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FORORD 

 
Svalbard har store bestander av mytende andefugl. I tillegg til øygrappas egne hekkebestander 

kommer trekkende bestander fra Øst‐Grønland og Russland (Franz Josef Land). Andefugl er spesielt 

sårbare i myteperioden på grunn av manglende flygeevne og fordi fuglene samler seg i store antall på 

små arealer i kystnære områder. På Svalbard sammenfaller myteperioden med den tiden på året hvor 

det er størst menneskelig aktivitet på øygruppen, gjennom bl.a. fiskeri, skipsfart, forskning og turisme.  

 

Som en del av programmet SEAPOP (seapop.no) ble det i august-september 2010 og 2011 

gjennomført tellinger av høstbestandene av sjøfugl på Svalbard, med fokus på mytende andefugl. 

Arbeidet var finansiert gjennom støtte fra Direktoratet for naturforvaltning, Svalbard miljøfond, Norsk 

Polarinstitutt og sjøfuglprogrammet SEAPOP (seapop.no). Programmet SEAPOP finansieres av 

Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens 

Landsforening). 

 

Denne rapporten oppsummerer arbeidet gjennomført i 2010 og 2011. En foreløpig rapport med 

tilhørende GIS-filer ble oversendt Sysselmannen på Svalbard i oktober 2011 for bruk i arbeidet med 

forvaltningsplanen for Øst-Svalbard. 

 

Vi takker Jesper Padborg (Bioflight AS, Danmark) og Jon Boye Lie (Helitrans AS) for godt samarbeid 

rundt flygningene i 2010, og Bjørnar Lund og Stig Følid (Airlift) for godt samarbeid i forbindelse med 

flygningene i 2011. Videre takker vi Torgeir Mørk (Flyværtjensten, Longyearbyen lufthavn) for god 

service og meget verdifulle værvarsel i forkant av alle flygningene. Likeledes takker vi Avinor og 

Airlift sitt bakkemannskap på Longyearbyen lufthavn for god service begge årene. 

 

Vi takker Svalbards Miljøvernfond for den økonomiske støtten til prosjektet. 

 

 

Tromsø, september 2012 

 

 

 

 

Hallvard Strøm   Vidar Bakken   Anders Skoglund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMENDRAG 
 

Svalbard er et viktig hekke-, oppvekst- og myteområde for store bestander av andefugl. Felles for alle 

andefugler er at de etter hekkesesongen gjennomfører en fullstendig utskifting av vingefjærene 

(myting), og på grunn av dette mister flygeevnen i ca. en måned. Fjærfellingen foregår i juli-august, og 

artene samles da i konsentrerte flokker på grunne områder langs kysten. På grunn av flokkadferden og 

manglende flygeevne er fuglene svært sårbare for alle typer menneskelig forstyrrelse i denne perioden.  

 

Kunnskap om mytebestandene og myteområder er viktig kunnskap i forstyrrelses- og ferdsels-

sammenheng. På Svalbard faller myteperioden sammen med den perioden det er mest trafikk/aktivitet 

på øygruppen, og detaljert kunnskap om myteområder er derfor viktig, skal en ha en mulighet til å 

styre trafikken unna de viktigste og mest sårbare områdene. Kunnskap om myteområdene er også 

viktig i beredskapssammenheng, blant annet ved akutt oljeforurensing som følge av for eksempel 

skipsuhell. Data på mytebestandenes størrelse er også viktige i overvåkingssammenheng for å følge 

artenes bestandsutvikling og reproduksjon. 

 

Som en del av programmet SEAPOP (seapop.no) ble det i august-september 2010 og 2011 

gjennomført tellinger av høstbestandene av sjøfugl på Svalbard, med fokus på mytende andefugl. 

Feltarbeidet ble gjennonmført i perioden 15. – 31. august 2010, og 26. august - 2. september 2011. 

Resultatene viser at viktige myteområder for ærfugl og praktærfugl er lokalisert til vestkysten av 

Spitsbergen, enkelte områder på østsiden av Spitsbergen, vestsiden av Barentsøya og sørsiden av 

Edgeøya (spesielt Tjuvfjordlaguna). Resultatene antyder at bestanden av ærfugl og praktærfugl ligger 

på samme nivå eller har gått noe ned siden 1980-tallet.  

 

Resultatene viser at brefronter i sjøen skaper miljøforhold som gjør de til attraktive næringsområder 

for flere arter, blant annet, havhest, krykkje, ismåke og polarmåke. Betydningen av brefronter som 

næringsområder for sjøfugl etter endt hekkesesong kan være større enn tidligere antatt. Spesielt gjelder 

dette for rødlistede arter som krykkje, ismåke og polarmåke. 

 

De viktigste resultatene 

Prosjektet har kartlagt mytebestander og myteområder på Svalbard i 2010 og 2011. Det er første gang 

dette skjer samlet og enhetlig. Resultatene viser at Svalbard har store høstbestander av andefugl, 

måker og terner. Viktige myteområder er lokalisert på vestkysten av Spitsbergen, enkelte områder på 

østsiden av Spitsbergen, vestsiden av Barentsøya og sørsiden av Edgeøya, spesielt Tjuvfjordlaguna. 

Resultatene indikerer at brefronter er av stor betydning som næringsområder etter hekkesesongen for 

flere rødlistede arter, blant annet krykkje, ismåke og polarmåke. Resultatene antyder at bestanden av 

ærfugl og praktærfugl ligger på samme nivå eller har gått noe ned siden 1980-tallet.  

 

Miljøgevinst 

Kunnskap om mytebestander og myteområder er av stor betydning for miljøforvaltningen i forhold til 

bl.a. arealplanlegging, ferdsel/forstyrrelse og i oljevernberedskap. Andefugl er spesielt sårbare i 

myteperioden på grunn av manglende flygeevne og fordi fuglene samler seg i store antall på små 

arealer i kystnære områder. På Svalbard sammenfaller myteperioden med den tiden på året hvor det er 

størst menneskelig aktivitet på øygruppen, gjennom bl.a. fiskeri, skipsfart, forskning og turisme.  

 

Forslag til tiltak 

1. Resultatene fra dette studiet viser at viktige myteområder for ærfugl og praktærfugl er lokalisert til 

vestkysten av Spitsbergen, enkelte områder på østsiden av Spitsbergen, vestsiden av Barentsøya og 

sørsiden av Edgeøya, spesielt Tjuvfjordlaguna. Dette er i tråd med tidligere studier utført på 1980- 



og 90-tallet. Myteområdene må betraktes som sårbare, og bør innarbeides i forvaltningsplaner, 

bredskapsplaner for akutt oljeforurensning og andre forvaltningsverktøy, for eksempel ”Prioriterte 

miljøområder på Svalbard” (PRIMOS).  

 
2. Resultatene indikerer at bestanden av ærfugl og praktærfugl på Svalbard ikke har vokst 

nevneverdig siden midten av 1980-tallet. Dette bekreftes også av andre studier og den langsiktige 

overvåkingen som pågår i Kongsfjorden. Dette er et paradoks, sett i forhold til forvaltningstiltakene 

som ble iverksatt på 1970-tallet, med fredning av arten og vern av viktige hekkeområder. Med 

bakgrunn i artenes sårbarhet og rødlistestatus (praktærfugl), bør det iverksettes studier for å få mer 

kunnskap om hva som regulerer bestandene av disse to artene på Svalbard. 

 

3. Resultatene viser at brefronter skaper miljøforhold som gjør de til attraktive næringsområder for 

flere arter, blant annet havhest, krykkje, ismåke og polarmåke. Betydningen av brefronter som 

næringsområder for sjøfugl etter endt hekkesesong (”post-breeding”) kan være større enn tidligere 

antatt. Spesielt gjelder dette for rødlistede arter som krykkje, ismåke og polarmåke. Dette støttes 

også gjennom andre studier, blant annet logger- og satellittstudier av krykkje og ismåke. 

Betydningen av brefronter som næringsområde for sjøfugl bør utredes nærmere.  

 

4. Foreliggende studiet er det første som samlet har kartlagt mytebestandene på Svalbard. Dette er et 

viktig første skritt i å øke kunnskapen om høstbestandene. Tellinger fra fly gir kun et 

øyeblikksbilde av fuglenes utbredelse. Det bør derfor igangsettes studier for å se på hvordan 

fuglene forflytter seg mellom de ulike delene av øygruppen, og hvordan bruken av områder 

varierer mellom år. Dette kan best gjøres med bruk av radiotelemetri (satellittsendere), kombinert 

med feltstudier i utvalgte områder. Slike studier vil bidra til en mer nøyaktig avgrensning av 

spesielt sårbare områder, og i hvilke perioder av året de er sårbare. Det foreliggende studiet gir et 

godt grunnlag for å gå videre med denne typen studier. 

 

5. Det bør iverksettes en regelmessig overvåking av mytebestandene av ærfugl og praktærfugl på 

Svalbard. Intensiteten i overvåkingen bør defineres ut i fra miljøforvaltningens behov for 

oppdaterte data, men standardiserte tellinger hvert 5. eller 10. år kan være naturlig. Det kan nevnes 

at SEAPOP-programmet legger opp til at utbredelsesdata ikke bør være eldre enn 10 år for å kunne 

brukes av miljøforvaltningen. En bør utrede hvor vidt en slik overvåking skal fokusere på viktige, 

men i utstrekning mindre områder, eller om man skal fokusere på større kystavsnitt, evt. hele 

øygruppen. 

 

6. Digitale kamera med høy bildeoppløsning gjør det nå mulig å foreta flyfotografering av små 

detaljer fra stor høyde. Det bør utredes om flyfotografering kan være en framtidig metode for 

overvåking av mytebestandene på Svalbard. Ved at man kan fly høyere en hva man tradisjonelt kan 

gjøre ved kysttellinger, kan flyfotografering være med på å redusere forstyrrelsene knyttet til denne 

typen kartlegging. 

 

7. På grunn av tekniske begrensninger i flytypene benyttet under tellingene kunne ikke enkelte 

fjerntliggende områder dekkes (bl.a. Moffen, øyene nord for Nordaustlandet, Storøya, Kvitøya og 

Wahlbergøya). Det bør legges opp til at disse områdene kartlegges på et senere tidspunkt, evt. 

inngår neste gang det gjøres totaltellinger av samme type. Flere av områdene er hyppig besøkt av 

båter, og kunnskap om myteområder- og bestander er viktig i en beredskapssammenheng. 

 

Hva er viktig for miljøforvaltningen? 

Kunnskap om mytebestanden og myteområder er viktig kunnskap i forstyrrelses- og 

ferdselssammenheng. På Svalbard faller myteperioden sammen med den perioden det er mest 

trafikk/aktivitet på øygruppen, og detaljert kunnskap om myteområder er derfor viktig, skal en ha en 

mulighet til å styre trafikken unna de viktigste og mest sårbare områdene. Data på myteforholdene er 

også viktige i overvåkingssammenheng (jfr. MOSJ; Hansen & Brodersen 1998), for å følge artenes 



bestandsutvikling og reproduksjon. Videre er kunnskap om myteområdene også viktig i 

beredskapssammenheng blant annet ved akutt oljeforurensing som følge av for eksempel skipsuhell. 

 

Oppfølging 

Prosjektet har generert et stort datasett (over 11 000 datalinjer) som må analyseres videre. Denne 

rapporten er første steg på veien for å presentere resultatene fra arbeidet. En gjennomgang av gamle 

datasett fra 1980- og 90-tallet er nødvendig for å belyse bestandsstatus for både ærfugl og praktærfugl. 

Dette er et tidkrevende arbeid, fordi dataene fra tidligere registreringer må omformateres for å være 

sammenlignbare. Dette arbeidet vil løpe gjennom høsten 2012 og våren 2013. 

 

 

    
 
Mytende ærfugler på sørsiden av Daudmannsøyra, ved munningen av Isfjorden. Foto: Hallvard Strøm. 
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INNLEDNING 
Svalbard er et viktig hekke-, oppvekst- og myteområde for store bestander av andefugl (havelle, 

ærfugl, praktærfugl, hvitkinngås, kortnebbgås og ringgås; Isaksen & Bakken 1995, Mehlum 1998, 

Strøm 2006). Hekkebestanden av disse artene ble anslått til ca. 100 000 par på midten av 2000-tallet, 

og flere av bestandene er av stor internasjonal betydning (Anker-Nilssen et al. 2000, Strøm 2006). 

Flere av artene har vært utsatt for omfattende menneskelig påvirkning de siste århundrene i form av 

forstyrrelse, egg- og dunsanking og jakt. Bestanden av bl.a. ærfugl og ringgås ble kraftig desimert som 

en følge av dette, og det har vært lagt ned en betydelig forvaltningsinnsats de siste 60 år for å legge 

tilrette for en vekst i bestandene. 

 

Felles for alle andefugler er at de etter hekkesesongen gjennomfører en fullstendig utskifting av 

vingefjærene (myting), og på grunn av dette mister flygeevnen i ca. en måned. Fjærfellingen foregår i 

juli-august, og artene samles da i konsentrerte flokker på grunne områder langs kysten. Mytingen er en 

ressurskrevende prosess, og myteområdene er ofte rike på næring.  

 

 
 
Figur 1. Kart over Svalbard med stedsnavn nevnt i teksten. 



 
 

Figur 2. Kart som viser dybdeforholdene rundt Svalbard. Myteområdene er ofte grunne, kystnære områder med 

god næringstilgang. Dybdeforholdene er derfor med å bestemme lokaliseringen av myteområdene. 



På grunn av flokkadferden og manglende flygeevne er fuglene svært sårbare for alle typer 

menneskelig forstyrrelse i denne perioden (Fjeld & Bakken 1993). Det er dessuten avgjørende for 

fuglenes overlevelse at de får bygd opp tilstrekkelige fettreserver før trekket til vinteroppholdsstedene 

starter. Kunnskap om mytebestanden og myteområder er viktig kunnskap i forstyrrelses- og 

ferdselssammenheng. På Svalbard faller myteperioden sammen med den perioden det er mest 

trafikk/aktivitet på øygruppen, og detaljert kunnskap om myteområder er derfor viktig, skal en ha en 

mulighet til å styre trafikken unna de viktigste og mest sårbare områdene. Data på myteforholdene er 

også viktige i overvåkingssammenheng (jfr. MOSJ; Hansen & Brodersen 1998), for å følge artenes 

bestandsutvikling og reproduksjon. Videre er kunnskap om myteområdene også viktig i 

beredskapssammenheng blant annet ved akutt oljeforurensing som følge av for eksempel skipsuhell. 

 

Norsk Polarinstitutt gjennomførte på midten av 1980-tallet tellinger av mytende havdykkender og 

gjess rundt Svalbard (for eksempel Karlsen & Mehlum 1986, Prestrud & Mehlum 1991, Prestrud 

1991, Mehlum 1998), men alle med den svakhet at de kun dekket enkelte kystavsnitt aller bare deler 

av Svalbard, og at de var spredt i tid. Studiene kunne derfor ikke si noe om totalbestand eller 

fordelingen innen øygruppen. I tillegg er dataene nå over 25 år gamle, og bør oppdateres. 

 

Som en del av sjøfuglprogrammet SEAPOP (seapop.no) ble det i august/september 2010 og 2011 

gjennomført tellinger av høstbestandene av sjøfugl på Svalbard. Tellingene hadde fokus på 

mytebestandene, men alle arter som opptrer kystnært ble registert, også pattedyr. Hensikten med 

tellingene var å gi oppdaterte data på mytebestandenes størrelse og å kartlegge hvilke områder som 

benyttes og deres relative betydning. Målet i 2010 var å dekke alle kystavsnitt innenfor samme sesong, 

bortsett fra Bjørnøya og Hopen. Dette lot seg imidlertik ikke gjennomføre, da dårlige værforhold 

umuliggjorde registereringer i Hinlopenstretet og rundt Nordaustlandet. Disse områdene ble derfor 

kartlagt i august-september 2011. 

 

MATERIALE OG METODE 
I 2010 ble det benyttet et tomotors småfly (Partenavia) innleid fra Danmark til alle tellingene, bortsett 

fra en strekning på nordsiden av Spitsbergen. Samme flytype er tidligere benyttet til tilsvarende arbeid 

på Grønland, i Danmark og langs Norskekysten. Flyet viste seg imidlertid mindre egnet på Svalbard 

på grunn av stor følsomhet i forhold til værforhold, kombinert med behovet for landingsstripe. På 

grunn av de store kontrastene i værforhold man kan oppleve mellom vest og øst på Svalbard begrenset 

dette mulighetene til å få dekt de østligste områdene. I tillegg har småfly av denne typen en 

svingradius som gjør det vanskelig å dekke de innerste delene av trange fjordarmer. Det ble derfor 

benyttet helikopter (AS 350 Ecureuil) til en av strekningene i 2010 og hele arbeidet i 2011. Dette 

helikopteret er godt egnet for slike tellinger, og har vært benyttet ved tidligere feltarbeid av samme 

type. 

 

Tellingene ble gjennomført ved å fly ca. 300 meter fra kysten, i en høyde av ca. 100-150 fot og med en 

hastighet på ca. 100 km i timen. Fra tidligere studier vet vi at fuglene ligger svært kystnært, ofte ikke 

mer enn 50 meter fra land. I tillegg til piloten deltok to observatører plassert på hver side av 

flymaskinen, og en kartleser/dataansvarlig som satt på seteraden bak observatørene (Partenavia), eller 

seteraden foran, ved siden av piloten (AS 350 Ecureuil). Alle var koblet til flyvemaskinens intercom, 

og observatørene rapportere fortløpende alle observasjoner. Observasjonene ble løpende lagt inn i en 

bærbar pc operert av kartleser/dataansvarlig. Eventuelle avvik eller tilleggsinformasjon ble lest inn på 

en håndholdt diktafon av observatørene. Større flokker ble dokumenter med kamera påmontert en 

telelinse (70-200 mm). Observatørene registererte art, antall, alders- og kjønnsfordeling, samt andel 

ungfugler der dette var mulig. Hvilke felter databasen inneholder er gitt i vedlegg 1. 

 



Gjennomføring: 

Feltarbeidet ble gjennonmført i perioden 15. – 31. august 2010, og 26. august til 2. september 2011 

(Tabell 1). I 2010 var base for arbeidet Longyearbyen, og alle flygningene hadde sitt utgangspunkt 

herfra. I 2011 var Kinnvika i Murchisonfjorden, Nordaustlandet base, bortsett fra den siste flygningen 

(2. september), som ble foretatt ut fra Longyearbyen.  

 

 
 
Figur 3. Kart som viser hvilke dato de ulike kystavsnitt ble kartlagt. Ikke-kartlagte kystavsnitt er markert med 

svart farge. 



Deltagere var Vidar Bakken (observatør), Anders Skoglund (kart/data-ansvarlig) og Hallvard Strøm 

(observatør/feltleder). Piloter i 2010 var Jesper Padborg (Bioflight AS, Danmark) og Jon Boye Lie 

(Helitrans AS), mens i 2011 deltok Bjørnar Lund (Airlift) og Stig Følid (lastemann, Airlift). 

 

AS 350 Ecureuil har sikkerhetsbegrensninger i forhold til krysning av åpent hav, noe som gjorde at 

Moffen, øyene nord for Nordaustlandet, Storøya, Kvitøya og Wahlbergøya/ Nyströmøya i Hinlopen 

ikke kunne dekkes. Kong Karls Land var planlagt kartlagt 12.-14. august 2011 med et større helikopter 

(SA 365 N2 Dauphin) fra Longyearbyen, men på grunn av dårlig vær disse dagene lot ikke dette seg 

gjøre. Helikopteret var ikke ledig for oppdrag senere i august eller første del av september, så Kong 

Karls Land måtte derfor utgå. 

 

Værforholdene både i 2010 og 2011 var gode alle dagene tellingene ble gjennomført (se under). På 

grunn Partenavia’s svingradius, kunne de innerste delen av enkelte fjordarmer ikke dekkes. Hvilke 

dette gjelder er angitt i figur 1 og tabell 1. 

 

Det var fritt for is rundt Svalbard i perioden da tellingene ble gjennomført. Dette er gunstig med tanke 

på at vi kan forvente at ærfuglartene vil ha en fordeling som tilsvarer tilgjengelig habitat, uten 

påvirking fra drivis.  

 

 
Tabell 1. Oversikt over flygningene foretatt i 2010 og 2011 (dato flygningen ble foretatt, hvilken strekning som 

ble kartlagt, tidspunkt for start og stopp, tid brukt på transportetapper/refueling, total flytid, antall kilometer 

kartlagt kyststripe og flytype). 

 
Dato Strekning Tid - start Tid - stop Transp./

fuel

Tid totalt Antall km Flytype

15.08.2010 Isfjorden (Daudmannsodden – Kapp Linné) 15:30 18:30 03:00 650 Fly

18.08.2010 Kapp Linné – Øyrlandsodden. Prins Karls Forland 09:30 18:00 03:00 05:30 1050 Fly

19.08.2010 Daudmannsodden – Kvalryggen 09:30 11:30 02:00 500 Fly

20.08.2010 Måkeberget – Tomas Smithøyane. Bregjørma – Breineset. 

Havstrekning sør for Bellsund og vest for Nordenskiöldkysten 10:30 14:30 01:00 03:00 650 Fly

22.08.2010 Blokkøyra nord – Kapp Mühry – Barentsøya øst og sør – Kapp Lee 

– Edgøya nord og øst – Tjuvfjordlaguna 16:00 19:30 03:30 700 Fly

23.08.2010 Dolerittneset – Tjuvfjordlaguna – Tusenøyane – Sørkappøya nord – 

Kvalvågen øst 11:00 14:30 01:00 02:30 450 Fly

27.08.2010 Tviholmane – Götaneset. Kapp Laila – Slettneset 11:00 13:00 00:30 01:30 200 Helikopter

28.08.2010 Kvalryggen – Velkomstpynten. Rekvikodden – Gunvorvatnet 12:30 14:00 01:30 350 Fly

31.08.2010 Velkomstpynten – Gunvorvatnet 15:00 19:00 01:00 03:00 600 Helikopter

26.08.2011 Kinnvika – Gyldénøyane – Oxfordhalvøya. Vibebukta – Bjørnvika 17:00 00:00 01:00 06:00 500 Helikopter

27.08.2011 Bjørvika øst – Kvigbukta 13:30 19:00 01:00 04:30 350 Helikopter

28.08.2011 Kvigbukta – Søre Franklinbreen 13:00 21:00 02:00 06:00 550 Helikopter

29.08.2011 Søre Franklinbreen – Lågøya – Kinnvika – øyene i 

Murchisonfjorden. Oxfordhalvøya – Perthesøya – Vibebukta.  

Danielodden – Lundehuken 12:30 20:30 03:00 05:00 500 Helikopter

02.09.2011 Kapp Mühry – Lundehuken. Wilhelmøya. Langeøya. 

Nordenskiöldøya. Von Otterøya 12:00 18:00 02:30 03:30 450 Helikopter  
  

 

Under følger en kort beskrivelse av flygningene: 

 

2010: 

 

15.08.2010 Isfjorden (Daudmannsodden – Kapp Linné). Fløy fra Longyearbyen og østover (”mot 

klokka”). Gode observasjonsforhold. Dekket ikke den innerste delen av Petuniabukta, Skansbukta, 

Dicksonfjorden, Ekmanfjorden (Brevika), Ymerbukta og Trygghamna. 

 

18.08.2010 Vestkysten av Spitsbergen (strekningen Kapp Linné – Øyrlandsodden) og Prins Karls 

Forland. Startet på Øyrlandsodden og fløy nordover til Kapp Linné. Kort stopp i Longyearbyen, 



deretter østsiden av Prins Karls Forland, fra Salpynten til Fuglehuken, deretter vestsiden fra nord mot 

sør. Gode observasjonsforhold. Dekket ikke den innerste delen av Van Keulenfjorden, Vestre 

Burgerbukta, deler av Brepollen, samt Samarinbukta i Hornsund. 

 

19.08.2010 Vestkysten av Spitsbergen (strekningen Daudmannsodden – Kvalryggen). Startet på 

Daudmannsodden og fløy nordover. Gode observasjonsforhold. Dekket ikke et område rundt Ny-

Ålesund (flyforbudssone) og den innerste delen av Möllerfjorden og Lilliehöökfjorden. Krossfjorden 

og Kongsfjorden ble dekt fra nord mot sør, med start på Collinsodden og med endepunkt på 

Kvadehuken.  

 

20.08.2010 Østkysten av Spitsbergen, først strekningen Mohnbukta – Bregjørma, deretter vest-

siden av Barentsøya, så Mohnbukta – Sørkapp, og til slutt vestsiden av Spitsbergen fra Sørkapp til 

Breineset, samt havstrekningen fra Kapp Borthen til Kapp Linné. Gode observasjonsforhold, men mye 

vind på østsiden av Spitsbergen, fra Kvalvågen til Sørkapp. Denne strekningen ble derfor tatt på nytt 

23. august. 

 

22.08.2010 Østkysten av Spitsbergen (strekningen Agardhbukta til Heleysundet), øst- og sørsiden 

av Barentsøya, nord-, øst- og sørsiden av Edgeøya så langt som til Tjuvfjordlaguna. Gode 

observasjonsforhold. 

 

23.08.2010 Vest- og sørsiden av Edgeøya, fra Kapp Leestasjonen til Tjuvfjordlaguna, Tusenøyane 

(unntatt Utsira, Tufsen og Meinickeøyane), samt østkysten av Spitsbergen, fra Sørkappøya nord til 

Kvalvågen. Gode observasjonsforhold. 

 

27.08.2010 Tellinger med helikopter på strekningen Erdmannflya til Daudmannsodden, og 

Colesbukta til Slettneset (Bellsund). Gode observasjonsforhold. 

 

28.08.2010 Nordvesthjørnet av Spitsbergen, strekningen Kvalryggen – Velkomstpynten, 

Reindyrflya og strekningen Gunvorvatnet – Rekvikodden. Gode observasjonsforhold, men vind fra øst 

på nordsiden av Spitsbergen. 

 

31.08.2010 Nordsiden av Spitsbergen (Wood- og Wijdefjorden), strekningen Velkomstpynten til 

Gunvorvatnet. Gode observasjonsforhold. Dekket ikke den innerste delen av Liefdefjorden (fronten av 

Monacobreen), samt Idabukta. 

 

2011: 

26.08.2011 Sørlige delen av Nordaustlandet, strekningen fra Kinnvika til Oxfordhalvøya, 

inkludert Gyldénøyane. Deretter fra Vibebukta langs kysten av Austfonna til Bjørnvika øst. Gode 

observasjonsforhold. På grunn av værforholdene måtte tellingene lengst øst foretas sent på kvelden. 

 

27.08.2011 Nordsiden av Nordaustlandet, strekningen Bjørvika øst til Kvigbukta på Platen-

halvøya. Gode observasjonsforhold. 

 

28.08.2011 Nordsiden av Nordaustlandet, strekningen Kvigbukta til Søre Franklinbreen i Lady 

Franklinfjorden. Gode observasjonsforhold. 

 

29.08.2011 Nordvest- og sørvestsiden av Nordaustlandet, strekningen Søre Franklinbreen til 

Kinnvika, inkluder Lågøya og øyene i Murchisonfjorden. Deretter sørsiden av Wahlenbergfjorden, 

inkludert Palanderbukta, og kysten videre sør- og østover til Vibebukta. Etter dette strekningen fra 

Danielodden til Lundehuken på norøsthjørnet av Spitsbergen/vestsiden av Hinlopenstretet. Gode 

observasjonsforhold. 

 

02.09.2011 Vestsiden av Hinlopenstretet, strekningen fra Kapp Mühry til Lundehuken, inkludert 

Langeøya, Wilhelmøya, Nordenskiöldøya og Von Otterøya. 

 



RESULTATER OG DISKUSJON 
Tellingene ble gjennomført under gode forhold, og innenfor en begrenset tidsperiode både i 2010 og 

2011. Moffen, og noen av øyene i Hinlopen og nord for Nordaustlandet lot seg ikke dekke på grunn av 

sikkerhetsmessige begrensinger knyttet til den benyttede helikoptertypen. Kong Karls Land lot seg 

ikke dekke som følge av dårlig vær i den avstatte tidsperioden. Hopen og Bjørnøya inngikk ikke i 

studiet. 

 

Det ble registrert til sammen 22 arter av fugl med til sammen ca. 178 500 individer, og seks arter av 

marine pattedyr med til sammen ca. 1 680 individer (Tabell 2 og 3). De dominerende artene 

antallsmessig var krykkje, ærfugl, rødnebbterne og havhest. Disse artene utgjør ca. 85 % av 

observasjonsmaterialet. 

 

 
Tabell 2. Antall individer observert under tellingene i 2010 og 2011, fordelt på art.  

 

Artsnavn 2010 2011 Totalt 

Havhest 8821 2068 10889 

Ærfugl 43029 9693 52722 

Praktærfugl 3370 

 

3370 

Ærfugl ubest. 9968 70 10038 

Kortnebbgås 1621 308 1929 

Hvitkinngås 218 23 241 

Ringgås 6 25 31 

Gås ubest. 1322 288 1610 

Smålom 16 46 62 

Havelle 80 20 100 

Fjæreplytt 

 

124 124 

Tyvjo 87 145 232 

Storjo 54 18 72 

Polarjo 4 1 5 

Sabinemåke 

 

20 20 

Ismåke 41 325 366 

Krykkje 34198 41401 75599 

Polarmåke 4352 4127 8479 

Svartbak 14 2 16 

Rødnebbterne 6196 5673 11869 

Polarlomvi 35 8 43 

Teist 266 170 436 

Alkekonge 43 

 

43 

Lunde 11 

 

11 

Alkefugl ubest. 39 1 40 

Ubest. 140   140 

 

 

Utbredelse og forekomst for ærfuglartene, gjess, krykkje og ismåke er presentert i figur 5, 6 og 7. 

Øvrige arter er presentert i Appendiks 2.  

 

Ærfugl: Det ble totalt registrert i underkant av 53 000 ærfugl innenfor det kartlagte området. I tillegg 

kommer 10 000 ærfugl/praktærfugl som ikke ble bestemt til art. Det er grunn til å tro at majoriteten av 

disse var ærfugler. Av de 63 000 ærfuglene/praktærfuglene ble majoriteten registert som hunnfargede  

 

 



Tabell 3. Observasjoner av pattedyr 2010 og 2011. 
 

Artsnavn 2010 2011 Totalt

Isbjørn 25 36 61

Hvalross 359 653 1012

Storkobbe 38 58 96

Ringsel 9 10 19

Steinkobbe 345 345

Sel ubest. 8 8

Hvithval 136 1 137

Stor bardehval ubest. 6 6  
 

 

individer, dvs. rene flokker med bare hunner eller hunner med årsunger. I de fleste tilfellene var 

ungene så store at det ikke lot seg gjøre å skille disse fra de voksne hunnene. 

 

Figur 5 viser fordelingen av ærfugl aggregert opp i et rutenett på 2.5 km. for å øke lesbarheten. Det ble 

registert ærfugl rundt hele Svalbard, men størst tetthet ble funnet langs vestkysten av Spitsbergen, fra 

Engelskbukta til munningen av Isfjorden, og strekningen fra Bellsund sør til Sørkapp. Videre hadde 

området fra Agardhbukta nordover til Dunérbukta høy tetthet, det samme gjaldt enkelte områder på 

vestsiden av Barentsøya, samt de indre delene av Tjuvfjorden, inkluder Tjuvfjordlaguna. Nord på 

Spitsbergen hadde Wood- og Wijdefjorden relativt høye tettheter, det samme gjaldt de nordvestre 

delene av Nordaustlandet (Murchisonfjorden, Lågøya, Lady Franklinfjorden, Brennevinsfjorden). 

Noen få strekninger hadde svært lav tetthet, dette gjaldt østsiden av Spitsbergen, fra sørsiden av 

Agardhbukta til Isbukta, østsiden av Barents- og Edgeøya, samt sørsiden av Nordaustlandet (kysten av 

Austfonna). 

 

Praktærfugl: Det ble registert minimum 3370 praktærfugl innenfor undersøkelsesområdet. Det var 

ofte svært krevende å skille voksne hanner av praktærfugl i mytedrakt fra voksne hanner av ærfugl, og 

vi måtte ofte ta dokumentsjonsbildene i bruk for å kontrollere registeringene gjort i felt. Ofte var også 

praktærfuglene spredt i større flokker med ærfugl, noe som gjorde det lett å overse praktærfuglene. 

Antall praktærfugl er derfor et minimumsestimat.  

 

Størst tetthet av praktærfugl ble funnet på nord- og sørsiden av munningen av Isfjorden, langs 

Nordenskiöldkysten, og strekningen fra Hornsund sørover til Sørkapp (Figur 6). Figur 7 viser 

forekomsten av ubestemte ærfugl/praktærfugl. 

 

Viktige myteområder 

På bagrunn av data fra dette studiet, samt allerede publiserte data, har vi utarbeidet et kart over viktige 

myteområder på Svalbard for ærfugl og praktærfugl (Figur 11). Kartet er foreløpig, da vi fortsatt 

jobber med dataene fra 1980- og 90-tallet for å se på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for å 

definere områdenes avgrensning. 

 

Selv om myteområdene er antatt å være relativt stabile, er det viktig å være klar over at tellinger fra fly 

kun gir et øyeblikksbilde av fuglenes utbredelse. Det foregår forflytninger gjennom høsten fra de 

nordlige og østlige hekkeområdene på Svalbard mot sørvest. Vi vet relativt lite om disse 

forflytningene, og tidspunktet for når bestandene forlater Svalbard for trekket til vinterområdene. Det 

bør derfor igangsettes studier for å se på hvordan fuglene forflytter seg mellom de ulike delene av 

øygruppen, og hvordan bruken av områder varierer mellom år. Dette kan best gjøres med bruk av 

radiotelemetri (satellittsendere), kombinert med feltstudier i utvalgte områder. Slike studier vil bidra til 

en mer nøyaktig avgrensning av spesielt sårbare områder, og i hvilke perioder av året de er sårbare. 

Det foreliggende studiet gir et godt grunnlag for å gå videre med denne typen studier. 



 
 
Figur 4. Fordelingen av ærfugl i perioden 15. – 31. august 2010 og 26. august til 2. september 2011, aggregert i 

et rutenett på 2.5 km. Grupper på under 10 individer er ikke inkludert.  

 

 

 

 



 
 
Figur 5. Fordelingen av praktærfugl i perioden 15. – 31. august 2010 og 26. august til 2. september 2011, 

aggregert i et rutenett på 2.5 km.  

 

 

 

 

 



 
 
Figur 6. Fordelingen av ubestemte ærfugl (ærfugl og praktærfugl)  i perioden 15. – 31. august 2010 og 26. 

august til 2. september 2011, aggregert i et rutenett på 2.5 km. Grupper på under 10 individer er ikke inkludert.  

 

 
 



Gjess (kortnebbgås, hvitkinngås, ringgås): Det ble registrert i underkant av 4 000 gjess innenfor 

undersøkelsesområdet, fordelt på 1929 kortnebbgjess, 241 hvitkinngjess, 31 ringgjess og 1610 

ubestemte gjess.  

 

 

 
 
Figur 7. Observasjoner av gjess (kortnebbgås, hvitkinngås, ringgås og gås ubestemt) i perioden 15. – 31. august 

2010 og 26. august til 2. september 2011, aggregert i et rutenett på 2.5 km.  



Flest gjess ble registert i Wood- og Wijdefjorden, sør på Prins Karls Forland, sør i Hinlopen (primært 

Wilhelmøya) vest- og sørsiden av Barentsøya og vestsiden av Edgeøya (Figur 9). 

 

Tellinger nært kysten, som i dette studiet, tillater ikke en god dekning av gjess, da disse artene ofte har 

tilhold inne på land, i tillegg til at de beveger seg bort fra helikopteret på grunn av støy. Normalt 

gjennomføres også mytingen tidligere på høsten hos disse artene. Dekningen når det gjelder gjess må 

derfor regnes som ufullstendig. 

 

Ismåke: Det ble registert 366 ismåker innenfor undersølelsesområdet, de aller fleste av disse ved 

brefronter. Spesielt viktig var et område ved Hartogbukta, Austfonna. Innenfor et begrenset område 

her registrerte vi over 200 ismåker som drev næringssøk. Dette var et område ved breen med stor 

kalvingsaktivitet og avrenning av ferskvann. Dette skapte et slags ”sjøismiljø” i et ellers isfritt hav. En 

svært høy tetthet av polarmåker ble funnet noe lenger øst. Flere arter oppviste store konsentrasjoner i 

brefrontene i tillegg til ismåke, særlig krykkje, havhest og polarmåke (Figur 9). 

 

Krykkje: Det ble registrert ca. 76 000 krykkjer innenfor undersøkelsesområdet, og arten var mest 

tallrike øst for Spitsbergen. Særlig tallrik var arten langs enkelte brefronter på østsiden av Spistbergen 

Nordaustlandet og Barents- og Edgeøya (Figur 10 og 11). Det er grunn til å tro at mangelen på drivis 

rundt Svalbard i den aktuelle perioden har bidratt til å forsterke enkelte arters bruk av brefrontene som 

furasjeringsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Brefronter, slik som her ved Stonebreen på østsiden av Edgeøya, viste seg å være viktige næringsområder for 

flere arter, blant annet havhest, ismåke, krykkje og polarmåke. Foto: Hallvard Strøm. 



 

 

 
 
Figur 8. Observasjoner av ismåke i perioden 15. – 31. august 2010 og 26. august til 2. september 2011, 

aggregert i et rutenett på 2.5 km. Arten var konsentert til brefronter, og særlig Hartogbukta sør på Austfonna så 

ut til å være et viktig furasjeringsområde. 

 

 

 



 

 

 
 
Figur 9. Observasjoner av krykkje i perioden 15. – 31. august 2010 og 26. august til 2. september 2011, 

aggregert i et rutenett på 2.5 km. Arten forekom spredt langs hele kysten, men var spesielt tallrik i fronten av 

enkelte av de store breene på østsiden av Spitsbergen, Nordaustlandet og Barents- og Edgeøya. 

 

 

 



 

 

 
 
Figur 10. En stor andel av krykkjene som ble registert drev næringssøk langs brefrontene på østsiden av 

Spitsbergen, sør på Nordaustlandet og Barents- og Edgeøya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

 
Figur 11. Kart som viser spesielt viktige myteområder for ærfugl og praktærfugl på Svalbard basert på data fra 

dette studiet, i tillegg til allerede publiserte data. NB! Kartet er foreløpig. 
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APPENDIKS 1 
 
 

Parameterliste 

 

Observatør (navn, høyre, venstre) 

Posisjon 

Art 

Antall (=, min, max) 

Atferd (på land, sjø, flygende og is) 

Observasjonsforhold (gradering A-D) 

Kjønn, enkel: Females, males, mixed 

Kjønn, detaljert: Unsp, Females, Males, Unknown (med antall) 

Drakt, enkel: Summer, Eclipse, Mixed, Winter og Female coloured 

Drakt, detaljert: Unsp. Summer, Winter, Eclipse, Immat (med antall) 

Alder, enkel: Adults, Yearlings, Mixed, Immatures 

Alder, detaljert: Unsp, Adults, Immatures, Yearlings (med antall) 

Kommentar 

Flytid over sjø, land, is, breis og brefront. 

Track-log  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDIKS 2 

 

Utbredelseskart 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


