«piiiiæh - piiiiæh»
– fjellvåk er
Årets Fugl!
Fjellvåken er ansett for å være en av de vanligste rovfuglene i
Norge. De fleste fugleinteresserte har stiftet bekjentskap med
den, ettersom den er lett å observere både på trekket og ved
hekkeplassen. I motsetning til kongeørnen, som den av og til
forveksles med, foretrekker fjellvåken smågnagere i matveien, og
den har følgelig ikke pådratt seg dårlig rykte på grunn av kostholdet. Vi vet at fjellvåkens forekomst i Norge varierer mellom år
ut fra smågnagersituasjonen, - men vet vi hvordan det egentlig
står til med en av våre mest «folkekjære» rovfugler?
Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

«S

jovåk, snjovåk, skyvåk, sjøvåk,
sjøvåkørn, sjuvalk, kvinhauk,
fjellglea. Det er vel ikke for ingenting at
fjellvåken er utstyrt med slikt et prektig
utvalg av mer og mindre velklingende
navn utover bygdene» (Hagen 1952).
Fjellvåken er nemlig en av våre mest
tallrike og lett observerbare rovfugler.
Allerede i mars og i hvert fall i april,
kan vi se fjellvåken på vårtrekket. Du
må være observant skal du se den på
direkte trekk, seilende i stor høyde
nordover. Litt lettere er det når flere av
dem slutter seg sammen i «skruer», hvor
de utnytter termikken, varm luft som
stiger, for å få høyde så de kan seilfly
videre. Når fjellvåken først har nådd sitt
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bestemmelsessted for hekking er den
lett å se. Den henger på himmelen på
sin faste plass, høyt over våre bekymringer, speidende etter noe snadder å
spise. Fjellvåken «stiller» av og til, dvs. at
den bruker vingene aktivt og står stille
i luften, akkurat slik som tårnfalken,
men ikke like hyppig. Er det et godt
år med mye mat vil den komme deg i
møte med sin karakteristiske stemme
«piiiæh» om du kommer for nært reiret,
for deretter å begynne å kretse.
Fjellvåken er det åpne landskapets
rovfugl og tradisjonelt er den ansett for
å være en fjellfugl i Norge. Imidlertid
hekker den også i lavlandet både i SørNorge og i Trøndelagsfylkene, og ikke

minst i kystområdene i Nord-Norge.
Forekomsten i lavlandet i Sør-Norge
er som regel knyttet til barskogområder med god tilgang på hogstflater
i nærheten (Heggøy & Øien 2014).
Fjellvåken hekker i nordområdene fra
Norge, gjennom Nord-Sverige, Finland,
Russland og i Nord-Amerika (Cramp
1980), og verdensbestanden er svært
grovt anslått til 500 000 individer
(BirdLife International 2014). Dette
bestandsestimatet er imidlertid ikke
vurdert på nytt siden 2004, og den
europeiske andelen ble da anslått til 69
000-79 000 par, med stabil bestandstrend i publikasjonen «Birds in Europe
II» for perioden 1970-2000.

Det er grunn til å anta at hekkebestanden av fjellvåk i Norge er langt mindre enn det som er antydet i tidligere bestandsestimater. Kartlegging
av hekkebestanden i Sverige og trekktellinger fra Falsterbo i Sør-Sverige viser at fjellvåken har hatt en tydelig negativ bestandsutvikling i vårt
naboland. Fjellvåken har tidligere vært på den norske rødlista, men har i dag status som LC (Livskraftig). Foto: Tomas Aarvak.

Bestandsestimatet for Norge i den
samme publikasjonen var på 500010 000 par for perioden 1990-2003
(BirdLife International 2004). Dette
er det samme som Gjershaug (1991)
foreslo et drøyt tiår tidligere og som
også ble gjentatt i Norsk Hekkefuglatlas
(Gjershaug mfl. 1994). Det foreligger
imidlertid lite data som underbygger
dette estimatet.
Sannsynlig bestandsnedgang
I løpet av de siste 20-30 årene ser
fjellvåken ut til å ha forsvunnet fra
mange områder i Fennoskandia, og det
er grunn til å anta at den nåværende
hekkebestanden av fjellvåk i Norge er

langt mindre enn det som er antydet i
de nevnte bestandsestimatene. Trekktellinger fra bla. Falsterbo i Sør-Sverige
viser at fjellvåken hadde en tydelig negativ bestandsutvikling fram til slutten
av 1990-tallet (Falsterbo Fågelstation
http://www.falsterbofagelstation.se/,
se også Svensson mfl. 1999). I de siste
femten årene har trekktallene vært
veldig variable med høye antall spesielt
i de to svært gode smågnagerårene
2010 og 2011. I Norge er trekktallene
marginalt positive ved Lista Fuglestasjon og mer eller mindre stabile ved
Jomfruland Fuglestasjon. De norske
trekktallene er imidlertid basert på små
antall og ingen av disse trendene er

statistisk signifikante (Ranke mfl. 2011,
Wold mfl. 2012).
I Sverige har de også gjort en grundig innsats for å komme opp med et
estimat på den hekkende bestanden.
Den gjennomsnittlige bestandsstørrelsen har her blitt estimert til ca. 3000
par, - mindre enn halvparten av estimatet fra første halvdel av 1980-tallet
(Ottosson mfl. 2012). Imidlertid må
det bemerkes at fjellvåkbestanden
sannsynligvis var på et spesielt høyt nivå
først på 1980-tallet (Ottvall mfl. 2008).
Det svenske estimatet baserer seg på
en kombinasjon av lokale habitatspesifikke tettheter, hekkefugltaksering,
hekkefuglatlas og trekktellinger. For
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Selv om fjellvåken er holdt for å være fjellets rovfugl, er den i noen landsdeler også typisk i barskogsområder med større åpne hogstflater i
nærheten, som her i Kotsøy i Gauldalen i Sør-Trøndelag. Foto: Ingar Jostein Øien.

fjellvåken, som er avhengig av et visst
grunnlag av smågnagere for å gjennomføre vellykket hekking, vil også
antall par som gjør hekkeforsøk variere
i forhold til tettheten av smågnagere. I
Sverige er denne forskjellen vist å være
i forholdet tre til én mellom topp og
bunnår (Ottosson mfl. 2012).
Selv om vi har dårlig kunnskap både
om fjellvåkbestandens størrelse og utvikling i Norge, er det sannsynlig at det
har vært en tilsvarende bestandsnedgang også her siden tidlig på 1980-tallet (Kålås mfl. 2010). Fjellvåken har
tidligere vært på den norske rødlista,
men ble tatt ut ved siste revisjon, og
har i dag status som «LC (Livskraftig)».
Truer klimaendringene fjellvåken?
Hva er årsakene til at det går tilbake
med fjellvåken? Ettersom fjellvåken
er en kort- og mellomdistansetrekker
vurderer vi det som mindre sannsynlig
at hovedårsakene ligger langs trekkruta
eller i vinterområdene. I utgangspunktet
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tror vi at næringstilgangen i hekkeområdene er en hovedfaktor for å regulere
bestandsutviklingen. Vi vet at klimaet
er i endring, og dette vil sannsynligvis
få betydning for både utbredelse og
bestandsforhold for en rekke fuglearter (Berteaux mfl. 2004, Cotton
2003, Huntley mfl. 2006). Spesielt i
arktiske områder er det forventninger
om dramatiske endringer fordi både
planteproduksjonen og forekomsten
av smågnagere/smågnagerpredatorer
fluktuerer mest markert her.
Det er flere faktorer som gir grunn
til bekymring. Simuleringer basert på
klimaendringer gir en forventning om
at hele 60 % av fjellvåkens utbredelsesområde vil være uegnet i løpet av
det 21. århundre (Huntley mfl. 2007).
Det er også påvist bestandsnedgang
hos lemen, som er et viktig byttedyr.
Siden midten på 1980-tallet har populasjonssvingningene hos flere andre
smågnagerarter i Europa også flatet ut
(Ims mfl. 2008, Ims & Fuglei 2005) og

medført et dårligere næringsgrunnlag
for smågnagerspesialister. Årsaken til
utflatingen og nedgangen knyttes til
klimaendringer, men har forskjellige
årsaksfaktorer og virkning avhengig av
geografisk område. Flere rovfuglarter,
deriblant fjellvåken, er sterkt påvirket
av syklusene til spesielt lemen og gråsidemus (Wiklund mfl. 1999).
Kartlegging av fjellvåkens vandringer
Basert på bla. gjenfunnsanalyser av
ringmerkede fugler er det spekulert i
om fjellvåken, i likhet med jordugle og
snøugle er nomadisk og aktivt beveger
seg over store områder for å finne egnet
hekkehabitat med smågnagerbestander
i toppfase (Bakken mfl. 2003, Fransson & Pettersson 2001, Newton 2006,
Whitaker mfl. 1996). Som Ekman
(1922) skriver: «Vi kunna blott konstatera, att vissa fåglar alldeles sakna
någon benägenhet att för sin egen fortplantning uppsöka de trakter där deres
egen uppväxt försiggått, de föra ett

Fjellvåken benytter seg ofte av jakt-teknikken med å stå stille i luften når den jakter på smågnagere. Denne teknikken deler den med tårnfalken. Fjellvåken har imidlertid en temmelig variert matseddel, og i Yngvar Hagens byttedyrundersøkelser var til og med tårnfalken et vanlig
byttedyr for fjellvåken. Foto: Ingar Jostein Øien.

kringstrykande levnadssätt och slår sig
för fortplantningen ned varhelst de finna
lämpliga häknings- och näringsförhållanden. Till dessa zigenare i fågelvärlden
kunne vi räkna fjällugglan, fjälllabben,
fjällvråk, lappugglan, sidensvans, och
i mindre hög grad höra också en del
andre ugglor hit, så som slagugglan,
hökugglan samt möjligen ett par andra
rovfåglar.» Fjellvåken er, i det minste
enkelte steder, ansett for å være helt
avhengig av smågnagere for å gjennomføre vellykket hekking (Potapov 1997),
og i år med lave smågnagerforekomster
kan arten være helt fraværende fra
enkelte regioner i hekkesesongen. Det
er derfor antatt at individer som hekker i Norge i et år, for eksempel kan
hekke i Finland påfølgende år. Hvis
fjellvåken (i hvert fall til dels), lever et
nomadisk liv, er det også sannsynlig at
det i stor grad er de samme individene
som registreres i de ulike landene og
som dermed gir grunnlag for de høye
bestandsestimatene.
Mange av de fjellvåkene som hekker i Norge trekker sannsynligvis til
vinterområder i Øst-Europa, men noen
overvintrer også i Sør-Sverige. (Bakken
mfl. 2003, Aarvak & Øien 2012, Øien
& Aarvak 2014). Fjellvåkens usikre
bestandsestimat, og den dårlige kunnskapen om hekkeområder og trekkruter
medfører at vi har lite grunnlag for å
kunne sette inn bevaringstiltak for arten
hvis bestanden går ytterligere tilbake.
NOF har siden 2010 drevet et prosjekt
hvor vi søker å kartlegge fjellvåkens
trekkruter og forflytningsmønster mellom hekkesesongene ved hjelp av

batteridrevne satellittsendere. I det prosjektet kartlegger vi bevegelsesmønster
og hekkeområder for fjellvåker fanget
i Norge i hekkesesongen for å bedre
kunne forstå sammenhengen mellom
fjellvåkens forekomst, forflytninger og
bestandsforhold.
Vi har så langt påmontert satellittsendere på ti fjellvåker fanget i hekkesesongen i Nord-Norge og Midt-Norge
i årene 2010-2013. Tre av fuglene har
fortsatt aktive sendere, og i løpet av
2014 (fjellvåkens år) er planen at disse,
og forhåpentligvis flere nymerkede
fjellvåker, skal kunne følges på trekket
via NOFs internettsider. I løpet av året
vil vi også presentere en status for dette
arbeidet så langt i Vår Fuglefauna.
Fjellvåk – Årets Fugl 2014
NOF har valgt fjellvåk til «Årets Fugl»
i 2014, og vi ønsker å sette spesiell
fokus på denne artens situasjon i år.
En av grunnene til at nettopp 2014
ble utpekt til å være «fjellvåkens år»
er at det ser ut til å være en oppgang i
smågnagerbestandene over store deler
av landet. Dette vil forhåpentligvis bli
et gunstig år for å gjennomføre en
landsdekkende hekkekartlegging for
å kunne komme opp med fylkesvise
bestandsanslag for arten, samt kartlegge
hvilke habitattyper fjellvåken benytter i
de ulike fylkene. For å få til dette trengs
det en dugnadsinnsats fra NOFs medlemmer, fylkesavdelinger og lokallag.
I tillegg ønsker vi å følge trekkbølgen
av fjellvåker både på våren og høsten
via Artsobservasjoner.no/fugler. Ja,
kanskje er det mulig å få seg en aha-

opplevelse når mange nok deltar med
sine observasjoner. Det er derfor viktig
å notere og rapportere «aktivitet» på de
observasjonene som gjøres. Legg gjerne
til habitattype i kommentarfeltet også
for hekkefunn. En annen høyaktuell aktivitet for ringmerkingsgruppene rundt
om, er å sette inn et ekstra trykk på
ringmerking av reirunger av fjellvåk.
Ringmerking av unger gir høy prosentandel gjenfunn, og med merking av
unger fra flere landsdeler kan dette gi
interessante resultater.
Ut fra det vi vet allerede, er det lite tvil
om at det har gått tilbake med fjellvåkbestanden i de siste tiårene. Hvis vi skal
kunne være med å trygge framtida for
arten, så trenger vi å bedre kunnskapen
om fjellvåkens bestandssituasjon i
Norge. Vi ønsker å samle inn det som
er kjent om artens status i alle fylkene
fram til i dag, samt at vi i år vil fokusere
på å få samlet inn data om fjellvåkens
forekomst både på vår- og høsttrekket
i 2014. Fjellvåken har en viss tradisjon
med å bruke samme hekkeplass over
en tidsperiode, så vi oppfordrer derfor
NOFs fylkesavdelinger og lokallag til
allerede nå å starte arbeidet med å finne
fram til eksisterende oversikter over
kjente hekkeplasser som kan oppsøkes
og sjekkes når sommeren kommer. I en
del fylker har LRSK-ene slike oversikter.
NOF vil i hovedsak benytte rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner.no/
fugler både til innsamling og bearbeiding
av det innkomne materialet, og her kan
alle bidra! Resultatene vil bli presentert i
en artikkel i Vår Fuglefauna etter at året
er omme, og forhåpentligvis vil vi da ha
Vår Fuglefauna 37 (2014), nr. 1
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I gode smågnagerår kan det vokse opp fire-fem unger i et fjellvåkreir. En av aktivitetene vi oppfordrer til i 2014 er at ringmerkingsgruppene
i Norge prioriterer ringmerking av reirunger av fjellvåk. Det har vist seg at det er høy gjenfunnsprosent på denne arten. Bildet viser et reir
med fire unger ved Varangerfjorden i Finnmark i typisk åpent kysthabitat. Foto: Tomas Aarvak.

økt kunnskapen om fjellvåken såpass at
vi har et bedre grunnlag for å vurdere
bestandssituasjonen for arten.
Fjellvåken er en synlig og relativt
vanlig rovfuglart i det meste av landet
som mange kjenner til og har et forhold
til. Derfor kan alle være med å bidra
til å samle inn kunnskap om fjellvåken
som «Årets Fugl» og rapportere dette
på Artsobservasjoner.no/fugler:
•Rapporter alle vår- og høsttrekkobservasjoner av fjellvåk.
•Rapporter hekkinger, også gamle
hekkeplasser – legg til beskrivelse av
habitat i kommentarfeltet: (1) bjørkeskog med åpne flater, (2) barskog
med hogstflater, (3) åpent fjellterreng
og (4) åpent kyst-terreng. Notér også
om reiret er plassert i berg, på bakken eller i tre (notér treslag).
Gå også inn på NOFs nettsider på www.
birdlifedata.no/forskning/fjellvaak.php
og følg våre fjellvåker med satellittsendere på vårtrekket. På NOFs hovedsider
finner du mer om Årets Fugl på www.
birdlife.no/fuglekunnskap/aaretsfugl.php.
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Hann eller hunn?

Lyst bryst

U
Kun ett mørkt bånd

Mørk mage

Hos voksen hunn er hode og bryst lysere enn magen, og stjerten har kun ett mørkt endebånd. Foto: Tomas Aarvak.

Mørkt bryst

Lys mage
Minst to mørke bånd
Voksen hann har mørkere hode og bryst mot lysere mage, og stjerten har minst to mørke tverrbånd. Foto: Tomas Aarvak.
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