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Sammendrag
Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen (2014) Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2013. - NINA Rapport 1018. 23 s.
Statens kartverk har drevet geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1994. Et
nytt og oppdatert geodesianlegg bygges ved Brandalslaguna, inkludert bygging av ny vei mellom det nye anlegget og flyplassen i Ny-Ålesund. Veien og geodesianlegget etableres i et område som er verdifullt for fuglelivet. I tillatelsen fra Sysselmannen på Svalbard er det satt vilkår
om overvåkningsprogram som følger effekter av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl,
samt fugl i Brandalslaguna og vannene ved Knudsenheia.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har designet overvåkningsprogrammet etter oppdrag
fra Statens kartverk for å innfri kravene fra Sysselmannen på Svalbard. Overvåkningsprogrammet inkluderer kontroll-områder for å se resultatene i lys av naturlig variasjon og effekten
av tiltaket. Programmet er delt inn i ulike faser avhengig av om dataene registreres før anleggstiden, i anleggsfasen eller i driftsfasen.
Hovedmålet med overvåkningen i 2013 var å samle inn data for ‘før-situasjonen’ i de fleste delene av det berørte området og i kontrollområdene. Det var i 2013 knyttet anleggsaktivitet til
første del av veien, samt bygging av bro og kulvert. I disse områdene var formålet å registrere
overvåknings data som var knyttet til ‘anleggfase’, vurdere mulige effekter og foreslå eventuelle
avbøtende tiltak.
Overvåkningen i 2013 gav mye data både på hekkeregistreringer og forekomster av fugl. Det
ble registrert seks hekklokaliseringer av tyvjo, fem av fjæreplytt, to av steinvender, én av sandlo, tre av smålom, 12 av rødnebbterne og to av snøspurv. Forekomster av hele 18 arter ble registrert. Brandalslaguna var den lokaliteten med høyest artsdiversitet med 14 registrerte arter.
Registreringen ble gjort med hyppige intervaller og varte over en stor del av hekkesesongen,
og overvåkningen viser sesongmessige variasjoner i forekomster av fugl. Resultatene fra 2013
vil bidra til å danne et grunnlag for å beskrive ‘før-situasjonen’ i de berørte områdene samt situasjonen i kontroll-områdene.
I områdene som var berørt av anleggsarbeid knyttet til byggingen av vei, bro og kulvert,
ble det ikke observert negative effekter på fugl. Overvåkningen var i forkant av anleggsarbeidet. Hekkefunn og forekomster av fugl ble kommunisert til oppdragsgiver underveis, og det var
ikke nødvendig å iverksette avbøtende tiltak i 2013.

Børge Moe, Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim
Borge.Moe@nina.no
Sveinn Are Hanssen, Norsk institutt for naturforskning, Framsenteret, 9262 Tromsø
Sveinn.A.Hanssen@nina.no
Geir W. Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, 9296 Tromsø
Geir.Gabrielsen@npolar.no
Maarten J.J.E. Loonen, University of Groningen, Arctic Centre, PO Box 716, 9700 AS, Groningen, The Netherlands, M.J.J.E.Loonen@rug.nl
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Abstract
Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen (2014) Monitoring of birds in connection with establishment of a new geodetic observatory in Ny-Ålesund. Annual report 2013. NINA Report 1018. 23 pp.
Norwegain Mapping Authority (NMA) has operated a geodetic observatory at Ny-Ålesund in
Svalbard since 1994. A new and modernized geodetic observatory will be constructed at Brandalslaguna, including construction of a new road between the new facilities and the airport in
Ny-Ålesund. The road and the geodetic observatory will be established in an important bird area, and the permission granted from the Governor of Svalbard included establishment of a bird
monitoring program for evaluating the potential effects of the intervention on nesting arctic skuas and waders, as well as birds at Brandalslaguna and the lakes in the vicinity to Knudsenheia.
Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has designed this bird monitoring program on
behalf of NMA in order to meet the terms of the Governor of Svalbard. The monitoring program
includes control areas in order to evaluate the effects in light of natural variation and the effects
of the intervention. The monitoring program is divided into different stages depending on
whether the data will be collected before the construction started, during the construction
phase or during the operational stage.
The main goal of the monitoring in 2013 was to collect data describing the ‘before-constructionsituation’ in most parts of the affected area and in the control areas. In 2013 construction work
took place at the first part of the planned road, the bridge and the culvert. In these areas the
goal was to collect data connected to the ‘construction-stage’, assess effects and suggest mitigating measures.
The bird monitoring in 2013 provided data on breeding records and abundances. We recorded
six arctic skua nests,five purple sandpiper nests, two turnstone nests, one common ringedplover nest, three red-throated diver nests, 12 arctic tern nests and two snow bunting nests.
We recorded the presence of 18 different species. Brandalslaguna was the locality of highest
diversity with 14 species recorded. The observations were done frequently and lasted over a
significant part of the breeding season. Hence, we got data revealing seasonal patterns in
abundance. The results from 2013 will be important for documenting the ‘before-constructionsituation’ in the affected areas and the control areas.
In the areas being affected by construction of the road, the bridge and the culvert, no negative
effects on birds were observed. The monitoring was operating ahead of the construction work
(in space and time). Breeding records and presence of birds were communicated to NMA in
situ, and it was not necessary to launch any mitigating measures.

Børge Moe, Norwegian Institute for Nature Research, PO Box 5685 Sluppen, 7485 Trondheim,
Borge.Moe@nina.no
Sveinn Are Hanssen, Norwegian Institute for Nature Research, Fram Centre, 9262 Tromsø
Sveinn.A.Hanssen@nina.no
Geir W. Gabrielsen, Norwegian Polar Institute, Fram Centre, 9296 Tromsø
Geir.Gabrielsen@npolar.no
Maarten J.J.E. Loonen, University of Groningen, Arctic Centre, PO Box 716, 9700 AS, Groningen, The Netherlands, M.J.J.E.Loonen@rug.nl
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Tabell 1.1 . Faser av tiltaket i ulike områder av overvåkningen. Førfase: grønn, anleggsfase: rød,
anleggsfase/anleggsvei: rosa, driftsfase: blå. Solvatnet og Gluudneset er kontrollområder, dvs områder
uten ytterligere tiltak.
Område
Vei 1
Vei 2
Vei 3
Stasjon +
antenner
Solvatnet
Gluudneset

<2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

>2019

Anleggsvei/anleggsfase

Førfase

Anleggsfase

Driftsfase

Kontrollområder

1.3 Formål med overvåkningen i 2013
8B

Formålet med overvåkningen i 2013 var å skaffe data på ‘før-situasjonen’ i det berørte området
samt i de utvalgte kontrollområdene. Deler av det berørte området hadde anleggsarbeid i
2013. Her var formålet å samle data som knyttes til ‘anleggsfase’, vurdere eventuelle effekter
på fugl og foreslå eventuelle avbøtende tiltak.
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2 Metoder
1B

2.1 Områder og lokaliteter
9B

Området rundt det planlagte geodesianlegget og adkomstveien fra flyplassen er definert som
det berørte området. På stor skala angis dette område som Brandal (figur 2.1). Det er arealene
som er nærmest inngrepene, som har størst sjanse for å bli påvirket av tiltaket. Alle
registreringer er knyttet til definerte lokaliteter innen området. Brandalslaguna og vannene på
Knudsenheia er to lokaliteter som ligger tett til inngrepene og som er inkludert i kravene fra
Sysselmannen.
Solvatnet og Gluudneset er valgt som kontroll-områder (figur 2.1). Solvatnet er delt i to
lokaliteter og Gluudneset i tre lokaiteter. Gluudneset laguna og selve Solvatnet er de som har
vært gjenstand for hyppigst observasjoner.

Figur 2.1. Angivelse av det berørte området ved Brandal samt de to kontrollområdene
Solvatnet og Gluudneset. Områdene deles inn i lokaliteter. De lokalitetene som vil ha høyest
observasjonsintensitet innen hver sesong er angitt med navn. I det berørte området vil det
gjelde Brandalslaguna, Knudsenheia, stasjonsområdet og selve veien. I kontrollområdene vil
det gjelde Solvatnet og Gluudneset laguna.

2.2 Innsamling av data
10B

Datainnsamling ble gjort av tre forskergrupper fra hhv, NINA, NP og UG, som dekket hele
overvåkningsperioden. Børge Moe og Sveinn Are Hanssen (NINA), og Geir W. Gabrielsen
(NP) og Maarten Loonen (UG) var ansvarlige for hver av de tre gruppene. Det ble laget en feltprotokoll forut for feltarbeidet, som fordelte ansvarsoppgaver og hvem som gjorde hva og hvor.
Feltprotokollen for 2013 er inkludert som vedlegg i overvåkningsprogrammet (Moe & Hanssen
2013). Vi henviser til overvåkningsprogrammet for begrunnelse av valgt metodikk (Moe &
Hanssen 2013).
Et viktig del av metodikken var å integrere mange av observasjonene inn de pågående forskningsprosjektene som foregår i disse områdene. Det gjelder særlig de pågående programmene
9
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på hvitkinngås (Branta leucopsis) og tyvjo. Integreringen gjør at dataene som samles inn lettere kan sammenlignes med tilsvarende data fra tidligere år. Det reduserer også den totale ferdselen og skaper et mindre ‘fotavtrykk’ siden man kombinerer datainnsamlingen til flere formål.
Overvåkningen innebar høy observasjonsfrekvens i utvalgte lokaliteter. Dette gjaldt Brandalslaguna, Solvatnet og Gluudneset laguna i perioden 15. juni-25. juli, hvor det ble gjennomført
standardiserte observasjoner hver tredje dag. Disse observasjonene var i all hovedsak ‘statiske’ observasjoner. Det betyr at vi benyttet faste steder hvor observasjonene ble gjort fra og at
alle observasjonene varte så lenge som det tok å observere og telle hele arealet for forekomster. Vi benyttet også ‘dynamiske’ observasjoner hvor vi gikk til fots rundt vannene i stedet for å
stå fast på ett punkt. Dette ble gjort hovedsakelig ved Brandalslaguna og Gluudneset pga av
størrelsen på vannene. I tillegg var det høyt fokus på vannene ved Knudsenheia, samt arealene knyttet til selve veitraseen. Stasjonsområdet inngår i lokaliteten Brandalslaguna. Det var
noe lavere observasjonsintensitet i de andre lokalitetene, samt i perioden etter 25. juli.
Registreringer av forekomster av fugl foregikk i tidsrommet 15. juni til 15 august hvor vi registrerte antall fugl i forhold til lokalitet, kjønn og alder. Atferd ble registrert for å kunne tolke hvilken funksjon lokaliteten hadde for fuglene. Det ble også registrert om det var anleggsarbeid i
nærheten, samt andre relevante miljøparametere som for eksempel isdekke på vannene.
Hekkeregistreringene foregikk i overgangen mellom juni og juli (tabell 2.1) for alle arter.
Smålom (Gavia stellata) hadde sein hekking på Brandal og den ble registrert på reir i midten av
juli. Hekkeregistrering foregikk i rugetiden, og det bestod i lokalisering av reir. Det ble også registrert unger med foreldre i slutten av juli. Dette ble brukt som indikasjon på at reir hadde vært
innen relativt kort avstand og at vi ikke hadde oppdaget reiret tidligere. Vi brukte vurderinger
omkring hekkebiologien til arten i forhold til slike tolkninger.

Tabell 2.1. Overvåkningsparametre og tidsskala i 2013
Juni
Arter
Områder/Uke 25
Hekkeregistrering
tyvjo
alle
vadere
alle
smålom
alle
andre
alle
Forekomster,
alle arter
alle
x
atferd/funksjoner

Juli
26
x
x
x
x

27
x
x
x
x

x

x

28

29

(x)
(x)

(x)

x

x

30
(●)
(●)
(●)
(●)
x

August
31
32

x

x

Alle observasjonene ble foretatt av feltarbeiderne med kikkert eller teleskop, mens de gikk til
fots gjennom terrenget eller stod på faste observasjonspunkter.
I 2013 ble det også satt ut viltkamera på forskjellige punkter i det berørte området i to perioder
(25. juli-1.aug og 3.-12. aug). Dette ble gjort som en test for å se om viltkamera skal inkluderes
som et supplement i den framtidige overvåkningen. Særlig var vi interessert i om viltkamera
kunne fange opp forekomster av fugl som ikke ble registrert av feltarbeiderne. Dette gjelder
særlig arter som er sky og unnviker mennesker på relativt lang avstand.
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3 Framdrift i anleggsarbeidet og faser i overvåkningen
2B

Vei 1 og broen over Bayelva ble bygget i juni og juli i 2013 (figur 3.1). Alle registreringer i dette
området ble knyttet til ‘anleggs-fase’. Det videre anleggsarbeidet kom lengre enn opprinnelig
planlagt og som var grunnlaget for overvåkningsplanen (Moe & Hanssen 2013). Vei 2 og kulvert over Mørebekken ble også ferdigstilt i 2013, selv om det var lagt til grunn at det skulle gjøres i 2014. Dette fikk imidlertid ingen betydning for overvåkningen eller fase-inndelingen. Ved
vei 2 og Mørebekken ble hekkeregistreringene gjort før anleggsarbeidet ble startet og representerer således ‘før-situasjon’. Vei 2 og kulverten ble bygd i august (figur 3.1).
Fugle-registreringer i alle andre deler av det berørte området ble knyttet til ‘før-situasjon’. Det
ble ikke utført anleggsarbeid i disse områdene.

Figur 3.1. Broen over Bayelva (A) ble bygd i juni og juli, kulverten over Mørebekken (B) og vei
2 (C) ble bygd i august. Anleggsarbeidet endte rett på nordsiden av Mørebekken (D) i september. Foto: Frode Koppang.
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4 Resultater og diskusjon
3B

4.1 Hekkeregistreringer
1B

Hekkeregistreringene er angitt i tabell 4.1. og i figur 4.1. Det ble registrert fire tyvjoreir på Brandal og to på Gluudneset tundraen. I tillegg var det ett tyvjo-territorium på Gluudneset tundraen
som ikke hadde reir med egg. Det ble registrert to reir av fjæreplytt (Calidris maritima) på
Brandal og ett ved Gåsebu. Videre ble ytterligere to hekkelokaliteter for fjæreplytt indikert ved
observasjoner av unger med foreldre. To reir av steinvender (Arenaria interpres) ble registrert
ved Brandalslaguna. Det var muligens ett tredje par som hekket i samme område, uten at vi
kunne finne reiret. Sandlo (Charadrius hiaticula) ble registert hekkende ved Solvatnet. Smålom
hekket i alle tre områder, ett par ved Knudsenheia, ett par ved Solvatnet og ett par ved dammene ved Gåsebu. Syv reir av rødnebbterne (Sterna paradisaea) ble registrert ved Solvatnet,
og observasjoner av terneunger indikerte hekking av fem par ved Brandalslaguna. Observasjoner av snøspurvunge (Plectrophenax nivalis) med foreldre indikerte hekking ved Brandalslaguna og Ryggen ved Bayelva ved vei 2. Polarmåke (Larus hyperboreus) er vanlig hekkefugl i
Kongsfjorden, men ingen par hekker i områdene som dekkes i overvåkningsprogrammet (Descamps m. fl. 2013). Ærfugl og hvitkinngås hekker i store antall ute på holmene i Kongsfjorden.

Tabell 4.1. Antall hekkende par i forskjellige områder og lokaliteter. Tall representerer observasjoner av antall
aktive reir, og tall merket med asterisk (*) representerer antall hekkende par indikert av observasjon av unger
med foreldre.
Område
Brandal

Solvatnet

Lokalitet
Brandalslaguna
Knudsenheia
Brandalssletta
Bayelva
Ryggen v/Bayelva

Tyvjo Fjæreplytt Steinvender
1*
2
1
1*
1
1
1
2

Solvatnet
Amundsen masta

Gluudneset Gluudneset laguna
Dammene
Gåsebu
Gluudneset tundraen

Sandlo

Smålom

Rødnebbterne
5*

Snøspurv
1*

1

1*
1

7

1
1
1
2

Figur 4.1. Lokalisering
av hekkeregistreringer
i det berørte området
på Brandal og i kontroll-områdene Solvatnet og Gluudneset.
Hver art er angitt med
forskjellige farger. Hver
markering representer
lokalisering av ett reir
bortsett fra markeringene til røbnebbterne som angir plassering til flere reir som
ligger relativt tett i
samme lokalitet (se
tabell 4.1).
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4.2 Forekomster
12B

4.2.1 Diversitet
17B

Hele 18 forskjellige arter ble registert i overvåkningsperioden (tabell 4.2). Brandal var området
med høyest diversitet med hele 16 arter, dernest kom Gluudneset og Solvatnet med hhv. 12 og
10 registrerte arter. Brandalslaguna var lokaliteten med størst diversitet med hele 14 fuglearter.
Praktærfugl (Somateria spectabilis) og svalbardrype (Lagopus muta hyperborea) ble kun observert i hhv. Kolhamnlaguna og på ryggen ved Bayelva. Svartand (Melanitta nigra) og storjo
(Stercorarius skua) ble kun observert i Brandalslaguna.

Tabell 4.2. Artsdiversitetstabell. Forekomster er indikert for områder og lokaliteter innen områder. Artene er listet
alfabetisk. Lokalitetesnumrene er forklart i tabellen under (tabell 4.3).
Brandal
Brandal lokaliteter
Fjæreplytt
Havelle
Hvitkinngås
Kortnebbgås*
Krykkje
Polarmåke
Polarsvømmesnipe
Praktærfugl
Rødnebbterne
Sandlo
Smålom
Snøspurv
Steinvender
Storjo
Svalbardrype
Svartand
Tyvjo
Ærfugl

Total
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X

3
X
X

4
X

Gluudneset
Gluudn. lokaliteter
5

6
X

X

Total
X
X
X
X
X

X

7
X
X

8
X
X
X

X

X
X

9

Solvatnet
S. lokaliteter
Total
X
X
X

10

X

11
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

*observert kun med viltkamera

Tabell 4.3. Lokaliteter og lokalitetsnummer innen de tre overvåkende områdene.
Brandal
Brandalslaguna
Brandalssletta
Delta Bayelva
Knudsenheia
Kolhamnlaguna
Ryggen v/Bayelva

1
2
3
4
5
6

Gluudneset
Gåsebu + dammene 7
Gluudneset laguna 8
Gluudneset tundra 9

Solvatnet
Amundsen masta
Solvatnet

10
11

Testene med viltkameraene avdekket at de gav ekstra informasjon i forhold til de observasjonene som forskerne gjorde i felt (figur 4.2). De fanget opp forekomster av kortnebbgås (Anser
brachyrhynchus) ved Brandalslaguna og Brandalssletta, mens denne arten ikke ble observert
av forskerne i felt. Det skyldes at kortnebbgås er ganske fåtallig i området og at den er sky og
reagerer på ferdsel av mennesker på lang avstand (Vistad m. fl. 2008). Fjellrev ble observert
av forskerne i felt, men ikke på langt nær så ofte som kameraene gjorde. Fjellreven kan også
være ganske sky og flink til å gjemme seg. Andre arter fanget opp av viltkameraene var hvitkinngås, rødnebbterne, krykkje (Rissa tridactyla), tyvjo, fjæreplytt, hund, menneske og reinsdyr.
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4.2. Rødneb
bbterne, kryk
kkje, hvitkinn
ngås (venstrre) og fjellre
ev (høyre) faanget på bild
der tatt
Figur 4
av viltkkamera. Foto
o: Maarten Loonen
L

4.2.2 A
Antall i fore
ekomster
18B

eller mellom
m artene i hvo
or mange in
ndivider som opptrådte ssammen og som
Det er store forskje
gistrert samtidig. Noe artter opptrådte
e i høye anttall (store an
nsamlinger/fllokker), f.eks krykblir reg
kje, hviitkinngås, rø
ødnebbterne
e og ærfugl ((figur 4.3). MaksimumsM
-antallet for ddisse var hh
hv. 200,
141, 92
2 og 78 indivvider. Det va
ar bare på G
Gluudneset og
o Brandalslaguna at deet ble gjort regir
strering
ger av krykkkje. Ved diss
se lokaliteten
ne forekom store flokker med krykkj
kjer som ben
nytter
vannen
ne til å drikke, hvile og vaske
v
seg. K
Krykkjene he
ekker i fuglefjell, og det nærmeste liigger
3km sø
ørøst for Glu
uudneset (Moe m. fl. 200
02). Hvitkinn
ngås fantes i alle de firee lokalitetene
e. Det
høyestte maksimum
ms-antallet var
v registrerrt ved Solvattnet og laves
st ved Gluuddneset.

4.3. Maksim
malt antall ind
divider regisstrert til samm
me tid ved Brandalslagu
B
una, Gluudn
neset,
Figur 4
Knudse
enheia og Solvatnet.
S
Se
e figur 4.4 fo
or artene me
ed lave maks
simale antalll.
e av fuglearte
ene opptråd
dte i lave anttall. Gitt at arten
a
var tilsttede observeerte vi 1-2 in
ndivider
Mange
i gjennomsnitt ved hver registrrering av sm
målom, tyvjo,, storjo, pola
armåke, snø
øspurv, sand
dlo,
ender og pollarsvømmes
snipe (Phala
aropus fulica
arius) ved Brrandalslagunna, Knudsen
nsteinve
heia,Gluudneset la
aguna og So
olvatnet (figu
ur 4.4). Fjærreplytt foreko
om i noe hø
øyere antall. I gjen-
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nomsnitt ble det re
egistrert rund
dt 5 fjæreplyytter ved Bra
andalslaguna. Gjennom snittlig antall hahv. 5 og 3 ind
divider ved B
Brandalslaguna.
veller ((Clangula hyyemalis) og svartender vvar rundt hh

4.4. Gjennom
msnittlig anttall individerr registrert ve
ed Brandals
slaguna, Gluuudneset,
Figur 4
Knudse
enheia og Solvatnet,
S
gittt at det var iindivider til stede.
s
Her presenteres
p
kun de artene som
opptrerr i de laveste
e antallene.
e av fuglearte
ene som opptrer i lave a
antall, er like
evel veldig vanlige
v
i omrrådene. Figu
ur 4.5
Mange
gir en rrelativ framsstilling av hvor vanlig elle
er sjeldent artene
a
foreko
ommer. Storrjo, praktærffugl,
svartan
nd, sandlo og
o polarsvøm
mmesnipe b le observertt ganske få ganger.
g
Det samme gjaldt
tyvjo, m
men figuren fokuserer på kun fire lo
okaliteter. Ty
yvjo er en ve
eldig vanlig aart på tundra
aen
rundt d
disse lokalite
etene. Det er viktig å ta i betraktning
g at tallene i figur 4.5 err påvirket av obervasjonssintensitet og
o oppdagba
arhet.
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Figur 4
4.5. Antall re
egistreringerr av hver fug
gleart i ved Brandalslag
B
una, Gluudnneset, Knud
dsenheia og
g Solvatnet. Figuren fortteller hvor vvanlig det er å observere
e de forskjellllige artene på
p de
forskjellige lokalite
etene. Det gjjelder de rela
ative forhold
dene mellom
m søylene. D
Det absolutte
e antaloe om obserrvasjonsinten
nsiteten (hviis man gjør observasjonner hver dag
g blir
let sierr og også no
nger enn om
m man gjør d
det hver tredj
dje dag). Tallene i figureen er også på
åvirket
det flerre registrerin
av opp
pdagbarhet, dvs hvilke arter
a
som er lett eller van
nskelig å oppdage. De ssmå og godtt kamuflerte a
artene er litt underrepres
sentert.

4.2.3 F
Forekomstter med sto
or sesongmessig va
ariasjon
19B

uglene opptrrer i det berø
ørte område
et og kontrollområdene med
m store seesongmessige vaAndefu
riasjoner. Ærfugl hekker
h
ute på
å holmene i Kongsfjorde
en. Etter kle
ekking svøm
mmer mødren
ne med
e vekk fra ho
olmene. Tidspunkt for e
egglegging og
o klekking varierer
v
melllom år. I 201
13 var
ungene
klekkettoppen omkring 2. juli. Forekomsten
F
ne av ærfug
gl-hunner top
pper seg i Brrandalslaguna og
Solvatn
net rundt og etter klekke
etoppen (figu
ur 4.6). Ærfu
uglen-hunne
ene tar med seg unger til
t disse
vannen
ne i dette tid
dsrommet (figur 4.7, figu
ur 4.8), og bå
åde hunner og unger beeiter i vanne
ene.
Disse fferskvannen
ne har derforr en funksjon
n som nærin
ngsområde for
f små ærfu
fugl-unger og
g ærfugl-hu
unner. Det ble aldri obse
ervert store u
unger på vannet. Det tyder på at unngene drar videre
v
etter re
elativt kort tid
d og svømm
mer videre utt fjorden. I 2013 ble det observert reelativt få ærffuglunger i denne perioden (figur 4.7).
4
Dette kkan ha samm
menheng med en dårligg hekkesesong for
ærfugl.. Antallet ærrfugl som gå
år til hekking
g svinger my
ye mellom årr (Hanssen m
m. fl. 2013).. Antallet i 2013 var 45% lavere enn året før og h
hekkesuksessen lav. De
et var stor eggg-predasjo
on fra
måkene, noe som er en viktig
v
faktor for den dårlige hekkesu
uksessen (M
Moe m. fl. 2012).
polarm
Antalle
et ærfuglunger i disse va
annene i 201
13 reflektere
er nok en situasjon medd veldig lav produkp
sjon. B
Brandalslagu
una og Solva
atnet var like
evel viktige vann
v
for hun
nnene og unngene av ærrfugl,
men Gluudneset var
v av liten betydning
b
me
ed kun tre re
egisteringer av noen få hunner. Van
nnene
nudsenheia har ingen fu
unksjon for æ
ærfugl. De lig
gger antakeligvis for lanngt fra fjorde
en.
ved Kn
Toppen
n i antall ærrfugl-hunner ble nådd hh
hv. 7. juli i Solvatnet og 1.-4. juli i Brrandalslaguna. Det
er vansskelig å si om dette reprresenterer e
en reell forsk
kjell mellom lokalitetenee, siden vi ha
ar kun
ett år m
med slike da
ata. Det skyld
des nok ikke
e isforholden
ne, siden So
olvatnet ble isfritt før Bra
andalslaguna
a.
en sesongm essig varias
sjon i de aktu
uelle lokaliteetene. De op
pptrådÆrfugl-hannene viiser en anne
ørst antall i starten av se
esongen (19 . juni) med opptil
o
5 indiv
vider per reggistrering, og
g etter
te i stø
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7.juli blle det ikke observert
o
flere ærfugl-ha
anner. Denn
ne forskjellen
n fra hunnenne skyldes at
a hannene ikkke deltar i ruging
r
eller ungepass.
u
D
De forlater Kongsfjorden
K
n i slutten avv juni/begynn
nelsen
av juli ffor å skifte fjjærdrakt len
ngre ute på kkysten.

4.6. Antall hunner av ærrfugl i forholld til dato i Brandalslagu
B
una, Solvatnnet og Gluud
dneset.
Figur 4

4.7. Antall unger av ærffugl i forhold
d til dato i Bra
randalslagun
na og Solvattnet. Det ble
e ikke
Figur 4
observvert unger i Gluudneset
G
laguna ellerr vannene ve
ed Knudsenheia. Ingen unger ble obsero
vert førr 28.juni elle
er etter 4. julli.

Figur 4
4.8. Ærfugl-h
hunner med
d unger på S
Solvatnet. Fo
oto: Børge Moe
M

17

NINA Rap
pport 1018

4.9. Antall haveller (båd
de hanner og
g hunner) i forhold
f
til dato i Brandals
lslaguna, So
olvatnet
Figur 4
og Glu
uudneset.
e viste tilsva
arende sesongmessig va
ariasjon i forrekomster slik som ærfuugl med en topp
t
i
Havelle
starten
n av juli (figur 4.9), men det ble obse
ervert både hanner og hunner
h
i helee perioden. Det ble
ikke registrert unge
er hos denne arten. Bra
andalslaguna
a var viktigste lokalitet m
med opptil 17 hapå det meste
e. Solvatnet og Gluudne
eset laguna hadde relativt få registrreringer av havelle
h
veller p
med ku
un 1-2 individer per registrering. Ha
avellene viste
e også beite
eatferd og dyykket etter mat.
m
gsemner ærffuglene ellerr havellene tar
t når de beeiter i Brand
dalsDet er ikke kjent hvvilke næring
a eller Solvattnet. Det er relativt store
e tettheter av Daphnia (z
zooplanktonn) i disse van
nnene
laguna
en m. fl. 200
04, van Gees
st m. fl. 2007
7), og de er potensielle næringsemnner for ende
ene.
(Hesse
Skjoldkkreps (Lepid
durus arcticu
us) kan også
å forekomme
e i slike vann på Svalbaard. Den kan
n også
være e
et potensielt næringsemne, men vi kkjenner ikke til om den finnes
f
i Solvvatnet og Bra
andalslaguna
a eller om de
en er næring
gsemne for e
endene der.
o
sesong
gmessig varriasjon i forekomster (figur 4.10). Fraa midten av juni er
Hvitkinngås viste også
ger seg det oopp en topp i midtdet lave forekomstter i de overvåkende lokkalitetene, deretter bygg
m midten a
av august. Systemet
S
kje
ennetegnes på veldig store
en av juli, som derretter avtar mot
oner i antall fra dag til dag,
d
både inn
nen og mellom lokalitete
ene. Det bettyr at det er store
variasjo
forflytninger som skjer
s
på relattivt kort tidssskala. Vi har benyttet ek
kstra data reegistret ved Solere denne dy
ynamikken ((Loonen upu
ubliserte data). Maksimuumstallet var 139
vatnet for å illustre
er den 18.juli, og to dag
ger senere va
ar det kun 5 individer i samme
s
lokaalitet. Lokalitetene
individe
på Brandal, og sæ
ærlig Brandalslaguna vise
er lignende dynamikk.
er også på ho
olmene i Ko
ongsfjorden, og de tar med
m seg ungeene inn til fa
astlanHvitkinngås hekke
d Ny-Ålesun
nd etter klekk
king. Vi regisstrerte familliegrupper i områdene frra slutten av
v juni til
det ved
midten av august (figur
(
4.11, figur
f
4.12). T
Toppen i anttall familiegrrupper ble nåådd i starten
n av
juli, og Solvatnet og
o Brandal hadde
h
flere fa
familiegrupper enn Gluu
udneset.
etoppen for hvitkinngås
h
var
v rundt 26
6. juni i 2013
3, noe som fo
orklarer myee av mønstret vi
Klekke
ser i uttviklingen avv antall voksne gås (figu
ur 4.10) og antall
a
familier (figur 4.12 ) gjennom ses
songen
n. Det var en
n tydelig økn
ning i begge
e disse tallen
ne etter klek
kketoppen. P
På samme måte
m
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som fo
or ærfugl, forrklarer hekke
esyklusen m
mye av dynamikken. Den
n største forrskjellen er at
a gåsungen
ne skal voksse opp i diss
se områdene
e og ikke dra
a videre ette
er kort tid. Arrealene i og rundt
Ny-Åle
esund blir bå
åde brukt til beiting,
b
oppvvekstområde og beskytttelse. Ikke-hhekkende individer
og individer som har mislykkes
s med hekkiingen skifterr fjærdrakten
n tidligst i seesongen, i begynns individer som
s
får ung er skifter fjæ
ærdrakten i juli-august. T
Tilstedevære
else av
nelsen av juli, men
punkt for nårr de forlater området på
åvirker også dynamikken
n.
fjærskiftende individer og tidsp

4.10. Antall voksne hvitk
kinngås som
m funksjon av
a dato (og tid) for lokalititetene BrandalsFigur 4
laguna
a, Brandalsslletta, Delta Bayelva,
B
Gå
åsebu, Gluud
dneset laguna, Knudsennheia og So
olvatnet. En
n andregradss trendlinje er
e tegnet inn
n for dataen
ne fra Solvatnet. For Sollvatnet er de
et i
denne analysen og
gså tatt med
d registrering
ger som kom
mmer fra forrskningsprossjektet på hv
vitund (Loonen
n upubliserte
e data).
kinngås i Ny-Ålesu

4.11. Hvitkin
nngås-familie
e og fjellrev--valp som har fått gåsun
nge av foreld
ldrene sine. Foto:
Figur 4
Jasperr Doest
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Beitetryykket fra hviitkinngås på
å vegetasjon
nen rundt So
olvatnet registreres i de pågående forskningsprosjektene på
p hvitkinngås. Beitetrykkket ble estimert til 18kg
g/ha i 2013 ((Maarten Lo
oonen
v hva beitetrrykket var i ssamme omrråde på
upublisserte data). Dette er omtrent bare h alvparten av
begynn
nelsen av nittitallet (Loonen m. fl. 19
998). Dette til tross for at
a gåsebestaanden var mye
m
større i 2013. Dette
e betyr at ha
abitatet rund
dt Solvatnet benyttes i re
elativt mindrre grad av hvith
ess i dag enn hva som var
v tilfelle på
å starten av nittitallet, og
g at arealenee som liggerr lengre
kinngje
vekk frra Solvatnet benyttes i større
s
grad. D
ellrev ynglet i Ny-Ålesun
nd i peDet skyldes delvis at fje
rioden 2000-2010. Gjessene har
h tilpassett predasjonsfaren (figur 4.11) ved å benytte området
e (‘top-down’’ effekt ). De
et skyldes og
gså at besta
anden av hv
vitkinngås haar økt så my
ye og
mindre
blitt så stor at områ
ådet er blitt litt nedbeitett (‘up-down’ effekt). Antallet hekkennde par med
d hvit2
en økning på 30%
% fra året førr.
kinngås var 618 i 2013,

4.12. Antall familier av hvitkinngås
h
ssom funksjo
on av dato (o
og tid) for om
mrådene Bra
andal,
Figur 4
Gluudn
neset og Sollvatnet.

4.2.4 F
Fjellrev og
g isbjørn
20B

e på regulær basis i alle
e områdene. Det ble ikke
e registrert yyngling i næ
ærheten
Fjellrevv var tilstede
av omrrådene. Det betyr at flerre hi som va
anligvis yngle
er ikke var aktive
a
i 20133. Vi har ikke
e noe
tall på fjellrevens predasjon
p
på
å bakkehekkkende fugl i de overvåke
ende områd ene. I Ny-Ållesund
dasjonen fra
a reven på unger av hvitkinngås varr noen lav (figur
kunne det synes som om pred
mens den va
ar høy på eg
gg fra ternerr.
4.13), m
n ble registre
ert i områdett i observasjjonsperioden
n. Den var kun
k innom ppå korte besø
øk.
Isbjørn
Ingen b
bjørner slo seg
s ned i noen av områd
dene, og vi antar at isbjørnene som
m var innom hadde
liten eller ingen efffekt på fugl i disse områ
ådene.
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5 Oppsummering og vurdering av effekter
4B

5.1 Data på ‘før-situasjon’ i det berørte området og i kontroll
områdene.
13B

Hovedhensikten med overvåkningen i 2013 var å samle inn data på ‘før-situasjonen’. Resultatkapittelet viser at det er samlet inn data i alle områdene og lokalitetene slik det er definert i
overvåkningsprogrammet. Disse data vil være et viktig grunnlag for å kunne sammenligne lokalitetene og vurdere eventuelle endringer over tid forårsaket av tiltaket eller naturlig variasjon.
Anleggsarbeidet kom lengre enn det som var planlagt og lagt til grunn i overvåkningsplanen.
Vei 2 og kulvert over Mørebekken ble ferdigstilt, selv om det var planen at det skulle gjøres i
2014. Dette fikk imidlertid ingen betydning for overvåkningen eller fase-inndelingen. Hekkeregistreringene var gjennomført da vei 2 og kulvert ble bygget, slik at dataene som ble samlet inn
representerer ‘før-situasjonen’ i forhold til hekkeregistreringene. Vei 2 og kulverten ble bygget i
august, noe som var gunstig i forhold til fuglesesongen i dette området.

5.2 Effekter av tiltaket
14B

Det var kun en liten del av det berørte området hvor anleggsarbeidet hadde startet i 2013, og
hvor det kunne være potensielle forstyrrelser på fuglelivet fra tiltaket. Dette gjaldt vei 1, vei 2,
bro over Bayelva og kulvert over Mørebekken (figur 3.1).
I rugetiden foregikk mesteparten av anleggsarbeidet med bygging av bro over juvet i Bayelva
(figur 3.1 A). Det var ikke registrert hekkelokaliteter i dette området. Derfor foregikk arbeidet i et
område med lite eller ingen konflikter med fuglelivet.
Ett fjæreplyttreir (figur 4.1) var lokalisert 10m fra der hvor vei 2 skulle anlegges. Vi regner med
at denne hekkelokaliteten ikke ble forstyrret av anleggsarbeidet. Arbeidet foregikk i juvet i Bayelva i rugetiden, og vi mener at avstanden var tilstrekkelig for å unngå negativ effekt.
Ett snøspurvreir var antakeligvis lokalisert i nærheten av vei 2 også. Det ble observert utflydde
unger ved denne lokaliseringen (figur 4.1) før anleggsarbeidet var nådd fram til dette området,
og anleggsarbeidet vurderes til ikke å ha hatt negativ effekt på disse snøspurvene.
Ett steinvenderreir var lokalisert inntil den planlagte traseen for vei 3 (figur 4.1). Anleggsarbeidet stoppet ved Mørebekken i 2013. I denne sammenhengen er det relativt langt unna og det
hadde ingen effekt på denne hekkelokaliteten dette året. Det samme gjelder ett fjæreplyttreir
som antas å ha ligget i nærheten, basert på observasjoner av unger med foreldre i nærheten
(figur 4.1, tabell 4.1)
Ingen hekkelokaliteter til tyvjo eller andre arter var i nærheten av anleggsarbeidet. Anleggsarbeidene hadde derfor ingen negativ effekt på hekkingen til noen av fugleartene. Basert på det
vi vet om etablerte territorier av tyvjo og hekkelokaliteter av andre arter, så konkluderer vi med
at anleggsarbeidet heller ikke har hindret fugler som har hekket der tidligere, å hekke i 2013.

5.3 Avbøtende tiltak
15B

Registreringen av fuglereir foregikk i forkant av anleggsarbeidet. Derfor hadde vi anledning til å
rapportere eventuelle konflikter til oppdragsgiver og anleggsarbeiderne før anleggsarbeidet
hadde nådd fram til eventuelle konfliktpunkter.
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Det nevnte fjæreplyttreiret ved vei 2 ble påvist tidlig og rapportert til oppdragsgiver. Siden anleggsarbeidet ikke ville komme fram til denne lokaliteten før en god stund etter klekking, så var
det ingen grunn til å sette i verk eventuell tiltak.
Det ble også observert et kurtiserende par av Svalbardrype i samme område. Det ble ikke påvist at de slo seg ned og etablerte reir i nærheten av anleggsarbeidet, og vi vurderte det slik at
det ikke var grunnlag for å vurdere tiltak i forhold til dette paret.

5.4 Konklusjon
16B

Overvåkningen i 2013 har gitt gode data på ‘før-situasjonen’ i det berørte området og i kontrollområdene. Dette var hovedhensikten med overvåkningen, da kun en liten del av anleggsaktiviteten startet i 2013.
Byggingen av vei 1 og vei 2, samt bro over Bayelva og kulvert over Mørebekken ble gjennomført i løpet av 2013.
Ingen negative effekter kunne påvises på fugl i forbindelse med anleggsarbeidet i 2013.
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