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Båtsfjord er et viktig overvintrings– og raste område for fugl. Den 
vinteråpne fjorden med ferskvannsutløp, fjæresoner og et aktivt fiskeri 
fører til ypperlige nærings– og leveforhold. Hovedfokuset i denne 
rapporten rettes mot de overvintrende artene, men også arter som 
benytter området sommerstid nevnes. Artene som tas med benytter 
alle den indre delen av Båtsfjord (fra Ytre moloen nord i Båtsfjord til 
utløpet av Straumesvatnet), Haveområder (Hamna) og Neptunbukta. I 
tillegg nevnes arter som i betydelig grad benytter Straumnesvatnet og 
som frekventerer mellom det og fjorden / havneområdene. Arter som 
kun benytter Straumnesvatnet eller arter som i liten grad bruker den 
indre fjorden eller havneområdet er ikke tatt med. Det er lagt mest 
vekt på artene som havneområdet har størst betydning for.  



Båtsfjords nøkkelkvaliteter for fugler 

Båtsfjords nærhet til det rike Barentshavet gjør området inne i selve 
fjorden til en lett tilgjengelig og samtidig lunt tilholdssted for en rekke 
fuglearter. Hele året er Varangerhalvøya svært fuglerikt, men hvor og 
når det er mest fugler i Varanger varierer med årstidene. 
Varangerfjorden på sørsiden av Varangerhalvøya er jevnt over et av de 
mest fuglerike områdene i Norge. Nordsiden av Varangerhalvøya er 
mindre fuglerikt, særlig med tanke på antall arter, men det er fortsatt 
et område som benyttes av store mengder fugler. 

I Båtsfjord er de mange lune vikene og fjæresonene er gunstige 
rasteområder, og spesielt bekke - og elveutløpene tiltrekker seg store 
antall fugl av diverse arter. Her vasker fuglene seg i ferskvannet og 
finner næring det gunstige miljøet som oppstår der ferskvann møter 
sjøen. Endene raster ute på fjorden eller sittende på skjær langs den 
gjenværende strandsonen.  Måker sitter mye på isen på vinteren og på 
bygninger og andre menneskeskapte konstruksjoner. Langs fjæresonene 
beiter vadefugler 

Båtsfjord havn, august 2010.  
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Artsgjennomgang  

Tallmaterialet som ligger til grunn er hovedsakelig basert på funn som 
er lagt inn i artsdatabankens database www.artsobservasjoner.no. I 
tillegg er  personlige observasjoner utført av Biotope en svært viktig 
del av rapporten. I tillegg er observasjoner feltornitolog og Varanger-
fugleguide Anders Mæland en viktig del av rapportgrunnlaget. Biotope 
består av 5 arkitekter og ivrige feltornitologer med 7 års fartstid i 
Varanger. Da rapporterte funn på offisielle portaler / databaser som 
Artsdatabanken og det internasjonale systemet EBird er svært 
mangefult, har denne kunnskapen vært svært viktig for denne 
rapporten. Denne kunnskapen er imidlertid ikke undertegnedes alene, 
men støttes av erfaringer gjort av en lang rekke andre feltornitologer 
og ivrige fuglekikkere som har besøkt Varanger. Dette er altså 
erfaringer samlet inn gjennom flere år med kontakt med et stort og 
internasjonalt fuglemiljø. Fuglenes bevegelsesmønster er basert på 
egne observasjoner (Anders F. Mæland og Tormod Amundsen). Det 
maximale antallet samt et normalt antall nevnes for de artene der det 
finnes tilstrekkelig tallmateriale i databaser.  

Båtsfjord er unik på mange måter, men det ikke først og fremst et stort 
antall arter som gjør Båtsfjord unik. Det er forekomsten av sjeldne 
arktiske dykkender, som praktærfugl og stellerand som gjør Båtsfjord 
spesiell. Disse artene har kysten av Varangerhalvøya som et av deres 
viktigste overvintringsområder i Europa.   

Artsgjennomgangen som følger gir god oversikt over alle artene som er 
å finne i Båtsfjord. Her beskrives deres nøkkelområder i Båtsfjord og 
bevegelsesmønster, samt hvor vanlige eller sjeldne de er. 

Stellerender               Praktærfugler



Stellerand Polysticta stelleri  

Rødliste status: VU (Sårbar) 

Max antall:  250 Individer.  Normalt 100 – 130 individer.  

Forekomst: Desember – april.  

Stelleranden ankommer Båtsfjord i Desember og øker i antall utover i 
Januar til Februar. Allerede i siste halvdel av mars begynner en del 
fugler å trekke østover mot deres hekkeområder i Sibir, og i løpet av 
April forsvinner de fleste fra Båtsfjord. Enkelte individer kan sees 
senere, men i likhet med resten av Varanger er de blitt meget uvanlige 
fra siste halvdel av mai.  

Stelleranden bruker i stor grad fjæresonene i Neptunbukta og den indre 
delen av fjorden til å raste. Spesielt rundt ferskvannsutløpene I 
Neptunbukta og Maritbukta (utløpet fra Straumnesvatnet). Dette gjøres 
i større grad enn hos de andre dykkendene. De frekventerer rundt i 
hele området, men foretrekker i tillegg til de nevnte områdene å søke 
næring i den indre delen av Hamna, særlig rundt fotoskjulene nedenfor 
skolen og fiskebruket. De sitter også en del på Sørneset og langs 
yttersiden opp mot Hurtigrute kaia. Den holder seg gjerne i små flokker 
på 10 – 50 ind.  

Vinterbestanden av Stellerand langs kysten av Øst-Finnmark har gått 
dramatisk tilbake de siste tiårene. Den er nå på 10 – 20 prosent av hva 
den var på 80-tallet.  

Det påligger et særlig ansvar på Norge å ta vare på leveområdene til 
arten.  

Stellerand



Havelle Clangula hyemalis 

Rødlistestatus NT. (Nær truet) 

Hele året (men særlig fra desember til april). 

Max antall: 500 individer. Normalt 200 – 350 individer.  

Havella benytter i hovedsak fjorden til å raste. Den kommer inn i 
havneområdet på næringssøk, spesielt i den indre delen av Hamna, 
men også i den indre fjorden.  Den sitter i liten grad på land og er også 
å finne langt utover fjorden.  

Havella holder seg i flokker på 10 – 100 ind. Den er å se hele året i 
Båtsfjord, men konsentrasjonen er høyest på senvinteren til våren. 
Ikke-hekkende individer observeres hele sommerhalvåret. De 
frekventerer mye mellom Straumnesvatnet og fjorden.  

Havella er en art som har gått drastisk tilbake de siste tiårene. 

 

Havelle 



Praktærfugl Somateria spectabilis 

Desember – April 

Max antall: 800 individer. Normalt: 3-400 individer.  

Praktærfuglen kommer normalt i løp av desember og øker i antall 
utover i januar og februar. Denne arktiske dykkanden hekker i Sibir og 
har Varanger som sitt hovedovervintringsomåde i Europa. De største 
vinterforekomstene av arten i er rundt Vardø, men Båtsfjord huser ca 5 
% av bestanden i Varanger vinterstid. Det er også i Varanger denne 
arten kommer tettest på land og Båtsfjord regnes derfor for å være den 
beste plassen i Europa for å oppleve denne arten. Dette har også 
sammenheng med Arctic Tourist (lokal reiselivsaktør) som driver et 
svært populært fotoskjul for arten inne i Båtsfjord havn (nedenfor 
skolen, utenfor fiskebruket i søndre del av Hamna). Arten er derfor 
viktig for reiselivsnæringen i Båtsfjord spesielt og for Varanger som 
naturbasert reiselivsdestinasjon generelt. Merk likevel at dette er et 
vinterfenomen. 

Allerede tidlig i april forsvinner de aller fleste ut av fjorden. 
Småflokker sees utover til mai. Enkeltindivider kan sees utover 
sommeren, men er sjeldent (færre enn 10 ind i Båtsfjord sommerstid). 

Praktærfuglen holder seg delvis sammen med Ærfugl. Når antallet er 
størst på senvinteren er de i større grad i separerte flokker på 50–100 
individer.  De benytter hovedsakelig fjorden, Hamna og Neptunbukta til 
næringssøk. De raster liggende ute på fjorden og sittende langs kysten 
av Sørnes og på Østsiden av fjorden.  

Praktærfugl



Ærfugl Somateria mollissima  

Rødliste status: NT. (Nær truet) 

Hele året. 

Max antall: 2000 individer. Normalt: 400-1000 Individer.  

Ærfuglen er tilstede i fjorden og havneområdet hele året. Antallet øker 
utover vinteren og er på det høyeste i februar – Mars.  

De bruker i likhet med Praktærfugl den indre delen av fjorden, 
Neptunbukta og Hamna til Nøringssøk og raster ute på fjorden og langs 
kysten. De benytter i liten grad menneske skapte konstruksjoner til å 
raste.   

Fra slutten av Mai og utovet i Juni samles hunnfuglene med ungene.  De 
benytter spesielt den indre delen av fjorden og Neptunbukta til 
oppvekstområde.  De frekventerer mye mellom fjorden og 
Straumnesvatnet. Forekomsten av ærfugl er ikke unikt stor i Båtsfjord, 
men arten blir stadig sjeldnere i Norge og Båtsfjord er et viktig område 
for arten, særlig vinterstid. 

 

ærfugl



Laksand Mergus merganser 

Mai - August 

Antallet varierer mye etter næringstilgangen. Voksne fugler fra store 
deler av Europa trekker til Nord–Norge for å myte i juni – juli. Flokkene 
i Båtsfjord kan da komme opp i 500 individer. Varanger er et 
nøkkelområde for arten og Båtsfjord er viktig i denne sammenhengen, 
på like linje med hele kysten av Varangerhalvøya.  

De er utpregete fiskespisere og kan bruke hele området til næringssøk. 
De raster i fjæreområdene og ferskvannsutløpene. Spesielt ved utløpet 
og innløpet til Straumnesvatnet. De er i liten grad å finne i Hamna. 

Siland Mergus serrator 

April – September 

Arten opptrer i mindre flokker enn Laksand. Flokker 200 individer er 
vanlig å se.  

De bruker de samme områdene til næringssøk og rasting som laksand. 
De to artene og er ofte i samlede flokker utover sommeren. De er i 
liten grad å finne i Hamna. 

Kvinand Bucephala clangula 

April – september. 

Max 100 ind. 

Kvinanda foretrekker ferskvann. Straumnesvatnet er det viktigste 
området for arten, men den er ofte å se i den indre fjorden også.  

I likhet med sil- og Laksand samles voksne fugler i Båtsfjord for å myte 
i juni – august. De er i liten grad å finne i Hamna. 



Toppand Anthya fuligula 

Mai – august. 

Max 50 ind.  

Toppand bruker både Straumnesvatnet og den indre delen av fjorden til 
næringssøk.  De frekventerer også mellom fjorden og Blindvatn og 
Eikebergsvatna på østsiden av fjorden. Båtsfjord regnes ikke som et 
viktig område for arten. 

Stokkand Anas platyrhynchos  

Mars – oktober 

25 ind.  

Stokkanda bruker store deler av den Indre fjorden og havneområdet til 
næringssøk. I tillegg til ferskvannsutløpene og Straumnesvatnet der den 
også raster. Et vanlig art i Norge og Europa. Båtsfjord er ikke et viktig 
område for arten. De er i liten grad å finne i Hamna. 

Krikkand Anas crecca 

Mai - August 

35 ind.  

Krikkanda er hovedsakelig å finne Straumnesvannet, men kan også sees 
ved ferskvannsutløpene i fjorden. De er i liten grad å finne i Hamna. 
Båtsfjord er ikke et viktig område for arten.  



Teist Cepphus grylle 

Rødliste kategori VU. (Sårbar) 

Hele året finnes arten i Båtsfjord. Hekking inne i Hamna mistenkes men 
er ikke påvist.  

Max 200 individer brukes området samtidig. Båtsfjord er et regionalt 
viktig område for arten. 

Teisten er den vanligste Alkefuglen i Båtsfjord og den er å finne i hele 
fjorden.  

Den er en huleruger og det kan være vanskelig å finne hekkeplassen. 
Den hekker etter all sannsynlighet i eller nær havneområdet.  

Den kommer ofte helt inn i den Ytre og indre delen av Hamna og 
Neptunbukta.  

Den kan bruke brygger og andre menneskeskapte konstruksjoner til å 
raste.   

Lomvi Uria aalge 

Rødliste kategori: CR (Kritisk truet) 

Hele året 

Lomvien foretrekker den ytre delen av fjorden, men kommer inn til 
den indre delen og helt inn i havneområdet om næringstilgangen er 
god.  Da som oftest som spredte enkeltindivider eller i små grupper på 
5 – 40 individer.  

Lenger ut i fjorden kan flere hundre individer søke næring.  

Det er lite tallmaterialet å hent fra artsdatabanken for denne arten. 
Arten er kritisk truet, og Varanger regnes som et viktig område for 
arten, men det er særlig farvannet rundt nøkkelhekkeplassen på 
Hornøya i Vardø som er viktig.  



Alke Alca torda 

Rødliste kategori: (Sterkt truet) 

Hele året. 

Alka foretrekker den ytre delen av fjorden, men enkeltindivider og små 
flokker på 5 – 25 individer kan komme inn i den indre delen om 
næringstilgangen er god. Fra den ytre moloen og utover fjorden kan 
flere titalls individer sees. De er i liten grad å finne i Hamna. 

Det er lite tallmaterialet å hente fra artsdatabanken for denne arten.  

Smålom Gavia stellate 

Mai – august 

Max antall 25 ind. Normalt 5- 10 ind. 

Smålomen bruker hele fjorden samt Straumnesvatnet til næringssøk. 
Hekkefugler fra både fjerntliggende og de nærliggende vannene 
benytter området.  

Det er en sky fugl som sjeldent kommer inn i havneområdet. 

Fjæreplytt Calidris maritima 

September – Mai. 

Max antall: 400 ind. Normalt 100 -150 ind. 

Fjæreplytten finner næring langs store deler av kysten, spesielt i den 
gjenværende fjæresonen i Båtsfjord. Den raster langs fjordkanten. Den 
finner også en del næring rundt menneskeskapte konstruksjoner og da 
spesielt på gamle bryggepilarer der det har festet seg skjell og tang.  

Det er den eneste vadefuglen som overvintrer i Nord-Norge. Den 
kommer på høsten og øker i antall utover senvinteren. Størst antall 
sees som regel i april – mai. Arten opptrer sjeldent sommerstid.  
Antallet registrerte individer er trolig noe lavt, siden det er en art som 
beveger seg mye og raskt langs kysten. Den kan således være vanskelig 
å få konkrete tall på. Båtsfjord har et betydelig antall fjæreplytt men 
kan nok ikke regnes som et viktig område for arten, som er langt 
vanligere langs kysten på sørsiden av Varangerhalvøya. 



Tjeld Haematopus ostralegus 

Mai- September 

Tjelden hekker i varierende antall 4 – 6 par. 

Den hekker rundt Straumnesvatnet og på flate tak og brakkmark i 
industriområder i havneområdet.  

Den bruker hovedsakelig fjæreområdene og sjø kanten til næringssøk, 
men finner også næring på brakk marker. Relativt få individer i 
Båtsfjord, av en art som er langt vanligere andre steder.  

Rødstilk Tringa totanus 

Mai – August 

2 – 4 par rødstilk hekker i områder. I hovedsak rundt Straumnesvatnet. 
Den kan også ta i bruk marker som ligger i fred.  

I tillegg til Straumnesvatnet bruker den fjæreområdene i den Indre 
fjorden til næringsøk. Sees ikke i Hamna. 

Krykkje Rissa tridactyla 

Rødliste kategori: EN (Sterkt truet) 

Hele året 

Antallet varierer mye i forhold til næringstilgangen i fjorden. 
Tallmaterialet i artsdatabanken er ikke tifredstillende for å gi et 
anslag. 

En liten bestand hekker på veggene på byggningsmassen, langs den 
Indre fjorden og i havneområdet.   

Krykkja tar i noen grad fiskeavfall, men foretrekker levende åte. Den 
raster ofte i store antall rundt ferskvannsutløpene samt langs kysten av 
Sørnes.  



Fiskemåke Larus canus 

Rødliste kategori: NT. (Nær truet) 

April – september.  

Max 35 ind. Sannsynligvis kan den opptre den i betydelig større antall. 

Noen få par hekker rund Straumnesvatnet og på industriområder. 

Den bruker like gjerne menneskeskapte konstruksjoner som tak og 
tilrettelagte hekkeplattformer som hekkeplasser  

Den foretrekker i større grad ferskvann enn de andre måkene og er ofte 
å finne rundt bekkeutløpene i Båtsfjord.  

Den er i mindre grad en åtsels- og «fiskeavfalls spiser» enn de større 
måkene.  Den går i stedet stadig inn blant bebyggelse og finner mat 
avfall eller beiter på plener. Båtsfjord er ikke et nøkkelområde for 
arten. 

Gråmåke Larus argentatus 

Hele året 

Gråmåka er den mest tallrike fuglen i Båtsfjord. Til tider kan antallet 
komme opp i flere tusen individer. Antallet varierer mye da den i stor 
grad spiser fiskeavfall.  

Den raster og næringssøker i hele området. På vinteren sitter den mye 
på isen. Ferskvannsutløpene viktige for å vaske fjærene. Her kan ofte 
hundrevis av individer samles. Storholmen og Sørneset er også steder 
med store ansamlinger rastende stormåker. Gråmåke er en arte i 
bestandsnedgang og Båtsfjord er et viktig område for arten, særlig 
vinterstid. 

Svartbak Larus marinus  

Hele året 

Arten opptrer i betydelig mindre antall enn Gråmåke. Max 200 ind. 

Næringsøker og raster i de samme områdene som Gråmåke.  



Polarmåke Larus hyperboreus 

Oktober- Mai. 

Maks antall 60. Normalt 20 – 30.  Små antall (1 – 10) sees også 
sommerstid.  

Oppførsel som Gråmåke og Svatbak, men har en tendens til å sitte mer 
på land. Arten forekommer i langt høyere antall rundt Vardø. 

Rødnebbterne Sterna paradisaea 

Mai – august 

Ustabil hekkebestand. Opp til 40 – 50 par. Gjerne på Storholmen, men 
arten flytter ofte på kolonien.  

Lite tallmateriale i artsdatabanken.  

Næringssøker i hele området. Under gunstige næringsforhold i fjorden, 
kan flere hundre individer observeres. Ikke tilstede om vinteren. 

Makrellterne Sterna hirundo 

Rødliste kategori: EN (Sterkt truet) 

Mai – August 

Hekkebestand på 5- 10 par. På brakk mark i industriområder og på 
gamle trebrygger. Dette kan være gunstige hekkeplasser da de ofte er 
beskyttet mot predatorer som rev, mink og katt. 

Næringssøker i hele området.  

Raster mye på menneskeskapte konstruksjoner langs fjorden.  



Tyvjo Stercorarius parasiticus 

Rødliste kategori: NT (Nær truet) 

Mai – september 

Opptre sjeldent i større antall.  

Tyvjoen bruker hele fjorden til næringssøk. Den jakter ikke selv, men 
stjeler maten fra måker og terner. Spesielt er Krykkja et yndet offer.  

Både fugler fra nærliggende hekkeplasser og fugl på trekk benytter 
fjorden. Båtsfjord havn er ikke viktig for arten. 

Havørn Haliaeetus albicilla 

Mars –oktober 

Havørna sees som regel i små antall. Den foretrekker å søke næring i 
de ytre delene av fjorden, men kan gå inn i de indre delene på jakt 
etter åtsel eller svake og syke fugler.  Hamna er ikke viktig for arten. 

 

Praktærfugler, ærfugler og haveller  i Båtsfjord havn



Konklusjon 

Båtsfjord er viktig område for flere fuglearter, deriblant flere 
rødlistede arter. Av disse er det hovedsakelig Stellerand (VU/sårbar), 
Ærfugl (NT/nær truet), Havelle (NT/nær truet) og Teist (VU/sårbar) 
som bruker området i betydelig grad. Båtsfjord er særlig viktig for disse 
artene som overvintringssted. Artene lever av bunndyr, som kråkeboller 
og skjell som finnes i høyere konsentrasjoner enn vanlig inne i havna, 
grunnet næringsrikt vann. Næringstilførselen kommer både fra lokale 
kloakkutløp i havna og fra fiskeindustrien. Dette gir en rik bunnflora 
som disse fugleartene nyter godt av. I tillegg er restavfall fra 
fiskeindustrien en betydelig faktor til at Båtsfjord er rik på fugl. 

I tillegg er Båtsfjord viktig for de overvintrende artene Praktærfugl og 
Fjæreplytt. Det er også et helårs område for Gråmåke, Svartbak og 
Krykkje.  

De siste årene har deler av den naturlige fjæresonen blitt fyllt igjen. 
Det er uheldig for fuglelivet at slike naturlige strandsoner forsvinner. I 
tillegg til å være viktige områder for næringssøk er de viktige 
rasteområder der fuglene føler seg trygge og er godt kamuflert. 

En større utgraving av sjøbunnen vil kunne få midlertidige negative 
konsekvenser. En økt tilslamming vil innenfor en tidsbegrenset periode 
kunne forandre forutsetningene for bunndyr-faunaen, samt gjøre 
vannet mindre egnet for fiskende fugl. En konsekvensanalyse utført av 
fagfolk innen marin biologi bør foretas, da dette ikke regnes innenfor 
denne rapportens oppgave (og bunndyrfauna er også utenfor Biotopes 
kompetanseområde). Det er imidlertid en klar sammenheng mellom et 
rikt fugleliv i Båtsfjord havn og bunndyrfaunaen.  

Båtsfjord er rikest på fugler fra desember til midt i April. Dette er 
tiden hvor nøkkelarter i Båtsfjord er mest sårbare for endringer / 
påvirkning, og dette må taes med i videre vurderinger.  
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