
Saltstraumen har lenge vært utpekt som et IBA, og i 2013 
vedtok norske myndigheter å opprette et marint verne- 

område her. I Saltstraumen er den biologiske produksjonen 
stor. Verdens sterkeste tidevannsstrøm gir et nærings- og 
oksygenrikt miljø. 400 millioner kubikkmeter vann føres 
gjennom det trange sundet i opptil 35 km/t. Under havover-
flaten finnes koraller, skjell, svamper og sjøanemoner – og fisk 
i mengder. Fugler setter pris på alt dette, og Saltstraumen er et 
matfat for arter som alkekonge, havelle, ærfugl og havørn. Det 
hekker også mange sjøfugler på øyer og holmer i området, 
inkludert ulike typer måker, rødnebbterne, ærfugl og siland.  

Saltstraumen er en del av et IBA som også omfatter de rike 
fjordområdene mot øst. Store antall lommer, dykkere og 
dykkender kan sees her, og Klungsetvika og Mjønesbukta 
utmerker seg som særdeles viktig for fugler året rundt. Fuglene 
samles her før hekking. De feiter seg opp og gjør seg klar for 
en krevende hekkesesong mens de venter på at snø og is 
skal slippe taket ved våtmark og vann. Om sommeren samles 
ender i tusentall for å skifte fjær (myte). Deler av Skjerstad-
fjorden er også overvintringsområde av stor betydning. I 
Klungsetvika og Mjønesbukta tørrlegges relativt store arealer 
ved lavvann, og et mindre areal med våtmark og strandeng 
finnes også på disse lokalitetene.

Saltstraumen og Indre Skjerstadfjord IBA
Important Bird and Biodiversity Area

BirdLife International har siden slutten av 1970-tallet iden-
tifisert og kartlagt et nettverk av viktige områder for natur-

mangfold og fugler, og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
har ansvaret for dette arbeidet i Norge. Områdene går under 
navnet «Important Bird and Biodiversity Areas» (IBAer). Dette 
nettverket av områder betraktes som et absolutt og uunnvær-
lig minimum for den langsiktige overlevelsen av disse artene 
over hele deres utbredelsesområde, selv om det foregår et 
tap av habitater på generell basis andre steder. I tillegg til de 
kritisk viktige funksjonene områdene har for fugler, er betyd-
ningen for øvrig naturmangfold uvurderlig her. Den biologiske 
produksjonen er høy, og det er dette som danner grunnlaget 
for det rike fuglelivet. Områdene er utpekt på grunnlag av 
faglig anerkjente kriterier. 
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English summary

Saltstraumen & Skjerstadfjorden is an Important Bird and 
Biodiverity Area (IBA). Since the late 1970s, the BirdLife 

Partnership has been working collectively to identify, docu-
ment and protect all places on earth of greatest significance 
for the conservation of the world’s birds.  As a result, over 
12 000 Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs) have 
been identified. 

Since birds have been shown to be effective indicators of 
wider biodiversity, the protection of these sites would help 
ensure the survival of a correspondingly large number of 
other animal and plant species. The presents of Long-tailed 
Duck, Velvet Scoter and Horned Grebe are determining 
factors for identifying this particular IBA.

NOF er en ideell forening som arbeider for vern av 
naturen, særlig fuglefaunaen, og for å fremme interes-

sen for og bedre kunnskapen om fugler, samt å stimulere til 
ulike ornitologiske aktiviteter. Foreningen er også et bindeledd 
mellom Norges fugleinteresserte. Foreningen arrangerer turer 
og foredrag. Som medlem kan du velge mellom flere ulike 
tidsskrift. Hovedtidsskriftet heter Vår Fuglefauna.
 
Du er velkommen som medlem hos oss! Meld deg inn i NOF 
på vår nettside birdlife.no. Ta gjerne kontakt med oss på 
e-post: nof@birdlife.no.

Norsk Ornitologisk Forening

IBA-voktere er enkeltpersoner eller grupper av personer som frivillig forplikter 
seg til å ta vare på ett eller flere IBAer i Norge. På bildet vises tiltak for å øke 
bestanden av hekkende ærfugl, gjennom å bygge skjul for rugende hunner. 
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