor grad knyttet til
habitater med et større innslag av høyere vegetasjon. Langs Finnmarkskysten betyr dette i
praksis at dvegfalk stort sett jakter og hekker i bjørkeskogsbeltet i lavereliggende områder.
Dessuten benytter arten seg i mindre grad enn f. eks. tårnfalk av høyere luftlag til å kretse og
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speide etter byttedyr («stilling»)(Dickson 2004), noe som gjør den mindre sårbar for å bli tatt
av rotorblader.

Bilde 7. Dvergfalk sett ved Nordskogen nord for Båtsfjord sentrum i mai 2013. Foto: O.T.
Rannestad.

Nest etter fjellvåk var havørn den rovfuglarten som ble sett oftest i nærheten av planområdet,
og det er sannsynlig at havørn er den arten som vil bli mest påvirket av et eventuelt
vindkraftverk. Datamateriale innsamlet over 10 år på Smøla i Møre og Romsdal fylke viser at
vindkraftutbygginger kan ha negative effekter på havørn gjennom direkte dødelighet, men
primært på grunn av at fuglene forlater territorier som ligger innenfor 500 meters radius fra
vindturbiner (Dahl m. fl. 2012). På Smøla ble vindturbinene montert i et område hvor det før
utbyggingen allerede var etablert mer enn 10 havørnterritorier, og åtte av disse ble forlatt i
løpet av studieperioden, etter all sannsynlighet som følge av utbyggingen av vindparken.
Bestanden av havørn på Smøla har riktignok ikke gått ned etter at vindparken ble bygget, og
dette forklares primært med at øya kontinuerlig mottar havørn fra andre steder (Christensen
2013). Havørn er en typisk «seiler», som ofte kretser i høyere luftlag, og som aktivt bruker
oppdriftsvinder for å vinne høyde. Den er i tillegg stor og ikke så manøvreringsdyktig som de
fleste mindre rovfuglartene. Pearce-Higgins m. fl. (2009) har for eksempel vist at våker har
stor evne til å tilpasse flyveatferd rundt vindturbiner, og dermed unngå sammenstøt med
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rotorblader. I praksis betyr dette at fuglene unngår vindparkområdet. I tilfeller hvor det er
viktige hekkeplasser innenfor utbyggings- og influensområdet vil dette naturligvis ha skadelig
effekt på de påvirkede individene.
Havørn virker ikke å ha de samme egenskapene når det gjelder å unngå sammenstøt med
turbiner (Bevanger m. fl. 2010). I likhet med alle de andre rovfuglartene ved Hamnefjell er
det per i dag ikke mulig å fastslå noen bestandstetthet for havørn her, men det er ingen tvil om
at flere individer holder til langs Båtsfjorden. Arten har i lang tid vært på fremmarsj i
Finnmark, og har blitt en vanlig fugl i mange fjordsystemer i fylket. Informasjon fra
lokalbefolkningen i Båtsfjord varierer fra «veldig lite havørn» til anslag på rundt 50 individer
for Båtsfjorden alene. I tillegg har det blitt anslått at et tilsvarende antall individer holder til i
Syltefjorden i øst. Dette er estimater som det er vanskelig å verifisere, og som umiddelbart
høres unaturlig høye ut. Det bedrives riktignok noe foring av havørner i disse områdene som
tilrettelegging for turister, og det er mye bytte i form av sjøfugl i området. I tillegg er havørn
en art som nyttiggjør seg avfall fra fiskeindustrien. Det er derfor ikke helt utenkelig at det kan
samle seg høye tettheter på visse steder utenfor hekkesesongen.
De fire individene vi observerte i nærheten av planområdet fløy alle i 100-150 meters høyde
nordover langs vestsiden av Båtsfjorden, d.v.s. øst for planområdet. I tillegg ble det med
teleskop observert totalt fem havørn som fløy øst-vest over åpent hav mellom Seibøneset og
Makkaur helt ytterst i Båtsfjorden. Dette kan tyde på at havørn primært bruker kysten som
trekkrute fremfor å krysse over fjellene når den forflytter seg mellom Kongsfjorden i vest og
Syltefjorden i øst. Det vil likevel være svært overraskende hvis ikke en og annen havørn av og
til flyr over Hamnefjell i forbindelse med forflytning til og fra fjordsystemene øst og vest for
Båtsfjorden. I slike tilfeller kan kollisjoner med vindturbiner naturligvis forekomme, men våre
data tilsier at sannsynligheten for dette er lav sammenliknet med f. eks. på Smøla.
De tre havørnene som ble sett i nærheten av planområdet høsten 2012 skrudde alle oppover i
høyere luftlag mens de fløy over fjellskråningen øst for planområdet. Dette viser at de
benytter oppdriftsvinder her når forholdene er tilstrekkelig gunstige. Våren 2013 ble det kun
observert én havørn, og denne fløy over åpent vann nordover langs østsiden av Båtsfjorden
uten å vise tegn til bruk av oppdriftsvinder.
Basert på det eksisterende datagrunnlaget er det vanskelig å spekulere for mye i om
planområdet til Hamnefjell vindkraftverk ligger i en viktig trekkrute for havørn, men våre
data tilsier at det ikke gjør det. Inntrykket er at ørnene trekker mer langs kysten enn over
fjellet. Det må likevel antas at individer som fra tid til annen trekker over Hamnefjellet vil dra
fordel av og benytte oppdriftsvindene langs skråningen øst for planområdet når forholdene
ligger til rette for det.
For havørnas hekkesuksess i området er det lite som tyder på at vindkraftverket vil ha
tilnærmet like stor negativ effekt som eksempelvis på Smøla (Dahl m. fl. 2012). Dette fordi
det per i dag ikke er noen registrerte hekketerritorier for havørn innenfor eller i nærheten av
Hamnefjell.
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5. Konklusjoner
Basert på data innsamlet over totalt 200 observasjonstimer av rovfugler i august/september
2012 og mai/juni 2013, kombinert med relevant litteratur, informasjon i offentlige databaser
og samtaler med lokalbefolkning og rovfugleksperter, kommer vi med følgende konklusjoner
og anbefalinger i forhold til utbygging av Hamnefjell vindkraftverk:


Med unntak av fjellvåk, havørn og dvergfalk ser det ut til å være svært lave tettheter
av rovfugl i og rundt planområdet til Hamnefjell vindkraftverk. Også de tre nevnte
artene ble observert overraskende sjelden.



Det meste av Hamnefjell er svært karrig blokkmark og vil normalt være fattig på
byttearter for rovfugl. Lave tettheter av smågnagere både i 2012 og 2013 kan riktignok
ha medført at færre fugler har oppholdt seg i området enn i et normalår.



Til tross for at vårdelen av feltarbeidet ble utført i to ulike perioder i hekkesesongen
ble det ikke observert hekkende rovfugl. Flere tidligere brukte reir utenfor
planområdet var ubrukte.



Fraværet av potensielle hekkeplasser for rovfugl innenfor selve planområdet tilsier at
eventuelle negative effekter av anleggsfasen for vindkraftverket vil bli små eller
ubetydelige.



Fjellvåk var den eneste rovfuglarten som ble observert godt innenfor planområdet, og
samtlige av disse ble observert i mai 2013. Dette var sannsynligvis individer på
matsøk langs den snøfrie kysten. Ingen av individene viste tegn til å benytte
oppdriftsvinder til kretsing.



Dvergfalk og havørn har normalt sine viktigste jakthabitater utenfor selve
planområdet, og våre observasjoner indikerer heller ikke at planområdet er spesielt
viktig for utnyttelse av oppdriftsvinder eller forflytning mellom habitater for disse
artene. Flere havørn benyttet imidlertid oppdriftsvinder mellom planområdet og
Båtsfjorden, og topografien og beliggenheten til denne fjellsiden tilsier at ørn som
forflytter seg langs og mellom fjordsystemene kan benytte oppdriftsvinder her.



Den geografiske plasseringen og topografien i området tilsier ikke at Hamnefjell er et
spesielt viktig og sentralt område for rovfugltrekk. I de nordligste delene av Norge vil
rovfugltrekk normalt ikke bli så konsentrert som lenger sør i landet. Fjellvåkene som
ble observert i mai 2013 indikerer likevel at det forekommer en viss klumping av
individer i perioder, særlig når vær- og snøforholdene gjør det fordelaktig for fuglene
å forflytte seg og søke næring langs kysten.
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Det kan ikke utelukkes at rovfugltetthetene og trekkaktiviteten over Hamnefjell kan
forandre seg i fremtiden hvis byttedyrtilgangen blir bedre. For å være på den sikre
siden anbefaler vi derfor at utbygger, i den grad det er mulig, unngår å montere
turbiner langt ute mot de bratteste skrentene nord og øst i planområdet.



Eventuelle negative effekter for rovfugl ved utbygging av Hamnefjell vindkraftverk
bør ikke vurderes isolert. Rovfugler er mobile skapninger og fremtiden til
populasjonene bør sammenstilles i et landsdelsperspektiv hvor effektene av all
vindkraftutbygging i regionen vurderes samlet.
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