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SAMMENDRAG 
HÅLAND, A. 2022. KARTLEGGING AV FUGLER I MATREFJELLENE – STØLSHEIMEN VEST, VESTLAND, I 2022, I PERSPEKTIV 

AV PLANER OM UTBYGGING AV VINDKRAFTVERK. - NNI-RAPPORT 617. 50 S.  

 

Prosjektet omhandler fjellfugler i Matrefjellene – Støslsheimen Vest, nord i Hordaland i Vestland fylke. 

Prosjektet ble initiert med bakgrunn i meldte planer om storskala utbygging av vindkraft i flere fjellavsnitt i 

Matrefjellene. Fra før forelå det lite kunnskap om naturforholdene i området, både flora og fauna, og FNF så 

behovet for ny naturkunnskap som viktig i sitt arbeid. Sentralt i landskapet ligger Haugsdalsvassdraget, som 

tidligere er utbygd for vannkraftproduksjon. Fjellene har en høydegradient fra rundt 500 moh i vest til noe over 

1000 moh i øst.   

  

Takseringene i fjellandskapet ble gjennomført på 10 datoer, med vekt på juni (fra 4. juni) og primo juli 2022. En 

siste feltøkt ble gjennomført 1. august. Feltarbeidet ble gjennomført av Gunnar Bergo og Arnold Håland, begge 

fagornitologer med lang erfaring med Vestlandets fuglefauna. 

 

Samlet ble 47 fuglearter registrert, de fleste i skoggrense og like under. Fjellene i kartleggingsområdet er 

gjennomgående lavproduktive, og rommer begrenset med fuglearter, og for en del arter med små bestander. 

Kun 5 rødlistede arter ble funnet på linjetakseringer og områdekartlegging: hønsehauk (VU), fiskemåke (VU), 

gjøk (NT), heilo (NT) og rødstilk (NT). Kanskje viktigere i et større perspektiv er at 11 ansvarsarter, dvs. arter der 

Norge har >25% av de Europeiske hekkepopulasjoner, ble påvist (gråsisik, bergirisk, bjørkefink, heipiplerke, 

blåstrupe, gråtrost, dvergfalk, havørn, fjellrype, lirype og heilo). Fire av disse artene, fjellrype (LC), blåstrupe 

(LC) og havørn (LC) og bergirisk (LC), har Norge et særskilt ansvar for ettersom >50% av Europas 

hekkepopulasjoner finnes i Norge. Sistnevnte art burde helt klart vært nasjonalt rødlistet, da bergirisk er blitt 

en fåtallig art i en region som tidligere var et tyngdepunkt for arten. Av ansvarsartene er det heipiplerke, 

fjellrype og heilo som har de største lokale populasjonen innen undersøkelsesområdet i Matrefjellene. Blant 

arter som er spesielt sårbare kontra vindkraftverk ble rovfugler (kongeørn, havørn, hønsehauk, tårnfalk og 

dvergfalk), hønsefugl (fjellrype, lirype og orrfugl) og lomer (smålom og storlom), observert i løpet av sommeren 

2022. Kongeørn ble observert like utenfor de avgrensede kartleggingsområder, men er kjent som jaktende i 

fjellene.  

 

Rapporten drøfter også forekomster av arter som spesielt er tilknyttet snørike fjell, dvs. arter som fjellrype, 

fjæreplytt og snøspurv, arter som finnes i de meste høyestliggende og ekstreme avsnitt i fjellnaturen. 

Virkninger av pågående klimaendringer er allerede synlig når det gjelder endringer i vestnorske fuglesamfunn 

og forskyvninger høydemessig (NNIs prosjekt Endringer i alpine fuglesamfunn), men der vestnorske, snørike 

fjell kan bli (eller er) viktige refugier for flere arter.   

 

Rapporten drøfter sommerens resultater og setter forekomster av fugler i Matrefjellene og tilliggende daler inn 

i viktige perspektiv som pågående klimaendringer og risiko for nye inngrep i fjellnaturen, f.eks. etablering av 

vindkraftverk. Rapporten gir også et overblikk på hvordan vindkraftverk kan påvirke hekkende fugler, inkl. 

artsgrupper som er særs sårbare for slike tiltak.   

 

Feltarbeidet ble gjennomført etter planen i 2022, mht omfang og metodikk, og med gode værforhold i juni, 

men med dårlige forhold i juli. Vi vurderer imidlertid at resultatene samlet sett gir en god beskrivelse av 

fuglefaunaen tilknyttet fjellnaturen i området Matrefjellene – Stølsheimen Vest. 



  Forord 
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FORORD 
 

Våren 2022 ble NNI forespurt av Forum for natur og Friluftsliv – FNF - om å gi tilbud på gjennomføring av 

kartlegging av fuglefaunaen i fjellområder i Matrefjellene, nord i Hordaland i Vestland fylke. Bakgrunnen for 

prosjektet er fremlagte planer om bygging av større vindkraftverk i fjellområdet, og erkjent behov om 

naturkunnskap omhandlende både planter dyr i Matrefjellene. NNI sitt tilbud ble valgt og opplegg for 

kartleggingen av fjellfugler ble utarbeidet. Feltarbeidet ble gjennomført fra primo juni til primo august 2022. 

Analyser og rapport er utført høsten 2022.  

 

NNI takker Forum for Natur og Friluft – FNF (Hordaland) for oppdraget, og leder i FNF - Gunvar Mikkelsen - for 

et godt samarbeid i prosjektperioden. Vi takker også de som har bidratt med tilleggsobservasjoner fra 

Matrefjellene, inkl. de som har lagt sine observasjoner i Artskart.    

 

 

 

 

 Bergen, 26. desember 2022 

  

 Arnold Håland 

 Leder NNI Resources AS 
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1 INNLEDNING 
 

I Norge utgjør fjellnaturen en svært viktig del, med over 110 000 km2 fjellareal (rundt 30% av samlet 

fastlandsareal i Norge). I Europeisk og internasjonal sammenheng har Norge derfor et klart ansvar for å sikre 

fjellnaturen og alle arter som hører til der. Blant artsmangfoldet i fjellet har fugler en viktig økologisk rolle, 

samt at fugler som gruppe leverer et stort spekter av økosystemtjenester. Fjellnaturens økosystem er på 

mange måter ekstreme typer natur, der spesielt temperatur og snøforhold er styrende økologiske faktorer for 

reproduksjon og overlevelse hos artene som finner livsvilkår her. Store variasjoner i værforholdene mellom år 

er karakteristisk for fjellnaturen, noe som ikke minst påvirker fuglene som reproduserer i fjellet. Det er godt 

dokumentert at fjellfugler varierer mye mht mellomårsvariasjoner i lokale bestandsstørrelser (jfr. Lien et al. 

1973, Østbye et al. 2002, 2007, Enemar et al. 1984, Svensson et al. 1984), en dynamikk påvirket av en rekke 

faktorer som snødekke og dynamikk i snøsmelting, værforhold, smågnagersvingninger, beitetrykk mm. Det kan 

derfor være vanskelig å tolke forekomst og tettheter hos de vanlige arter i et enkelt år, en utfordring som 

betinger at bestander følges opp over tid, helst med kartlegging av bestander over minst en smågnagersyklus 

(4 år). For å etablere sikrere kunnskap om trender i et litt lengre perspektiv bør bestander følges opp over flere 

10-år, helst med kunnskap som dekker flere generasjoner hos de enkelte fjellfugler. Usikkerhet mht forekomst 

og status gjelder særlig for rovfugler ()og ugler) som er avhengige av smågnagere, men hele fuglesamfunnet i 

fjellet er dynamisk mht antallsvariasjon som følger smågnagersyklusene, og ikke minst værforholdene det 

aktuelle året. Men, kartlegging i én hekkesesong er en god start når status for enkeltarter i avgrensede 

fjellområder skal konkluderes, og med resultater som gir et grunnlag for drøfting av naturverdier og 

forvaltningsmessige perspektiver.   

 

Dette prosjektet har fokus på at avgrenset fjellandskap nord i Hordaland, Vestland fylke, lokalisert langt vest i 

Stølsheimen («Stølsheimen Vest») og i deler av Matrefjellene. Prosjektet er langt opp med empirisk 

dokumentasjon av fugler og fuglesamfunn i både distinkte fjellavsnitt og i et større, samlet fjellandskap. 

Høydemessig strekker fjellheiene i studieområdet seg fra rundt 500 moh i vest til de høyeste topper i øst, til like 

over 1000 moh i området Høganipa. Storskalamessig er landskapet gjennomskåret av markante daler, og med 

vassdrag som inneholder både relativt store innsjøer, og mange små. Vassdraget er tilbake i tid regulert for 

vannkraftproduksjon (Haugsdalsvassdraget), med flere reguleringsmagasin som elementer sentralt i 

landskapet. Utover flere regulerte sjøer, påvirkete elver, lokale veier og flere kraftlinjer, er selve det terrestre 

landskapet for en stor del lite berørt av tekniske inngrep. Dette et forhold som er viktig for fjellandskapets 

planter og dyr, fugler inklusive.  

 

Kartleggingen med hovedfokus på fjellfugler, ble gjennomført i juni og juli 2022, med en avsluttende økt 1. 

august. Feltarbeidet ble gjennomført av fagornitologene Gunnar Bergo (Cand. real.) og Arnold Håland (Cand. 

real), begge med lang erfaring med forskning og utredning av Vestlandets fuglefauna. Samlet ble kartlegging 

gjennomført på 10 ulike dager sommeren 2022. Feltdata er analysert av A. Håland og rapporten skrevet av 

samme. I tillegg til egne feltdata fra 2022 er det også sjekket ut historiske observasjoner av fugler i 

studieområdet, der vi blant annet har hatt tilgang til observasjoner gjort av Ottar Johansen (gikk ut av tiden i 

2016) og Leif Ragnar Fiske (begge Alversund). Vi takker for dette bidraget.     
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2 LOKALISERING OG NATURGRUNNLAG 
Kartleggingsområdet i dette prosjektet ligger i fjellandskapet Matrefjellene – Stølsheimen Vest, og i Masfjorden 

og Modalen kommune, Vestland fylke (Fig. 1). Det storskala fjellområdet i denne delen av Vestland strekker seg 

fra kystfjellene i Gulen i vest og mot øst til Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.    

 

 
Fig. 1. Kartleggingsområdet ligger i Matrefjellene og fjell vest i Stølsheimen, med areal både i Masfjorden og Modalen 
kommune, Vestland.  
 

 
Fig. 2. Fjellnaturen mellom Gulen i vest og Aurland i øst rommer ulike høyder. To profiler er vist, storskala, regional 
fjellnatur fra vest (Masfjorden) til øst, samt innen kartleggingsområdet i Matrefjellene – Stølsheimen Vest (se Fig. 3). Kart: 
norgeskart.no.  
 
 

Det regionale fjellområdet sør for Sognefjorden, dvs. nord i Hordaland, strekker seg fra kystlandskapet i Gulen i 

vest, gjennomvarierte fjellandskap til fjordene i Aurland i øst (Fig. 2). Kystfjellene er relativt lave i vest, og øker i 

høyden østover med brekuppelen på Fresvikbreen som det høyeste partiet med over 1609 moh (Fig. 2 og 3). 

Høydeprofilen i Matrefjellene og Stølsheimen Vest, dvs. de fjellavsnitt som har inngår i kartleggingsprosjektet, 

varierer mellom 600 – 700 moh (i feltområde B) til det høyeste partiet noe over 1000 moh i område A (se også 

detaljkart i Fig. 5 og 6). Høyeste topp i område B er Gråsilda helt i NØ med 815 moh. I område A er Høganipa på 

1028 moh det høyeste punktet (Fig. 3 og 4).  
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Fig. 3. Høydeprofiler gjennom i) den regionale fjellnaturen mellom Masfjorden i vest og Aurlandsfjorden i øst (øverst), og 
videre ii) profil gjennom kartleggingsområdet i Matrefjellene – Stølsheimen Vest (nederst – se også Fig. 2). Kart: 
norgeskart.no.  
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Fig. 4. Kartleggingsområdet sør og øst for Matre er avgrenset og med to delområder A og B. Tilliggende landskap med daler 
og vassdrag ble kartlagt for grupper som rovfugler og vannfugler. Kart: norgeskart.no.  

 

 
Fig. 5. Område A. Det østre fjellområdet Høgda – Gråsida ble tatt ut av prosjektet i 2022. Areal for deltfelt er angitt. 
Området Sødalseggene nord for område A er avgrenset (jfr. omtale i rapporten). Kart: norgeskart.no.  

 

A B 
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Fig. 6. Område B, med et tillegg i øst mot Degavatn (2,2 km2). Areal for delfelt angitt. Tall angir fjellavsnitt med gjennomført 
linjetaksering.  Kart: norgeskart.no.   

 

2.1 Klima og naturgeografi  

Klima er en statistisk beskrivelse av værforhold over tid, gjerne avgrenset til tidsperioder, for eksempel 

geologiske perioder eller for nåtids klima i 30-årsperioder. Temperatur, nedbør og vind er sentrale variabler i 

vær og klima, og derved som grunnlag for en beskrivelse av klimaet. For å inndele landmasser i spesifikke 

klimasoner gjøres det utvalg og klasseinndeling. Naturhistorisk og naturgeografisk bruker vi planteliv og 

vegetasjon som grunnlag for geografiske inndelinger, ut fra det faktum at alle planter har toleranse og vekst- og 

reproduksjonsoptimalitet i forhold til klimaparametere, for eksempel temperatur. Plantelivet i Norge har stor 

regional variasjon knyttet til markante klimaforskjeller fra sør mot nord, fra vest mot øst, fra kyst til innland og 

fra lavland til høyfjell (jfr. Moen 1998). På bakgrunn av dette er vegetasjonskarakteristika inndelt i 2 kategorier, 

hhv. vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner. Vegetasjonssonene er gitt på bakgrunn av planters krav til 

varmemengde i vekstsesongen, mens vegetasjonsseksjonene gjenspeiler geografisk variasjon i klimafaktorene 

mellom kyst og innland.  

Klimatisk tilhører studieområdet Matrefjellene den sterkt oseaniske seksjon O3h (Moen 1998), dvs. de er 

relativt kystnære fjell, preget av oseaniske klimaforhold, men de tilhører den alpine regionen. Fjellområdene er 

blant de mest nedbørsrike landskapene i i Norge, og Europa (Moen 1998). Det innebærer nedbørsmengder på 

over 3000 mm i året, og rikelig med snø i den kaldeste delen av året. Matrefjellene ligger som et viktig 

fjellandskap i en tydelig vest-øst gradient, fra oseanitet mot mer kontinentale forhold rundt de indre fjordene 

på Vestlandet (jfr. Moen 1998, Fig. 7). Antall nedbørsdager ligger i snitt på over 240 dager (>0,1 mm nedbør). 

Vindregimet er som i kystfjellene, med få dager helt uten vind. Med snørike forhold, temperaturer som typisk 

for fjellområdene, er Matrefjellene «rike på vær», med snø, regn, skodde og vind, avbrutt av dager med rolige 

værforhold som særpreg i fjellområdene. Og i perspektiv av dette, er det markante forskjeller mellom de mer 

2,2 km2 

1 

5 

5 

4 
3 

2 
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lavereliggende fjellpartier i område B (i vest) og høyfjellpartier i område A (i øst). Som en illustrasjon på dette 

forholdet er vist snødekkekart for begynnelsen av juni 2022 (Fig. 8), dvs. en av de tidlige feltdagene i prosjektet 

(jfr. Tab. 1).     

 

 
Fig. 7. Snøen legger seg forskjellig i det regionale fjellområdet mellom Gulen og Aurlandsfjorden, fra de mer snøfattige fjell i 
vest til mer snørike, og høyereliggende, fjell sentralt og i øst, jfr. også Fig. 3. Prosjektområdet, i Masfjorden og Modalen 
kommuner, er avgrenset med rødt. Foto: Artsdatabanken.  

 

 
Fig. 8. Snødekke i kartleggingsområdene 7. juni 2022. Område A og B er avgrenset. Kart: senorge.no   

 

2.2 Berggrunn i Matrefjellene 

Berggrunn og topografi, sistnevnte mye knyttet til glasial påvirkning over lang tids (istider), har en stor 

betydning for livsmiljøet til arter, planter og dyr, sammen med vær- og klimaforhold. Det kuperte landskapet i 

Matrefjellene og vestre deler av Stølsheimen, og gjennomskjærende dalstrøk, er dominert av harde 

grunnfjellsarter, dvs. i hovedsak gneiser av ulik utforming (Tab. 1, Fig. 9). Gneis (og kvartsitt) er harde bergarter 

som forvitrer sent, og frigjør lite mineraler. Mange steder er det blankskurte berg, eller grunnlendt mark og 

ofte med flekkvis dekning av vegetasjon. Område B, de lavereliggende fjellavsnittene, har gjennomgående 

bedre dekning av jordsmonn og sammenhengende vegetasjon, mens høyereliggende arealer i A ofte har partier 

med lite karplanter, men i større grad dekning av moser. Snøleier er vanlige i dette området. Slik berggrunn (og 

løsmasselag – se nedenfor (Tab. 1, Fig. 9), gir ikke grunnlag for de botanisk mest artsrike økosystem, men en 

A 

B 
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rekke andre faktorer, så som klimatiske og mikroklimatiske forhold, løsmasser, hydrologi, eksposisjon, 

økosystemets alder og kontinuitet, påvirker alltid artsforekomster og artsrikhet lokalt.  Plante- og dyresamfunn 

i de snørike fjellavsnittene ender derfor opp som spesielle og forvaltningsmessig av stor interesse.  

 
Tab. 1. Berggrunn i kartleggingsområdene i Matrefjellene, jfr. Fig. 9. Kilde: NGU. 

Nr. og farge Type berggrunn 

1 – Rosa Granodiorittisk gneis (431). Monzogranittisk til granodiorittisk gneis, fin- til middelskornet, 

grå, stedvis båndet, stedvis kvartsrik gneis og kvartsitt, gjennomsatt av granittiske ganger 

og stedvis av granitt omdannet til øyegneis. 

2 – Lys lilla 

 

Migmatitt (440). Granittisk ortogneis med bånd eller striper, nokre stader migmatittisk, 

gneis med diorittisk til granittisk samansetjing, nokre stader augegneis.  

3 - Gråhvit Granittisk gneis (430). Monzogranittisk til granodiorittisk gneis, fin- til middelskornet, grå, 

stedvis båndet, stedvis kvartsrik gneis og kvartsitt, gjennomsatt av granittiske ganger og 

stedvis av granitt omdannet til øyegneis. 

4 - Gul Kvartsitt (423). Kvartsitt (1096A). 

 

 
Fig. 9. Hovedtrekk i berggrunnsgeologiske forhold i kartleggingsområdet i Matrefjellene – sone A og B avgrenset; jfr. Tab. 1. Kilde: NGU.  

 

2.3 Løsmasser i landskapet 

Løsmasser kan være et viktig element i landskap og terreng, og med viktige føringer for plante- og dyreliv. Det 

kuperte og mange steder bratte landskapet i Matrefjellene og tilhørende daler, gir i første rekke grunnlag for 

ras og skred, med akkumulering av masser over lang tid. Stein og ur under de bratte fjellene er derfor et viktig 

karakterdrag i undersøkelsesområdet i Matrefjellene. De viktigste forekomstene er kartlagt og avgrenset i kart 

(Fig. 10), der det også fremkommer en forskjell mellom sone B i vest og den høyereliggende fjellsonen i sone A. 

I A-området er det mye bratte og vegetasjonsløse fjellsider, og mer begrenset med velutviklede rassoner og 

store urer. Ellers er det generelt lite av sammenhengende morenedekker, mer spredt og usammenhengende 

(Fig. 10). Fluviale avsetninger finnes, men i lite omfang. Største avsetninger finnes lengst nede i vassdraget ved 

Haukeland og i Haugsdal (inkl. en litt større elveøyr mot sjø). I lokal natur kan naturtype som ur og steinblokker 

være grunnlag for plante- og dyrelivet, og for fugler ressurser både til næringssøk, reirområder og sosial adferd 

(for eksempel territoriell adferd med markering – for eksempel viktig for arter som ringtrost, bergirisk og 

fjellrype).  

1 

1 

4 

3 

2 
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Fig. 10. Løsmasser i Matrefjellene – sone A og B avgrenset. Rødt: skredmateriale, sammenhengende soner. Lys grønt: morenemateriale, 
usammenhengende dekke. Mørk grønn. Sammenhengende morenemateriale. Gul: elve- og bekkeavsetninger (fluviale avsetninger). Kilde: 
NGU.  

 

2.4 Inngrep i landskapet 

I hovedsak er det utbygging av vannkraft i Haugsdalsvassdraget som har gitt en del fysiske inngrep, med 

etablering av regulerte innsjøer, påvirkede eller stedvis tørrlagte elver, masselager og ikke minst, anleggsveier 

gjennom hoveddalen frem til kraftmagasinene (se foto i rapporten). Nasjonalt er parameteren inngrepsfrie 

områder etablert for å beskrive inngrepsstatus på storskala landskapsnivå. I Fig. 11 er vist en oppdatert status 

med INON, der kategorien inngrepsfrie areal >1 km fra tekniske inngrep er vist. I Matrefjellene og Stølsheimen 

Vest er det flere reguleringsmagasin, veier og kraftlinjer som er hovedfaktorer mht reduksjon i INON, selv om 

det finnes litt hytter i midtre/nedre deler av vassdraget.  

 

 
Fig. 11. Vassdragsutbygging er gjennomført i Haugsdalsvassdraget, men tilliggende fjellområder rommer en del inngrepsfrie fjellavsnitt.  
Soner >1 km fra tekniske inngrep er vist med grønt. Status INON pr. 20. des. 2022.   
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3 MATERIALE OG METODER 
 

Gjennomføring av prosjektet med kartlegging av fjellfugler i Matrefjellene i hekkeperioden, ble lagt opp med 

bruk av standard takseringsmetodikk, beskrevet i tilbudet fra NNI. Standardisering mht datafangst er viktig for 

mange formål, blant annet i perspektiv av at standard feltmetoder ble benyttet i en rekke kartleggings- 

prosjekter tilbake i tid, i første rekke i perioden 1975 – 1990 (jfr. Håland mfl. 1984, Håland & Ugelvik 1988, 

Håland 2019a,b,c,d, 2020, 2021). Det gir grunnlag for å vurdere endringer i fuglers forekomst, bestander og 

sammensetning og struktur i spesifikke fuglesamfunn, dvs. et grunnlag for å kunne studerer og beskrive 

endringer i populasjoner over tid. I våre dager er dette særs aktuelt, med perspektiv til pågående 

klimaendringer og et sett av ulike menneskeskapte påvirkningsfaktorer. Når spesifikke områder skal kartlegges 

kan det komme til forhold som påvirker det oppsatte feltprogrammet, for eksempel lokale naturforhold og 

rådende værforhold i hekkesesongen. I dette prosjektet ble dette aktualisert, jfr. omtale av gjennomføringen av 

feltarbeidet i 2022. I det følgende er kort omtalt feltmetoder som ble benyttet i kartleggingen i Matrefjellene.          

 

3.1 Takseringsmetoder 

3.1.1 Punktakseringer 

Den standardiserte punkttaksering er mye benyttet i Norge, både i prosjektarbeid og pågående 

overvåkingsprosjekter. I stor skala ble punktakseringer tatt i brukt i Norge i dokumentasjonsarbeidet knyttet til 

verneplan for vassdrag, dvs. fra slutten av 1970-tallet. Tilsvarende i Norsk Vinterfugltelling som startet opp i 

1979 (Håland 1984). Punkttaksering brukes i stor skala internasjonalt, både i forskningsarbeid og i mange 

overvåkingsprogrammer. Punkttakseringer lagt opp med opptelling av alle fugler sett og hørt fra et definert 

punkt i terrenget. Observasjonsperiode er 5 minutter på hvert punkt. Hvert punkt legges med ca 300 meters 

avstand, innimellom nærmere dersom landskapets karakter gir skjerming mellom punktene (minst mulig grad 

av dobbeltregistrering). Punkttakseringer gjennomføres på morgenen – mellom 0500 og 1000. Takseringene 

avsluttes ved klart avtagende sangaktivitet. Takseringene skal gjennomføres under gode værforhold, i første 

rekke uten regn og mye vind, for å gi gode og representative feltdata. Punkttaksering ble benyttet i deler av 

kartleggingsområdet i 2022, i hovedsak kontra natur under skoggrensen (men i lite omfang). Fugler i fjellet ble 

kartlagt vha linjetakseringer (se neste kapittel).   

 

3.1.2 Linjetakseringer og protokollgang 

Linjetaksering kan brukes i alle naturtyper, med har tradisjonelt vært mest benyttet i åpent landskap, dvs. 

kystheier og alpine fuglesamfunn (inkl. skoggrensesamfunn). Linjetakseringer kan utføres på ulike måter, fra 

enkel protokollgang der alle observasjoner (visuelt/lyd) registreres uten nærmere føringer. Eller ved bruk av 

metoder der observasjoner plasseres innen soner med ulik avstand fra selve takseringslinjen (der observatøren 

går). Flere metoder med avstandskategorisering finnes, i dette prosjektet er benyttet «finsk linjetaksering» som 

deler observasjoner i to soner, innenfor 25 meter til begge sider fra observatøren («main belt»), dvs. en sone 

på 50 meter bredde, samt observasjoner i det utenforliggende feltet, uten ytre grenser (»survey belt»). Valg av 

denne metode er NNI standard metodikk mht kartlegging i fjellnatur, basert på det faktum at historiske data fra 

Vestlandet også basert på denne metodikk (Håland mfl 1984, Håland & Ugelvik 1989, Håland 2019a,b,c,d, 2020, 

2021). Metoden gir grunnlag for analyser der relativ tetthet kan uttrykkes på flere måter, inkl. omregning til 

tetthetsestimater med utgangspunkt i arter ulike oppdagbarhet. Datafangst gir også grunnlag for enklere 

analyser, som for eksempel relativ tetthet målt som antall individer kontra standard linjelengde på 1 km 

(ind/km), eller omregnet til pr. 10 km (ind./10 km).           
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3.1.3 Totaltaksering 

Denne metoden brukes vanlig i økosystem som vann og våtmark, eller andre åpne områder der oversikten er 

god, dvs. i avgrensede, treløse områder (Håland mfl. 1984). Metoden ble benyttet inn mot vannfugler i vann og 

innsjøer, ved bruk av kikkert og teleskop (de større innsjøene i Haugsdalsvassdraget- i hovedsak 

reguleringsmagasin).   

 

3.1.4 Rovfugl 

Rovfugler er en viktig gruppe i forvaltningsammeheng, og blant annet sårbare kontra etablering og drift av 

vindkraftverk. Det var særlig oppmerksomhet mot rovfugler på alle feltdager, men en full dag (8. juni) ble 

avsett kun til dette tema (G. Bergo). Tidspunktet i juni/juli er ikke optimalt, men en del observasjoner ble gjort. 

Rovfuglene er også i stort fåtallige, og krever generelt mye tidsressurser for sikre bestandsdata. I dette 

prosjektet har vi hatt tilgang til data fra Statsforvalteren i Vestland (jfr. Håland 2019b).     

 

3.2 Gjennomføring av feltarbeidet i 2022 

Feltarbeidet i Matrefjellene ble gjennomført i perioden fra 4. juni (første økt) til en siste økt 1. august, med 

med tyngden i juni og første del av juli (Tab. 2). Takseringene ble gjennomført under brukbare til gode 

værforhold i juni måned, mens juli gjennomgående hadde dårlige og utfordrende værforhold mht takseringene 

i sone A. Samlet ble det gjennomført feltarbeid på 10 dager. Område C er hoveddalen med vekt på vassdraget, 

dvs. vann og innsjøer i Haugsdalsvassdraget. Observasjoner i dette landskapet bole gjort på alle 10 feltdagene, 

med særlig fokus på vannfugler og andre fåtallige arter.   

 

Tab. 2.   Feltaktivitet sommeren 2022 – dager og områder. 

Feltøkt Oppstart Observatør Område Taksering 

1 4. juni A. Håland Randsoner A og B og C Områdetakseringer 

2 7. juni A. Håland Område B (og A og C) Linjetaksering 

3 8. juni G. Bergo Område B (og C) Rovfugl i randsoner - dalene 

4 9. juni G. Bergo Område B Linjetaksering 

5 10. juni G. Bergo Område B Linjetaksering 

6 19. juni G. Bergo Område B og C Rovfugler - vannfugler 

7 20. juni G. Bergo Område B Linjetaksering 

8 28. juni A. Håland Område A Områdetaksering 

9 7. juli A. Håland Område A og C Punkter, område og totaltaksering 

10 1. august A. Håland Område A og C Punkter, område og totaltaksering 

 

I fjellområdene i vest, i område B, ligger fjellplatåene i et lavere høydenivå enn i område A i øst. Fjellavsnitt i B 

ligger for det meste mellom 500 til 800 moh, mens område A har fjellpartier fra 700 til litt over 1000 moh. 

Opplegget i prosjektet ble planlagt med kartlegging i de lavereliggende fjellområder i B først, ut fra forventet 

tidligere snøavsmelting og et tidligere fenologisk forløp enn i område A. Den første feltrunden, 4. juni, ble 

gjennomført (AH) for å kartlegge forholdene i begge fjellområder, i tillegg til datafangst der det var praktisk og i 

tråd med målet i prosjektet. Resultat var at område B var klart for kartlegging primo juni, mens i område A var 

det mye snø og is igjen i feltet. Utover i juni var værforholdene fra brukbare til gode, og planlagt opplegg ble 

gjennomført med god dekning av de ulike feltavsnittene (se resultater). Det ble samtidig tatt en avgjørelse om 

å utsette kartleggingen i A-området til primo juli måned, dvs. til et tidspunkt der fuglene gjennomgående burde 

ha klekket sine ungekull og derved ha en god oppdagbarhet. Utsjekk 28. juni bekreftet dette med en svært lav 

aktivitet i området 700 – 800 moh. Avgjørelsen er erfaringsbasert (AH – over fire 10-år), ut fra at hekke- 
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fenologisk forløp hos fjellfugler fort kan variere opp til flere uker mellom år. I fjellet er snøforhold og avsmelting 

den viktigste, styrende faktoren for gjennomføring av hekking. Det viktige er, metodisk sett, å unngå rugefase i 

størst mulig grad ettersom oppdagbarheten for mange arter da er svært lav, for eksempel hos vadefugler. Et 

tema som er spesielt relevant i fjellandskap som Matrefjellene – Stølsheimen Vest er landskapets topografi og 

påvirkning fra snødekket og snøsmelting på vårparten, dvs. det er stor variasjon mellom fjellnatur eksponert 

mot ulike retninger, og særlig sørvendte kontra nordvendte terreng kan ha store forskjeller. Så i tillegg til høyde 

over havet (A vs B), var det også stor variasjon mellom ulike landskapsavsnitt innen hvert av hovedområdene (A 

og B), og da spesielt i A som har svært kupert terreng og stor lokal variasjon mht snødekke og snøavsmelting. 

Disse forhold påvirket vårt arbeide i 2022, i tillegg til varierende og til dels dårlige værforhold i det meste av juli 

måned (påvirket dekning av det høyestliggende avsnittet i område A).  

 

 
Fig. 12. Det er stor forskjell mellom de litt lavereliggende og de høyereliggende fjellavsnittene i Matrefjellene og Stølsheimen. I område A var 
det mye snø igjen i fjellet tidlig i juni. I bildet området nedenfor Storavatn (magasinet). 4. juni 2022. Foto: A. Håland. 

 

 
Fig. 13. Lengre vest, i sone B, var forholdene vesentlig bedre i begynnelsen av juni. Utsyn mot Gråsida. 7. juni 2022. Foto: A. Håland.  
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4 RESULTATER  
Resultatene fra feltarbeidet sommeren 2022 er delt på fire deler, først de to hovedfjellavsnittene A og B, samt 

natur i Haugsdalen (område C), dvs. vann og vassdrag samt fjellbjørkeskogen, og til slutt omtale av mer fåtallige 

arter som ofte faller utenfor standardtakseringer pga de finnes spredt og fåtallig. Resultatene er presentert 

med oversikt over lokale fuglesamfunn i ulike fjellandskap i A og B, fulgt opp av kommentar om utvalgte 

fuglearter, sett i et større forvaltningsmessig perspektiv. Oversikt over linjetakseringer- og områdekartlegginger 

er vist i oversiktskart.  

 

4.1 Fugler i fjellandskap B  

For gjennomføring av feltarbeidet ble det lagt opp til gjennomføring av standardiserte linjetakseringer i 

utvalgte deler av fjellområdene, samt total- og områdekartlegging i hoveddalen med vassdrag, vann, våtmark, 

skogspartier og fjell. Opplegg for område B er vist i Fig. 14 og Tab. 3.  

 

 
Fig. 14. Lokalisering av takseringslinjer i område B, 5 delområder. Samlet = 31,8 km. Periode: 7. til 20. juni 2022.    

 

Tab. 3. Takseringslinjer i område B – vestre fjellandskap. Juni 2022. 

Fjellområde Navn Middelhøyde (moh) Fjelltopp (moh) Linjelengde (km) Dato 

B1 Kalvvikfjellet Vest 700 724 3,2 10. juni 

B2 Kalvvikfjellet Øst 680 699 5,1 10. juni 

B3 Gleinefjellet Vest 740 792 9,4 20. juni 

B4 Setrefjellet 750 778 6,3 9. juni 

B5 Matrestølen Nord 770 855 7,1 7. juni 

Alle Område B    31,8  

 

4.1.1 Fugler i Kalvvikefjellet Vest – B1 

Det vestre platået i sone B, Kalvvikfjellet Vest, er relativt lite, og det ble observert relativt få fugler på linjen på 

vel 3 km (17 observasjoner). Fem arter ble funnet, tre spurvefuglarter, en vadefugl samt gjøk (Fig. 15). 

Fordelingen på artene heipiplerke, steinskvett og ringtrost viste overraskende at det var flest ringtroster, et 

mønster som viste seg igjen i den andre områdene i B, dvs. det var gode lokale forekomster av ringtrost. Heilo 

hadde sannsynligvis 1 par på platået. Fordeling på grupper viste stor dominans av spurvefuglene (76%), fulgt av 
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vadefugler og gjøk. Ryper ble ikke påvist i dette området. Skodde på morgen og litt økende vind kan ha påvirket 

oppdagbarheten på platået og tidspunkt i hekkesyklus kan ha påvirket oppdagbarheten. 

      

  
Fig. 15. Fordeling av observasjoner i området B1 Kalvvikfjellet Vest. Fordeling på artsgrupper (til høyre).    

 

4.1.2 Fugler i Kalvvikefjellet Øst – B2 

De østre deler av Kalvvikfjellet er arealmessig større enn B1, og litt mer variert, noe som resulterte i flere 

observasjoner (47 ind.). Åtte arter ble funnet, med heipiplerke som den vanligste (Fig. 16). Innslag av arter som 

løvsanger og kråke, som i større grad er knyttet til skogsnaturen, er med fordi at det kuperte landskapet har en 

del bjørkeskog der skoggrensen lokalt går litt høyere (ofte i sørvendt terreng). Spurvefuglene dominerte 

andelmessig stort i det lokale fuglesamfunnet (over 93 %), selv om arter som heilo og fjellrype ble påvist. Også i 

dette fjellavsnittet var ringtrost vanlig (17% - Fig. 16). Tre mindre vann (Stemmetjørna, Langetjørna og 

Djupetjørna) ble sjekket ut i delsone B2, uten at vannfugler ble påvist (andefugler, vadere, lom).  
 

 

  
Fig. 16. Fordeling av observasjoner i området B1 Kalvvikfjellet-Øst. Fordeling på artsgrupper (til høyre).    

 

4.1.3 Fugler i Gleinefjellet – B3  

I den midtre delen av område B, i Gleinefjellet (B3), økte mengde observasjoner til 70, i hovedsak pga 

fjellområdet er større og utført linjetaksering dekket et større område. Som i B2 ble 8 arter funnet (Fig. 17), 

blant annet med lirype og sivspurv som nye arter kontra B1 og B2. Også i dette området kom løvsanger inn i 

flere skoggrenseområder med fjellbjørk, og samlet med over 40% av observasjonene i B3. Over skoggrensen, i 

de lavalpine heier (Fig. 18), var det heipiplerke som var vanligste art, mens ringtrost også her opptrådte med 

gode forekomster. Steinskvett ble ikke observert i Gleinefjellet, noe som kan knyttes til dominerende 
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habitatforhold, men tidspunktet for gjennomført taksering kan ha spilt inn (20. juni). Mht fenologi ble det 

funnet reir av både heilo og sivspurv, dvs. fuglene var i en fase i hekkesyklus som kan ha påvirket 

oppdagbarheten av fuglene i Gleinefjellet. Observasjonsmaterialet er imidlertid tilstrekkelig (70 observasjoner) 

til å beskrive fuglesamfunnet i B3. Heilo hadde sannsynligvis 2 par i Gleinefjellet, der også lirype og fjellrype 

forekom sparsomt (Fig. 17). Gjøk var aktiv også i område B3, som i de andre fjellavsnittene i sone B. I tillegg ble 

bergirisk observert (1 ind.) fra et punkt i NV, under en kort pause i takseringen. Ser vi på fordeling av fuglene på 

artsgrupper, er det spurvefugler som også her er den klart dominerende gruppe (84%, Fig. 17), mens 

vadefugler og ryper bare utgjør mindre andeler, et mønster som er normalt i alpine fuglesamfunn.   

 

  
Fig. 17. Fuglesamfunnet i B 3 - Gleinefjellet, fordelt på arter (til venstre) og artsgrupper (til høyre). N = 70.  

 

 
Fig. 18. Parti av den nordvestre delen av Gleinefjellet. Taksert 20. juni 2022. Foto: G. Bergo.  

 

4.1.4 Fugler i Setrefjellet – B4  

Setrefjellet, B4 (Fig. 6; Fig. 20), ble undersøkt 9. juni og med et godt utbytte, datamessig sett (52 observasjoner 

- Fig. 19). Spurvefugler dominerte fuglesamfunnet med vel 80%, der heipiplerke var vanligste art (30,7%), fulgt 

av løvsanger (21%), og en del steinskvett (9,6%). Et stort innslag av løvsanger i Setrefjellet er knyttet at de 

samme habitatmessige forhold som gjør seg gjeldene B1 – B3, dvs. en nærhet til skoggrensen og avsnitt med 

fjellbjørkeskog. Også i B4 var ringtrosten et viktig innslag (15,4%, Fig. 19), som i hele B-området. I tillegg til heilo 

(Fig. 21) og fjellrype, ble også tårnfalk påvist, noe som kan relateres til velutviklede klipper i kantene til fjellet 

(god tilgang på reirområder i dette området). Samlet ble 8 fuglearter registrert på linjen i Setrefjellet (Fig. 19). 
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Fig. 19. Fuglesamfunnet i B4 - Setrefjellet, fordelt på arter (til venstre) og artsgrupper (til høyre). N = 52. 

 

 
Fig. 20. Parti på Setrefjellet. Startpunkt for takseringslinjen. 9. juni 2022. Foto. G. Bergo. 

 

 
Fig. 21. Heilo og steinskvett på Setrefjellet. Begge karakterarter i det meste av sone B. 9. juni 2022. Foto: G. Bergo. 
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4.1.5 Fugler i Matrestølen Nord – B5 

Det innerste, østligste fjellavsnitt i sone B er benevnt Matrestølen Nord, ut fra startpunkt i takseringen ved Litle 

Matrestølen (Fig. 22). Området ble kartlagt 7. juni under gode værforhold. Av de fem delområdene i B, var 

dette avsnittet det artsrikeste (14 arter – Fig. 23), et forhold som kan knyttes til en skoggrense ved bjørkeskog 

ved Matrestølen, der blant annet en svært tett bestand av løvsanger ble påvist, men også med arter som 

trepiplerke og sivspurv. Ved stølen ble også linerle påvist. Området B5 har som helhet et kupert og variert 

terreng (Fig. 24- 26), noe som blant annet gir fordel til en art som ringtrost, som lokalt var vanlig, med en andel 

i fuglesamfunnet på nær 14% (jfr. Fig. 23). Over skoggrensen, i lavalpine heier, var det de samme fjellfuglene 

som ble registrert som i B2 - B4 ellers, dvs. heipiplerke, steinskvett, heilo og fjellrype (Fig. 23). Flere nye arter (i 

forhold til B1 – B4), ble påvist i Matrestølområdet, dvs. rødstilk og smålom. Sistnevnte ble hørt i flukt, mulig i 

forflytning fra hekkeplass i småtjern til næringssøk i vassdragets større innsjøer (se flere detaljer under 

artsomtalen). Den eneste observasjon av rødstilk i hele sone B, ble registrert i B5, og var sannsynligvis tilknyttet 

Degavatne, eller mosaikker av små våtmarker som finnes i dette området (rødstilken som hekker i fjellet har 

ganske store leveområder). Samlet ble 104 observasjoner gjort på feltrunden i B5, et tidspunkt (7. juni – se Tab. 

2) som var tydeligvis var gunstig, fenologisk sett.  

 

 
Fig. 22. Takseringslinjer for delområdene Setrefjellet (6, 3 km) og Matrestølen Nord (7,7 km). Grønn: start; rød: slutt. 

Takserte linjer  

Setrefjellet og Matrestølen 
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Fig. 23. Fuglesamfunnet i B 5 – Matrestølen Nord, fordelt på arter (til venstre) og artsgrupper (til høyre). N = 104. 

 

 
Fig. 24. Kvernhusvatnet (655 moh) i delsone B5, sett mot NV. 7. juni 2022. Foto: A. Håland.  

 

 
Fig. 25. Småkupert landskap gir grunnlag for en rekke smådammer og partier med sein snøsmelting og lokale snøleier. 
Fjellavsnitt sentralt i område B5. 7. juni 2022. Foto: A. Håland.  
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Fig. 26. Landskapet SØ for Gråsida. Her krysser en av kraftlinjene gjennom kartleggingsområdet. Leveområde for 
heipiplerke, steinskvett, heilo og fjellrype. 7. juni 2022. Foto: A. Håland.  

 

4.1.6 Fugler i fjellandskap B – samlet oversikt 

Samlet ble det utgått vel 31 km med linjetaksering i de fem fjellavsnittene i sone B. Samlet ble det gjort 290 

observasjoner, fordelt på 19 ulike arter (Fig. 27). Samlet fuglefauna består både av fjellarter og fjellskogarter 

som går helt opp i skoggrensen i fjellbjørkeskogen. Takseringene omfattet i svært liten grad selve 

fjellbjørkeskogen i Haugsdalen, og en lang rekke arter som finnes der er ikke dekket inn i takserings- 

programmet (var ikke et mål i prosjektet). Selv om mange små vann ble dekket inn i fjellet, var det lite av 

vannfugler å finne, egentlig bare smålom, rødstilk og strandsnipe, og i et lite antall. Over skoggrensen, i de 

alpine heiene, var det (som forventet) et fåtall arter som dominerte, så som heipiplerke, steinskvett, fjellrype 

og heilo (se også nedenfor). Samlet ble det påvist relativt lite vadefugler i sone B, men artene heilo (var i alle 

fem fjellavsnitt – se omtale nedenfor) og rødstilk. Begge er pt nasjonalt rødlistet (i kat. NT- Nær truet). Lite 

rovfugler ble sett fra linjene (kun tårnfalk), men annen feltaktivitet gav litt bedre uttelling (artene havørn, 

kongeørn, dvergfalk, tårnfalk og hønsehauk (VU) ble observert i tilknytning til sone B (og A), men se også 

omtale av rovfuglarter i eget kapittel). Ser vi på fordeling av artsgruppene samlet, utgjorde spurvefuglene over 

85% av observasjonene (Fig. 28), vadefuglene vel 4% og ryper knapt 5%. Andefugler var fraværende i 

kartleggingen i juni 2022, selv om det var søkelys på gruppen i en lang rekke små vann i sone B (jfr.  kap. 4.3).  

 

Mest overraskende var den gode forekomsten av ringtrost i sone B (15,2% av alle observasjoner), samlet med 

44 ulike observasjoner på linjene. Landskap og terreng i området er tydeligvis gunstig for ringtrost, og forfatter 

har ikke gjennomført kartlegging av enkeltområder på Vestlandet med så sterk lokalpopulasjon, selv om arten 

har en stor geografisk utbredelse både i Vestland og i Norge samlet. For nominatrasen T. torquatus torquatus 

har Norge utvilsomt et globalt ansvar, da bare små populasjoner finnes i UK (mest i Skottland) og i  

Sverige, Finland og Russland (Fairbrother og Hutchinson 2020). De to andre underartene finnes i sør-europeiske 

fjellområder og i Kaukasus og litt videre inn i sentral-Asia. Ringtrosten var den tredje vanligste arten etter 

heipiplerke og løvsanger. Resultatet kan tyde på at ringtrosten i vår tid har gode forhold, kanskje knyttet til 

klimaendringer (TOV-E viser pt positiv bestandsindeks), men flere undersøkelser bør gjøres i fjellnatur der gode 
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Fig. 27. Fuglesamfunnet i fjellandskapet B, alle delsoner, fordelt på arter. N = 290.  

 

 

Fig. 28. Fuglesamfunnet samlet i fjellandskapet i sone B, fordelt på artsgrupper. N = 290. 

 
 

historiske data finnes (pågående, jfr. Håland 2019a,b,c,d, 2020, 2021). Vest for Norge, i UK, er ringtrosten i 

markant tilbakegang (Fairbrother & Hutchinson 2020). Ringtrosten er også rapportert i tilbakegang i 

lavereliggende fjellavnitt i Tyskland og Sveits (Keller et al. 2002). På Vestlandet er kan noe tilsvarende ha skjedd 

i mer kystnære fjell (egne observasjoner). I de storskala endringer som nå skjer mht klimaet, kan ringtrosten på 

Vestlandet være en temporær vinner, men utsiktene på lengre sikt er må betegnes som usikre. Hvordan 

klimaendringer vil påvirke fjellnaturen i vinterkvarteret i N-Afrika, og naturforholdene under trekket, vår og 

høst, er også en stor usikkerhetsfaktor. Jakttrykket i Sør-Europa, og i Frankrike spesielt, bør påaktes. For Norges 

del er det åpenbart at Norge har et stort internasjonalt ansvar for ringtrosten, basert på utbredelse og  
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Fig. 29. Ringtrosten ble registrert i alle fjellavsnittene i sone B (samt i sone A), og samlet med en meget god bestand. Det varierte og 
kuperte landskapet gir sannsynligvis nær optimale livsvilkår for ringtrosten. Ringtrostene I Norge har sine overvintringsområder i fjellstrøk i 
N-Afrika, og kanskje spesielt i Atlasfjellene i Marokko, mao er ringtrosten en ekte fjellfugl som veksler mellom fjellnaturen i Fennoscandia 
og fjellnatur i sør. Foto: A. Håland. 

 

bestandsstørrelser i NV-Europa (nominatrasen). Vestland har utvilsomt en stor del av den nasjonale bestanden, 

selv om regionale analyser ennå mangler, noe som understreker at fjellstrøk som Matrefjellene og Stølsheimen 

er særs viktige leveområder. Landskapets og terrengets spesielle karakter gjør at ringtrosten trives godt og er 

en sentral art i de lokale fuglesamfunn.  

 

 
Fig. 30. Karakteristisk fjellandskap i sone B – her i Setrefjellet, sett mot nord. Også i dette området ble ringtroster observert frekvent på 
takseringslinjen. 9. juni 2022. Foto: G. Bergo. 

 

Den vanligste arten i fjellheiene, heipiplerke, hadde gode bestander i hele sone B, i tråd med egne 

undersøkelser i andre vest- og sentralnorske fjell de siste årene (Håland 2019a,b,c,d, 2020, 2021), samt i tråd 

med nasjonale og nordiske bestandstrender. I Europe er imidlertid bestanden knyttet til kulturlandskapet 

rødlistet og med en stor nedgang over tid. Det viser betydningen og verdien av de norske og nordiske 

populasjonene. Steinskvett hadde en jevn forekomst, men med en begrenset tetthet, noe som blant annet er 

styrt av artens spesielle habitatkrav, steinet og berglendet terreng, ofte med tilknytning til mindre steinurer i 

kupert terreng. Gjøk ble observert jevnt i kartleggingsområdet, samlet med 5% av observasjonene (Fig. 27). 

Arten har stor oppdagbarhet og reell forekomst i fuglesamfunnet er nok noe lavere enn denne prosenten 

antyder. En god og tett populasjon av heipiplerke, som er en sentral vertstart for gjøk, er viktig for gjøkens 
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tilstedeværelse og reproduksjon i fjellnaturen. Gjøk er pt. nasjonalt rødlistet (NT), etter en nedgang de siste 10-

årene, men med litt ulike signaler fra våre naboland når det gjelder bestandstrender (blant annet en 

bestandsøking i Finland).    

 

 
Fig. 31. Heilo, pt nasjonalt rødlistet (NT), ble funnet i alle fem fjellavsnittene i sone B, men ble ikke sett i undersøkte avsnitt i 
sone A. Foto: A. Håland. 

 

Heilo (Fig. 30) er en av karakterartene i fjellnaturen i Norge (jfr. Collet 1921, Haftorn 1971, Atlas 1994), og en 

ansvarsart i et europeisk perspektiv (<25% av europeisk hekkebestand). Ved revisjon av rødlisten i 2021 ble 

arten klasset inn som Nær truet (NT) i Norge, basert på en nedgang registrert i TOV-E. Egne undersøkelser i et 

utvalg av fjellområder de siste årene har vist gode bestander, i tråd med svenske og finske nasjonale statuser. 

Endringer i Norge (som apportert i TOV-E), kan ha innebygget ulike trender regionalt sett, der østnorske fjell 

kanskje oppviser mindre gunstige forhold for heilo, mens de sentrale og vestre fjellandskap kanskje pt har 

bedre forhold for arten. Også for heilo er det behov for oppfølgende studier.   

 

 
Fig. 32. Parti fra Setrefjellet, sett mot sørøst, med Godbotsvatnet nede i dalen. Fjellavsnittene i sone B har større forekomster av grasheier 
og mindre myrpartier, noe som blant annet begunstiger heiloens forekomst. 9. juni 2022. Foto: G. Bergo.  
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4.2 Fugler i fjellandskap A 

Det østre fjellandskapet – sone A – har en annen karakter en fjellene i sone B i vest. I større grad et glasialt 

landskap med bratte og nakne fjell, botner, knauser og høydedrag. Sentralt ligger et høydedrag som strekker 

seg noe over 1000 moh (Høganipa). Planlagt program for sone A omfattet det høyeste fjellavsnittet, men det 

ble ikke gjennomført pga gjennomgående dårlige værforhold i juli måned. Rugefasen varte sannsynligvis litt inn 

i juli, noe som er i tråd med vanlig fenologi i nevnte høydesoner. Mange par av flere arter hadde klekket og vist 

god aktivitet under takseringen 7. juli (heipiplerke, steinskvett og strandsnipe). Kartlegging i sone A dekket opp 

de nordlige landskapsromrom, lokalisert mellom 700 og 900 moh (Fig. 33). I tillegg er et datasett hentet fra 

tidligere gjennomført kartlegging nord for sone A, men i samme type fjellandskap, begrenset til høydenivået 

700 – 1000 moh. Ellers belyser notater fra ulike kilder godt artsutvalget i de høyeste fjellpartiene i sone A (i A3 

– Fig. 33), og med arter som var forventet ut fra rådende nat6urforhold.   

 

 
Fig. 33. Fuglesamfunn i nordre deler av sone A, A1 og A2, ble kartlagt i flere økter fra 4. juni til 1. august 2022. For 
fjellandskapet Sørdalseggene – A 3 – er det hentet feltdata fra pågående nasjonal overvåking – TOV-E. For A3 er notater far 
ulike kilder, både historiske data, samt nye observasjoner 2022, benyttet for å beskrive lokal fuglefauna.   

 

4.2.1 Landskap A1 - Vetlavatnet 

Landskapet i delsone A1 ble gjennomgått 4. juni (delvis – mye snø og is), 28. juni (svært liten aktivitet – 

rugefase), 7. juli og 1. august 2022. Kartlegging viste de samme fjellfugler som dominerer i fuglesamfunn i de 

andre fjellområdene, dvs. heipiplerke, steinskvett, ringtrost (opp til over 900 moh), fjellrype og strandsnipe. 

Alle arter med lave tettheter, men strandsnipe hadde minst 4 par i dette området; 2 par ved Vetlavatnet og 2 

par i det nedre landskapet (nedenfor magasinet Storavatn). Flere fåtallige arter ble observert i området A1, 

Sone A og Sødalseggene 

 

A2 

A1 

A4 

A3 
A5 
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Fig. 34. Karakteristisk fjellandskap i sone A – her sett mot NV - mot Vetlevatn (729 moh). Vetlevassegga 975 moh i 
bakgrunnen. 1. aug. 2022. Foto: A. Håland. 

 

så som fjæreplytt (2 ind. - 4. juni), sandlo (1 ind. – 4 juni), tårnfalk (7. juli) og snøspurv (1. august). Sistnevnte 

art ble observert 1. aug. oppe på kanten til det øvre platået (se også omtale under A3). Området er 

representativt for botner og kupert landskap som grenser inn mot det høyeste platået i sone A (Fig. 34).     

 

4.2.2 Landskapet A2 – Storavatn øst 

Landskapet øst for Storavatn i A2 (Fig. 33) har naturtyper som indikerte muligheter for litt mer krevende arter, 

så som rødstilk, dvs. et landskap med flere mindre tjern, myr og strandenger. Slike arter ble ikke funnet, men 

minimum var det 3 par med strandsnipe i dette området (taksert 7. juli). Kun 3 arter ble funnet i A2 (Fig. 35), 

der heipiplerke dominerte, inkl. mange par med unger (varslende fugler). To par steinskvett (min) ble også 

funnet her, begge par med unger i terrenget. Som i andre landskap (denne rapport) dominerte spurvefugler 

med en mindre andel vadefugler (men kun strandsnipe). Et tredje par med strandsnipe ble funnet ved småtjern 

nærmere Storavatn, i et mindre våtmarksområde. Fjellrype ble ikke observert i dette avsnittet, men det ble 

funnet spor (rypeskit og ett ribb av rype), så høyst sannsynlig finnes arten i dette avsnittet også, da lokale 

habitater er passende for arten (Fig. 36).     
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Fig. 35. Fuglesamfunnet i A 2, fordelt på arter (til venstre) og artsgrupper (til høyre). N = 31.  

 

 
Fig. 36. Landskapsavsnitt i sone A2, sør for Storavatn. 7. juli 2022. Foto. A. Håland.  

 

4.2.3 Høyereliggende fjellavsnitt i A3 

I sone A (Fig. 5, Fig. 33) ligger et høyereliggende fjellavsnitt som også har et lite parti over 1000 moh (Høganipa-

Skavlavatna), jfr. også Fig. 37. Opplegg for taksering av dette avsnitt ble ikke gjennomført pga gjennområde 

dårlig værforhold kontra krav til rimelige gode værforhold ved gjennomføring av kvantitative takseringer. Men 

det er innhentet noe informasjon fra flere kilder. I området Høganipa – Tverrfjellet ble 2-4 snøspurv observert 

28. juni 2022, i tillegg ble artene steinskvett, fjellrype, heipiplerke, gråsisik og ringtrost (G. Mikkelsen pers. 

med). Snøspurv ble også sett i samme området (på fjellkantene mot Vetlevatn - 1. aug. 22 (AH obs)). I tillegg ble 

det som mest sannsynlig var fjæreplytt observert (G. Mikkelsen) ved Høganipa (sannsynlig art t fra rådende 

naturforhold). Fjæreplytt ble ellers observert i det samme område i 6. juli 1980 (L. R. Fiske (pers. med)). Ellers 

ble steinskvett sett ved Skavlabu i august 2018 (kilde: Artskart). Fjellrype ble seinere på sommeren (ultimo 

august) sett ved Tverrfjellet. Artene som her er rapportert er de som skal forventes i dette høydenivået, og 

med en natur preget av mye snø, snøleier og sein avsmelting. Snøspurv, fjæreplytt og fjellrype er 
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karakterartene, og med steinskvett, heipiplerke (og ringtrost) ved sine lokale høydegrenser (eller, i større grad 

styret av rådende habitatforhold enn høyde per se). Oppsummert er dette naturmiljøet preget av få arter, og 

gjennomgående lave tettheter. For å sette dette fjellavsnitts fuglesamfunn i perspektiv er det tatt inn og 

analysert et datasett fra TOV-E, fra et område som har samme fjellnatur og samme utstrekning som A3 (fra 700 

– 1000 moh), dvs. området Sødalseggene, lokalisert rett nord for sone A (se neste kapittel). Artsutvalget i begge 

fjellavsnittene er nesten identisk, noe som skal forventes ut fra rådende naturforhold og den kunnskapen vi har 

om fuglesamfunnet i de høyesteliggende, snørike deler av Vestlandets fjellnatur.    

 

 
Fig. 37. Høyfjellspartiet Høganipa ble ikke taksert i 2022 pga jevnt over dårlige værforhold. Men en del info fra ulike kilder 
foreligger; samlet gir dette et innblikk i fugler som finner livsvilkår i området A3.  

 

 
Fig. 38. Fjellnatur mot Skavlabu, øst for Høganipa, ca 950 moh. 28. juni 2022. Foto: G. Mikkelsen. 

 

4.2.4 Landskapet A4 – Sødalseggene 

For å styrke kunnskapsgrunnlaget om fuglesamfunn i de høyestliggende fjellheier, er et datasett for 

Sødalseggane, lokalisert rett nord for sone A (Fig. 29), og med samme høydeutstrekning, dvs. fra 700 til 1000 

moh. Datasettet dekker 8 hekkesesonger, fra 2014 til 2021, dvs. det gir også et perspektiv på tema 

mellomårsvariasjon som er et viktig tema for fugler i fjellnaturen. Resultatet er representativt for det høyest 
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beliggende avsnittet i sone A, og omtales kort her. De samme fugleartene er funnet i dette området som i 

andre kartlagt fjellavsnitt i Matrefjellene, ikke uventet. Åtte arter (Fig. 35) er registrert over år, men kun tre 

arter, fjellrype (10,8%), heipiplerke (69,1%) og steinskvett (9,8%), ble registrert hvert år. Alle tre artene er 

gjengangere i fjellområdet Matrefjellene, jfr. blant annet 2022-resultater fra sone B. En art, snøspurv, som er 

knyttet til den øvre, snørike fjellpartier, ble registrert 6 av 8 hekkesesonger. Fordeling på artsgrupper (Fig. 35), 

har en stor dominans ava spurvefuglarter, og med rype (her fjellrype) som gruppe nr. 2, dvs. med struktur i 

fuglesamfunnet som i de andre kartlagte fjellområdene (sone b og A1 – A2).     

 

  
Fig. 39. Fuglesamfunnet i A 3, Sødalseggene, samlet for 8 hekkesesonger 2014 – 2021. N = 194.   

 

 
Fig. 40. Variasjoner i antall fjellfugler i området Sødalseggene, 2014 – 2021. Punkttakseringer.  Kilde: TOV-E.  

 

Gjennomsnitt antall i perioden (Fig. 36) er 24,5 ind/år (SD =7,41), og median 25,5 ind. Variasjonskoeffisient 

(CV%) er på 30,5, et typisk resultat for nordlige fuglesamfunn (for eksempel Håland & Ugelvik 1988).  

 

4.2.5 Landskapet A5 ved Langavatn 

Landskapet ved Langavatn (Fig. 33) utgjør NV deler av sone A, en markant dal der Langavatn (635 moh) utgjør 

en viktig del av landskapet. Området ble kartlagt i flere omganger, særlig med fokus rettet inn mot vannfugler 

(andefugler, lom og vadere). Lokale habitatforhold synes lovende, men kun strandsnipe ble observert i nevnte 

artsgrupper. I juni ble arter som blåstrupe og sivspurv observert (4. juni – syngende – en hann av hver art). 

Blåstrupen var den eneste som ble observert i 2022, men arten er tidligere registrert ved Litle Matresstølen i 

1981 (L. R. Fiske pers med). Dette landskapet i Haugsdalen ligger nær vestgrensen for hekkende blåstruper i 

Vestland (bortsett fra i Nordfjord, Bremanger og Stadtlandet – jfr. Artskart). Ellers ble arter som heipiplerke, 

steinskvett, løvsanger, ringtrost, gjøk og dvergfalk registrert i denne delsonen.     
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Fig. 41. Landskapet ved Langavatn, sett mot vest, etter at tåken lettet. 4. juni 2022. Foto: A. Håland.   

 

4.3 Fugler i Haugsdalen – sone C 

For å komplementere kunnskapen om forekomster av fugler i studieområdet ble det også gjennomført 

systematisk kartlegging av vannfugler arter, mest aktuelt arter i gruppene lom, andefugler og vadefugler. Alle 

vann og innsjøer sentralt i Haugsdalsvassdraget er oversiktlige og ble dekket opp av forfatter på alle fem 

feltdager (jfr. Tab. 1). I tillegg ble vannfugler ettersøkt av G. Bergo 8. og 19. juni, i kombinasjon med tematisk 

fokus på rovfugler i området. Aktuelle hekkeområder for rovfugl ble også vektlagt 8. juni, i hele randsonen til 

område B og deler av A (G. Bergo). I tillegg ble alle mindre vann i fjellavsnittene i sone B sjekket ut, parallelt 

med gjennomføring av linjetakseringer i fjellet.    

 

4.3.1 Vannfugler i innsjøer og vann - hoveddalen 

I hovedtrekk er innsjøer og vann i Haugsdalsvassdraget næringsfattige klarvannsjøer (oligotrofe vannmiljø). 

Eutrofe og rike vann og våtmarker var ikke kjent fra før, og ble heller ikke påvist under feltarbeidet sommeren 

2022. Utvalget av arter er derfor i utgangspunktet godt kjent, blant annet med grunnlag i regionale 

kartleggingsprosjekter over fire 10-år. Resultater fra utsjekk av innsjøer (inkludert tre store reguleringsmagasin) 

vann er vist i Tab. 4. Ingen andefugler ble funnet, men både smålom og storlom ble observert. Storlom ble kun 

funnet en gang, næringssøkende i Godbotsvatn 9. juni. Fuglen var høyst sannsynlig et ikke-hekkende, ungt 

individ (men utfarget). Storlom må opp i en alder av 5-7 år før hekking gjennomføres, og unge lomer bruker 

vann og innsjøer på Vestlandet gjennom sommeren (Håland 2003, 2008). Reguleringsmagasin som 

Storebotnvatnet er ellers uegnet som hekkeområde for lomer, men brukbare for næringssøk når bestander av 

ørret (og røye) rommer bra med ungfisk. Når det gjelder smålom ble arten observert i 4 innsjøer, Storavatn, 

Langavatn, Godbotsvann (Fig. 42) og Storavatn (øvre; reguleringsmagasin). Sannsynligvis hekker 1-2 par i 

vassdraget, men konkrete hekkeplasser ble ikke funnet i 2022 (se nedenfor). Smålom hekker ved små vann (og 

tjern) og fisker gjerne i større vann og innsjøer, ofte langt fra hekkeplassen. Dette forholdet ble vektlagt i 
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feltarbeidet, og mulige hekkelokaliteter ble sjekket ut (se neste kapittel). Smålom er observert flere ganger det 

siste 10-året i de samme innsjøer som i 2022 (kilde: Artskart). 

 

 
Fig. 42. Haugsdalsvassdraget har mange innsjøer og vann, de største er reguleringsmagasin i anlegget. Her Godbotsvatn, 
helt oppfylt, sett mot vest. 1. aug. 2022. Foto. A. Håland.  

 
Tab. 4.  Innsjøer og vann i Haugsdalsvassdraget kartlagt sommer 2022.  Antall dager taksert fra 4. juni til 1. august 2022.  

Landskap Vannforekomst Moh Status Antall dager Vannfuglarter 

Hausdalen Storavatn 324  5 Strandsnipe, smålom 

 Langavatn 347  5 Strandsnipe, smålom 

 Gangløysa 456  5 Strandsnipe 

 Godbotnvatn 537 - 516 Regulert 5 Strandsnipe, smålom og storlom 

 Ø. Vemundsvatn 551  5 Strandsnipe og fiskemåke  

 Godbotsfossvatn 590  5 Ingen 

 Langavatn 635  5 Strandsnipe 

 Vetlevasstjørna 684  5 Strandsnipe, sandlo 

 Storavatn 704 -682 Regulert 4 Strandsnipe, smålom 

 Vann 725 725  3 Strandsnipe 

 Svartavatn 782-734 Regulert 3 Strandsnipe 

 

En art som hadde en vid utbredelse i vassdraget var strandsnipe, funnet i alle vann mellom 330 (Storavatn) til 

Svartavatn (780 moh). Detaljkartlegging av lokal bestand i de enkelte vann ble ikke gjort (krever mer 

tidsressurser), men en jevn utbredelse i mange vann ble dokumentert (Tab. 4). Spillende individer ble observert 

primo juni, mens strandsniper i rugefase ble så vidt observert i slutten av juni (en fase der oppdagbarhet 

generelt er lav). I juli ble strandsniper med unger observert flere steder (varslende), inkl. i nye avsnitt i område 

A (se omtale av delområder i sonen). Ellers ble fossekall observert et par plasser (19. juni og 1. august). 

Sannsynligvis finnes en del par i Haugsdalsvassdraget, men gode og dekkende kartlegging av fossekall bør helst 

gjennomføres tidligere på vårparten. En art som ble ettersøkt var svartand, som tidligere er påvist i 

fjellandskapet Matrefjellene - Stølsheimen (jfr. Håland 2006). Arten ble ikke påvist i hoveddelen av vassdraget, 

ei heller i de mindre vann i fjellheiene (se nedenfor).     
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4.3.2 Vannfugler i innsjøer og vann - fjellområdene 

I tillegg til fokus på vann og innsjøer i hoveddalen (se ovenfor), ble alle vann i deler av fjellsone A og B sjekket ut 

(Tab. 5, jfr. omtale under sone A). Alle vann over en viss størrelse ble målrettet sjekket ut, igjen med fokus på 

arter i gruppene andefugler, lom og vadefugler. Mange små vann i høydenivået 572 til 780 ble undersøkt, men 

uten at vannfugler ble påvist. Tidspunkt i juni kan ha vært i rugefase, noe som kan ha medført lav 

oppdagbarhet hos enkelte arter. Rugende heilo og sivspurv ble funnet 20. juni på Gleinefjellet (20. juni), og 

rugefase var tydelig ved eget feltøkt 28. juni i øvre deler av vassdraget og inn i område A. Det var overraskende 

at strandsnipe ikke ble funnet i flere enn ett vann (Tab. 5), og tilsvarende, rødstilk (kat. NT), kun i et område 

ved Degavatn (dvs. i B5-området). Smålom er tidligere funnet hekkende i lignende vann i Matreområdet (jfr. 

Håland mfl. 2004, 2019a,b, upubl.), men ikke i sommerens feltarbeid (se ovenfor for obs. av smålom i 

hoveddalen). Svartand, som kan hekke i små fjellvann i Matrefjellene (og lengre øst), ble ikke observert i 2022.   

 
Tab. 5.  Vann i fjellområdene i sone B kartlagt sommer 2022.   

Fjellsone Vannforekomst Moh Status Dato Vannfuglarter 

B1 Stemmetjørna  572 Uregulert 10. juni Ingen 

 Djupetjørna 584 Uregulert 10. juni Ingen 

 Langetjørna 608 Uregulert 10. juni Ingen 

 Trysdalsnipevatnet 618 Uregulert 10. juni Ingen 

B2 Nedre Klettenvatna 541- 548 Uregulert 10. juni Ingen 

 Øvre Klettenvatna 595 Uregulert 10. juni Ingen 

B3 Snjogilstjørna 620 Uregulert 20. juni Ingen 

B4 Meinsemdevatnet 653 Uregulert 9. juni Ingen 

B5 Kvernhusvatnet 645 Uregulert 7. juni Ingen 

 Rundebotnvatn  780 Uregulert 7. juni Ingen 

 Degavatn  612 Uregulert 7. juni Strandsnipe 

 
 
 

 

Fig. 43. Alle vann og små våtmarker ble sjekket ut mht vann- og våtmarksfugler. Her et mindre parti nord for Snjogilen – ca. 
620 moh (Snjogilstjørna). 20. juni. 2022. Foto: G. Bergo.  

 

4.3.3 Rovfugler i kartleggingsområdet i 2022 

Få observasjoner av rovfugler ble gjort på de standardiserte takseringslinjene, men siden arter i denne gruppen 

er ansett som særs sårbare kontra negativ påvirkninger fra vindkraftverk, beskrives observasjoner gjort i løpet 

av feltarbeidet utenom linjetakseringsarbeidet. Slike observasjoner gjøres fordi det var kontinuerlig 

oppmerksomhet mot de mer fåtallige artene i den tiden vi befant oss i kartleggingsområdet. Som følger. 
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Hønsehauk ble observert i nærheten av sone B1 (1 jaktende ind.). Hønsehauk er pt. rødlistet i kat. VU. 

Kongeørn ble observert i nærheten av kjente hekkeområder utenfor kartleggingsområdet, men med 

kongeørnas store leveområder antas mesteparten av sone B å ligge innenfor dette parets jaktområder. Havørn 

ble sett over B1 den 10. juni, og igjen 28. juni over A3 (G. Mikkelsen). Dvergfalk ble observert jaktende i 

skoggrense i B1 (10. juni), samt i skoggrense i A5 (ved Langavatn – 4 juni), mens tårnfalk ble observert flere 

steder i B3 og B4 (8. til 10. juni), samt i området A1 den 7. juli, jfr. oversikt i Tab. 6.  
 
Tab. 6. Observasjoner av rovfugler i kartleggingsområdet juni- juli 2022.  

Art Område Status Dato Observatør 

Hønsehauk - 1. ind. B2 VU 10. juni G. Bergo  

Dvergfalk - 1 ind. B2 Ansvarsart 10. juni G. Bergo  

Dvergfalk 1 ind. A1 Ansvarsart 4. juni A. Håland  

Tårnfalk 1 og 2 ind. B3 – B4  LC 9. juni G. Bergo  

Tårnfalk – 1 ind. B4 LC 10. juni G. Bergo 

Tårnfalk – 1 ind. A1 LC 7. juli A. Håland  

Kongeørn – 1 ind. Utenfor LC 9. juni G. Bergo  

Havørn - 1 ind. B1 Ansvarsart 10. juni G. Bergo  

Havørn - 2 ind. A3 Ansvarsart 28. juni G. Mikkelsen 

 

4.3.4 Andre observasjoner – fugler og pattedyr 

Utenom standardtakseringene i de ulike fjellavsnitt, tilkommer det alltid en del observasjoner ellers under 

feltoppholdet. Vannfugler og rovfugler er omtalt i andre kapitler i rapporten.  

I feltarbeidet i område A ble blåstrupe observert (syngende ved Langavatn (4. juni – AH). Blåstrupe ble også sett 

ved Litle Matrestølen helt tilbake til 1980 (L. R. Fiske - Artskart).   

Bergirisk – 1. ind ble observert vest på Gleinefjellet 20. juni (G.B) - under en pause i takseringsarbeidet). Det var 

den eneste observasjon av arten i hele kartleggingsområdet – noe som bekrefter at den vestnorske 

hekkebestanden er liten, og utvilsomt sterkt redusert (burde helt klart vært nasjonalt rødlistet!). 

Orrfugl spillende hann på Gangløysa (9. juni), ca 600 moh. Orrfugl eller ikke observert på noen av 

takseringslinjene.  

Ravn – i tillegg til noen observasjoner på takseringslinjene, ble par med unger sett i Gleinfjellet 8. juni (GB). 

Ravn ble også sett i område A2 7. juli (AH).  

 

Når det gjelder pattedyr ble 7 hjort (4 ulike observasjoner) observert på Gleinefjellet, og i skoggrensen i 

området den 20. juni (G.B). Eller ble død hjort (kadaver) funnet i B1 - Kalvvikfjellet (9. juni). Mye hjort, og tidvis 

døde hjorter, er nok viktig for at ørner jakter jevnlig over fjellområdene i Matrefjellene. Det gjelder nok også i 

forhold til sau (der tap i fjellet skjer jevnlig via uhell og sykdom), og til at rester etter hjort i jakttiden på 

høstparten er tilgjengelig som føde. 

Andre pattedyr ble ikke observert, men aktuelle arter har begrenset oppdagbarhet på dagtid. Smågnager, eller 

markante spor etter slike ble observert på takseringsrundene, noe som tydet på begrenset md smågnagere i 

disse fjellområdene i 2022.  
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5 VINDKRAFTVERK OG FUGLER - PÅVIRKNING 
Dette prosjektet med fokus mot fjellandskapet Matrefjellene – Stølsheimen Vest, i Vestland fylke, ble initiert av 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) med grunnlag i fremlagte planer om storstilt utbygging av vindkraftverk i 

fjellet («Hordavind»). Motivet har vært et ønske om mer kunnskap om natur og arter, i et område som er lite 

kartlagt i naturfaglig sammenheng fra før. I det perspektivet er det relevant å kort drøfte de ulike måter 

etablering av vindkraftverk kan påvirke den stedlige fuglefauna i fjellet. Det er gjennomført svært mye 

forskning internasjonalt når det gjelder tema vindkraft og fugler, men ikke alle resultater lar seg direkte 

overføre til norske forhold og norske arter, f.eks. slike arter som er dokumentert i denne rapport. Nylige 

oppsummeringer, basert på forskning, foreligger i flere svenske arbeider (Rydell et al. 2011, 2017), 

oppsummeringer som også norske myndigheter har vektlagt i forbindelse med den nasjonale ramme for 

vindkraft (jfr. tematisk omtale hos NVE – www.nve.no). I Norge er det i hovedsak gjennomført forskning på 

Smøla, og da i hovedsak på virkninger på havørn. Flere før- og etterundersøkelser er i gang på Trøndelagkysten. 

I Vestland er det ikke gjennomført FoU-prosjekter kontra etablerte vindkraftverk.        

Forskning, og et stort erfaringsmateriale internasjonalt, har vist at en del fuglegrupper og arter er mer sårbare 

for negative virkninger fra vindkraftverk/vindturbiner enn andre. Det foreligger en omfattende forsknings- 

litteratur og en rekke case-studier, blant annet oppsummert av Rydell et al. (2011, 2017). Tar vi denne 

kunnskapen med oss inn i analyseområdet i Matrefjellene og tar inn hvilke artsgrupper og arter som nå er 

dokumentert derfra (denne rapport), er følgende artsgrupper aktuelle ut fra hva vi har av kunnskap om 

virkninger av vindkraftverk på fugler.  

 

Følgende grupper er vurdert som mest aktuelle mht sårbarhet og risiko for negative påvirkninger: 

 

Lomer  

Rovfugler 

Hønsefugler 

Vadefugler 

Måker 

Spurvefugler 

 

Grunnlaget for at arter i disse gruppene er valgt ut er at det over tid er vist det er disse gruppene som 

forekommer med høyest frekvens/antall mht dødelighet etter kollisjoner eller at de er særlig var for nye 

inngrep (så som vindkraftverk), og derved at det er risiko for at de skyr etablerte hekkeområder (jfr. Rydell et 

al. 2017 og referanser deri). Arter i gruppene rovfugler og lomer er god kjent som sky arter, dvs. det er ikke 

bare risiko for kollisjon som må legges til grunn, men også hvordan artene reagerer på nærhet til inngrep, både 

i anleggsfase og i driftsfase.  

Lom-artene er særs aktuelle kandidater mht denne mekanismen, og blant annet på Smøla så forsvant 

hekkende par med smålom fra nærområder da vindkraftverket ble etablert på øyen. Arter som ofte kolliderer 

med vindturbinene (enten rammes av rotorblader eller kolliderer direkte med turbinene) er generelt arter som 

bruker luftrommet mye (for eksempel rovfugler, måker og lomer), eller har dårligere manøvrerbarhet enn 

mange andre fuglearter. I de aktuelle grupper er det også en rekke rødlistede arter, eller det er langlivede arter 

der økt/forhøyet voksendødelighet raskt kan medføre en negativ bestandstrend (for eksempel lom-artene – 

Håland 2019). Flere arter har denne karakteristikk, i tillegg til at de generelt er fåtallige (uten at de derved har 

fått plass på den nasjonale rødlisten); eksempler er havørn, storlom og smålom. I tillegg til arter i de nevnte 

artsgrupper kan også mange andre fuglearter erfare direkte negativ effekt fra vindkraftverk. I Sverige er for 

eksempel 80 arter dokumentert drept av kollisjoner med vindkraftturbiner (Rydell et al. 2017). På listen med de 

http://www.nve.no/


  Vindkraftverk og fugler - påvirkning 

 

NNI-Rapport 617. Kartlegging av hekkende fugler i Matrefjellene – Stølsheimen Vest, Vestland, i 2022. 2022. 38 

mest sårbare artene/artsgruppene står flest store arter (se ovenfor). Når det gjelder spurvefugler er det mer 

usikkerhet omkring virkninger, dvs. det mangler god forskning for en lang rekke arter når det gjelder sårbarhet 

for negative påvirkninger fra vindkraftverk. Det gjelder både risiko for kollisjon og død, men også hvordan 

forstyrrelser, støy og økt ferdsel kan påvirke artene mht hekkebiologiske parametre. I det følgende drøftes kort 

hovedmekanismer når det gjelder interaksjon mellom vindkraftverk og fugler.    

 

5.1 Virkninger av fysiske inngrep 

Etablering/bygging av et vindkraftverk vil i første rekke gi store fysiske inngrep i natur og terreng. Slik de bygges 

i dag er det i første rekke veier inn til anleggene, samt interne veier til de enkelte turbiner som gir de største 

fysiske inngrepene i natur og landskap. I tillegg kommer plattformene der vindturbinen settes opp. Erfaringer 

fra nye anlegg tilsier at opp mot 800 meter med nye vei pr. turbin er relevant, dvs. et anlegg av middels 

størrelse vil medføre mange km med nye veianlegg i fjellområder utpekt for bygging av nye vindkraftverk. I 

tillegg kommer areal for hver enkelt turbin og gjerne tilliggende monteringsareal. Samlet blir de fysiske inngrep 

store, i tillegg gir de ofte relativt store avstandene mellom turbiner et stort samlet tiltaksområde og 

influensområde (mange km2), dvs. med en konsekvens at de direkte fysiske inngrep vanligvis utgjør mindre enn 

5% av samlet tiltaksområde. Veier og turbinplattformer vil lett kunne påvirke viktige naturavsnitt i vindkraft- 

områder, og ikke minst kan inngrep påvirke hydrologiske forhold i terrenget og derved også andre naturavsnitt 

lengre unna. Fysiske inngrep i nærområder til leveområder for sky og sårbare arter, for eksempel smålom, vil 

høyst sannsynlig føre til at arten forlater hekkeområdet for godt. En slik respons kan fort utløses av selve 

anleggsarbeidet, men forbi permanent etter at vindkraftverket er kommet i drift. Erfaringer fra flere anlegg i 

MidtNorge (for eksempel på Smøla) understøtter dette. Hvordan vindkraftverk kan påvirke arter i de åpne og 

sårbare høyfjellsområder, med små og spredte hekkebestander, er et åpent spørsmål. Aktuelle arter i 

Matrefjellene er fjellrype, fjæreplytt og snøspurv, som alle bor i det høyestliggende, snørike og karrige 

fjellandskapet, og som er arter Norge har et internasjonalt ansvar for.  

 

5.2 Virkninger av støy og visuelle stimuli fra vindturbiner 

Støy fra vindkraftverk i drift kan medføre at fugler skyr området totalt, for eksempel at lokalt hekkende par helt 

forsvinner fra vindkraftområdet. Visuell påvirkning fra roterende turbinvinger vil kunne ha den samme 

effekten, dvs. det kan være vanskelig å skille hvilken type stimuli som gir en uønsket adferdsmessig respons hos 

fuglene. Kombinasjonen av de to vil også ha en forsterkende effekt mht hvordan fuglene reagerer. Mange arter 

i grupper som rovfugler og lom er generelt skye fugler, så denne type påvirkning kan fort drive hekkende fugler 

bort fra sine hekkeområder i Matrefjellene - Stølsheimen.   

 

5.3 Sekundære menneskeskapte forstyrrelser 

I et ferdig utbygget vindkraftanlegg vil det være tilknyttet ulike menneskelig aktiviteter. Nye veier inn i fjellet 

(tilførselsveiene) vil ofte medføre økt ferdsel knyttet til friluftsliv, noe som er erfart mange steder, enten det er 

tilfeldig eller lagt til rette for det. Et eksempel på det siste på Vestlandet er i Midtfjellet vindkraftverk, Fitjar 

kommune, der det markedsføres og fremsnakkes at veien til fjells og internt i vindkraftanlegget skal/bør brukes 

– noe som har skjedd. Hvordan dette har påvirket lokale fuglepopulasjoner er ukjent. Lettere tilgang til nye 

fjellområder vil sannsynligvis også kunne øke jakttrykket på arter som fjellrype, som også er sårbar for 

pågående klimaendringer, og i et nasjonalt perspektiv er på et vesentlig lavere bestandsnivå enn for noen 10-år 

tilbake.    
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5.4 Barrierevirkninger 

Vindkraftverk i drift er godt synlig i landskapet. Fugler som skal bevege seg fra punkt a til b vil derfor kunne 

oppfatte vindturbiner som en trussel, som en barriere. Respons kan være å fly rundt eller fly over, avhengig av 

hvilke art det gjelder og hvilke omstendigheter som er aktuelle. Arter som har store leveområder, som 

rovfugler og lom, ligger i risikosonen for slike negative påvirkninger. For hekkende arter, for lom-artene gjelder 

det særlig smålomen, kan slik barrierevirkning medføre økte flygedistanser. For en art som smålom, som har en 

liten bestand i Matrefjellene (og ellers en regionalt fåtallig som hekkende art), er det ofte stor avstand mellom 

reirområdet og fiskesjøer. Dersom vindkraftverk etableres med barrierevirkninger for hekkende smålom, kan 

lenger flygedistanser medføre tap av tid og energi, noe som igjen kan påvirke hekkeresultatet negativt, eller at 

hekkeområder skys. En rekke forskningsprosjekter har vist at vindkraftverk fungerer som barrierer for mange 

arter (se Rydell et al. 2017), mens andre arter ikke oppfatter vindkraftverk som en barriere, men flyr inn 

kraftverksområdet, med den risiko det medfører for kollisjoner og død (se neste kapittel). For en art som 

smålom er det viktig for hvert enkelt par å ha kunnskap om hvordan flygeaktiviteten mellom hekkeområdet og 

fiskeområder foregår. Smålom har en generell høy flygeaktivitet i hekkesesongen, blant annet i ungetiden flyr 

foreldrene mellom fiskesjøer og hekkeområdet med fisk 10 – 15 ganger i døgnet, dvs. 300 – 450 ganger i løpet 

av ungetiden. Med vindturbiner og hele vindkraftanlegg som funksjonelle barrierer kan unngåelse og flyging av 

omveier medføre en vesentlig økning i energiforbruk og med resultat at hekking oppgis. I fjellområder der 

smålomen hekker, som i Matrefjellene, er dette forholdet viktig å avklare. Tilsvarende gjelder for rovfugler, 

unngår de vindkraftverk, eller flyr de inn i turbinområdene, som blant annet havørn ofte gjør (med fatale 

konsekvenser for mange ørner).   

 

5.5 Kollisjoner, skade og død 

Mange fuglearter lar seg ikke avvise av vindturbiner, men flyr inn i anleggene og kolliderer med enten 

turbinvingene eller med selve turbinene. Dette er dokumentert i mange studier og med relativt stor dødelighet 

for mange arter. Klassiske studier fra USA og Spania har dokumentert store antall døde fugler, spesielt 

rovfugler. I NV-Europa er det særlig arter som havørn, glente og musvåk som er rammet i til dels store antall, 

men også andre rovfuglarter har erfart signifikante tapstall (jfr. Rydell et al. 2017). Erfaringer har vist at 

tapstallet kan være begrenset i mange vindkraftverk, men stort i andre anlegg. Er det mange turbiner i et 

kraftverk kan lokale tapstall bli betydelig, noe som for eksempel er erfart på Smøla, Trøndelag, der mange 

havørner over tid har funnet sin død i sitt møte med roterende turbinvinger (antallet har for lengst passert 100 

drepte havørner siden oppstart av anlegget). Døde havørner er også funnet i flere andre vindkraftanlegg på 

Vestlandet de siste årene. Når det gjelder lom, for eksempel smålom, oppviser de mest sannsynlig en stor grad 

av unngåelse, noe som gjør det mindre sannsynlig at kollisjoner og økt dødelig blir hovedproblemet (se ovenfor 

mht barriereeffekter). Kunnskap om kollisjonsrisiko for mange norske arter, i ulike fuglegrupper, mangler stort 

sett, dvs. det det er vanskelig å vurdere risiko for kollisjon og død for arter i lokale fuglesamfunn, jfr. artsutvalg i 

fuglesamfunn i Matrefjellene  - Stølsheimen Vest (denne rapport).    

 

5.6 Negative virkninger i anleggsperioden 

I det foregående er kort drøftet de viktigste virkningsmekanismene når et vindkraftverk er i drift. I forhold til 

det omfattende anleggsarbeidet, og montering av anleggene, som må forventes ved bygging av nye 

vindkraftverk, er det er klart potensial for at anleggsaktiviteter får negative effekter på lokalt hekkende fugler. I 

utgangspunkter er alle arter sårbar for slik negativ påvirkning, selv om det nok er forskjeller mellom arter. 

Forskningsbasert kunnskap mangler for de fleste aktuelle artene tilknyttet vestnorske fjell. Sikring av reelle 

buffersoner for alle fysiske og driftsmessige inngrep krever en detaljert kartlegging ar alle funksjonsområder, 

og ikke bare til selve hekketiden.  
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5.7 Samlet negativ påvirkning 

Som kort drøftet i foregående kapitler er det mange ulike måter et vindkraftverk kan påvirke hekkende 

fuglearter, inklusiv de spesielt sårbare og truede artene. Det er en tendens til størst fokus på kollisjonsdrepte 

fugler når vindkraftverk skal konsekvensutredes, men for lokale hekkebestander er det summen av alle 

påvirkninger som er det viktige, og som gir samlet konsekvensnivå. 
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6 OPPSUMMERING OG PERSPEKTIV 
Målet med prosjektet i 2022 har vært å kartlegge hekkende fugler i ulike fjellavsnitt i Matrefjellene – 

Stølsheimen Vest, i Vestland fylke. Oppdraget fra FNF-Hordaland ble gitt med bakgrunn i fremlagte planer om 

storskala utbygging av vindkraftverk («Hordavind») i nevnte fjellområder, og det faktum at naturkunnskapen 

om dette fjellandskapet i Masfjorden og Modalen kommuner var begrenset. NNI sitt tilbud og opplegg med 

gjennomføring av kartlegging av hekkende fugler i avgrensede fjellandskap, med vekt på fjellfugler, ble valgt og 

feltarbeidet gjennomført sommeren 2022. 

Gjennomføring av kartleggingsprogrammet ble gjennomført etter planlagt opplegg, men noe begrenset i deler 

av høyfjellsområdet i sone A i juli måned pga gjennomgående dårlige forhold (regn, skodde og vind mange 

dager). I tillegg til gjennomføring av standard linjetakseringer i mange fjellavsnitt, ble det gjort søk/kartlegging 

av vannfugler i vassdraget (vann og innsjøer), samt at det ble avsatt tid til spesielt søk etter hekkende rovfugler 

i randsonene til de alpine hei- og fjellområder.  

I rapporten er omtalt resultater fra de enkelte fjellavsnitt, samt en tematisk omtale av rovfugler og vannfugler 

ut fra gjennomført feltarbeid i 2022. For enkelte arter (ikke de meste vanlige) har vi også sjekket ut annet 

observasjonsmateriale, spesielt for grupper som er ansett særlig sårbare for negative påvirkninger fra 

vindkraftverk.  

 

 
Fig. 44. Fjellandskapet i Matrefjellene og vestre deler av Stølsheimen er variert, med en lang rekke småskala landskap som del av det store, 
hele. Området er nedbørsrikt, og snørikt, noen som gir god tilgang på vann det meste av sommeren, et vilkår som er viktig for planter og 
dyr. Fuglesamfunnet er derfor sammensatt av arter som makter å utnytte den korte hekkesesongen, med varierende forhold fra år til år, og 
ikke minst mellom årstidene. Norge har et internasjonalt ansvar for dette naturmiljøet, og de arter som er knyttet til de ulike økosystem i 
fjellet, både terrestre og akvatiske. Observasjoner av 11 ansvarsarter (samt 2 andre som er observert i tidligere), underbygger dette. 
Landskap sør for Vetlavatnet. 1. aug. 2022. Foto: A. Håland.   

 

Den norske fuglefaunaen er allment godt kjent, men kunnskap etablert over 150 år, jfr. Collet (1921), Haftorn 

(1971), og NOF-Atlas (1994). Oppdatert finnes et stort observasjonsmateriale tilgjengelig for analyse i Artskart 

(Artsdatabanken online). Når det gjelder kunnskap om mindre geografiske områder kan den være god 
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(faunistisk sett), eller kan mangle helt. PÅ økosystemnivå er kunnskapen dårligst for fjellnaturen, selv om mye 

kartlegging er gjennomført etter 1970, og med god dekning i mange områder, men også med svært lite 

informasjon fra andre fjellområder. Matrefjellene – Stølsheimen Vest er et fjellandskap som det foreligger 

begrenset med studier og observasjoner (gjelder alle artsgrupper), selv om en del observasjoner av fugler 

foreligger litt tilbake i tid. I forhold til planer om nye, store inngrep i fjellet (vindkraftverk), som var bakgrunnen 

for dette prosjektet, var det et klart behov for bedre og godt dekkende naturkunnskap dersom vurdering av 

verdier og virkninger slike tiltak var ønsket.  

 

Samlet ble det registrert 47 arter hovedsakelig knyttet til alpine områder og skoggrenser, samt noe data fra 

vann og vassdrag (vannfugler). I forhold til etablert kunnskap om alpine fuglesamfunn i vestnorske fjell (Håland 

2019a,b,c,d, 2020, 2021 – og referanser deri), viste de kvantitative takseringer i 2022 at Matrefjellene – 

Stølsheimen Vest har velutviklede fuglesamfunn som er regionalt representative, med de arter som skulle 

forventes ut fra kjente utbredelser og artenes preferanse for ulike livsmiljø. Faunistisk regionalitet er et viktig 

perspektiv når det gjelder Vestlandets fjellfugler, da forholdene i vestnorske fjell skiller seg fra de mer sentrale 

og kontinentale fjellstrøk (jfr. Moen 1998, Håland 2019a). Naturgitte forhold styrer slike forskjeller, og særlig da 

klimaforhold og ikke minst nedbørsforhold med snørike vintre som også mange steder medfører sein 

snøsmelting sommerstid. Snødekke, og den tidsmessige avsmeltingen vår og sommer, er en nøkkelfaktor som 

styrer fjellfuglenes etablering, forekomst og tetthet, i tillegg til tilkoblet artsmangfold av planter og dyr (som 

utgjør fuglenes næring). Landskapet og terrengets utforming spiller inn på snøforhold og snøavsmelting, 

utfordrende og begrensende for mange arter, men slike økologiske forhold er det noen få fuglearter som takler 

godt, eller endog prefererer, for eksempel arter som fjellrype, fjæreplytt og snøspurv.    

 

I forvaltningssammenheng vektlegges forekomster av rødlistede arter mye. I vårt arbeid i 2022 påviste vi 5 

nasjonalt rødlistede fuglearter, nærmere bestemt hønsehauk (VU), fiskemåke (VU), gjøk (NT), heilo (NT) og 

rødstilk (NT). Hønsehauk og rødstilk var fåtallig, mens heilo og gjøk hadde en videre utbredelse i fjellheiene, 

spesielt i det vestre avsnittet (sone B i prosjektet). Kun et hekkende par med fiskemåke ble funnet, hekkende i 

Øvre Vemundsvatn. Kanskje vel så viktig som forekomster av nasjonalt rødlistede arter, er arter som Norge har 

et internasjonalt ansvar for, for eksempel i et europeisk perspektiv. Ansvarsarter er arter der Norge huser minst 

25% av Europas hekkebestander, eller endog, med over 50% av den internasjonale bestanden. I sommerens 

kartlegging påviste vi 11 ansvarsarter med >25% av europeisk hekkebestand, nærmere bestemt dvergfalk, 

havørn, fjellrype, lirype, heilo, heipiplerke, gråtrost, blåstrupe, bjørkefink, gråsisik, og bergirisk. Blant disse 

artene er det fire arter som Norge har et enda større ansvar for, dvs. arter med >50% av sin europeiske bestand 

i Norge. Det gjelder havørn, fjellrype, blåstrupe og bergirisk (merk at ingen av disse artene er nasjonalt 

rødlistet). Ut over disse artene er fjellvåk tidligere observert i området (Artskart); arten tilhører gruppen 

ansvarsarter med >50% av bestanden i Norge. Videre er jaktfalk kjent fra Matrefjellene, arten tilhører også 

kategorien ansvarsart (>25% i Norge). Vi ettersøkte jaktfalk i noen eldre hekkeområder, men arten ble ikke sett 

av oss i 2022. Når det gjelder områdets samlede funksjon og verdi for fugler er forekomst av mange 

ansvarsarter et svært viktig verdikriterium. Alle artene tilhører fjellnaturen eller den fjellnære bjørkeskogen, 

selv om enkeltarter også forekommer utenfor dette naturlandskapet.  

 

Et tredje viktig element i dette fjellandskapets fuglefauna er de artene som spesielt er tilknyttet de øvre alpine 

miljøer, dvs. arter som fjellrype, fjæreplytt og snøspurv. På mange måter snøfjellets fugler, de går høyere opp 

enn alle de andre artene knyttet til fjellnaturen. Dette naturmiljøet er i nyere tid spesielt fokusert i forhold til 

pågående klimaendringer, der fjellsonene «kryper» oppover og reduserer mellom- og høyalpine sone som 

ingen vei videre har («himmelen» er neste trinn»). Et varmere klima har i flere 10-år allerede synlig påvirket 

arters fordeling i høydesoner på Vestlandet, lavlandsarter vandrer mot fjellet og fjellets arter avtar (jfr. Håland 
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2019c,d, 2020, 2021). I dette perspektivet er vestnorske, snørike fjell viktige for mange arter, både planter og 

dyr og de utgjør mulige refugier når klimaet blir enda varmere. To av de nevnte fugleartene knyttet til de øvre 

snørike landskap, snøspurv og fjæreplytt, har forsvunnet fra midlere høyder (les lavalpine heier) på 

Hardangervidda (snøspurv), eller bestanden (fjæreplytt) er sterkt redusert (jfr. Håland 2021). Utbredelse av 

begge disse artene har tyngdepunkt mot vest-nordvest i sør-Norge, akkurat i den mest snørike fjellsonen som 

også Matrefjellene - Stølsheimen representerer. Fjellrype finnes enda der disse artene er forsvunnet, men 

bestanden sett i et historisk perspektiv er nok redusert, et forhold som viser igjen i nasjonal jaktstatistikk (SSB). 

Vestnorske fjell, som tradisjonelt er kjent for å huse færre hekkende fuglearter enn de sentrale fjellstrøk, har 

derfor sine spesialiteter som forvaltningsmessig trenger vesentlig større oppmerksomhet. Om slik fjellnatur skal 

belastes med nye, store inngrep, så som de meldte vindkraftverk, må derfor gis en særs grundig vurdering før 

avgjørelser tas. En naturkrise er internasjonalt anerkjent, og da må gjenværende og økologisk funksjonell natur 

som huser mange sårbare arter (rødlistede arter, ansvarsarter), tas godt vare på for fremtidige generasjoner. 
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8 KILDER  
8.1 Kilder internett 

Artsdatabanken – [https://artsdatabanken.no] 

Masfjorden kommune - [www.masfjorden.kommune.no] 

Modalen kommune - [www.modalen.kommune.no] 

Miljødirektoratet - [http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/] 

Miljøstatus i Norge - [http://www.miljostatus.no] 

Norges geologiske undersøkelse - NGU [http://www.ngu.no] 

Kartverket - [www.norgeskart.no] 

 

8.2 Andre kilder 

Vi har fått tilgang til en del eldre feltdata fra Leif Ragnar Fiske, Alversund. Inkludert en del feltdata fra Ottar 

Johansen, Alversund (som gikk ut av tiden i 2016).   

Gunvar Mikkelsen, FNF, har meddelt observasjoner fra sin befaring 28. juni 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Vedlegg 2 Forvaltningskategorier 

 

NNI-Rapport 617. Kartlegging av hekkende fugler i Matrefjellene – Stølsheimen Vest, Vestland, i 2022. 2022. 48 

9 VEDLEGG 2 FORVALTNINGSKATEGORIER 
I Norge er arter klassifisert ut fra nasjonal forvaltningsinteresse, der særlig vurdering i rødlistesammenheng står 

sentralt. I tillegg hvilken status bestander av norske arter har i et større perspektiv, for eksempel europeisk, via 

klassing som ansvarsarter eller ikke. I det følgende er kort beskrevet kategorier og kriterier knyttet til ulike 

statusklassene.  

9.1 Rødlistede arter 

De seks kategoriene som brukes i den gjeldende nasjonale rødlisten for truede arter er utviklet i regi av Den internasjonale 

naturvernorganisasjonen (IUCN). Etter anbefaling av IUCN brukes de engelske forkortelsene også i de nasjonale rødlistene: 

 

Lokalt utryddet – RE (Regionally extinct) 

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet i aktuell region (dvs. Norge) (gjelder ikke arter 

utryddet før år 1800). 

 

Kritisk truet – CR (Critically endangered) (50 % sannsynlighet for utdøing innen 10 år) Arter som ifølge kriteriene 

har ekstrem høy risiko for utdøing. 

Sterkt truet – EN (Endangered) (20 % sannsynlighet for utdøing innen 20 år) 

Arter som ifølge kriteriene har svært høy risiko for utdøing. 

 

Sårbar – VU (Vulnerable) (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år) 

Arter som ifølge kriteriene har høy risiko for utdøing. 

 

Nær truet – NT (Near threatened) (5 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år) 

Arter som ifølge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte 

kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid. 

 

Datamangel – DD (Data deficient) 

Arter der man mangler gradert kunnskap til å plassere arten i en enkel rødlistekategori, men der det på bakgrunn av 

en vurdering av eksisterende kunnskap er stor sannsynlighet for at arten er truet i henhold til kategoriene over. 

 

Øvrige kategorier 

Livskraftig (Least concern - LC).  En art tilhører kategorien Livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene CR, 

EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE. (15 arter) 

 

Ikke vurdert (Not evaluated - NE) En art tilhører kategorien Ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for 

arten. Dette kan for eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på 

tilgjengelig kompetanse. 

 

Ikke egnet (Not applicable – NA). En art tilhører ikke egent når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette 

gjelder i hovedsak fremmende arter) arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket etter år 1800) eller er tilfeldige 

gjester. 

 

9.1.1 Globalt rødlistede arter 

I tillegg til nasjonal rødlisting, er det utarbeidet rødlistestatus for europeiske arter og for arter globalt. Samlet er 116 

”norske arter” oppført på den globale rødlisten.   
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9.2 Ansvarsarter - i europeisk perspektiv 

Identifisering av arters risiko for utdøing betraktes ofte som et viktig første skritt for fastsetting av forvaltningsprioritet, 

men rødlistekategori er bare en av flere faktorer som kan legges til grunn (jfr. kap. 7.1). Et annet grunnlag for 

forvaltningsprioritering er hvor stor andel av den europeiske bestanden vi har i Norge. Slik informasjon finnes for 9234 

arter, deriblant for nesten alle de truete artene (94 %), det vil si arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar 

VU. 

For 749 arter, hvorav 148 truete, er det antatt at bestanden i Fastlands-Norge utgjør 25 % eller mer av den europeiske 

bestanden. Disse artene omtales av norske myndigheter som «ansvarsarter». For de 221 artene på Svalbard hvor vi har slik 

kunnskap er det tilsvarende tallet 79 arter totalt, hvorav 15 er truete arter. Kilde: Artsdatabanken. 

 

9.3 Arter av stor forvaltningsmessig interesse 

Nasjonalt har Miljødirektoratet valgt ut hvilke arter som bør vises spesielle hensyn i den løpende forvaltningen. Disse er 

arter klassifisert som enten av 1) særlig stor forvaltningsmessig interesse eller av 2) stor forvaltningsmessig interesse. 

Følgende kriterier er spesifisert: 

 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 

 

1. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge) 

2. CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2015 

3. andre spesielt hensynskrevende arter 

4. spesielle økologiske former 

5. prioritert art etter NML 

6. fredete arter 

 

Arter av stor forvaltningsinteresse 

 

7. NT i norsk Rødliste 2015 

 
Andel ansvarsarter blant de 2021-rødlistede artene. Artsdatabanken – online. 

 
 


