
ÆRFUGLKOLONIEN RUNDT HUNDEGÅRDEN TIL SVALBARD 

VILLMARKSSENTER. 

 

Effekten av utvidelsen av dammen ved hundegården har vist seg å være meget positiv for utviklingen 

av kolonien vest for hundegården. Det er blitt mye bedre plass for ærfuglen, spesielt når ungene er 

klekket og skal ut på sine første svømmeturer. Dybden er i tillegg blitt slik at det er mulig å unnslippe 

polarmåken. 

Utvidelsen av dammen og øking av arealet av øyene har medført at kvitkinngåsa har etablert seg her. 

Det er ikke udelt positivt, spesielt ikke for oss som bor i hundegården på grunn av støy fra gåsa, men 

så lenge de holder seg på øyene fortrenger den ikke ærfuglen. Vannspeilet i dammen var litt for høyt 

i sommer, noe som medførte at øyene delvis lå under vann. Dette vil bli justert sommeren 2017. 

Løpestrengene har fungert etter hensikten, men reven har etter hvert løst koden og høster effektivt 

av kolonien, både egg og unger. Enten passer de på når hundene sover, eller så tar de en omvei og 

kommer inn i kolonien nordfra over veien. Biler skremmer ikke reven lengre, knapt nok mennesker. 

Skal kolonien overleve i fremtiden krever det en nitid røkting av fuglene. Uten at antall predatorer på 

en eller annen måte reduseres har kolonien en heller usikker fremtid, dette gjelder i første rekke 

reven, men også polarmåken høster grovt av ungene etter at de er kommet på vannet. Polarmåken 

er imidlertid på rødlisten så da gjenstår polarreven. Det er tidligere søkt om lokalt uttak av rev uten 

at det ble gitt tillatelse til dette med miljøvernloven og lokale fredningsbestemmelser som 

begrunnelse. Resultatet har vi sett med utbrudd av rabies og statlig uttak av rev i fredningssonen 

rundt Longyearbyen. 

Nordnorsk kultur med hensyn til forvaltning av ærfugl medfører uttak av nærgående predatorer, eller 

i det minste å ta ut de mest husvarme. Dette gjøres av fangstmenn med godt resultat. Uten at vi får 

den samme muligheten er det bedre at kolonien legges åpen og at ærfuglen søker de områdene som 

har naturlig beskyttelse mot i det minste reven. Skal vi ha en koloni av ærfugler i Longyearbyen må 

det gis mulighet til å beskytte den. 

 

Longyearbyen 15.10.2016. 
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