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Høring av søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk i Harstad kommune  
– Høringssvar fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF) – hensyn til krykkje (sterkt truet) og 
fiskemåke (nær truet) 
 
Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43, datert 
23. desember 2014 fra YIT Norge AS (tidligere Lemminkäinen Norge AS). Søknaden om 
driftskonsesjon er på høring, slik at saken skal bli tilstrekkelig belyst, i henhold til forvaltningsloven § 
17. Naturmangfoldloven er sektorovergripende, og må alltids vurderes, med en gjennomgang av §§ 8 -
12 slik §7 setter krav om. Gjennomgangen omfatter altså også § 11 (kostnadene ved miljøforringelse 
skal bæres av tiltakshaver) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), som er aktuelle i dette 
tilfellet.  
 
I dette tilfellet sitter NOF på opplysninger av høy viktighet og med kritisk betydning for 
konsesjonsbehandlingen, siden en viktig hekkeplass for en sterkt truet fugleart, måkearten krykkje, 
finnes i planområdet. Etter det vi kjenner til hekker også fiskemåke (nær truet) i steinbruddet, og må 
hensyntas i hekketiden.  
 
Om krykkje 
Norske sjøfuglebestander er i fritt fall. I løpet av de siste ti årene har bestandene av de pelagiske 
sjøfuglene blitt redusert med 40 %, mens antallet av de mer kystbundne sjøfuglene har gått ned med 
rundt 30 %. Tilbakegangen har pågått i flere tiår, men øker stadig i styrke. 13 norske sjøfuglarter står på 
rødlisten, en liste som inkluderer arter som står i fare for å dø ut dersom den negative utviklingen får 
fortsette. 
 
Krykkja er en liten måkeart som er i kraftig tilbakegang i store deler av Nord-Atlanteren, og arten er nå 
oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter fra 20151. Rødlisten for arter gir informasjon 
om hvor stor faren er for at våre naturlig forekommende arter forsvinner fra vår natur. Dette er arter man 
må ta spesielle hensyn til, slik at tilbakegangen kan stanses eller aller helst snus. Det er flere årsaker til 
krykkjas bestandsnedgang, blant annet klimaendringer og endringer i mattilgang som følge av dette. 
Overfiske, predasjon kombinert med dårligere koloniforsvar (negativ spiral) og menneskelig forstyrrelse 
er andre faktorer (kilde: www.seapop.no). Krykkje er en pelagisk sjøfuglart, da den oppholder seg på 
åpent hav store deler av året, og tilbringer normalt/for det meste kun tid på landjorda for å hekke.  
 
På Røst i Lofoten er bestanden redusert med 90 % på få tiår, og situasjonen er nokså lik på Værøy. I 
Moskenes var det tidligere en betydningsfull koloni ved Sørvågen. Oddan naturreservat ble opprettet for 
å ta vare på forekomsten, som så sent som i 2005 inneholdt 3400 ind. (Naturbase.no) Det finnes spredte 
små kolonier i Moskenes i Lofoten, blant annet i Moskenesvågen, ved Sakrisøya og på Hamnøya, og 
ved Nusfjord i Flakstad. Situasjonen i Vesterålen er lik den generelle utviklingen. Ved øya Anda klarer 
krykkjene seg relativt godt og har en stabil bestand, men ved Bleik og Nykvågan (Bø kommune) er 
situasjonen dyster. I 2013 var krykkjebergene både på Bleiksøya og i Nykvåg/Nykan tomme, mot 8000 
krykkjer i Nykvågen tidligere. (kilde: Fylkesmannen i Nordland, 2014) 

                                                 
1 https://www.artsdatabanken.no/Files/13973/Norsk_r_dliste_for_arter_2015_(PDF) 
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Artsdatabanken.no oppsummer situasjonen for krykkje slik:  
Norge hekker krykkja i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. I 
tillegg til fuglefjell hekker den mange steder på bygninger og broer. Krykkja overvintrer i hele Nord-
Atlanteren, og noen opptrer langs norskekysten om vinteren. 
 
Den norske hekkebestanden ble i 2005 vurdert til å være i størrelsesorden 700 000 reproduserende 
individ, og med hoveddelen av bestanden i nord (Barrett et al. 2006), mens en oppdatert vurdering angir 
størrelsesorden 175 000 reproduserende individ (Anker-Nilssen et al. 2015). Data fra det Nasjonale 
overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, S.-H. Lorentsen pers. 
medd.) viser at populasjonene på Runde, Sklinna, Røst, Hjelmsøy og Hornøya samlet sett er redusert 
med like under 80 % for perioden 1984-2013. Overvåking av alle koloniene i området Røst til 
Varangerfjorden fra og med 2006 indikerer at dette er representativt for hele den norske bestanden (T. 
Anker-Nilssen pers. medd). 
 
Utdøingsrisiko er beregnet for en del kolonier i Norge (Sandvik et al. 2014), og disse viser median tid 
til utdøing fra 10 til 180 år alt etter hvilke kolonier det gjelder og hvilke parameterer som er inkludert i 
modellene. Vi antar her en bestandsnedgang i intervallet 50-80 % for perioden 1984-2014, og arten 
kvalifiserer da for rødlistekategori EN basert på kriteriet A2. Rødlistekategori nedgraderes ikke da det 
er negativ utvikling også i den britiske bestanden (JNCC 2014). Bestanden på Svalbard ser også ut til 
å være i tilbakegang, men ikke så kraftig som på fastlandet (størrelsesorden 30 %). 
 
Også fiskemåken er en rødlistet art, klassifisert som nær truet (NT) på den norske rødlisten. For 
kystbestanden av fiskemåke har det i den siste 30-årsperioden vært en omfattende nedgang i områder 
sør for Stadt, mens bestanden ser ut til å ha vært mer stabil i nordligere områder. Den nasjonale 
tilbakegangen har vært på 15-30 % de siste ti årene. 
 
Om beskyttelse av hekkeplasser for krykkje 
Å dekke til egnede hekkeplasser på bygninger i god tid før hekkesesongen er i utgangspunktet 
ikke i strid med naturmangfoldlovens § 15. En forutsetning for slik tildekking er at det ikke benyttes 
fiskegarn eller andre innretninger som fuglene kan sette seg fast i, og dermed bli påført unødig lidelse. 
Det er også en forutsetning at tildekkingen ikke skjer ved større etablerte forekomster.  Tildekking av 
større ynglesteder, som hekkekolonier på holmer, bygninger eller bergvegger, vil normalt være i strid 
med aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens § 6, og forbudet mot skade på reir i naturmangfoldlovens 
§ 15, også utenom hekketiden.  
 
Krykkjene kommer tilbake til samme hekkehylle og gjerne samme reir år etter år. Mange arter har 
begrenset med gunstige hekkeplasser, og når de fortrenges fra de optimale stedene, henvises de til mer 
suboptimale områder, gjerne med dårligere hekkesuksess som resultat. Dette er bakgrunnen for at 
ødeleggelse av bergvegger med hekkende krykkjer ofte er ulovlig, også når dette skjer utenom 
hekketiden. Likedan er bl.a. kongeørnas reir beskyttet hele året. At krykkja er blant våre mest truede 
arter øker myndighetenes ansvar for å beskytte hekkeplassene.  
 
Dette er likevel tiltak som flere ganger er forsøkt ved kolonier av krykkje, ofte uten hell. Konsekvensen 
blir ofte at måkene, og særlig krykkjene, i stedet velger å hekke andre steder i nærheten. Man får en 
spredning av fuglene, og en uforutsigbar forekomst. Med krykkjas status som «sterkt truet» på den 
norske rødlista, vil slike tiltak være særlig alvorlige.  Les mer om hva som skrives om dette på Økokrims 
nettsider2. Informasjon finnes også i NOFs informasjonsskriv om måker3.  
 
 
 

                                                 
2 https://www.okokrim.no/maaker-som-braaker-kan-de-avlives.416549.nn.html 
3 http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/maker%20NOF.pdf 

https://www.okokrim.no/maaker-som-braaker-kan-de-avlives.416549.nn.html
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/maker%20NOF.pdf


BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 
 

 
Søknad om driftskonsesjon for Bjarkøy pukkverk 
Bilder vi har mottatt, tatt 12. april i år, viser en betydelig koloni med krykkjer. Trolig er antallet reir 
tresifret, men det er vanskelig å telle nøyaktig.  
 

 
 

 
 
Se også denne videoen fra området, som gir et godt bilde av antall fugler.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cBRv-jdKpY&feature=youtu.be
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Anbefalinger 
Dersom Direktoratet for mineralforvaltning velger å gi driftskonsesjon må det settes strenge vilkår, slik 
at hekkeplassen for krykkje ikke under noen omstendigheter blir skadelidende. Krykkja vil normalt tåle 
noe støy og ferdsel, men det må være etablerte hensynsoner. Sprengning bør ikke foregå i hekketiden. 
Eggene blir normalt lagt i mai, og ungene er forlater reirene i løpet av juli - august.  Det må ikke sprenges 
i veggen der krykkja hekker, heller ikke utenom hekketiden. Vurder også en evt. negativ påvirkning av 
spredning av støv.  
 
Vilkårene må også inneholde krav til ivaretakelse av hekkende fiskemåke. Fiskemåken kan skifte 
hekkeplasser innenfor området og mellom ulike områder fra år til år. Hekkeplassene til fiskemåkene er 
ikke beskyttet hele året på samme måte som hos krykkje, men egg og unger er beskyttet jfr. 
naturmangfoldlovens § 15. Hvordan man tar hensyn til fiskemåkene vil derfor måtte vurderes fra år til 
år, og vil i praksis gå ut på at egg og unger ikke blir fysisk skadelidende. Hekketiden er normalt mai – 
juli.  
 
Fiskemåka er en fugl som normalt viser relativt stor toleranse både til mennesker og til menneskelig 
aktivitet, så lenge dette foregår etter et forutsigbart mønster. Arten hekker gjerne nært folk, og ofte også 
på industriområder. Arten kan derfor tilpasse seg en del støy og forstyrrelser i nærheten av sine 
hekkeområder.  
 
 
For Norsk Ornitologisk Forening 
 

 
 
Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær 
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