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SAMMENDRAG
NOF har gjennomført tellinger av horndykker ved 33 aktuelle lokaliteter i Fauske og Saltdal kommune
sommeren 2020. Det ble funnet 18 par horndykkere fordelt på 7 lokaliteter i Fauske, og vi estimerer
bestanden i kommunen til 20–22 par, da det kan hekke enkelte par utenom lokalitetene som er
besøkt. I Saltdal ble det registrert 7 par i Fiskvågvatnet. Dette var eneste lokalitet med horndykker i
kommunen, og en tidligere hekkelokalitet (Gunhildvatnet) ved Russånes synes å være forlatt (evt.
hekker horndykkeren bare sporadisk her).
Ved enkelte andre vann i Saltdal er enkeltindivider og par observert i hekketiden. Noen av disse ligger
høyt over havet, og må regnes som mindre gunstige for horndykker. Det er aldri funnet noen større
forekomster i Saltdal utenom i Fiskvågvatnet. Vi estimerer bestanden i kommunen til 10 par.
I motsetning til mange lokaliteter i Lofoten, Vesterålen, Hamarøy, Tysfjord-området (opphørte som
egen kommune 1. januar 2020) og Bodø, fant vi få trusler ved de åtte lokalitetene med horndykkere
omtalt i denne rapporten. Dette kan i høyeste grad også skyldes mindre kjennskap til trusselbildet
ved lokalitetene, som forstyrrelser og ferdsel. Det vannet som bar størst preg av tilrettelegging for
friluftsliv og fysiske inngrep var Gunhildvatnet i Saltdalen.
Denne rapporten er et godt grunnlag for videre oppfølging av horndykker, både ved de ulike
lokalitetene og i det behandlede området generelt. Når det gjelder historiske data er disse i stor grad
sammenfallende med nyere registreringer. De samme lokalitetene benyttes fortsatt, omtrent med
samme antall par. Nye kjente forekomster, f.eks. ved Graurvatnet, er kommet til. I tillegg til
Graurvatnet er fortsatt Kvitblikkvatnet, Vallvatnet og Fiskvågvatnet de viktigste hekkelokalitetene for
horndykker i de to kommunene. Bestandene ved de tre sistnevnte lokalitetene er like gode, eller
bedre, enn eldre registreringer fra 1970- og 1980-tallet tilsier.
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Den norske hekkebestanden av horndykker er vurdert til å være i intervallet 1 300 – 1 500 individer
(Shimmings & Øien 2015). Hoveddelen av den norske hekkebestanden har vi tidligere hatt i nordlige
Nordland og Troms. I Troms er det rapportert om betydelig bestandsnedgang i perioden 2001 – 2013
(Hanssen mfl. 2017, Strann mfl. 2014).
Horndykkeren er vurdert som «sårbar» (VU) både på den norske og den globale rødlista, og som
«nær truet» (NT) på den europeiske rødlista (BirdLife International 2015a, 2015b, Kålås mfl. 2015).
Vurderingene er gitt på bakgrunn av en liten hekkebestand, og på bakgrunn av tydelig
bestandsnedgang flere steder, bl.a. i Finland (BirdLife International 2015a).
Horndykker er én av kun fem fuglearter i Norge med egen handlingsplan. NOF gjennomførte en
totalkartlegging av arten i Norge i 2007, og resultatene fra arbeidet er oppsummert i flere regionale
rapporter (bl.a. Reinsborg mfl. 2008). Etter at handlingsplanen kom i 2009 har det som en direkte
oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet.
Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge, som ble planlagt i
2014. Ingen totalkartlegging ble imidlertid gjennomført dette året, og er pr. 2020 fremdeles ikke
gjennomført.
I Troms har hekkebestanden blitt overvåket siden 2001 (Hanssen mfl. 2019), og i Nord‐Trøndelag ble
totalkartlegginger gjennomført i 2010 og i 2016 (Hafstad & Østerås 2011, Kroglund & Østnes 2016).
Også i Buskerud følges arten opp gjennom årlige tellinger (Breiehagen & Furuseth 2019), og i
Oppland har bestanden i Vardal/Snertingdal/Biri blitt overvåket siden 2006 (Øigarden 2018). I 2018 –
2019 ble bestanden i Trøndelag kartlagt av NOF (Shimmings 2018, 2019).
Et begrenset overvåkingsopplegg ble også gjennomført sør i Nordland fram til 2013 (NOF-prosjekt),
og en kartlegging ble gjennomført i Lofoten i 2016 – 2017 (NOF Lofoten lokallag 2017). En kartlegging
i Bodø kommune i 2013 og igjen i 2018 gir oss en fersk status også for dette området, som inkluderer
gamle Skjerstad kommune (Eggen mfl. 2018). NOF gjennomførte også tellinger av horndykker ved
aktuelle lokaliteter i Tysfjord, Hamarøy, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy vår og sommer i 2019
(Eggen og Heggøy 2019).
Med denne rapporten gir vi en statusoversikt over den nåværende bestandssituasjonen for
horndykker i Fauske og Saltdal i 2020, inkl. lokalitetenes tilstand og tidligere registeringer. Nyere data
har manglet fra disse to kommunene, selv om enkelte av de mest tradisjonelle hekkeplassene
regelmessig blir besøkt av ornitologer. NOFs minirapport «Kartlegging av horndykker i Nordland i
2007» tar kun for seg fire lokaliteter i de to kommunene (Reinsborg mfl. 2008).
Med dette er kunnskapsgrunnlaget på horndykker i store deler av de tradisjonelt gunstige regionene
for arten i Nordland oppdatert i løpet av de siste fire årene.
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Fylkesmannen i Troms gjennomførte en regional kartlegging av horndykker i 2013, og utviklet i den
forbindelse en metodikk for kartlegging av horndykker som vi la til grunn i kravspesifikasjonen for
oppdraget. Deler av denne metodikken er fulgt, men med noen avvik. Blant annet var det kun midler
og anledning til å besøke lokalitetene én gang i løpet av hekkesesongen. De to kommunene ble
besøkt 10. – 12. juni. Enkeltlokaliteter som var islagt under feltarbeidet ble undersøkt 22. juni.
Utvalget av lokaliteter ble gjort på bakgrunn av tidligere observasjoner av horndykkere og
kartstudier.
Isforhold, vegetasjon og vannføringen i vassdragene varerier naturlignok mellom år og lokaliteter.
Siden horndykkeren stort sett hekker i lavereliggende strøk, og sjelden særlig høyere enn 200 moh.,
var feltarbeidet planlagt den siste uken av mai (uke 22). Normalt sammenfaller dette med isfri vann
og etablering av horndykkere ved de fleste lokaliteter, samtidig som vegetasjonen er moderat høy.
En meget kald vår og islagte vann gjorde at feltarbeidet ble utsatt til uke 24. Fortsatt var det da høy
vannstand i vassdragene, men sammenligner man antallet horndykkere som tidligere er registrert
ved de godt besøkte lokalitetene, synes det som om forventet antall hekkepar var til stede. Få fugler
ble imidlertid sett på reir, og påfallende mange enslige individ ble observert.
De fleste hekkinger i Nordland finner man under 100 moh. (Fjeldså 1994), men vi planla å besøke en
del vann opp til 400 moh. Enkelte av disse høyreliggende vannene ble ikke isfri innen hekkesesongen
2020. Dette er lokaliteter der sannsynligheten for å treffe på hekkende par er liten, og vi regner ikke
med at dette har hatt et stort utslag på antall registrerte par i de to kommunene. Estimatene tar
høyde for at det kan finnes marginale forekomster utenom lokalitetene med tettest bestand.
Det ble registrerte antall hekkende par for hver lokalitet. Et par defineres som to voksne horndykkere
som oppholder seg sammen som et par. Enslige voksne horndykkere kan likevel regnes som par der
det er rimelig å anta at det befinner seg en partner i nærheten, som enten ligger og ruger på egg,
eller passer på små unger som er skjult i vegetasjonen.
Tellingene ble gjort med kikkert og teleskop fra ulike forhøyninger og åpne områder i terrenget. Det
ble tilstrebet kikking fra ulike punkter rundt våtmarkene/vannene, slik at hele områdene ble godt
undersøkt. Siden tellingene foregikk i hekketiden, ble det likevel forsøkt å minimere forstyrrelsen av
fuglene på lokalitetene.
Vurderingene knyttet til trusler for hver enkelt lokalitet er beskrevet under lokalitetsgjennomgangen.
Dersom ingenting spesielt er nevnt var det ingen opplagte trusler å registrere ved lokalitetene.
Verdt å nevne er observasjonen av 108 horndykkere i Klungsetbukta, Fauske 8. mai 2020 (Atle Ivar
Olsen og Magnhild Johansen, artsobservasjoner.no). Slike ansamlinger i Skjerstadfjorden er ikke
uvanlig tidlig på våren. Det grunne fjordsystemet ved Klungset/Røvika i Fauske er utpekt som et IBA
(Important Bird and Biodiversity Area) bl.a. på grunn av de høye forekomstene av horndykker. Også
om sommeren og etter endt hekking er dette kritisk viktige områder for horndykkere. Den 31. august
2014 ble hele 146 ind. sett (Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen, artsobservasjoner.no).
Hekkeplassene til disse fuglene er ikke kjent, men trolig består flokkene bl.a. av fugler som hekker i
Salten-regionen.
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Horndykkeren i Fauske og Saltdal er knyttet til et fåtall lokaliteter. Foto: Christian Tiller

RESULTATER
Lokaliteter med horndykkere i Fauske og Saltdal 2020
En oversikt over lokaliteter undersøkt for tilstedeværelse av horndykker i kommunene Fauske og
Saltdal i 2020 vises i Tabell 1.

Tabell 1. Lokaliteter undersøkt for tilstedeværelse av horndykker i Fauske og Saltdal 2020.
*: Islagte vann merket, **: Lokaliteter med observert horndykker, men uten antatt hekking.
Undersøkte lokaliteter
Valnesfjordvatnet sør, Fauske
Valnesfjordvatnet nord, Fauske
Flaget, Valnesfjordvatnet, Fauske
Graurvatnet sør, Fauske
Graurvatnet nord, Fauske
Litlvatnet, Fauske
Nybrua (Litlvatnet), Fauske**
Store Svartvatnet, Fauske*
Trolovesvatnet, Fauske
Fridalvatnet, Fauske**
Nordelvbukta, Fauske
Hømmervatet, Fauske
Halsvatnet sør, Fauske

Resultat
0 par
0 par
0 par
3 par
0 par
1 par
0 par
0 par
1 par
0 par
1 par
0 par
0 par
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Undersøkte lokaliteter
Djupvatnet, Fauske
Sætervatnet, Fauske
Moleira, Nervatnet, Fauske**
Stengvatnet, Fauske
Solvikbukta, Øvrevatnet, Fauske
Sjønståbukta, Øvrevatnet, Fauske 0 par
Hellarmovatnet (Langvatnet), Fauske
Langvatnet (Sulis), Fauske
Fagerli, Langvatnet (Sulis), Fauske
Emmavatnet, Fauske
Nedre Dajavatn, Fauske
Kvitblikkvatnet, Fauske
Vallvatnet, Fauske
Lillevatnet, Fauske
Fiskvågvatnet, Saltdal
Gunhildvatnet, Saltdal
Kvannestjønna, Saltdal
Austertjønna, Saltdal
Heimervatnet, Saltdalen
Bjørnlivatnet, Saltdalen*
SUM: 33 lokaliteter

Resultat
0 par
0 par
0 par
0 par
2 par
0 par
0 par
0 par
0 par
0 par
0 par
6 par
4 par
0 par
7 par
0 par
0 par
0 par
0 par
0 par
25 par

Graurvatnet (sør og nord), Fauske
Den 11. juni 2020 holdt 5 ind. seg sør i vannet. Også tidligere er det observert horndykkere her, som
oftest to par. Ingen synlige trusler ble notert ved lokaliteten. På en holme i nærheten er det satt opp
en fugleskremmer (drage) for å skremme vekk hekkende fiskemåker. Dette er ulovlig etter
naturmangfoldlovens § 15 om unødig skremming av vilt.

Utsikt ut over Halsvatnet, Fauske. Foto: Martin Eggen
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Litlvatnet/Nybrua, Fauske
Horndykkere ble sett på begge sidene av Nybrua 11. juni 2020. Selv om de to horndykkerne lå ulike
steder i dette vassdraget, regnes det kun som ett par. Horndykkere er også rapporter fra lokaliteten
tidligere, bl.a. i mai 2018 (Tore Veisetaune og Hanne Etnestad, artsobservasjoner.no).
Trolovesvatnet, Fauske
Den 11. juni 2020 lå 1 par ved det islagte vannet, og den 22. juni lå det 1 ind. på reir mens partneren
holdt seg i nærheten. Etter det vi kjenner til er dette første hekkefunn ved lokaliteten.
Fridalvatnet, Fauske
Den 11. juni 2020 ble 1 ind. observert, men fuglen forsvant senere, og ble ikke sett 22. juni. Den
første observasjonen kan ha dreid seg om et individ som ventet på at andre lokaliteter skulle bli
isfrie.
Nordelvbukta, Fauske
Ved besøk på lokaliteten den 22. juni 2020 ble 2 ind. sett i Nordelvbukta. Dette regnes som 1 par.
Den 28. juni 2018 så Bernt-Gunnar Østerkløft 1 ind. her (artsobservasjoner.no).
Solvikbukta, Øvrevatnet, Fauske
Den 11. juni 2020 ble 4 ind. sett i bukta, hvorav to rugende. Det foreligger ingen funn av horndykker
ved denne lokaliteten fra tidligere.

Høy vannføring ved Kvitblikkvatnet også i juni. Dette er det viktigste vannet for horndykker i Fauske. Foto:
Martin Eggen
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Kvitblikkvatnet, Fauske
Kvitblikkvatnet er vernet som en del av Fauskeeidet naturreservat. På grunn av sen issmelting var det
kun to horndykkere til stede på lokaliteten den 21. mai 2020 (Kjartan Strand, artsobservasjoner.no).
Den 31. mai så Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen 10 ind. ved vannet (artsobservasjoner.no). Ved
vårt besøk 10. juni ble 11 ind. registeret, og vi mener det dreier seg om minst seks par. Dette er et
noe høyere antall enn tidligere registeringer ved lokaliteten.
Vi merker oss også at Rune Kristiansen og Kurt Kristiansen 20. juni 2015 fant reir av horndykker ved
Vestermyra rett vest for Kvitblikkvatnet. Denne tjønna ble lett etter i 2020, men uten hell.
Vallvatnet, Fauske
Av totalt 7 ind. ved Vallvatnet 10. juni 2020 var kun 2 ind. i sørenden av vannet, der utvalget av
våtmarksfugler normalt er størst. Disse holdt sammen i par. De resterende horndykkerne lå i gunstige
bukter nordvest og nord i vannet, alle hver for seg. Vi estimerer bestanden ved vannet til å være 4
par. Vallvatnet er en del av Fauskeeidet naturreservat, og vi kjenner ikke til aktuelle trusler i området.
Fiskvågvatnet, Saltdal
Dette var den eneste lokaliteten vi fant horndykkere ved i Saltdal. Vannet har lenge vært kjent som
en fast hekkeplass for horndykker, med 5 – 7 par de siste årene. Ifølge Johan Å. Asphjell (pers. medd.)
var det for 40 – 50 år siden vanligvis 4 – 6 par hver sommer, noe Fjeldså (1980) også referer til. I 1997
hekket hele 10 – 11 par ved vannet, trolig på grunn av at mange vann ellers i Salten var islagt langt
utover våren dette året. Fiskvågvatnet ligger bare 3 moh.

Horndykkerens reir består hovedsakelig av ulike vannplanter, og er mer eller mindre flytende. Foto: Ola Stein
Haugom.
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I 2020 ble 2 ind. sett den 8. mai av Atle Ivar Olsen og Magnhild Johansen (artsobservasjoner.no). Den
11. juni fant vi 12 ind. her. Av disse lå 6 ind. i par, mens resten lå enslige ute på vannet. I tillegg ble 2
ind. observert rugende, men tett vegetasjon kan ha skjult flere hekkende fugler. Anslagvis dreide det
seg om 7 par.

Kommentarer til andre undersøkte lokaliteter
Valnesfjordvatnet (sør og nord), Fauske
Noe overraskende er det ikke gjort hekkefunn av horndykker ved Valnesfjordvatnet, selv om vannet
har mange fine bukter med vegetasjon som burde være velegnet for arten. Det foreligger kun en
håndfull observasjoner av horndykker i hekketiden fra vannet. I 2020 ble en horndykker observert
ved Bringsli den 9. mai. Fra tidligere er horndykker blant annet sett ved Djuposen/Vestre Storeng i
mai (Magnhild Johansen og Kari Tverelv Angelsen, artsobservasjoner.no). Disse observasjonen kan
knytte seg til fugler som venter på at hekkeplasser litt høyere i terrenget skal bli isfrie.
Flaget, Valnesfjordvatnet, Fauske
Flaget helt nord i Valnesfjordvatnet består av flere beskyttede bukter og gruntvannsområder med
gode bestander av ulike våtmarksfugler. Lokaliteten er tilsynelatende velegnet som hekkested for
horndykker. Ingen horndykkere ble sett her i 2020. Det er heller ikke meldt om hekking her tidligere.
Lomi, Langvatnet, Fauske
Geir Gaarder så en horndykker ved Lomi ved Sulitjelma, Fauske, 29. juli 2017 (artsobservasjoner.no).
Stedet er ikke spesielt egnet som hekkeplass, og dette kan ha vært et tilfeldig besøk av arten.
Moleira, Nervatnet, Fauske
Den 23. mai 2020 ble 1 par observert her. Trolig var dette bare rastende fugler på trekk. Lokaliteten
består av strandeng og grunne områder som er hyppig besøkt av diverse vadefugler, gressender og
dykkender på vårtrekk.
Gunhildvatnet, Saltdal
I Gunhildvatnet ved Russånes har hekkende horndykker blitt funnet av Jon Fjeldså (Johan Å. Asphjell
pers. medd.). Selv så Asphjell et par her 2. mai 2004, mens ett enkeltindivid skal ha blitt sett på
lokaliteten 8. juni 2006 (Johan Å. Asphjell pers. medd.). Vi så ingen fugler her ved besøk 12. juni.
Området bar preg av å være flittig brukt som friluftsområde, også med tilrettelegging for stup og
bading. Særlig sørlige deler av vannet er vegetasjonsrikt, og burde være velegnet for horndykker.
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Idyll fra Gunhildvatnet i Saltdalen. Ingen horndykkere ble sett ved lokaliteten, men den er funnet hekket her
tidligere. Foto: Martin Eggen

Heimervatnet, Storjord, Saltdal
Den 2. mai 2004 ble 1 par sett på denne lokaliteten. Ingen fugler var å se ved vårt besøk 12. juni
2020. Vannet blir regelmessig undersøkt. Arten hekker trolig ikke her.
Innervatnet, Storjord, Saltdal
Den 28. mai 2013 skal 1 par være sett på denne lokaliteten av Jim T. Kristensen (pers. medd.), men
arten er ikke påvist i ettertid. Vannet blir relativt ofte besøkt av Kristensen.
Bjønnlivatnet, Saltdal
På denne lokaliteten hekket det horndykker i 2009, men hekkingen mislyktes. Vannet ligger på hele
495 moh., helt på tregrensen. Hekking på denne høyden tilhører sjeldenhetene i Salten. I 2020 ble
vannet besøkt flere ganger i mai og juni, men var helt islagt.
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Bestand og fordeling
Gjennom årets kartlegging av horndykker i Fauske og Saltdal har vi fått ny og oppdatert kunnskap om
artens tilstedeværelse i dette området.
I begge kommuner vil det kunne være vann med horndykkere som ikke er fanget opp gjennom våre
eller andres registeringer. Bestandsestimatene for områdene er basert på årets registreringer og
tidligere observasjoner registrert i Artsobservasjoner. Totalt ble det funnet 25 par med horndykkere i
Fauske og Saltdal i 2020, og vi estimerer bestanden til 30 – 32 par.
Bestand i Fauske
Det ble funnet 18 par horndykkere i Fauske fordelt på 7 lokaliteter i 2020. Vallvatnet, Kvitblikkvatnet
og Graurvatn er de tre lokalitetene i kommunen som må regnes som sikre hekkeplasser. Fugler er
også sett ved Litlvatnet (ved Graurvatnet) flere ganger tidligere. Etter det vi kjenne til er det ikke
tidligere registrert horndykkere ved Trolovesvatnet og i Solvikbukta, Øvrevatnet. Det foreligger minst
én tidligere observasjon i hekketiden i Nordelvbukta.
Når vi estimerer bestanden i kommunen til 20 – 22 par, er det med bakgrunn i flere egnede
hekkelokaliteter i Valnesfjordvatnet, og fordi det kan ha vært andre lokaliteter som er oversett
tidligere og i 2020. De to parene med reir i Solviksbukta, Øvrevatnet var noe overraskende, og
kanskje er det flere slike gunstige hekkeplasser i det store vannet, som generelt fremstår som nokså
vegetasjonsfattig og lite velegnet for arten.
Fjeldså (1980) lister opp hekkelokaliteter rundt Kosmo og «tilfeldig lengre inn i Valnesfjorden», samt
Kvitblikkvatnet og Vallvatnet. Totalt mener han bestanden i Fauske da lå på 10 – 15 par. Tar man
utgangspunkt i disse registreringene kan horndykkerbestanden ha økt noe i dette området, men vi
regner det som sannsynlig at ny kunnskap om enkeltlokaliteter og grundigere tellinger er den
viktigste årsaken til differansen opp mot det nye estimatet på 20 – 22 par.
Bestand i Saltdal
I Saltdal fant vi kun horndykker hekkende ved Fiskvågvatnet rett utenfor Rognan. Her var det 7 par.
Fjeldså (1980) nevner kun to «sikre» lokaliteter for horndykker i Saltdal, nemlig Fiskvågvatnet og en
hekkeplass ved Russånes. Vi regner med at det er Gunhildvatnet han da referer til. Han oppgir at det
til sammen hekker 6 par horndykkere ved de to lokalitetene. Dette kan tyde på at det aldri har vært
mer enn ett eller noen få par ved Russånes, siden Fiskvågvatnet i lengre tid har vært kjent for å være
en lokalitet med flere par, normalt mellom 4 – 6 par rundt 1980.
Også Haftorn (1971) nevner observasjon av horndykker ved Russånes, der 1 par ble skutt i et lite
skogsvatn (Gunhildvatn?) 23. mai 1884.
Videre er horndykkere tidligere sett i bl.a. Heimervatnet og Innervatnet (begge i Storjordområdet) i
hekketiden, men det er lite trolig at de har hekket eller hekker her, i hvert fall ikke fast. Ett mislykket
hekkeforsøk ble registrert i Bjønnlivatnet (495 moh.) i 2009. Dette funnet viser at horndykkeren kan
prøve å hekke også nokså høyt, selv om forekomstene her opplagt er svært sporadiske og stort sett
vil bestå av enkeltpar.
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At høyde over havet er en avgjørende faktor for horndykkeren diskuteres av Fjeldså (1980). Han
skriver at «de fleste hekkevann ligger få meter over havnivå, og arte finnes knapt over 100 moh.»
Han nevner så riktignok noen unntak, med Djupdalsvatnet i Tysfjord (270 moh.) som det mest
ekstreme avviket. At horndykkere gjerne hekker opp til 200 moh. er kjent fra Misværområdet i Bodø,
og selv om sjansene for å finne horndykkere avtar radikalt over denne høyden, ønsket vi å undersøke
noen av de mest potensielle lokalitetene også over denne høyden.
Søket etter horndykker i 2020 ble begrenset av sen is- og snøsmelting. De fleste høyreliggende vann
var ikke isfrie før ut i juli, om de i det hele tatt ble åpne i løpet av hekkesesongen. Vardvatnet (301
moh.) er et lite vann ovenfor Høyjarfallmoen som kan være en aktuell hekkeplass, men Jim T.
Kristensen har besøkt vannet sommerstid uten å se arten (pers. medd.). Andre vann som er foreslått
som mulige horndykkerlokaliteter av Johan Å. Asphjell er Gullurvatnet sør for Trollhaugan (500 moh.)
og Fuglevatnet i Evenesdalen (374 moh.). Vannene er først og fremst foreslått undersøkt fordi de er
vegetasjonsrike.
Brennlomstjønna/Lomstjønna en skogstjønn ligger sør for fv 812, vest for Brenne. Her skal
horndykkeren ha hekket (Jim T. Kristensen pers. medd.). Lokaliteten ble sjekket opp av Jim T.
Kristensen i august 2020 uten at horndykker ble funnet. Sen vår i 2020 skulle øke sannsynligheten for
at fuglene fortsatt var til stede dersom den hekket her. Det er flere skogstjønner i samme område.
Heller ikke her ble det sett horndykkere.
På bakgrunn av mulige hekkepar ved enkelte vann utenom Fiskvågvatnet, estimerer vi bestanden i
Saltdal til 10 par.

I Fauske kommune ble det i juni 2020 lokalisert 18 par fordelt på syv ulike lokaliteter. Foto: Kjetil Salomonsen
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Trusler mot horndykker
Flere ting kan påvirke hekkebestanden av horndykker negativt. Fjeldså (1973) angir flere ulike årsaker
til tap av egg/unger hos horndykker i Norge, inkl. reirplyndring (21 %), vannstandsendring (7 %) og
ungedød i første leveuke. I undersøkelsene til Fjeldså fikk et horndykkerpar i gjennomsnitt 1,6 unger
på vingene. I følge Verdens naturvernunion (IUCN) er hovedtruslene mot arten menneskelige
forstyrrelser, skogshogst rundt vann der arten hekker (med hydrologiske følger som fører til færre
evertebrater, som er viktig føde), skiftende vannføring i vassdrag og utsetting av fisk (regnbueørret
nevnes spesielt) (BirdLife International 2015b). Arten drukner også i garn, og er utsatt for oljesøl og
annen forurensning på sine overvintringsplasser. IUCN nevner også overgjødsling, økt humusinnhold i
vann og gjengroing som trusler som gjør seg gjeldende på lengre sikt (BirdLife International 2015b).
Handlingsplanen for horndykker nevner en rekke trusler mot horndykkerbestanden i Norge, og
rangerer 1) utsetting og spredning av fisk, 2) predasjon fra mink og 3) predasjon fra kråke- og
rovfugler som de truslene med høyest påvirkning (Direktoratet for naturforvaltning 2009). Senere
studier i Troms har imidlertid avdekket at predasjon fra mink er et mindre problem enn det som
antas i handlingsplanen, men at predasjon fra kråke og kanskje også klimatiske faktorer kan være av
større betydning (Stien & Ims 2015, Stien mfl. 2016).
Handlingsplanen har også en del forslag til tiltak for horndykkere. Blant disse er restaurering ved
revegetering av kantsoner med siv og kratt i områder hvor dette har forsvunnet eller har blitt
ødelagt. Masseuttak for å øke det permanente vannspeilet i hekkevann som er i ferd med å gro igjen
pga. overgjødsling foreslås også (Direktoratet for naturforvaltning 2009).
For Nordlands del er det opplagt at tekniske inngrep og forstyrrelser mange steder utgjør en trussel.
Dette ble bl.a. dokumentert og diskutert av Eggen mfl. (2018) og Eggen & Heggøy (2019).
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