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Lurøy Kommune, Teknisk etat 

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes 

Innspill til forslag til områderegulering «Naustholmen og Vika»  

Det er svært gledelig å se at planutkastet i noen grad tar høyde for krykkjenes situasjon. Imidlertid later det til at 

man ikke har tatt høyde for at krykkjekolonien på Naustholmen er i vekst jfr. NINAs konsekvensvurdering i 

forbindelse med reguleringssaken. I planbeskrivelsens punkt 6.6 framgår det at nedsprenging av deler av berget 

gir "ingen konsekvens" i forhold til naturmangfoldet, men i realiteten vil nedskalering av berget være en faktor 

som begrenser krykkjekoloniens vekstmuligheter. Vi kan derfor ikke si oss enige i "ingen konsekvens".  

 

Dersom berget skal nedskaleres er det viktig at krykkja har tilgang til alternative hekkeplasser i nærheten. 

Heldigvis er den ofte ganske villig til å ta i bruk "fuglekasser" i form av kunstige hekkehyller. Mange steder 

hekker den på hyller på husvegger, disse kan man sette opp i en noe større skala, for eksempel på industribygg, 

som det finnes endel av på Naustholmen. Hvis man heller ønsker å gi krykkjene mulighet til å ta i bruk andre 

arealer i nærheten kan man sette opp frittstående "krykkjehotell".  

 

Det er kritisk viktig å bygge opp under den moderate veksten i denne kolonien, ettersom krykkja er i ferd med å 

dø ut mange andre steder langs kysten. Mellom 50 og 80 % av krykkjebestanden har blitt borte i løpet av siste 10 

år/3 generasjoner, jfr. norsk rødliste for arter. Arten har også hatt en rask bestandsnedgang på verdensbasis, og er i 

ferd med å bli en globalt truet art. 

 

Om svært få år vil kolonien på Lovund trolig være helt unik, og representere en betydelig merkevare for Lovund 

og for Lurøy kommune. Ha i tankene at turister og andre besøkende vil komme til å ønske å se/fotografere 

krykkjene. Dersom man ikke ønsker å økt trafikk av turister til Naustholmen er det enda viktigere å legge til rette 

for at krykkjene har hekkemuligheter på en alternativ lokalitet i nærheten. De aller fleste steder må man chartre 

båt for å ha mulighet til å se aktive sjøfuglkolonier. Dersom Lovund presenterer et alternativ der man kan se 

krykkjer på nært hold via vanlig rutegående båt så vil det ha potensiale til å generere arbeidsplasser i form av 

utleie av fotoskjul, guiding, diverse salg og overnatting.  

 

Ta gjerne kontakt angående utforming og plassering av et eventuelt krykkjehotell. 
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Atle Ivar Olsen 
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