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I 2009 ble det tildelt konsesjon for utbygging av fire planlagte vindkraftverk i Sør- Rogaland. I 
konsesjonsvilkårene ble det stilt krav om for- og etterundersøkelser av trekkende rovfugl. Kravene må ses i 
sammenheng med at området er viktig for trekkende rovfugl om høsten. 
 
Høsten 2011 ble forundersøkelsene av trekkende rovfugl i og ved planområdene gjennomført. Det ble gjort 
undersøkelser i seks planområder og i ett referanseområde.  For fire av disse, Gravdal, Skinansfjellet, Moi-
/Laksesvelafjellet og Bjerkreim, var rovfugltellingene en del av vilkårene for konsesjonen. Ytterligere to 
planlagte vindkraftverk, omsøkte Stigafjellet og Måkaknuten, ble inkludert som telleområder etter at halve 
tellingene var gjennomført. I tillegg ble det gjennomført tellinger i et referanseområde, like vest for 
planområdet for Skinansfjellet 
 
Tellingene av rovfugl ble gjennomført i perioden 22.8 -11.11. I de fire områdene og i referanseområdet ble 
tellingene gjennomført på 20 dager (95 timer) i perioden 22.8 – 10.11. I de to tilleggsområdene ble 
tellingene gjennomført på 11 dager (54 timer) i perioden 24.9 – 11.11.  
 
Tellingene av rovfugl ble utført fra et fast tellepunkt. Alle observerte rovfugler som ble sett innenfor et 
avgrenset studieområde på 2,4 X 1,6 km ble kartfestet. Det ble likevel registrert rovfugl utenfor dette 
området, men disse ble ikke kartfestet.  
 
Totalt 2982 rovfugler ble registrert i løpet av en telleperiode som omfattet 23 dager. Spurvehauk og 
tårnfalk var de vanligste rovfuglartene, og disse to utgjorde totalt 55 % av materialet. Totalt 15 rovfuglarter 
ble registrert i telleområdet samlet.  
 
Trekket av rovfugl i dette området går på bred front, uten spesielt store konsentrasjoner i noen områder. 
Lokale topografi påvirker til en viss grad tettheten av rovfuglene.  
 
Innenfor studieområdene ble det registrert flest rovfugl i Måkaknuten studieområde og færrest innenfor 
Skinansfjellet studieområde. Forskjellen mellom områdene vurderes som relativt små, og kan delvis 
skyldes metodiske forhold og feilkilder. Dersom kun samtidige tellinger sammenlignes, var det lavest 
observasjonsrate i Stigafjellet studieområde. 
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1 INNLEDNING 

NVE tildelte den 18.12 2009 konsesjon til utbygging av fire vindkraftverk i grenseområdet mellom 
Bjerkreim og Hå kommune, Rogaland. Dette gjelder de planlagte vindkraftverkene Gravdal (Fred 
Olsen), Moi-/Laksesvelafjellet (Statkraft), Skinansfjellet (Norsk Vind Energi) og Bjerkreim (Dalane 
Vind). I anleggskonsesjonen for de aktuelle utbyggingene er det stilt krav om registrering av trekkende 
rovfugl både før og etter utbygging av vindkraftverkene. Dette undersøkelsesprogrammet er nærmere 
beskrevet i kapittel 2.  
 
NVE gav høsten 2011 en positiv innstilling for utbygging av ytterligere to vindkraftverk i området; 
Stigafjellet (Statskog) og Måkaknuten (Lyse Energi). Med tanke på at en eventuell konsesjonstildeling 
trolig ville medføre tilsvarende krav til undersøkelser av trekkende rovfugl som for de fire andre 
prosjektene, ble begge disse planområdene inkludert i undersøkelsen av rovfugl høsten 2011. 
For nærmere beskrivelser av prosjektområdet og rovfugltrekket her vises det til Tysse (2008), som 
oppsummerer tidligere undersøkelser i området. Beliggenheten av de aktuelle vindkraftverkene 
fremgår av figur 1.1. 
 
Ambio Miljørådgivning fikk oppdraget med å gjennomføre forundersøkelsene av rovfugl høsten 2011.  
Undersøkelsen ble lagt opp i samarbeid med firmaet Ecofact as, som deltok med flere tellere. Denne 
rapporten oppsummerer resultatene fra tellingene. 
 

 
Figur 1.1. Beliggenheten av foreløpige turbinpunkter for de seks vindkraftverkene 
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2 METODER OG MATERIALE 

2.1 Føringer  
Undersøkelsen av trekkende rovfugl høsten 2011 ble lagt opp i forhold til spesifikasjoner gitt i 
tilbudsforespørsel datert 14.2. Disse føringene utgjør programmet for undersøkelsen, som inngår som 
et krav i forbindelse med konsesjonstildelingen (brev fra NVE av 30.3 2011). Undersøkelsene høsten 
2011 skulle ha følgende omfang:  
 

- Manuelle trekktellinger i fire utvalgte studieområder i løpet av 20 dager i trekkperioden. 
Studieområdene skal hver dekke ca fire turbinpunkter. Det skal registreres arter, 
passeringsfrekvens, flygeretning, flygehøyde, samt vær- og vindavhengige variasjoner. Det 
skal etterstrebes å finne studieområder som dekker flest mulig potensielle konfliktområder. 
 

- Manuell tellinger i et referanseområde vest for tiltaksområdet i samme periode og med samme 
omfang som i studieområdene. Telling fra referansepunktet skal belyse om antall 
observasjoner faktisk er høyere vest for planområdet. 

 
Undersøkelsene er å betrakte som forundersøkelser av rovfugltrekket, dvs. før vindkraftverkene er 
bygget ut. Tilsvarende undersøkelser planlegges gjennomført etter utbygging. 

 

2.2 Studieområder  
2.2.1 Kriterier for valget av områder 
Med utgangspunkt i føringene fra tiltakshaver/NVE, ble det sommeren 2011 gjennomført befaringer   
for å etablere studieområder og referanseområdet. 
 
Studieområder 
Følgende kriterier ble benyttet for valg av studieområder: 
 

- Samlet sett skal tellinger fra alle studieområdene kunne gi muligheten for å få et representativt 
bilde av rovfugltrekket i hele det aktuelle området 

- Det velges ett studieområde pr. planlagt vindkraftverk. På denne måten vil også områdene 
samlet sett ha en god geografisk spredning. 

- Potensielle konfliktområder i forhold til kollisjonspotensial skal inkluderes 
- Områdene skal ikke være større enn at det er mulig foreta noenlunde sikre geografiske 

lokaliseringer av rovfuglene 
- Områdene skal ikke være mindre enn at de skal inkludere minst fire turbinpunkter og 

tilgrensende areal, innenfor en rimelig avstand fra et sentralt beliggende tellepunkt. For å 
kunne identifisere eventuelle justeringer av flygeretningen på grunn av turbinene, er det viktig 
å inkludere aktuelle innflygningsruter for rovfuglene i studieområdet. 

- Områdene skal være såpass oversiktlige at rovfuglenes bevegelser innenfor området i stor grad 
kan følges fra et fast tellepunkt 

- Studieområdene og skal ha samme størrelse og en fast avgrensning 
- Studieområdene skal omfatte areal som hovedsakelig ligger inne i planområdet for den enkelte 

vindpark 
- Transportavstanden fra bil til tellepunkt skal helst ikke overstige 30 minutter, da lang 

transporttid vil gi begrensninger i forhold til tiden på post. 
 
Med grunnlag i de overnevnte føringer ble det identifisert fire studieområder som ble vurdert som 
noenlunde representative. Dette gjelder studieområder innenfor planområdene for Skinansfjellet, 



6 
 

Bjerkreim, Gravdal og Moi/Laksesvelafjellet vindkraftverk. Etter at tellingen hadde startet høsten 
2011 ble ytterligere to studieområder inkludert, innenfor hhv planområdene for Stigafjellet og 
Måkaknuten vindkraftverk.    
 
Hvert studieområde ble avgrenset til ca 2,4 x 1,6 km, med en øst – vest orientering i lengderetningen. 
En rektangulær avgrensing på studieområdene ble valgt nettopp for å fange opp mest mulig av det sør- 
og nordgående trekket. Noen studieområder inkluderer også begrensede arealer utenfor planområdet 
for det aktuelle vindkraftverket.  
 
Referanseområde ved Matningsdal, utenom planområdene  
I tillegg til studieområder inne i de planlagte utbyggingsområder, var det også stilt krav om å inkludere 
et såkalt referanseområde vest for utbyggingsområdet. Hensikten med å inkludere et slikt område i 
undersøkelsen var å få belyst trekket like utenfor planområdene, samt å fange opp eventuelle endringer 
av trekkruter hos rovfuglene etter utbygging av vindkraftverkene.  
 
Relevante kriterier benyttet for studieområder inne i planområdet ble også brukt for å lokalisere det 
såkalte referanseområdet. Det aktuelle området som ble valgt ut ligger like vest for planområdet for 
Skinansfjellet vindkraftverk. Valget falt på dette området på grunn av beliggenheten i randsonen til 
planområdet. Eventuelle større unnvikelser hos rovfuglene som en følge av utbygginger av 
vindparkene, vil trolig kunne berøre dette området. 
 
Også for det aktuelle referanseområdet ble det etablert fire turbinpunkter, slik at registreringene i størst 
mulig grad kunne sammenlignes med studieområdene inne i planområdet.  
 
Referanseområdet omfatter til en viss grad tilsvarende landskap og naturtyper som i deler av 
utbyggingsområdet, men er også preget av jordbruksarealer. Området ble gitt samme størrelse og 
utforming som de andre seks områdene. 
 
Selv om området betegnes som et referanseområde, vil rovfugltrekket i dette området teoretisk sett vil 
kunne bli indirekte påvirket av utbyggingen. Slik sett er området ikke å betrakte som et 
referanseområde. 
 
Beliggenhet av studieområder og referanseområdet 
Figur 2.1 illustrerer beliggenheten av de seks studieområdene og referanseområdet. Rektanglene viser 
korrekt beliggenhet og utforming av områdene. Sentralt innenfor områdene ligger tellepunktet. 
 
Som det fremgår av figuren, er det noe overlapp mellom studieområdet Skinansfjellet og 
referanseområdet Matningsdal. Overlappen ligger imidlertid stort sett utenfor planområdet for 
Skinansfjellet. Det såkalte referanseområdet, dvs. Matningsdal, ble lagt så tett opptil Skinansfjellet for 
å få belyst om eventuelle unnvikelser etter utbygging vil føre til større trekk gjennom dalgangen vest 
for Skinansfjellet. Dersom sør- og nordgående rovfugler bøyer av mot vest for å unngår 
vindkraftverkene, er dette området ved Matningsdal et aktuelt område å fange opp slike bevegelser. 
Overlappen i studieområder mellom Matningsdal og Skinansfjellet vil kunne gi gode muligheter å 
fange opp eventuelle unnvikelser fra begge studieområdene her.  
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Figur 2.1. Beliggenhet og avgrensing av studieområder og referanseområdet (Matningsdal) 
 

2.2.2 Beskrivelser av referanseområdet og studieområder 
 
Referanseområdet Matningsdal  
Referanseområdet dekker arealer i en grønn og grunn dalgang vest for planområdet for Skinansfjellet 
vindkraftverk. Innenfor referanseområdet, som har samme størrelse som studieområdene, inngår det 
betydelige arealer med dyrka mark i et landskap som ellers er preget av kystlynghei. Tellepunktet 
ligger sentralt i dalgangen, med bra oversikt over store deler av dalgangen, spesielt i nordlig retning. 
Fra tellepunktet er det vid og stort sett uskjermet utsikt i sektoren N – Ø og SØ (figur 2.4), dvs. inn 
mot planområdene for Moi-/Laksesevelafjellet, Skinansfjellet og Bjerkreim vindkraftverk. Bortsett fra 
planområdet for Skinansfjellet, er imidlertid avstandene betydelige (5-10 km), og mindre rovfugler vil 
normalt ikke bli oppdaget på slike avstander.  
 
Innenfor referanseområdet er det variert topografi, og spesielt sør for tellepunktet, hindrer 
terrengskjerminger fri sikt. Referanseområdet vurderes likevel som relativt oversiktlig, men overhøyde 
og terrengskjerminger vil, som i studieområdene, skape utfordring i forhold til lavt flygende rovfugler. 
 
Naturtypene i referanseområdet skiller seg fra studieområdene ved at innslaget av dyrka mark er 
betydelig her.  
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Figur 2.2. Referanseområdet”, med tellepunktet markert  
 
 
 

 
Figur 2.3. Utsyn fra tellepunktet ved Matningdal, retning SV 
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Figur 2.4. Utsyn fra tellepunktet ved Matningdal, retning SØ 
 
 
Skinansfjellet studieområde 
Studieområdet for Skinansfjellet (figur 2.5) ble lagt til den sørvestlige delen av planområdet, og 
tellepunktet ligger kun 500 meter fra tellepunktet som ble benyttet i 2007 (se Tysse 2008). 
Tellepunktet ble flyttet sør for målemasta, mens det i 2007 lå nord for målemasta. Hensikten med å 
senke punktet var å redusere terrengbakgrunnen, som gjerne vanskeliggjør rovfuglenes oppdagbarhet. 
 
I vest strekker studieområdet seg noe utenfor planområdet for vindkraftverket, og omfatter begrensede 
arealer i dalgangen med jordbrukslandskap. Innenfor studieområdet er det ellers stort sett kystlynghei, 
men med noen jordbruksteiger i kanten av området. Høydene innenfor studieområdet ligger stort sett 
på mellom 150 og 220 moh. 
 
Fra tellepunktet i studieområdet for Skinansfjellet vindkraftverk er det fritt og vidt utsyn i alle 
retninger unntatt mot nord og nordvest. I denne retningen er frisynet begrenset til 500 – 1000 meter.  
 
Topografien innenfor studieområdet er såpass variert at rovfugl kan være vanskelig å oppdage 
innenfor de mange små dalgangene innenfor studieområdet.  
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Figur 2.5. Avgrensing av Skinafjellet studieområde, med tellepunktet markert 
 
 

 
Figur 2.6. Utsyn fra tellepunktet i Skinansfjellet, retning SV  
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Figur 2.7. Utsyn fra tellepunktet i Skinansfjellet, retning Ø 
 
 
Moifjellet studieområde 
Studieområdet i planområdet for Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk (figur 2.8) dekker arealer i den 
vestlige delen av planområdet, dvs. vest for høyeste punkt i planområdet, Urdalsnipa. 
 
Selve tellepunktet ligger på et lite høydedrag ca 1 km sørvest for tellepunktet fra 2007. Fra  
tellepunktet er det oversikt over stort sett hele studieområdet, selv om et høydedrag skjermer for 
innsyn til de helt nordligste deler av området.  
 
Studieområdet dekker arealer på tvers av Moifjellet, dvs. fra sørvendt til nordvendt liside av platået. 
Utstrekningen av studieområdet i øst - vest retning omfatter store deler av planområdet vest for 
Urdalsnipa.  
 
Studieområdet på Moifjellet er topografisk variert, men med relativt slake linjer i den sørlige og 
sørvestlige delen av området (figur 2.9). Likevel er det også innenfor dette området høydevariasjoner 
som skaper utfordringer med å lokalisere lavt flygende rovfugler. Tellepunktet ligger også noe høyere 
enn det meste av terrenget i studieområdet. 
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Figur 2.8. Avgrensing av Moifjellet studieområde. med tellepunktet markert 
  
 

 
Figur 2.9. Utsyn fra tellepunktet på Moifjellet, retning SV 
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Figur 2.10. Utsyn fra tellepunktet på Moifjellet, retning Ø  
 
 
Bjerkreim studieområde 
Studieområdet for Bjerkreim vindkraftverk (figur 2.11) ligger i den sørøstlige delen av planområdet. 
Studieområdet ligger overveiende innenfor planområdet for Bjerkreim vindkraftverk, men  
den sørlige delen av studieområdet berører planområdet for Gravdal vindkraftverk. 
 
Tellepunktet ligger på en liten høyde i et område som veksler mellom dalganger og høydedrag (figur 
2.13). Fra tellepunktet er der bra oversikt over de fire turbinpunktene, og relativt uskjermet utsyn i 
sektoren NØ -SØ – SV. Mot vest og nord skjermer nærliggende høydedrag noe for de lange 
siktlinjene. Da studieområdet er topografisk variert og tellepunktet ligger høyt, er det også her  
utfordringer med å lokalisere rovfugl som flyr lavt i dalgangene. 
 
Store deler av studieområdet består av kystlynghei, men med noe småvokst skog (både naturskog og 
kulturskog) i forsenkninger og sørhellinger av høydedrag. 
 
Tellepunktet som ble benyttet i 2011 ligger ca 1 km nordvest for det punktet som ble benyttet i 2007. 
Tellepunktet ble flyttet pga av at planområdet var redusert siden 2007, samt at det nye punktet lå 
gunstigere til i forhold til de fire utvalgte turbinpunktene. 
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Figur 2.11. Avgrensing av Bjerkreim studieområde, med tellepunktet markert 
 
 

 
Figur 2.12. Utsyn fra tellepunktet i Bjerkreim studieområde, retning SØ  
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Figur 2.13. Utsyn fra tellepunktet i Bjerkreim studieområde, retning NV  
 
 
Gravdal studieområde 
Studieområdet i planområdet for Gravdal vindkraftverk (figur 2.14) ligger i den sørlige delen av 
planområdet. Studieområdet omfatter stort sett arealer som ligger innenfor planområdet, men det er 
også inkludert mindre arealer i dalgangene sør og øst for planområdet.  
 
Planområdet for Gravdal vindkraftverk er topografisk meget variert, og studieområdet representerer 
dette bra. I hele området veksler små høydedrag med forsenkninger og små dalganger. Bortsett fra noe 
skog i Ognadalen, helt sør i studieområdet, er studieområdet stort sett treløst. Naturtypen 
karakteriseres som kystlynghei, men betydelige arealer består av berg i dagen. Det store innslaget med 
vegetasjonsfrie arealer gir området et skrint og goldt inntrykk.  
 
Tellepunktet i studieområdet ligger på et lite høydedrag. Fra dette punktet er det stort sett uskjermet 
utsyn mot sør og øst (figur 2.16). Mot nord og vest skjermer lokale høydedrag, men det er likevel 
sektorer med lange siktlinjer også her.  
 
Ved en misforståelse, så ble det under feltarbeidet benyttet tre turbinpunkter som ikke samsvarer med 
en oppdatert layout. Disse tre er likevel presentert som turbinpunkter i kapittel 3 (se figur 3.39), for at 
registreringene skal være sammenlignbare med andre studieområder. Det vil trolig uansett bli 
endringer av turbinpunkter frem mot den endelige layout for en utbygging, både i Gravdal og i andre 
planområder. 
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Figur 2.14. Avgrensing av Gravdal studieområde, med tellepunktet markert 
 

 
Figur 2.15. Utsyn fra tellepunktet i Gravdal studieområde, retning N  
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Figur 2.16. Utsyn fra tellepunktet, retning S  
 
 
Måkaknuten studieområde 
Studieområdet i planområdet for Måkaknuten vindkraftverk (figur 2.17) ligger i den nordlige delen av 
planområdet. Studieområdet omfatter stort sett arealer som ligger innenfor planområdet, men det er 
også inkludert mindre arealer i dalgangene sør og øst for planområdet.  
 

 
Figur 2.17. Avgrensing av Måkaknuten studieområde, med tellepunktet markert 
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Planområdet for Måkaknuten vindkraftverk er topografisk meget variert, og studieområdet 
representerer dette bra. I hele området veksler små høydedrag med forsenkninger og små dalganger. 
Naturtypen karakteriseres som kystlynghei, men betydelige arealer består av berg i dagen. Det store 
innslaget med vegetasjonsfrie arealer gir området et skrint og goldt inntrykk.  
 
Tellepunktet i studieområdet ligger på et lite høydedrag. Fra dette punktet er det stort sett uskjermet 
utsyn mot sør og øst. Mot nord og vest skjermer lokale høydedrag, men det er likevel sektorer med 
lange siktlinjer også her. De fire turbinpunktene er godt synlige fra tellepunktet, selv om en av dem 
ligger i en relativt smal sektor med utsyn. 
 
Stigafjellet studieområde 
Studieområdet i planområdet for Stigafjellet vindkraftverk (figur 2.18) ligger i den midtre delen av 
planområdet. Studieområdet omfatter stort sett arealer som ligger innenfor planområdet, men det er 
også inkludert mindre arealer i dalgangene sør og nord for dette.  
 
Planområdet for Stigafjellet vindkraftverk er topografisk meget variert. Området har noe mer skog enn 
i andre studieområder, men dette er representativt for planområdet for vindkraftverket. 
 
Tellepunktet i studieområdet ligger på et lite høydedrag sentralt i områder. Fra dette punktet er det 
stort sett uskjermet utsyn mot øst og sørvest, men høydedragene der det er planlagt vindturbiner 
hindrer de lange siktelinjene i flere andre retninger.  
 

 
Figur 2.18. Avgrensing av Stigafjellet studieområde, med tellepunktet markert  
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2.3 Feltmetodikk   
2.3.1 Registreringer på kart og skjema   
I forkant av tellingene ble det utarbeidet en metodemanual med beskrivelser av de aktuelle  
studieområdene, transportruter til tellepunktene og hvordan selve tellingene skal gjennomføres. Bruk 
av standard kart og skjema for tellingene ble beskrevet i manualen. 
 
Det ble lagt opp til å benytte et topografisk fargekart i A 3 format i målestokk 1: 6600 for  
nedtegninger av flygeruter for rovfuglene. De aktuelle kartene er presentert under beskrivelsene av 
områdene i kapittel 2.2.  
 
Alle synlige flygeruter for rovfugler som beveget seg inne i studieområdet ble kartfestet. Det  
ble gjort et unntak for stasjonære fugler som var knyttet til området, som stillende tårnfalker. Disse   
ble registrert ved første gangs observasjon, og ble til en viss grad fulgt for å unngå dobbel- og  
trippelregistreringer.  
 
Selv om det var fokus på rovfugler i studieområdet, ble det også lagt opp til registreringer av rovfugl 
utenfor dette avgrensede studieområdet. Dersom slike rovfugler ikke beveget seg inn i studieområdet, 
ble det kun gjort anmerkninger av flygeretninger i kartkanten.  
 
Det ble utarbeidet et standard registreringsskjema som ble benyttet i felt. Følgende parametre ble 
registrert for hver enkelt rovfugl eller gruppe av rovfugler: 
 

- Løpenummer (fortløpende). Nummeret observasjonen ble tildelt på skjemaet ble også ført på 
kartet. 
 

- Tidspunkt . Tidspunktet for første observasjon og siste observasjon av rovfuglen ble ført ned. 
Rovfugler som beveger seg i studieområdet ble fulgt til de passerte kartkanten og/eller kom ut 
av syne. Rovfugler som kun ble observert utenfor studieområdet, ble det brukt mindre tid på.  

 
- Art. Alle rovfugler ble forsøkt bestemt til art. Dersom dette ikke var mulig, ble det identifisert 

de til nærmeste gruppe, som for eksempel kjerrhauk, ørn, våk med mer. Der det var to 
alternative arter som var aktuelle, ble fuglen ført til disse kategoriene, som for eksempel 
dvergfalk/tårnfalk eller musvåk/sivhauk. 

 
- Alder. I den grad det var mulig, ble aldersbestemming gjennomført. Normalt ble det skilt 

mellom årsunger og eldre fugler, men for ørner var det også aktuelt å skille flere 
alderskategorier. Noen arter, som hønsehauk og vandrefalk, er stort sett greie å bestemme i 
felt, da disse har tydelige forskjeller i drakt mellom årsunge og eldre fugler. Arter som musvåk 
og spurvehauk, samt hunnfarge tårnfalker er vanskeligere å aldersbestemme. 

 
- Flygehøyde. Ble inndelt i tre kategorier:   

1) Under 50 meter over bakken, dvs. stort sett under aktuell rotorhøyde 
2) 50 – 150 meter over bakken, dvs. i aktuell rotorhøyde 
3) Over 150 meter over bakken, dvs. over rotorhøyde 
 
Der en rovfugl ble registrert i flere høydelag, ble det gitt fortløpende tall for de 
aktuelle høydelag, for eksempel 1, 3, 2 osv. Videre ble det lagt opp til å registrere 
flygehøyde der rovfuglene beveget innenfor 100 meter fra turbinpunktene. 

 
- Kommentarer. I kommenterfeltet ble det gitt utfyllende tekst om atferd med mer.  
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2.3.2 Feltutstyr   
Det ble stilt følgende krav til utstyr for deltakende personell: Håndkikkert, teleoskop, jaktradio, 
klokke, kart, skjema og blyant/kulepenn 

 

2.4 Personell  
Totalt sett deltok 13 tellere under registreringene høsten 2011. Mannskapet som ble benyttet høsten 
2011 besto av stort sett erfarne tellere med god kjennskap til de aktuelle rovfuglene og 
rovfugltellinger. I det faste tellekorpset på seks personer, deltok fem av dem i de tilsvarende 
undersøkelsene i 2007 (se Tysse 2008). Fire av tellerne i 2011 var nye i forhold til undersøkelsen i 
2007. 
 
Følgende tellere deltok under tellingene høsten 2011 (antall telledager i parentes): Toralf Tysse (18 
dager), Rune Søyland (17), Roy Mangersnes (15), Leif Appelgren (14), Bjarne Oddane (12), Svein 
Imsland (12), Svein-Ivar Eliassen (10), Ulla Ledje (8), Annlaug Meland (6), Bjørn-Tore Rekve Seim 
(3), Gunnar Skjærpe (3), John Grønning (2) og Hallgeir Fisketjønn (2).  
 

2.5 Materiale 
Tellingene høsten 2011 ble gjennomført i løpet av totalt 23 dager. De fem opprinnelige 
studieområdene, Skinansfjellet, Moi/Laksesvelafjellet, Gravdal, Bjerkreim og Matningsdal ble dekket 
på totalt 20 dager i perioden 22.8 – 10.11. Fra og med 24.9 og frem til siste telledag (11.11) ble 
studieområdene på Stigafjellet og Måkaknuten inkludert i tellingene, og disse områdene ble dekket på 
totalt 11 dager. Figur 2.19 gir en oversikt over aktuelle telledager og antallet timer pr. post. 
 
Valget av telledager var i stor grad værbestemt (se under 2.6), men også til en viss grad relatert til 
tilgjengelig tellemannskap. Det ble gjennomført relativt få tellinger i helgene, da det var problemer 
med å oppdrive nok folk til å få gjennomført tellinger.  
 

 
Figur 2.19. Telledager og timer på post høsten 2011 
Figurforklaring: Røde søyler illustrerer tellinger på kun de fem opprinnelige telleområdene, blå viser samtidig 
telling i alle syv studieområdene, mens svarte omfatter tellinger kun på Måkaknuten og Stigafjellet. 
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2.6 Værforhold 
De dårlige værforholdene høsten 2011 var hovedgrunnen til at tellingene ble skjøvet inn i november 
måned. Ved nærmeste værstasjon, Søyland (like N for undersøkelsesområdet), ble det registrert 
nedbør på 20 av 31 dager i august (64,5 %), 27 av 30 dager i september (90 %), 23 av 31 dager i 
oktober (74 %) og 7 av de 11 (63,6 %) første dagene i november. Tellingene ble avsluttet den 11.11. 
Figur 2.20 illustrerer fordelingen av nedbør i telleperioden ved den aktuelle værstasjonen. 
 

 
Figur 2.20. Registrert nedbør kl. 7 ved Søyland værstasjon 
Dager merket med kryss under søylene var telledager og dager med 0 ble det ikke gjennomført tellinger  
 
 
Nedbør demper erfaringsmessig trekket av rovfugl (Alerstam 1982), noe som også var tilfelle i det 
aktuelle undersøkelsesområdet. Dette ble også bekreftet gjennom stikkprøver i det aktuelle området.  
I tillegg til nedbør, var det enkelte dager også utfordringer knyttet til for sterk vind og tåke. Sistnevnte 
fenomen skapte problemer under flere dager i slutten av september, og på en telledagene (28.9) måtte 
tellingen avblåses på grunn av at tåka ikke lettet om formiddagen. 
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3 RESULTATER 

I det følgende omfatter begrepet telleområde alle de arealer der det ble registrert rovfugl. Dette arealet 
inkluderer de avgrensede og kartfestede studieområdene (se under kapittel 2) samt arealer utenfor 
disse. For sammenlignings skyld er også referanseområdet Matningsdal benevnt som studieområde (et 
kartfestet og avgrenset område) og telleområde.    

3.1 Trekkforløp og artsutvalg i et samlet telleområde 
3.1.1 Trekkets forløp  
Under tellingene høsten 2011 ble det registrert totalt 2 982 rovfugler. Tellingene ble gjennomført 
under stort sett bra værforhold, men på noen av dagene var det noe tåke eller sterk vind. Vinder fra 
stort sett alle retninger var representert under tellingene, men sørlige og østlige vinder preget været. På 
en av dagene (28.9) var det så mye tåke at tellingene ble avblåst uten at rovfugl ble observert. 
 
Figur 3.1 illustrerer totalt antall registrerte rovfugler for hver telledag. Materialet som er lagt til grunn 
inkluderer alle registrerte rovfugler, både innenfor og utenfor studieområdene. Dager med samtidige 
tellinger fra 2 (1.10, 8.10 og 11.11), 5 og 7 områder er inkludert. Figuren tar ikke hensyn til ulikheter i 
dekningsgrad, noe som betyr at de enkelte dagene ikke kan sammenlignes fullt ut. Disse forhold er det 
korrigert for i figur 3.2, som viser timesnittet for registrert rovfugl for de samlede områder som da ble 
talt de aktuelle dagene. 
 

 
Figur 3.1. Totalt registrerte rovfugl for alle telleområder. Antall telleområder som var inkludert på de enkelte 
dagene fremgår av X-aksen. Den 28.8 ble det ikke registrert rovfugl pga tåke, og denne datoen er derfor utelatt 
fra materialet. 
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Figur 3.2. Registrerte rovfugler pr.time for et samlet telleområde de aktuelle dagene  
 
Figur 3.2 viser en gradvis økning av timerate for registrerte rovfugler fra første telledag (22.8) og frem 
til og med 2.9. De siste seks dagene av august ble det ikke gjennomført tellinger grunnet dårlig vær. 
Ingen tellinger ble heller gjennomført helga 3 - 4.9, selv om trekkforholdene var gode.  
 
Perioden 4.9 - 15.9 (som var neste telledag) var preget av dårlig vær. Den 15.9 var det fremdeles ikke 
spesielt gode trekkforhold, med innslag av regn. Denne dagen ble det også registrert betydelig færre 
rovfugler enn den 2.9. Dagen etter, fredag den 16.9, var været betydelig bedre, og trekket tok seg opp. 
Lørdag 17.9 ble det ikke gjennomført telling, på tross av at trekkforholdene fremdeles var gode.  
 
I perioden frem til 1.10 ble det gjennomført tellinger på enkelte dager. Nedbør og lavtrykk preget den 
første delen av perioden, men fra og med 28.9 til og med 2.10 var det høyere trykk og fint vær. Tåke 
var imidlertid et stort problem under denne perioden. På flere av dagene lettet ikke tåka helt før langt 
utpå dagen, og tåke lå tett over havet langt utpå dagen. Tåka hindret oppvarningen av lufta over land, 
og i mangel på vind gav dette meget begrensede oppdriftsforhold for termikkbaserte rovfugler. 
 

3.1.2 Artsfordeling 
Under tellingene høsten 2011 ble det registrert totalt 15 arter dagrovfugl. Alle arter som hekker i 
Norge og/eller opptrer regelmessig her, ble observert.  
 
Figur 3.3 illustrerer fordelingen av observerte rovfugl pr. art høsten 2011. Søylene viser at de to små 
rovfuglene tårnfalk og spurvehauk utgjorde totalt ca 55 % av materialet. Arter med over 100 
observasjoner (individobservasjoner) var ellers kongeørn, havørn, vandrefalk, myrhauk og musvåk. 
Av rødlistede rovfugler ble sivhauk (VU), myrhauk (VU), vepsevåk (VU), fiskeørn (NT), jaktfalk 
(NT) og hønsehauk (NT) observert.  
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Figur 3.3. Fordeling av observerte rovfugl pr. art høsten 2011. Merk at gruppen kjerrhauker her er ført til 
myrhauk 
 
Figur 3.4 illustrerer andelen av de registrerte rovfuglene som ble sett utenfor studieområdene. Figuren 
viser at det er store artsforskjeller, noe som trolig har sammenheng med flere forhold, blant annet 
oppdagbarhet, trekkruter, skyhet, tilfeldigheter mm.  For eksempel vil en liten og lavtflygende rovfugl 
som dvergfalk være vanskelig å oppdage på lengre hold i dette landskapet. En annen liten rovfugl, 
tårnfalk, vil normalt være lettere å oppdage en dvergfalk på tilsvarende avstand. I motsetning til 
dvergfalk, utnytter gjerne tårnfalken termikken og skrur seg opp. På flere av dagene høsten 2011 var 
det imidlertid ikke spesielt gode termikkforhold, noe som til en viss grad forklarer en lav andel utenfor 
studieområdene.  
 
En annen art som ble registrert hyppigere i studieområdene enn utenfor var myrhauk. Arten er en 
utpreget lavt flygende rovfugl, og baserer seg liten grad på termikkflygning under trekket i dette 
området. Figuren viser ellers at en stor andel av kategoriene ”ubestemt” og ”kjerrhauker” er registrert 
utenfor studieområdene. Dette har åpenbart sammenheng med bestemmelsesproblemer på grunn av 
stor avstand fra observatøren. Merk derfor at for artsbestemte myrhauker er der relativt få 
registreringer utenfor studieområdene.  
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Figur 3.4. Prosentvis andel av aktuelle rovfugler som ble registrert utenfor studieområdene.  
Tallene nederst på figuren er totalt registrerte av arten/gruppen innenfor telleområdet 
 

3.2 Trekkforløp og artsutvalg i et samlet studieområde 
Studieområder er kartfestede og avgrensede områder som det ble fokusert på under tellingene av 
rovfugl. Hvert enkelt område er beskrevet og illustrert under kapittel 2.  
 

3.2.1 Trekkets forløp  
Totalt 1651 rovfugler ble registrert innenfor studieområdene i løpet av tellingene høsten 2011. Dette 
utgjør ca 55 % av det totale materialet for tellingene. Figur 3.5 illustrerer fordelingen av registrerte 
rovfugler på de 22 dagene med registreringer. Diagrammet viser tilsvarende fordelingen som i 
telleområdet (se figur 3.1), men med tydelige avvik for noen av dagene. For telleområdet totalt var det 
de tre dagene 6.9, 12.10 og 13.10 som fremhevet seg med flest registrerte rovfugler. I studieområdene 
ble imidlertid flest rovfugl registrert den 1.10, da det kun var tellinger i to av studieområdene. Da ble 
det registrert 122 og 58 rovfugler under 7 timers telling i hhv. Måkaknuten og Stigafjellet 
studieområder. Nest ”beste” dag var 29.9, da 161 rovfugler ble registrert under 5 timers telling i alle 
syv studieområder. 
 
Forskjellen mellom studieområdene og telleområdene kan delvis forklares med samtidig gode trekktall 
av tårnfalk og spurvehauk innenfor studieområdene. Dette er små rovfugler som i dette landskapet er 
lettere å oppdage nært enn fjernt.  Den 1.10 skiller seg ellers ut som en betydelig trekkdag for 
spurvehauk og tårnfalk, og en stor andel av disse ble sett innenfor studieområdene for Måkaknuten og 
Stigafjellet. 
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Figur 3.5. Totalt registrerte rovfugl pr trekkdag for studieområdene samlet. Antallet studieområder inkludert 
fremgår av X-aksen. Den 28.8 ble det ikke registrert rovfugl pga tåke, og denne datoen er derfor utelatt fra 
materialet 
 

3.2.2 Artsfordeling  
Totalt 13 rovfuglarter ble registrert innenfor studieområdene. Kun vepsevåk (8 registreringer) og 
sivhauk (2) ble ikke observert innenfor studieområdene. Fordelingen på registrerte arter fremgår av 
figur 3.6. 
 
Spurvehauk og tårnfalk var antallmessig dominerende innenfor studieområdene, og disse artene 
utgjorde samlet sett vel 61 % av alle registrerte rovfugler innenfor studieområdene. Hele 65 % av alle 
registrerte tårnfalker ble sett innenfor studieområdene. Andelen dvergfalker innenfor studieområdene 
var enda høyere, da 27 av 33 registrerte fugler ble sett innenfor studieområdene. Den høye registrerte 
andelen for disse tre små rovfuglene innenfor studieområdene kan først og fremst forklares med større 
oppdagbarhet inne i studieområdene enn utenfor. 
 
Relativt få musvåker ble registrerte innenfor studieområdene, en andel av ca 40 % av totaltallet. Dette 
skyldes at arten i stor grad trakk vest for telleområdene høsten 2011.  
 
Andelen av artsbestemte ørner som ble registrert innenfor studieområdene ligger noe under snittet for 
rovfugler samlet. Kun 40 % av totalt registrerte havørner ble sett innenfor studieområdene, mens 50 % 
av kongeørnene ble sett her. Det må bemerkes at mange av de ørnene som ble sett innenfor 
studieområdene, også beveget seg utenfor disse under samme observasjon. 
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Figur 3.6. Fordelingen av registrerte arter. Merk at 7 observasjoner av ”kjerrhauk” er ført til myrhauk 
 

3.3 Artenes forekomst  
3.3.1 Spurvehauk  
Spurvehauk var den vanligste rovfuglen i telleområdet gjennom hele høsten, med totalt 951 registrerte  
fugler. Dette antallet utgjør ca 32 % av det totale materialet i telleområdene. I studieområdene utgjør 
andelen ca 33 % av materialet.  
 
Spurvehauk ble registrert trekkende enkeltvis eller i småflokker på inntil 10 individer. Spurvehaukene 
som beveget seg gjennom telleområdene hadde en overveiende sørlig eller nordlig trekkretning, men 
topografi påvirket til en viss grad de lokale flygeretningene. Totalt 42 % av flygningene ble registrert 
under rotorhøyde, mens hhv 33 og 25 % av haukene ble registrert i hhv høydesone 2 og 3. På gode 
termikkdager, som 1.10, skrudde flere individer seg opp i stor høyde.  
 
De fleste dager lå andelen spurvehauk overveiende på mellom 25 og 35 % av registrerte rovfugler i 
telleområdene. Innenfor telleområdet for Skinansfjellet utgjorde spurvehauk størst andel av materialet, 
med hele 38 % av materialet. Tilsvarende dårligst var Moifjellet, der kun 20 % av rovfuglene var 
spurvehauk.  
 
Figur 3.7 illustrerer antall registrerte spurvehauker pr. time/område for telleområder og studieområder. 
Figuren viser at timeraten var desidert størst den 1.10, da det var et omfattende trekk av rovfugl i 
telleområdene. Selv om det kun ble gjennomført tellinger i to områder, må det antas at timeraten kan 
være representativ for hele telleområdet.  
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Figur 3.7. Registrerte spurvehauker pr. time/telleområde 
 
I de fem faste telleområdene ble flest spurvehauk registrert innenfor telleområdet Matningsdal 
(referansepunktet), med totalt 212 registrerte fugler. Telleområdet for Moifjellet hadde færrest 
registrerte spurvehauker, med kun 88 fugler. I de fem faste studieområdene (inkludert Matningsdal, 
som er referanseområdet) ble det sett flest spurvehauker i Bjerkreim (101) og færrest på Moifjellet 
(62). Figur 3.8 illustrerer timerate for spurvehauker innenfor de ulike telle- og studieområdene. I 
telleområdene var det høyest observasjonsrate av spurvehauk i Matningsdal og lavest fra Moifjellet. 
Innenfor studieområdene var det derimot høyest rate fra Måkaknuten, men også her var Moifjellet 
dårligst.   
 

 
Figur 3.8. Timerater for observerte spurvehauker i telle- og studieområder 
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3.3.2 Tårnfalk  
Tårnfalk var en vanlig forekommende art frem til og med 1.10, men etter dette var arten kun sporadisk 
forekommende i området. Tallmessig var 2.9 den beste dagen, da 137 tårnfalker ble registrert innenfor 
de fem faste telleområdene. Den 1.10 var trolig den beste trekkdagen for arten, men da ble kun to 
områder dekket. Begge de to dagene utmerket seg med svake vinder. Den 2.9 var det overskyet og flau 
vind fra SV, mens det den 1.10 var klart, varmt og svake vinder fra S og SØ.  
 
Registrerte tårnfalker trakk stort sett i sørlige retninger eller ble sett stillende. Trekkhøyden var 
overveiende under rotorhøyde, men på dager med god termikk ble det registrert et betydelig antall som 
skrudde seg opp i større høyder.  
 
Figur 3.9 viser timeraten for registrerte tårnfalker pr. område for aktuelle telledager. Som det fremgår 
av figuren var det høyest timesnitt for tårnfalk den 2.9 og 1.10, med 5,5 tårnfalk pr. time/område. 
Frem til 1.10 var tårnfalk like tallrik som spurvehauk i telleområdene. Samlet sett utgjorde arten vel 23 
% av alle registrerte rovfugler. 
 

 
Figur 3.9. Registrerte tårnfalker pr. time/område 
 
I telleområdene ble det registrert flest tårnfalker på Moifjellet (135), men også Gravdal, Matningsdal 
og Måkaknuten hadde bra forekomster av tårnfalk.  
 
Også i studieområdene ble det sett flest tårnfalk på Moifjellet, med 106 registrerte fugler. Færrest 
tårnfalker ble registrert innenfor studieområdet for Skinansfjellet og Stigafjellet, med hhv 37 og 25 
registrerte tårnfalker. 
 
Figur 3.10 viser at det var høyeste timesnitt innenfor telleområdet for Måkaknuten, med 2 tårnfalker 
pr. time for telledagene. Laveste timesnitt i telleområder ble registrert i Bjerkreim, med 0,7 tårnfalker 
pr. time for hele telleperioden.  
 
Måkaknuten hadde den desidert høyeste timeraten for tårnfalk av de syv studieområdene, med 1,9 
registrerte tårnfalker pr. time. Dette betyr at så godt som alle tårnfalker som ble observert fra dette 
tellepunktet, ble registrert innenfor studieområdet. Skinansfjellet hadde den laveste timeraten for 
tårnfalk av studieområdene, med 0,4 tårnfalker. 
 
Totalt 61 % av flygningene for arten ble registrert i høydesone 1, mens 29 % ble registrert i 
rotorhøyde. 
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Figur 3.10. Timerater for observerte spurvehauker i telle- og studieområder 
 

3.3.3 Musvåk 
Som under tellingene i 2007 (se Tysse 2008), var musvåk også i 2011 den tredje tallrikeste rovfuglen i 
telleområdene. Relativt færre våker ble imidlertid registrert i 2011, selv om det korrigeres for en 
lengre telleperiode i 2007. Det totale antallet registrerte våker høsten 2011 ble 326, men i dette 
materialet ligger noen dobbeltellinger. Det ble ellers registrert 70 ubestemte våker gjennom høsten, og 
det må antas at de fleste av disse gjelder musvåk.  
 
Musvåk ble registrert gjennom stort sett hele trekkperioden, men trekket ebbet ut etter midten av 
oktober. Det foreligger trolig noen få registrering av lokale musvåker, men stort sett er kun trekkende 
fugler inkludert i materialet.  
 
Det var størst bevegelser av musvåk i den vestlige delen av telleområdet, og spesielt mange ble 
registrert i og vest for studieområdet i Matningsdal (referanseområdet). Trolig trakk det en del musvåk 
nærmere kysten som ikke ble fanget opp under tellingene.  
 
Musvåkene trakk i stor grad i nordlig retning, uavhengig av vindretninger. Dette mønsteret 
sammenfaller med erfaringene fra 2007. En stor andel av musvåkene var lavt flygende, dvs. under 
rotorhøyde. Dette var spesielt tydelig under friske motvinder, da våkene utnyttet terrenget i større 
grad, og fløy lavt. Musvåk ble imidlertid registrert trekkende i alle høydesjikt, med 35 % i sone 1, 30 
% i sone 2 og 34 % i sone 3. 
 
Frem til midten av oktober ble det daglig registrert 2 - 30 musvåker innenfor det samlede telleområdet.  
Den 12. og 13.10 var det imidlertid mer betydelige bevegelser av trekkende musvåk, med hhv 113 og 
66 registrerte fugler. Figur 3.11 viser at timeraten for musvåk pr. telle- og studieområde for de to 
dagene var betydelig høyere enn resten av telledagene. 
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Figur 3.11. Registrerte musvåker pr. time/telleområde 
 
Flest musvåker ble registrert fra telleområdet Matningsdal, med totalt 108 registrerte. Også Gravdal 
hadde bra tall med musvåk, med 73 registrerte fugler. Færrest musvåker ble sett fra tellepunktet 
Stigafjellet (7). Innenfor studieområdene ble det registrert totalt 131 musvåker, dvs. vel 40 % av 
totalmaterialet. 
 
Figur 3.12 viser at Matningsdal hadde høyest timesnitt for alle telleområder, med vel 1,1 musvåk pr. 
time gjennom telleperioden. Laveste snitt ble registrert på Stigafjellet og Måkaknuten, med hhv 0,13 
og 0,23 musvåk pr. time på de aktuelle telledagene. Fordelingen i studieområdene viste noenlunde 
tilsvarende fordeling som i telleområdet totalt.  
 

 
Figur 3.12. Timerater for observerte musvåker i telle- og studieområder 
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Gjennom hele trekkperioden ble musvåkene registrert i smågrupper på to eller flere individer.  
Den største flokken ble registrert den 12.10, da en gruppe på 15 individer ble sett trekkende gjennom 
området. Den 12.10 ble 34 % av alle musvåker som ble sett under høsten, registrert. 
 

3.3.4 Havørn  
Som under tellingene i 2007 (se Tysse 2008), var havørn også i 2011 den fjerde tallrikeste rovfuglen i 
undersøkelsesområdet. Totalt 207 havørner ble registrert innenfor totalt telleområde under høsten, 
mens 79 (38 %) av disse ble registrert innenfor studieområdene.  
 
Da undersøkelsesområdet berører 2-3 territorier for arten, vil en betydelig del av materialet omfatte 
lokale fugler. Figur 3.13 viser imidlertid at antallet registrerte havørner øket noe gjennom høsten, noe 
som indikerer innsig av nye individer. Dette ble også dokumentert gjennom individbestemmelsen av 
havørner. I første delen av høsten ble det ikke registrert årsunger i området, mens i siste delen av 
høsten ble årsunger sett stadig hyppigere. Materialet omfatter likevel et betydelig innslag med 
registreringer av de samme individene. Det reelle antallet individer som frekventerte området gjennom 
høsten omfatter trolig et tosifret tall. 
 
Havørn ble overveiende registrert i lave høyder, men under perioder med god oppdrift og noe vind, ble 
de hyppig registrert i høydesone 3. Fordelinger innenfor studieområdene viser at 36 % ble registrert i 
høydesone 1, 32 % i 2 og 32 % i høydesone 3.  
 
Som det fremgår av figur 3.13, ble havørn registrert gjennom hele telleperioden, selv om arten ikke ble 
sett på enkelte dager. Da arten erfaringsmessig er mest aktiv under perioder med noe vind, kan 
fraværet av observasjoner tilskrives lokale værforhold.  
 

 
Figur 3.13. Registrerte havørner pr. time/telleområde 
 
I de fem faste telleområdene ble færrest havørner registrert i telleområdet for Skinansfjellet (11) og 
flest innenfor Bjerkreim (44). Innenfor studieområdene var det et tilsvarende mønster som i 
telleområdene, med færrest registreringer innenfor Skinansfjellet (4). Flest havørner ble imidlertid 
registrert innenfor studieområdet for Gravdal (og ikke Bjerkreim, som i telleområdet samlet), med 19 
fugler.  
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Figur 3.14 viser registrerte timerater for havørn i de ulike telle- og studieområdene. Relativt sett var 
det i telleområdene høyest observasjonsfrekvens på Stigafjellet (0,49 havørn pr. time), og lavest 
innenfor telleområdet på Skinansfjellet (0,12 pr. time). I studieområdene var det høyest 
observasjonsfrekvens på Stigafjellet (0,3 havørn pr. time), og lavest innenfor telleområdet på 
Skinansfjellet (0,04 pr. time) – dvs. samme mønster som i telleområdet totalt.  
 
Forskjellen mellom telleområdene og studieområdene kan ha sammenheng med næringsruter og/eller 
forskjeller i oppdagbarheten fra telleposten. Det kan likevel ikke utelukkes at telleposter med 
eksponert beliggenhet har ført til at ørnene har søkt seg bort fra deler av studieområdet. 
 

 
Figur 3.14. Timerater for observerte havørner i telle- og studieområder 
 

3.3.5 Kongeørn  
Under høsten ble det registrert totalt 160 kongeørner innenfor telleområdet og 80 innenfor 
studieområdene. På papiret var dermed arten den femte tallrikeste arten i undersøkelsesområdet. Som 
med havørn, så kamuflerer tallene at flere av observasjonene gjelder samme individer. Da det samlede 
telleområdet berører to hekketerritorier for arten, vil en viss andel av registreringene gjelde 
territoriehevdende ørner. Det ble imidlertid registrert et betydelig innsig av unge ørner i den siste delen 
av høsten, noe figur 3.15 indikerer. Figuren viser ellers at kongeørn ble registrert gjennom hele 
telleperioden, men flere av disse observasjonene omfattet som nevnt territorielle fugler. På enkelte 
dager i august og september ble arten ikke sett, men dette kan ha sammenheng med dårlige 
oppdriftsforhold for arten.  
 
De fleste kongeørner som ble registrert i telleområdet ble bestemt til unge fugler. De første årsungene 
ble sett i begynnelsen av oktober, men de fleste observasjoner omfattet eldre ungfugler. Inniblant ble 
det registrert innslag av utfargete, eldre fugler – delvis i territorialflukt.  
 
Flere individer ble registrert da de streifet gjennom området, helst i krets. Flygemønsteret indikerte 
ikke reell trekkdrift i noen bestemte retninger. Flere av kongeørnene synes å være knyttet til området 
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gjennom næringssøk. Det aktuelle undersøkelsesområdet huser relativt stor tetthet av sau, noe som kan 
ha betydning for ørnenes relativt stasjonære forekomst. 
 
Kongeørnene ble overveiende registrert i lave høyder, men under perioder med god oppdrift og noe 
vind, ble de hyppig registrert i høydesone 3. Fordelinger innenfor studieområdene viser at 45 % ble 
registrert i høydesone 1, 36, % i 2 og 19 % i høydesone 3.  
 
Det er ikke fullt ut sammenfall mellom studieområder og telleområder når det gjelder kongeørn. I siste 
delen av telleperioden ble det sett relativt flere ørner utenfor studieområdene, slik det fremgår av figur 
3.15. På de siste to telledagene ble alle kongeørner sett utenfor studieområdene. Det er usikkert om 
dette skyldes tilfeldigheter, eller om det er årsakssammenheng her. Det kan ikke utelukkes at visse 
individer (og fra visse populasjoner) hos en såpass sky art som kongeørn unnvek studieområdene på 
grunn av at det er mennesker til stede. 
 

 
Figur 3.15. Registrerte kongeørner pr. time/område 
 
Innenfor de faste telleområdene var det færrest registreringer av kongeørn innenfor telleområdet for 
Matningsdal (4) og flest innenfor Moifjellet (43). Innenfor studieområdene var det noe avvik fra 
telleområdet samlet. Det var færrest registreringer i studieområdet for Bjerkreim (4) og flest innenfor 
Stigafjellet (24).  
 
Figur 3.16 viser den relative observasjonsfrekvens for kongeørn i telle- og studieområder. I 
telleområdene var det relativt sett høyest observasjonsfrekvens for Stigafjellet (0,6 kongeørn pr. time), 
og lavest for Matningsdal (0,12 pr. time). Også i studieområdene var det høyest observasjonsfrekvens 
på Stigafjellet (0,45 kongeørn pr. time), men her var det Bjerkreim som hadde lavest rate, med 0,04 pr. 
time.  
 
Som med havørn, er det fra noen observasjonsposter stor forskjell i timerate mellom telleområder og 
studieområder, mens for andre områder er liten forskjell. Trolig er dette systematiske forskjeller som 
har sammenheng med observasjonspostens beliggenhet.  
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Figur 3.16. Timerater for observerte kongeørner i telle- og studieområder 
 

3.3.6 Myrhauk  
Myrhauk var vanlig forekommende innenfor telleområdet fra midten av september til midten av 
oktober, men arten ble registrert i omtrent hele telleperioden. Totalt 122 artsbestemte myrhauker ble 
registrert i telleområdet, og hele 92 (75 %) av dem ble registrert innenfor studieområdene.  I tillegg ble 
det registrert 35 fugler som ble bestemt til gruppen kjerrhauk. Det er sannsynlig at alle, eller et 
betydelig flertall av dem, var myrhauk.  
 
Høyeste dagstall for myrhauk i telleområdet ble registrert den 16.9, 30.9, 12.10 og 13.10, med 18 og 
19 fugler. Timesnittet var imidlertid like høyt den 1.10, da kun to områder ble talt. I den aktuelle  
perioden var det tilsynelatende et jevnt trekk med myrhauk gjennom telleområdene. Fuglene var ofte 
enslige, men trakk også i små grupper. Få fugler ble registrert med tilhold i området, og de fleste 
myrhaukene passerte raskt gjennom telleområdet, mange av dem mot nord eller vest. En stor andel av 
myrhaukene kom inn fra øst og sørøst, og trakk videre i retning nord, nordvest og vest. På noen dager, 
som 1.10, gikk trekket i større grad i retning sørvest. 
 
De fleste myrhauker ble sett i høydelag 1, dvs. under rotorhøyde. På dager med gode oppdriftsforhold 
ble arten imidlertid ved flere anledninger sett skru i stor høyde. Den relative fordelingen på de tre 
høydesjiktene var 59 % i høyde 1, 28 % i sone 2 og 13 % i høydesone 3.  
 
Sammenlignet det med undersøkelsene i 2007, ble det registrert ca 30 % høyere timerater for 
myrhauker i 2011. Dette har trolig sammenheng med artens gode ungeproduksjon i Skandinavia i 
2011. Også på trekkstedet Falsterbo ble det registrert betydelige flere myrhauker i 2011 enn normalt 
(Nils Kjellén, pers. medd.). 
 
Figur 3.17 viser den relative forekomsten av myrhauk i telle- og studieområdene gjennom høsten.  
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Figur 3.17. Registrerte myrhauker pr. time/område 
 
I de faste telleområdene var det flest registreringer av myrhauk innenfor telleområdet for Matningsdal 
(24) og færrest for Gravdal (6). I telleområdet for Måkaknuten ble det imidlertid registrert flest 
myrhauker (29), på tross av at området ble talt på betydelig færre dager enn i de fem faste 
telleområdene. Innenfor studieområdene var det noe avvik fra telleområdet samlet. Det var færrest 
registreringer i studieområdet for Gravdal (6) og flest innenfor Måkaknuten (24). 
 
Figur 3.18 viser den relative observasjonsfrekvensen for myrhauk i telle- og studieområder. Høyest 
observasjonsfrekvens var det innenfor Måkaknuten telleområde, med 0,55 registrerte myrhauk pr. 
time.  Det nærliggende telleområdet Stigafjellet hadde nest høyest frekvens, med 0,42 myrhauker pr. 
time. Det er sannsynlig at noen av disse myrhaukene ble registrert i begge områder. I Gravdal ble alle 
de seks myrhaukene registrert innenfor studieområdet, noe som gir et snitt på 0,06 myrhauker pr. time 
gjennom høsten. 
 

 
Figur 3.18. Timerater for observerte myrhauker i telle- og studieområder 
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3.3.7 Vandrefalk   
Vandrefalk ble registrert i telle- og studieområdene gjennom hele høsten. Materialet omfatter totalt 
156 fugler, med 97 (62 %) av dem innenfor studieområdene. Minst tre lokale hekkende par bruker 
telleområdet, og materialet reflekterer trolig i stor grad bevegelser av hekkefugler og deres årsunger. 
Det er usikkert hvor stort omfang det var av trekkende falker, da slike individer ikke vil ha betydelig 
forskjellig atferd fra de lokale fuglene. Det er vanlig at trekkende vandrefalker oppholder seg i 
”matfatet” på Jæren før de trekker videre sørover (egne erfaringer).  
 
Vandrefalk er en art som gjerne utnytter termikken under flukt, men er også aktiv under perioder uten 
god oppdrift. Arten ble sett i alle høydelag, men oppholdt seg mye i høydesjikt 1 og 2. Ofte ble arten 
sett under aktiv jakt eller som mobber av større rovfugler og ravn. Den relative fordelingen av 
vandrefalk på de tre høydesjiktene var 35 % i høyde 1, 39 % i sone 2 og 26 % i høydesone 3.  
 
Figur 3.19 viser timeraten for observerte vandrefalker i telle- og studieområdene gjennom høsten. 
Bortsett fra den 1.10, er det ikke noen datoer som skiller seg spesielt ut. Den 1.10 ble det registrert et 
betydelig trekk av rovfugl i området, men det er usikkert om materialet på vandrefalk reflekterer reelt 
trekk eller kun større aktivitet grunnet gode termikkforhold. Figuren indikerer ellers en klar økning av 
vandrefalker fra august og frem mot midten av september. Dette kan sammenfalle med en viktig 
trekkperiode for spesielt for årsungene, som det ble sett relativt mye av i denne perioden.  
 
Høyeste dagstall for vandrefalk i telleområdet var den 1.9, da 20 vandrefalker ble registrert. I 
studieområdene ble det registrert et maksimaltall den 1.10, med 11 vandrefalker. Det er verd å merke 
seg at kun to områder ble talt denne dagen.  
 
 

 
Figur 3.19. Registrerte vandrefalker pr. time/område 
 
 
Figur 3.20 viser den relative forekomsten av vandrefalk i telle- og studieområdene gjennom høsten. 
Som figuren viser var det høyest observasjonsfrekvens av vandrefalker innenfor telleområdet for 
Matningsdal, med totalt 47 registrerte vandrefalker. Dette er et noe mer fuglerikt område enn de andre 
telleområdene, noe som delvis kan forklare forekomsten av vandrefalk her. Telleområdet for Gravdal 
var det området med lavest observasjonsfrekvens av vandrefalk, med kun 6 registrerte falker. 
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For studieområdene var det høyest observasjonsfrekvens på Måkaknuten og lavest i Gravdal. For 
Måkaknuten ble alle registrerte vandrefalker sett innenfor studieområdet. Størst avvik mellom studie- 
og telleområdet for vandrefalk var det i Matningsdal. 
 

 
Figur 3.20. Timerater for observerte vandrefalker i telle- og studieområder 
 

3.3.8 Hønsehauk   
Materialet på hønsehauk omfatter totalt 56 fugler, med 29 (52 %) av dem registrert innenfor 
studieområdene. Hønsehauk ble registrert i telle- og studieområdene gjennom hele høsten, men med 
en viss økning i observasjonsmengden fra og med slutten av september. Det er kjent to hekkeplasser 
for arten nær to av studieområdene, noe som kan reflekteres i observasjonene i den første delen av 
høsten. Minst tre hekkepar (og deres årsunger) antas å bruke det samlede telleområdet. 
 
Registrerte hønsehauker ble sett med relativt lik fordeling på de tre, med 36 % i sone 1, 34 % i sone og 
30 % i høydesone 3.  
 
Figur 3.21 viser timeraten for observerte hønsehauker i telle- og studieområdene gjennom høsten.  
Observasjonsfrekvensen varierer en del fra dag til dag, og er overveiende lav. Økningen i 
observasjonsfrekvens fra og med slutten av september vitner om innslag av hønsehauker utenfra. 
Den 1.10, 13.10 og 2.11 fremhever seg som dager med en del aktivitet av hønsehauk, men 
observasjonsfrekvensen er likevel ikke høyere enn fra 0,30 – 0,50 hønsehauk pr. time. 
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Figur 3.21. Registrerte hønsehauker pr. time/område 
 
Figur 3.22 viser den relative forekomsten av hønsehauk i telle- og studieområdene gjennom høsten. 
Som figuren viser var det høyest observasjonsfrekvens av hønsehauk innenfor telleområdet for 
Stigafjellet. Studieområdet og de nære deler av det øvrige telleområdet på Stigafjellet er i større grad 
skogdekt enn andre telleområder, noe som delvis forklarer forekomsten av hønsehauk her. Videre er 
det en lokal hekkeplass i området, og noen av observasjonene omfatter åpenbart lokale hekkefugler. 
 

 
Figur 3.22. Timerater for observerte hønsehauker i telle- og studieområder 
 
Materialet på hønsehauk er imidlertid lite, og tilfeldigheter kan slå ut på kurvene. Moifjellet fremhever 
seg ellers med svært få observasjoner av arten, og kun en hønsehauk ble sett i telleområdet på denne 
lokaliteten. Dette kan forklares med at telleområdet for Moifjellet er høyt beliggende, uten noen for 
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skog. Hønsehauk er gjerne knyttet til lavereliggende områder med skog og kulturlandskap, selv om 
arten også kan bevege seg i stor høyde under gode oppdriftsforhold.  
 

3.3.9 Fjellvåk   
Materialet på fjellvåk omfatter totalt 43 fugler, med 28 (65 %) registrert innenfor studieområdene.  
Arten ble stort sett ikke observert innenfor telleområdene før i slutten av september, da det var 
tydelige trekkaktivitet hos arten. Fjellvåk ble observert helt frem til tellestopp, noe som vitner om 
trekket ikke var avsluttet. Arten trakk enkeltvis eller i små grupper på inntil 5 fugler, hovedsakelig i 
vestlig, nordvestlig eller nordlig retning. De fleste observerte fjellvåkene hadde tydelige 
trekkbevegelser, og stasjonære individer ble knapt sett i området.  
 
Registrerte fjellvåker ble overveiende registrert i høydelag 1. Samlet sett er observasjonene fordelt 
med 45 % i sone 1, 32 % i sone 2 og 24 % i sone 3.  
 
De fuglene som ble aldersbestemt var unge individer. 
 
Figur 3.23 viser timeraten for observerte fjellvåker i telle- og studieområdene gjennom høsten.  
Før 8.10 ble arten knapt registrert innenfor telleområdene, men etter dette var det noe trekk av arten på 
enkelte dager. Det ble ikke observert tosifrede tall med fjellvåk på noen av dagene, og 
observasjonsfrekvensen for et samlet telleområde lå ikke høyere enn vel 0,3 fjellvåk pr/time på noen 
dager (figur 3.23).  
 

 
Figur 3.23. Registrerte fjellvåker pr. time/område 
 
Figur 3.24 viser den relative forekomsten av fjellvåker i telle- og studieområdene gjennom høsten. 
Flest fjellvåk ble registrert innenfor telleområdene for Stigafjellet, men også Matningsdal og 
Bjerkreim har relativt høye tall. I studieområdet for Måkaknuten ble det kun registrert en fjellvåk, noe 
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som gir den laveste observasjonsfrekvens av alle områder. Materialet er imidlertid så lite at få fugler 
kan gi store utslag.  
 
Innenfor studieområdene var det størst observasjonsfrekvens innenfor Matningsdal, Moifjellet og 
Bjerkreim..  
 

 
Figur 3.24. Timerater for observerte fjellvåker i telle- og studieområder 
 

3.3.10 Dvergfalk  
Totalt 33 dvergfalker ble registrert innenfor telleområdene, og hele 27 av disse (82 %) ble sett 
innenfor studieområdene. Materialet på arten er såpass lite at det er vanskelig å trekke sikre 
konklusjoner om trekkforløp og mønster. Trolig har tilfeldigheter også slått ut, slik at figurene 3.25 og 
3.26 må tolkes med forsiktighet. 
 
Spesielt i første delen av høsten var det trolig et visst innslag av lokale hekkefugler, da voksne 
individer ble sett relativt hyppig. Ved flere anledninger ble en voksen hann sett med aggressiv atferd 
ovenfor andre rovfugler i et av studieområdene. Noen årsunger ble også bestemt, men flertallet av 
dvergfalker ble ikke artsbestemt. Ca 55 % av flygningene for arten ble registrert i høydesone 1, 28 % i 
sone 2 og 17 % i sone 3.  
 
Dvergfalk ble registrert i stort sett hele telleperioden, men etter 14.10 ble kun tre fugler sett. Det ble i 
begrenset grad registrert direkte trekk, og trolig var flertallet av fuglene lokale hekkefugler og 
trekkfugler som drev næringssøk. Som det fremgår av figur 3.25 var det høyest observasjonsfrekvens 
den 2.9 og 24.9. Om dette indikerer trekktopper eller er mer tilfeldige utslag, er vanskelig å si. 
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Figur 3.25. Registrerte dvergfalker pr. time/område 
 
 
Flest dvergfalker ble sett innenfor telleområdet for Skinansfjellet, der alle de syv fuglene ble sett 
innenfor studieområdet. Innenfor telleområdet på Måkaknuten ble kun en dvergfalk sett under 
tellingen.  
 

 
Figur 3.26. Timerater for observerte dvergfalker i telle- og studieområder 
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3.4 Resultater for studieområder 
3.4.1 Totaltall  
Resultatene viser at det er store ulikheter mellom de ulike telleområdene, og til dels også mellom 
studieområdene.  Figur 3.27 illustrerer registrerte rovfugl pr. time fra tellepunktene, inndelt i følgende 
områder: 
 

- Telleområder. Dette området inkluderer det aktuelle studieområdet og arealer utenfor dette 
der rovfugl er registrert. 
 

- Studieområder. Et avgrenset område på 1,6 x 2,4 km, med tellepunktet sentralt plassert. 
Arealet på studieområdet er på ca 3,9 km2.  

 
- Indre sone. Gjelder et område som dekker 500 meter fra tellepunktet, dvs. et areal på 0,785 

km2.     
 
Figur 3.27 viser at det er registrert mest rovfugl fra tellepunktet i Matningsdal, som er det såkalte 
referanseområdet. Kartregistreringene viser at det fra dette punktet ble registrert spesielt mye rovfugl 
som passerte vest for selve studieområdet. Selve studieområdet for dette punktet fremhevet seg ikke 
tilsvarende (se figur 3.27). 
  
Tellingene under ett viser et snitt på 7 rovfugler pr. time for hele telleområdet, men innenfor 
studieområdet var det i underkant av 3 fugler pr./time. Snittet for hele telleområdet var omtrent det 
dobbelte av det som ble registrert i 2007 (Tysse 2008). 
 

 
Figur 3.27. Timerater for rovfugl innenfor telleområder, studieområder og indre sone, alle tellinger 
 
Blant alle studieområder var det Måkaknuten som hadde størst registrert tetthet av rovfugl, med vel 5 
rovfugl pr/time. Skinansfjellet var det studieområdet med færrest observasjoner av rovfugl, med vel 2 
rovfugl pr. time. 
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Sammenlignes kun studieområdene, er det med unntak av Måkaknuten, ingen områder som fremhever 
seg med relativt lave eller høye tettheter. Innenfor studieområdet Måkaknuten ble det registrert 1,8 
(Matningsdal) – 2,4 (Skinansfjellet) ganger mer rovfugl pr. time enn i de andre studieområdene. De 
seks andre studieområdene skiller seg lite fra hverandre, og faktisk er avviket mellom ”dårligste” og 
”beste” område kun på 0,7 rovfugl/time. I en total telleperiode på 94 timer (for fem av områdene) 
utgjør dette 66 rovfugler. 
 
Figur 3.27 illustrerer også forskjeller mellom områdene for den indre sonen, dvs. 500 meter fra 
tellepunktet. Hensikten med å inkludere denne sonen er at dette området vil gi resultatene fra et 
område der rovfuglene lett kan oppdages uten bruk av kikkert. Videre vil normalt denne sonen gjerne 
ha mindre terrengskjerming enn i områder fjernere fra tellepunktet. Også for denne sonen er det 
Måkaknuten som fremhever seg med desidert mest registrerte rovfugler. Innenfor denne sonen på 
Måkaknuten ble det registrert minimum to flere rovfugler pr. time sammenlignet med de andre 
studieområdenes indre soner. 
 
Samtidige tellinger 
En mer korrekt sammenligning av områdene vil være om kun resultatene fra samtidige telledager 
presenteres, Figur 3.28 viser et timesnitt for områdene for de syv dagene det ble gjennomført 
samtidige tellinger. Dette materialet inkluderer ikke den store trekkdagen 1.10, da det kun ble talt 
rovfugler på Måkaknuten og Stigafjellet.  
 
Ved kun å bruke resultater fra samtidige telledager, blir forholdene mellom de enkelte områdene noe 
endret. I telleområdet er det fremdeles mest rovfugler registrert fra referansepunktet i Matningsdal, 
men forskjellene i forhold til flere av de andre områdene er nå redusert. Samme forhold gjelder for 
studieområdene, der forskjellene mellom området med høyeste timerate, Måkaknuten, og de andre 
områdene nå er blitt mindre. Dersom kun samtidige tellinger legges til grunn, ble det i studieområdet 
for Måkaknuten registrert 1,1 (Matningsdal) – 2,1 (Stigafjellet) ganger mer rovfugl innenfor 
studieområdet for Måkaknuten enn i de andre studieområdene.  
 
I den indre sonen, dvs. 500 meter fra tellepunktet, er det fremdeles et betydelig høyere timerate for 
Måkaknuten enn for de andre områdene. Med samtidige tellinger var den absolutte forskjellen mellom 
det beste (Måkaknuten) og dårligste (Stigafjellet) studieområdet 73 rovfugler.  
 

 
Figur 3.28. Timerater for rovfugl innenfor telleområder, studieområder og indre sone, samtidige tellinger 
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Innenfor studieområdene ble totalt sett ca 48 % av rovfuglene registrert i høydesone 1, 32 % i 
høydesone 2 og 20 % i høydesone 3. Fordelingene mellom områdene fremgår av figur 3.29, mens 
fordelingen hos den enkelte art fremgår under kapitlene 3.1 – 3.10. 
 

 
Figur 3.29. Prosentvise registreringer av rovfugler i de tre høydesonene for hvert av studieområdene 
Høydesone 1 går fra 0 til 50 meter over bakken, sone 2 fra 50 – 150 og sone 3 gjelder høyder over 150 meter 
over bakken.  
 
 
3.4.2 Studieområdet Matningsdal (referanseområdet) 
I det følgende betegnes også referanseområdet i Matningsdal som et studieområde. 
 
Totalt 273 rovfugler ble registrert innenfor studieområdet for Matningsdal høsten 2011. Dette er nest 
høyeste tall for alle studieområder, kun to færre enn Måkaknuten. Tolv av de 13 rovfuglartene som ble 
registrert i studieområdene, ble sett innenfor studieområdet for Matningsdal. 
 
Figur 3.30 illustrerer den kvantitative fordelingen av registrerte rovfugler innenfor det aktuelle 
studieområdet. Som i de fleste andre studieområder, var spurvehauk tallrikeste rovfugl også i 
Matningsdal, med 32 % av totalmaterialet. Dette er omtrent samme andel som ble registrert i for alle 
studieområder samlet (33 %).  
 
Studieområdet Matningsdal fremhever seg ellers med flest registrerte vandrefalk (24) og musvåk (50) 
av alle studieområdene. En del trekkende myrhauk berørte også dette studieområdet, spesielt i den 
vestre delen av området. 
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Figur 3.30. Antallet av registerte arter i studieområdet for Matningsdal. Merk at 3 ubestemte kjerhauker  
er ført til gruppen myrhauk 
 
Som det fremgår av figur 3.31, som viser geografiske fordeling av registrerte rovfugler i 
studieområdet, var det en viss konsentrasjon av observerte rovfugler i den nordlige – og nordvestlige 
delen av området. Dette området omfatter høyderygger som er godt synlighet fra tellepunktet. 
Området synes å ha en kanaliserende funksjon for rovfugltrekket i dette området. Utenom dette 
området, var det en viss konsentrasjon av rovfugl i den østre delen av studieområdet, ved Matningsdal.  
 

 
Figur 3.31. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet 
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Det var ellers relativt bra spredning på rovfugl innenfor studieområdet, noe som vitner om et 
studieområde der rovfuglene beveger seg på bred front.  
 
Figur 3.31, samt tilsvarende kart for de andre områdene, viser også noe arealer utenfor selve 
studieområdet. Dette betyr at strekene ikke er ført til kartkanten. 

 

3.4.3 Skinansfjellet 
Innenfor studieområdet for Skinansfjellet ble det registrert totalt 201 rovfugler gjennom høsten. Totalt 
11 rovfuglarter ble registrert innenfor dette studieområdet. 
 
Som det fremgår av figur 3.32, var spurvehauk den vanligste arten i området, med ca 42 % av alle 
registrerte rovfugler. Dette gir studieområdet for Skinansfjellet den høyeste andelen registrerte 
spurvehauker blant alle studieområdene.  
 
I tillegg til høy andel av spurvehauk fremhevet området seg med relativt mange registrerte 
dvergfalker.  
 
Det er ellers påfallende få ørner registrert innenfor dette studieområdet, med lavest andel av havørn og 
nest lavest av kongeørn blant alle studieområder. Dette reflekteres også gjennom observasjonsraten for 
de to artene, som er lav for Skinansfjellet (se figur 3.14 og 3.16). 
 
To av totalt seks fiskeørner som ble registrert innenfor studieområdet ble sett i dette studieområdet 
 

 
Figur 3.32. Antallet av registerte arter i studieområdet for Skinansfjellet. Merk at 2 ubestemte kjerhauker  
er ført til gruppen myrhauk 
 
Figur 3.33 viser den geografiske fordelingen av observerte rovfugler innenfor studieområdet. Det er 
registrert en viss konsentrasjon av rovfugler rundt høydedragene sør i studieområdet, og til dels også i 
tilknytning til tellepunktet. Få rovfugler er registrert i områdene øst i studieområdet. Det er usikkert 
om disse forskjellene reflekterer reelle forskjeller i tetthet eller om det er et resultat av ulikheter i 
oppdagbarhet. 
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Figur 3.33. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet 
 
Figur 3.34 illustrerer en artsvis fordeling av rovfugl som ble registrert innenfor en 100 meters sone fra 
turbinpunktene. Denne sonen vurderes som en potensiell kollisjonssone dersom rovfuglene beveger 
seg i rotorhøyde. I studieområdet for Skinansfjellet ble totalt 59 rovfugler registrert i 100 meters 
sonen.  
 
Figur 3.35 viser at passeringsfrekvensen ved de utvalgte fire turbinpunktene ikke er spesielt 
forskjellig. Det ble registrert hhv. 13, 19, 12 og 15 for turbinnummer 1- 4. 
 
I studieområdet for Skinansfjellet ble knappe 32 % av rovfuglene registrert i sone 2, dvs. i en 
potensiell kollisjonshøyde. Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 
27 % av rovfuglene som ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele 
vindkraftverket, vil dette bety at det under telleperioden passerte 4,0 rovfugl pr. turbin innenfor en 
sone med potensiell kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,042 rovfugler pr. time/turbin innenfor en 
potensiell kollisjonssone. Spurvehauk og tårnfalk utgjorde samlet sett ca 64 % av materialet i 100 
meters sonen for de fire turbinpunktene. 
 
Det må presiseres at tallene ovenfor ikke på noen måte representerer sannsynlige kollisjonstall for 
rovfugl. Det er godt dokumentert at rovfugl har høy unnvikelsesrate i forhold til vindturbiner, typisk 
godt over 95 % (se for eksempel Whitfield og Madders 2006). 
 
Dersom det kun tas med selve rotorsonen, som vil være ca 50 meter ut fra turbinskaftet, vil dette gi ca 
halverte tall i forhold til det som er beskrevet ovenfor. Det må ellers legges til grunn at 
grunnlagstallene for dette regnestykket er beheftet med en del feilkilder. Dette betyr at det ikke kan 
utelukkes at den reelle passeringsfrekvensen er høyere enn det som fremgår her. Dette gjelder for alle 
utbyggingsområdene. Samtidig må det presiseres at den registrerte timeraten kun gjelder telleperioden, 
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og kan ikke overføres til hele høsten. Det må antas at en timerate for passerende rovfugl høsten sett 
under ett er betydelig lavere, da telledagene ble valgt ut med grunnlag i gode værforhold. 
 

 
Figur 3.34. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene  
 

 
Figur 3.35. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
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3.4.4 Måkaknuten 
Totalt 275 rovfugler ble registrert innenfor studieområdet for Måkaknuten. Selv om området kun ble 
dekket på 11 dager (mot 20 for de fem faste områdene), ble flest rovfugler registrert her.  
 
Totalt 11 arter rovfugl ble registrert innenfor studieområdet under tellingene (figur 3.36). Tårnfalk og 
spurvehauk utgjorde samlet sett 63 % av materialet, og tårnfalk alene sto for 36 %.  Måkaknuten 
fremhever seg ellers med høyeste antall av myrhauk (24) av alle studieområder, og både havørn og 
kongeørn var vanlig forekommende i området.  
 
Den 1.10 ble totalt 122 rovfugler registrert innenfor dette studieområdet, noe som var desidert 
dagsrekord for alle studieområder høsten 2011. Alle bortsett fra 3 fugler ble sett innenfor 
studieområdet denne dagen. Det må presiseres at det kun ble gjennomført tellinger fra Måkaknuten og 
Stigafjellet den 1.10. Materialet fra den 1.10 utgjør hele 45 % av alle registrerte rovfugler innenfor 
Måkaknuten studieområde. Dette vitner om at den 1.10 ikke var helt representativ for trekket i 
området. 
 

  
Figur 3.36. Antallet av registerte arter i studieområdet for Matningsdal 
 
Figur 3.37 viser at den geografiske fordelingen av registrerte rovfugler i studieområdet for 
Måkaknuten er meget ujevn. En stor andel av rovfuglene ble registrert på sørsiden av selve 
Måkaknuten, høyeste punktet i området. Tellepunktet ligger med betydelig overhøyde i forhold til 
store deler av studieområdet, noe som kan ha hatt betydning for fordelingen av observerte rovfugl 
innenfor studieområdet. Trolig er det derfor slik at større deler av studieområdet er underrepresentert 
hva gjelder registreringer. 
 
Figur 3.38 illustrerer en artsvis fordeling av rovfugl som ble registrert innenfor en 100 meters sone fra 
turbinpunktene. Denne sonen vurderes som en potensiell kollisjonssone dersom rovfuglene beveger 
seg i rotorhøyde. I studieområdet for Måkaknuten ble totalt 58 rovfugler registrert i 100 meters sonen.  
Det bemerkes at 16 av 24 registrerte myrhauker i dette studieområdet passerte innenfor 100 meters 
sonen for fire turbinpunkter. Av disse 16 ble hele 9 registrert innenfor 100 meters sonen for ett av 
turbinpunktene, nr. 1 (se figur 3.39). Den relativt store andelen av myrhauker ved noen av 
turbinpunktene kan forklares med at arten er lettere å oppdage her.   
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Figur 3.37. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet 
 

 
Figur 3.38. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene  
 
Figur 3.39 viser at registrerte passeringer ved de utvalgte fire turbinpunktene var noe forskjellig 
mellom punktene. Det ble registrert hhv. 25, 5, 10 og 19 passeringer innenfor sonen for turbinnumrene 
1 - 4. Det er usikkert om den store forskjellen mellom punktene er reell eller om forskjeller i 
oppdagbarhet kan forklare dette.  
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I studieområdet for Måkaknuten ble ca 27 % av rovfuglene registrert i sone 2, dvs. i en potensiell 
kollisjonshøyde. Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 14 % av 
rovfuglene som ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele 
vindkraftverket, vil dette bety at det under telleperioden passerte 2,1 rovfugl pr. turbin innenfor en 
sone med potensiell kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,038 rovfugler pr. time/turbin innenfor en 
potensiell kollisjonssone.  
 
Spurvehauk og tårnfalk utgjorde samlet sett ca 45 % av materialet innenfor 100 meters sonen for de 
fire turbinpunktene. 
 

 
Figur 3.39. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
 

3.4.5 Stigafjellet 
Totalt 156 rovfugl ble registrert innenfor studieområdet for Stigafjellet, noe som gir nest høyeste 
timerate for alle studieområder (men se figur 3.28 for samtidige tellinger). Ti ulike arter ble registrert i 
dette studieområdet. 
 
Figur 3.40 viser antallet av registrerte arter innenfor studieområdet for Stigafjellet. Spurvehauk var 
den desidert tallrikeste rovfuglen i området, med totalt 56 registrerte fugler og 37 % av materialet.  
De 25 registrerte tårnfalkene utgjorde ikke mer enn 16 % av totalmaterialet for studieområdet, noe 
som gir laveste andel for alle studieområder. 
 
Havørn og kongeørn ble hyppig sett over studieområdet Stigafjellet. Begge arter ble sett hyppigere her 
enn i noen andre studieområder. Samlede oppføringer på kongeørn var 24, mens 16 havørner ble 
registrert innenfor området. Det må presiseres at dette ikke gjelder individer, da materialet omfatter 
flere registreringer av de samme individ. 
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Figur 3.40. Antallet av registerte arter i studieområdet for Stigafjellet 
 
Den geografiske fordelingen av registreringene i studieområdet fremgår av figur 3.41. Figuren viser at 
det var en viss konsentrasjon av rovfugl ved høydedraget Stigafjellet. Dette kan ha sammenheng med 
topografiske ledelinjer og gunstige oppdriftsforhold under sørlige vinder.  
 
I et lavereliggende område nordøst for tellepunktet ble få rovfugler registrert. I dette området vil de 
fleste rovfugler observeres med terrenget som bakgrunn, noe som gjør det vanskelig å oppdage 
rovfuglene fra det aktuelle tellepunktet. 
 

 
Figur 3.41. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet 
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Figur 3.42 illustrerer en artsvis fordeling av rovfugl som ble registrert innenfor en 100 meters sone fra 
turbinpunktene. I studieområdet for Stigafjellet ble totalt 37 rovfugler registrert i denne sonen. 
Spurvehauk var den vanligste arten i denne sonen, men arten utgjorde relativt sett en mindre del av 
materialet enn i hele studieområdet. Dette kan ha sammenheng med at arten gjerne søker til 
lavereliggende, skogdekte arealer.  
 

 
Figur 3.42. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene  
 
Figur 3.43 viser registrerte passeringer ved de utvalgte fire turbinpunktene. Det ble registrert hhv. 6, 
15, 8 og 8 passeringer innenfor sonen for turbinnumrene 1 - 4. Høyest passeringsfrekvens ble registrert 
ved de to sørligste turbinpunktene, som ligger i kanten av en markert dalgang. I dette området ble det 
registrert en viss oppstuing/kanalisering av rovfugl under sørlige vinder.  
 
I studieområdet for Stigafjellet ble ca 32 % registrert i sone 2, dvs. i en potensiell kollisjonshøyde. 
Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 15 % av rovfuglene som 
ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele vindkraftverket, vil dette 
bety at det under telleperioden passerte 1,4 rovfugl pr. turbin innenfor en sone med potensiell 
kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,026 rovfugler pr. time/turbin innenfor en potensiell 
kollisjonssone.  
 
Spurvehauk og tårnfalk utgjorde samlet sett ca 46 % av materialet innenfor 100 meters sonen for de 
fire turbinpunktene. 
 
 



55 
 

 
Figur 3.43. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
 

3.4.6 Moifjellet 
Totalt 253 rovfugler ble registrert innenfor Moi-/Laksesvelafjellet studieområde. Totalt 11 arter ble 
registrert innenfor studieområdet. Figur 3.44 illustrerer antall registrerte rovfugler fordelt på art. I dette 
studieområdet var tårnfalk representert med totalt 106 fugler, med hele 42 % av materialet. Dette var 
høyeste absolutte og relative tall for tårnfalk blant alle studieområdene. Spurvehauk, som var vanligste 
art i de fleste studieområder, utgjorde 25 % av materialet på Moifjellet. Samlet sett sto derfor de to 
artene for 67 % av alle registerte rovfugler på Moifjellet. Ingen andre arter utmerket seg med spesielt 
lave eller høye tall ellers. Overraskende få ørner ble imidlertid sett på Moifjellet høsten 2011 
sammenlignet med tellingene i 2007. 
 

 
Figur 3.44. Antallet av registerte arter i studieområdet for Moifjellet 
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Figur 3.45 viser at det var en betydelig konsentrasjon av rovfugl rundt Joneknuten under tellingen 
høsten 2011. Med grunnlag i høydedragets beliggenhet, er det grunn til å tro at Joneknuten ligger 
sentralt til i forhold til innflygende rovfugler og som lokalt oppdriftsområde. To av turbinpunktene 
som det ble fokusert på ligger på dette høydedraget. Det var ellers en viss konsentrajon av rovfugl ved 
sørsiden av platået Moifjellet. Også her er det gode oppdriftsforhold og hengvinder for rovfugl. 
Sistnevnte fenomen oppsto gjerne under vinder fra sør. 
 

 
Figur 3.45. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet 
 
Figurene 3.46 og 3.47 illustrerer en artsvis fordeling av rovfugl som ble registrert innenfor en 100 
meters sone fra turbinpunktene. Denne sonen vurderes som en potensiell kollisjonssone dersom 
rovfuglene beveger seg i rotorhøyde. I studieområdet for Moifjellet ble totalt 92 rovfugler registrert i 
100 meters sonen. Tårnfalk var tallmessig dominerende i denne sonen, med 51 % av materialet. Dette 
er noe høyere andel enn i hele studieområdet (se figur 3.44). 
 

 
Figur 3.46. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene 
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Som det fremgår av figur 3.47, så var det betydelig større tetthet av rovfugl ved turbinpunkt 1 og 2 enn 
3 og 4. Ved punkt 1 og 2 ble det registrert hhv 33 og 36 passeringer av rovfugler, noe som utgjør 75 % 
av materialet (N= 93) for de fire 100 meters sonene. Med grunnlag i registreringene i hele 
studieområdet, fremhever det aktuelle høydedraget seg med relativt stor tetthet av rovfugl, spesielt av 
tårnfalk. 
 

  
Figur 3.47. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
 
I Moifjellet studieområde ble ca 29 % av rovfuglene registrert i sone 2, dvs. i en potensiell 
kollisjonshøyde. Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 8 % av 
rovfuglene som ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele 
vindkraftverket, vil dette bety at det under telleperioden passerte 1,9 rovfugl pr. turbin innenfor en 
sone med potensiell kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,020 rovfugler pr. time/turbin innenfor en 
potensiell kollisjonssone.  
 
Tårnfalk og spurvehauk utgjorde samlet sett 75 % av materialet i 100 meter sonen for de fire 
turbinpunktene.  
 

3.4.7 Bjerkreim 
Totalt 231 rovfugler fordelt på 11 arter ble registrert innenfor Bjerkreim studieområde.  
 
Figur 3.48 illustrerer antall registrerte rovfugler fordelt på art innenfor studieområdet. I dette 
studieområdet var spurvehauk representert med totalt 101 fugler, dvs. hele 44 % av materialet for 
studieområdet Bjerkreim. Dette var høyeste registrerte tall og største andelen med spurvehauk for alle 
studieområdene. Med 56 registreringer av tårnfalk innenfor studieområdet, var andelen tårnfalk av 
totalmaterialet på 24 %. De to artene utgjorde med andre ord hele 66 % av alle rovfugler som ble 
registrert i studieområdet Bjerkreim. Andre arter registrert i studieområdet utgjorde fra 0,4 (fiskeørn) 
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til 7 % (musvåk) av materialet. Både kongeørn og havørn var fåtallige arter innenfor området, med 
kun ca 2 og 4 % av materialet. 
 

  
Figur 3.48. Antallet av registerte arter i studieområdet for Bjerkreim  
 
Figur 3.49 viser den geografiske fordelingen av registerte rovfugler i studieområdet for Bjerkreim. 
Kartet viser at det er en viss konsentrasjon av rovfugler over høydedragene på østsiden av dalgangen 
med kraftledningen. Innenfor dette området er det to av de fire turbinpunktene det ble fokusert på. Det 
er ellers bra geografiske spredning på observasjonene i området, selv om det er begrenset med 
registreringer perifert i studieområdet.  
 

 
Figur 3.49. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet Bjerkreim 
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Figur 3.50 og figur 3.51 illustrerer den artsvise fordelingen av rovfugl innenfor en 100 meters sone fra 
turbinpunktene. I studieområdet for Bjerkreim ble totalt 63 rovfugler registrert i denne sonen. Som det 
fremgår av figuren, var spurvehauk den vanligste arten også innenfor 100 sonen, men her utgjorde den 
kun 36 % av materialet (mot 44 % i hele studieområdet, se figur 3.48). Dette betyr at det var relativt 
sett færre spurvehauker knyttet til de fire turbinpunktene enn i hele studieområdet. 
 

 
Figur 3.50. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene 
 
Figur 3.51 viser registrerte passeringer ved de utvalgte fire turbinpunktene. Det ble registrert hhv. 20, 
9, 13 og 21 passeringer innenfor sonen for turbinnumrene 1 - 4. Høyeste passeringsfrekvens ble 
registrert ved høyderyggen der turbinpunkt 1 og 4 er lokalisert, og disse punktene sto for ca 65 % av 
materialet i 100 meters sonene.  
 
I Bjerkreim studieområde ble 32 % av rovfuglene registrert i sone 2, dvs. i en potensiell 
kollisjonshøyde. Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 8 % av 
rovfuglene som ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele 
vindkraftverket, vil dette bety at det under telleperioden passerte 1,3 rovfugl pr. turbin innenfor en 
sone med potensiell kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,013 rovfugler pr. time/turbin innenfor en 
potensiell kollisjonssone.  
 
Spurvehauk og tårnfalk var de tallrikeste artene i 100 meters sonen for de fire turbinpunktene, med 
hhv 36 % og 27 %.  
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Figur 3.51. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
 

3.4.8 Gravdal 
Totalt 260 rovfugler fordelt på 11 arter ble registrert innenfor Gravdal studieområde.  
 
Figur 3.52 illustrerer antall registrerte rovfugler fordelt på art innenfor studieområdet. I dette 
studieområdet var andelen spurvehauk og tårnfalk noenlunde lik – med hhv 34 og 31 % av materialet. 
Dette betyr at totalt 65 % av materialet var to arter, noe som er noenlunde likt de andre 
studieområdene. Området fremhevet seg ellers ikke med spesielt stor eller liten forekomst av noen 
arter.   
 
Figur 3.53 viser geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet. Kartet viser at 
rovfuglene var rimelig jevnt fordelt innenfor området, men med få registreringer perifert innenfor 
studieområdet. Spesielt gjelder dette en sone øst i studieområde, der det er få registreringer av rovfugl. 
Trolig er det overhøyden fra tellepunkter som gjør at det er vanskelig å lokalisere rovfuglene i dette 
området. 
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Figur 3.52. Antallet av registerte arter i studieområdet for Gravdal  
 

 
Figur 3.53. Geografisk fordeling av registrerte rovfugler innenfor studieområdet Gravdal 
 
Figur 3.54 illustrerer den artsvise fordeling av rovfugl registrert innenfor en 100 meters sone fra 
turbinpunktene. I studieområdet for Gravdal ble totalt 68 rovfugler registrert i denne sonen. Tårnfalk 
var den vanligste arten også innenfor 100 sonen, men 47 % av materialet. Dette er en betydelig høyere 
andel enn i resten av studieområdet, der arten var representert med 31 % av materialet. Hos 
spurvehauk ble det registrert et motsatt mønster. 
 
Figur 3.55 viser registrerte passeringer ved de fire utvalgte turbinpunktene. Det ble registrert hhv. 13, 
21, 19 og 15 passeringer innenfor sonen for turbinnumrene 1 - 4.  
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Figur 3.54. Kvantitativ fordeling av rovfuglarter innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene 
 

 
Figur 3.55. Bevegelser av rovfugl innenfor en potensiell kollisjonssone 
 
I Gravdal studieområde ble 37 % av rovfuglene registrert i sone 2, dvs. i en potensiell kollisjonshøyde. 
Innenfor 100 meters sonen for de fire turbinpunktene var det imidlertid kun 22 % av rovfuglene som 
ble registrert i denne høyden. Dersom disse tallene er representative for hele vindkraftverket, vil dette 
bety at det under telleperioden passerte 3,74 rovfugl pr. turbin innenfor en sone med potensiell 
kollisjonsrisiko. Dette utgjør minimum 0,04 rovfugler pr. time/turbin innenfor en potensiell 
kollisjonssone.  
 
Tårnfalk og spurvehauk var de tallrikeste artene i 100 meters sonen for de fire turbinpunktene, med 
hele 72 % av materialet.  
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4 OPPSUMMERING OG DISKUSJON  

Undersøkelsene høsten 2011 bekrefter at den aktuelle delen av Rogaland ligger sentralt til i forhold til 
trekkende rovfugl om høsten. Trekket går på meget vid front, og berører en bred kystsone i Vest- 
Agder og Rogaland. Det aktuelle undersøkelsesområdet berøres av rovfugl som kommer trekkende 
langs kysten fra sør og nord, samtidig som det kommer betydelig med rovfugl trekkende mot kysten 
fra de høyereliggende deler av fylket. I dette grenseområdet mellom kommunene Gjesdal, Bjerkreim, 
Time, Hå og Eigersund kommuner møtes disse frontene av trekkende rovfugl. På grunn av manglende 
ledelinjer, gjennom terreng eller landutforming, og områdets store omfang, er tettheten av rovfugl 
likevel ikke spesielt stor. Det er mengdene rovfugl samlet sett som må fremheves. Mye tyder på at 
trekket av rovfugl omfatter et femsifret antall individer, men dette er ikke dokumentert. 
 
Trekket av rovfugl berøres trolig av rovfugler som hekker i store deler av Norge og deler av Sverige. 
En art som myrhauk trekker gjennom området i relativt store antall. Med tanke på at arten er en 
fåtallig hekkefugl i Norge, er det sannsynlig at også svenske, og kanskje finske, populasjoner berører 
området under trekket.  
 
Tellingene høsten 2011 vitner om konsentrasjonen av trekkende rovfugl er størst vest for 
planområdene for vindkraftverkene. Dette understøtter inntrykket fra undersøkelsene i 2007 (se Tysse 
2008). 
 
Kartlegging av trekkende rovfugl i det aktuelle undersøkelsesområdet byr på betydelige metodiske 
utfordringer, og resultatene er beheftet med en del feilkilder. Nedenfor følger en gjennomgang av noen 
av de feilkildene kan ha påvirket resultatene – i den ene eller andre retningen. 
 
 

1. Resultatene fra høstens tellinger vitner om at det er relativt små forskjeller på frekvensen av 
trekkende rovfugl i de fleste studieområdene. Dette var også inntrykket i 2007. 
Undersøkelsene viser at trekket går på bred front, og at de registrerte forskjellene delvis kan 
skyldes forskjeller i lokal topografi og ulikheter i rovfuglenes oppdagbarhet fra tellepunktene.  
 
Undersøkelsene i 2011 bekrefter inntrykket fra 2007 at det er overveiende større tetthet av 
trekkende rovfugl vest for planområdene for vindkraftverkene. I 2011gikk det et betydelig 
trekk av rovfugl på høydene vest for dalgangen ved Matningsdal. I 2007 derimot, gikk en 
relativt større del av trekket i selve dalgangen vest for planområdene (Tysse 2008).   

 
2. De geografiske forskjellene i fordeling av rovfugl i det aktuelle telleområdet synes først å være 

knyttet til lokal topografi og ledelinjer i landskapet. Det må også tas forbehold omkring 
hvordan ulike vindforhold kan påvirke de lokale konsentrasjoner av rovfuglene, både innenfor 
en trekkperiode og mellom år. Erfaringene fra både 2007 og 2011 understreker at vindretning 
og vindstyrke i stor grad bidrar til de lokale konsentrasjonene av rovfugler. Kombinert med de 
topografiske forhold vil dette kunne forklare noe av de lokale forskjellene som er registrert. 
 

3. Da tellepunktene i de syv studieområdene har ulik beliggenhet i forhold til det enkelte 
studieområdets topografi og høydeforhold, kan der være feilkilder knyttet til oppdagbarheten 
av rovfugl. Med et mulig unntak av Måkaknuten, er det likevel relativt små forskjeller på 
registrert tetthet av rovfugl mellom områdene. Dette vitner om at tettheten av fugler ikke er 
spesielt forskjellig fra område til område.  

 
4. Måkaknuten fremhevet seg som det studieområdet med klart flest registrerte rovfugler høsten 

2011. Dersom snittet på alle telledager legges til grunn, var det betydelig høyere timefrekvens 
av rovfugl i dette studieområdet enn i noen andre områder. Forskjellene var imidlertid noe 
mindre dersom kun samtidige tellinger legges til grunn. Dette har sammenheng med at en 
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uforholdsmessig stor andel av observasjonene stammer fra den 1.10, da kun Stigafjellet og 
Måkaknuten ble talt.  
 
Beliggenheten av tellepunktet vil kunne ha en viss betydning for hvor stor del av de trekkende 
rovfuglene som blir registrert. I studieområdet for Måkaknuten ligger tellepunktet høyt, med 
betydelig overhøyde i forhold til store deler av studieområdet. Dette er ikke spesielt gunstig, 
men punktet ble likevel plassert her for å kunne ha en oversikt over fire turbinpunkter. En mer 
lavereliggende beliggenhet på tellepunktet sør i studieområdet ville trolig ha vært mer gunstig 
i forhold til å fange opp mest mulig av trekkende rovfugl innenfor studieområdet. Det store 
antallet registrerte rovfugl i dette studieområdet kan derfor ikke forklares med en spesielt 
gunstig beliggenhet av tellepunktet.  
 

5. Samtidige tellinger i alle syv områdene ble kun gjennomført på syv dager (34 timer), i 
perioden 24.9 – 20.10.  Dette materialet vurderes som mindre representativt for hele 
trekkperioden enn de samtidige tellingene som ble utført under 20 dager i fem av områdene. 
Tilfeldighetene kan dermed i større grad spille inn, også ved en sammenligning av områdene. 
Det må derfor tas forbehold omkring rangeringen av områdene, spesielt da forskjellene 
mellom områdene kan være påvirket av tellepunktets beliggenhet og topografiske forhold (se 
under punkt 2). 
 

6. Med grunnlag i erfaringene fra 2011, synes dalgangen mellom Stigafjellet og Måkaknuten å ha 
en kanaliserende funksjon for spesielt det sør- og vestgående trekket av rovfugl i dette 
området. På solrike dager vil det være en oppstuing av rovfugl i den sørlige delen av 
studieområdet, da soloppvarmingen er størst i de sørvendte lisidene. Kombinasjonen med 
topografi, sørlige/sørøstlige vinder og soloppvarming forklarer trolig mye av konsentrasjonen 
av rovfugl i Måkaknuten studieområde høsten 2011. Om høsten var typisk for trekket i dette 
området er vanskelig å si uten å gjennomføre tellinger andre høster. 
 

7. Artsutvalg og sammensetningen av trekkende rovfugl høsten 2011 viste i hovedtrekk store 
likheter med høstrekket av rovfugl i det samme området høsten 2007 (se Tysse 2008). Som i 
2007, var tårnfalk og spurvehauk de tallmessig vanligste også i 2011. Tårnfalk utgjorde hhv 
20 og 23 % av totalmaterialet i hhv 2007 og 2011, mens tilsvarende tall for spurvehauk var 22 
og 32 %. Den relative rangeringen (tallmessig) av arter var ganske lik mellom årene, noe som 
vitner om at trekkmønsteret er relativt stabilt i dette området. Likevel vil det alltid være 
forskjeller på artenes trekkfrekvens mellom år som en følge av blant annet ulikheter i 
ungeproduksjon og værforhold. Kun ved å gjennomføre tellinger under flere 
sammenhengende høster vil spennet på disse variasjonene bli avdekket. 

 
8. Dersom en sammenlignet med tellingene som ble utført i samme områder i 2007, viser årets 

tellinger en større tetthet av fugl under telledagene. Høsten 2011 var imidlertid preget av mye 
dårlig vær, noe som kan ha ført til oppstuing av rovfugler. I år ble det også kun talt 20 dager, 
mot 30 i 2007. På tross av det dårlige været, kan dette ha gitt større rom for å velge gode 
trekkdager. Videre var høsten i 2007 preget av relativt friske vinder fra nord og nordvest, 
mens høsten 2011 i større grad var preget av vinder fra øst og sørøst. 
 
Det er derfor viktig å presisere at resultatene fra undersøkelsen reflekterer trekket av rovfugl i 
de undersøkte områdene og på de aktuelle dagene høsten 2011. Det ble bevisst valgt ut dager 
som ble vurdert som potensielt gode trekkdager for rovfugl, dvs. dager med overveiende svake 
vinder og stort sett uten nedbør. Samlet sett er derfor ikke de 20 telledagene representativt for 
været høsten 2011, da nedbør og friske vinder var dominerende. Det legges derfor til grunn at  
disse 20 dagene har gitt en overrepresentasjon av trekkende rovfugl sammenlignet med høsten 
ellers.  
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9. Trekket går på såpass bred front at det er vanskelig å vite omfanget av dobbelregistreringer. 
Videre må det antas at flere trekkende individer kan bevege seg innenfor området over flere 
dager. Samtidig har det vist seg at det er lett å overse trekkende rovfugler i det aktuelle 
området (se Tysse 2008). Dette skyldes at trekket kan gå i store høyder, at oppdagbarheten 
med terrengbakgrunn er begrenset, samt at fugler rett og slett passerer uten at observatøren 
oppdager dem. Legges det til at det stor forskjell på observasjonsfrekvensen mellom 
observatørene, indikerer dette at det er minimumstall som er presentert. Ved å fokusere på mer 
begrensede områder, som studieområdene, vil disse feilkildenes påvirkning på materialet 
reduseres, men ikke fjernes.  

 
10. Tellingene høsten 2011 viser at det fremdeles er betydelige metodiske problemer knyttet til 

tellinger i et mer begrenset telleområde enn det som ble gjennomført i 2007. Erfaringene fra 
høsten tilsier at det i etterkant undersøkelsene også bør fokuseres på et mer begrenset område 
for å få sikre data om passeringsfrekvens ved turbinpunkter. Det antydes en tellesektor på kun 
90 grader. Slike studier kan gjennomføres parallelt med den type undersøkelser som ble 
gjennomført i 2011.  
 

11. Høsten var preget av lange perioder med nedbør, noe som hemmet trekkbevegelsene av 
rovfugl, spesielt ut av landet. Etter slike perioder må det antas at de første dager med gode 
trekkforhold utløser forholdsmessig mye trekkaktivitet. Telledagene høsten 2011 vurderes 
derfor ikke som representative for hele trekkperioden sett under ett. 

 
12. Som under høsten 2007, var det også i 2011 et betydelig innslag av stasjonære og lokalt 

streifende rovfugler blant noen arter. Dette gjelder spesielt havørn, kongeørn, dvergfalk og 
vandrefalk, men også hos andre rovfuglarter ble det registrert individer som var knyttet til 
områdene. Videre er det et visst innslag av næringssøkende tårnfalker (stillende) som kan ha 
blitt registrert flere ganger.  

 
I forhold til potensielle kollisjoner med turbiner, vil imidlertid alle passeringer av rovfugler ha 
betydning, selv om dette skulle omfatte lokale rovfugler. For populasjonene av for eksempel 
havørn, kongeørn og vandrefalk vil det også være mest uheldig om hekkefuglene utsettes for 
kollisjonsrisiko, da de biologisk sett har lavere naturlig dødsrate (Newton 1979). 
 

13. Det er vanskelig å vurdere det kvantitative omfanget av rovfugltrekket i det aktuelle området 
høsten 2011. Totalt 2982 registrerte rovfugler representerer på ingen måte noen fasit over 
antallet individer som beveget seg gjennom området i den aktuelle telleperioden. De 23 
telledagene utgjør kun ca. 1/4 av trekkperioden for rovfugl om høsten i dette området. Dersom 
de 23 dagene er representative for hele høsten, skulle det tilsi det totale trekket omfattet godt 
over 10 000 rovfugler. Denne tilnærmingen blir likevel feil, da været på telledagene samlet 
sett ikke var representativt for høsten sett under ett. Rovfugl trekker normalt under bra 
værforhold, gjerne med sol, mens høsten 2011 var det faktisk regn på minst 60 % av dagene.  
 
Videre legges det til grunn at flere individer har blitt talt to eller flere ganger. Dette gjelder 
spesielt rovfugler som hekker i området, men også en mindre andel av streifende og trekkende 
individer kan ha blitt registrert mer enn en gang. Det antas at lokale rovfugler som hekker 
og/eller har etablert territorium i området utgjør en betydelig andel av materialet hos spesielt 
havørn og vandrefalk, men også av hønsehauk og kongeørn. Dette forholdet gjelder opgså 
deres årsunger. 
 
Motsatt må det antas at mange rovfugler som har passert gjennom det totale 
telleområdeområdet ikke er blitt oppdaget. Dette understøttes av betydelige forskjeller i 
observasjonsfrekvens blant tellerne, samt at det var overhyppighet av registrerte rovfugler nær 
opptil tellepunktet. Kontrolltellinger i 2007 viste ellers at den faste telleren overså mange 
rovfugler som passerte i telleområdet (Tysse 2008). Det er derfor ingen grunn til at ikke det 
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samme var tilfelle i 2011. Videre ble på ingen måte hele det viktige trekkområdet dekket 
under tellingene i 2011.  
 
Oppsummert, er det ikke grunnlag for å gi et sikkert på antallet individer av rovfugl som 
beveget seg gjennom telleområdet høsten 2011. Det kan likevel sannsynliggjøres at trekket 
omfattet flere tusen individer.  
 

14. Registreringene av rovfugl innenfor studieområdene gir ingen pekepinn om hvor mange 
rovfugler som eventuelt vil kollidere med turbiner i de aktuelle vindparkene. Kun ved å 
gjennomføre registreringer i driftsperioden, kan dette belyses.  
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