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1 Innledning 
Multiconsult har gitt NINA og Akvaplan-niva oppdrag om å lage en kort faglig utredning om virk-
ningene på fugl og bunndyr i Neptunbukta, Båtsfjord i forbindelse med planlagte utfyllinger av 
fjæreområder.  
 
1.1 Tiltaksbeskrivelse (av Multiconsult) 
Kystverket skal utføre en utdyping av Båtsfjord havn iht reguleringplan for Båtsfjord havn. I denne 
sammenheng ansees det som hensiktsmessig å benytte massene til utfylling innerst i Nep-
tunbukta, i stedet for at de dumpes på dypere vatn. Ved dette legger en til rette for at utdypinga 
av Båtsfjord havn gjøres på en helhetlig måte, ved at massene fra mudringa brukes til å etablere 
nye næringsområder i tilknytning til havna i Neptunbukta. Gjennom utdyping i Neptunbukta (og 
Fomabukta) vil man opprettholde trafikkmønstret for de største fartøyer, som i dag leverer fangst 
i Båtsfjord. I og med at en nå foretar utdypning i begge havneområder vil alle fiskebedrifter få 
dybder som gir tilgang for alle fartøyer, også transportfartøyer som frakter ut fisk. Tiltaket vil også 
øke utnyttelsen av eksisterende kaier. 

For at Kystverket skal kunne gjennomføre utfyllingsarbeidene, må det aktuelle området inngå i 
en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen skal legge til rette at det kan etableres nærings-
arealer innen et areal som i kommunedelplan for Båtsfjord sentrum er avsatt som byggeområde, 
men som forutsetter utarbeiding av reguleringsplan. Etter krav fra Båtsfjord kommune beholdes 
midtre område (Skoleelva) uberørt i planforslaget. Dette planalternativet ligger nå til offentlig 
ettersyn (vedlegg 1).  Kommunen har også bedt om at det gjøres en faglig utredning av virkninger 
på bunndyr og fugl etter naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning).  
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2 Metode 
Oppdraget innebar ikke nye systematiske registreringer i planområdet, men det ble gjennomført 
en befaring av planområdet av Jacobsen den 5. september 2017. Utover dette bygger notatet 
på eksisterende tilgjengelig litteratur og innsamlet materiale fra Artsobservasjoner 
(www.artsobservasjoner.no/fugler/) og fra NINAs sjøfugldatabase SEAPOP 
(http://seapop.nina.no/). Detaljnivået for observasjonene i Artsobservasjoner (Vedlegg 2) eller 
SEAPOP er imidlertid ikke gode nok til å kunne si hvor i Neptunbukta fuglene har oppholdt seg. 
Dette gjør at vi ikke kan analysere dataene herfra for å beskrive hvordan de ulike artene bruker 
de planlagt utfylte fjæreområdene på land. De gir imidlertid gode øyeblikksbilder over hvor fug-
lene oppholder seg i litt større skala. Vi har vært i kontakt med Ørjan Hansen i Båtsfjord. Han 
driver firmaet Arctic Tourist (www.arctictourist.no/) som har drevet med fugleturisme og fotoskjul 
for dykkender der siden 2007. Han har i den forbindelse tilegnet seg kunnskap om hvordan fug-
lene bruker havneområdet gjennom vinteren. Vi har for øvrig lastet ned flybilder fra «Norge i 
bilder» (www.norgeibilder.no) som er tatt i 10. august 2010.  
 
Flora og fauna i fjæresonen har vært vurdert gjennom bilder tatt under befaringen den 5. sep-
tember 2017 (Figur 1). Det var ikke økonomiske rammer i prosjektet for gjennomføring av en 
ordinær fjæreundersøkelse eller befaring av dette fagfeltet. Det tas derfor forbehold i forhold til 
vurdering av sedimentet og arter som lever i fjæresonen. I tillegg er det gjort en vurdering av 
hvorvidt utfyllingsalternativ 2 vil endre vannutskiftningen i indre deler av Neptunbukta. Denne 
vurderingen baserer seg på flybilder fra «Norge i bilder», planskissen for alternativ 2 og sjøkart 
over Neptunbukta.   

Figur 1: Innerste delen av Neptunbukta med Skoleelva midt i bildet. Foto: Karl-Otto Jacobsen© 
 

http://www.artsobservasjoner.no/fugler/
http://seapop.nina.no/
http://www.arctictourist.no/
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3 Resultat og diskusjon 
3.1 Fugleliv 
Båtsfjord er et såkalt viktig fugleområde (IBA-Important Bird and Biodiversity Area) i Norge (Heg-
gøy mfl. 2015), og er velkjent som overvintringsplass for blant annet havdykkender og måsefug-
ler. Fjorden er isfri og har gode næringsforhold for fugler på grunn av fiskeindustrien. I tillegg er 
det tilgjengelig ferskvann fra elver hvor fugler kan både drikke og vaske seg. Det er spesielt to 
arter som gjør Båtsfjord attraktiv som fuglelokalitet. Det er forekomsten av de arktiske havdyk-
kendene; stellerand og praktærfugl som overvintrer her. Stellerand har status som Sårbar (VU) 
på rødlisten for arter (Henriksen & Hilmo 2015), og Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar 
for arten. Varangerhalvøya fungerer som et av de aller viktigste overvintringsområder for stelle-
rand og praktærfugl i Europa. Dette har også vært et av hovedgrunnlagene for å etablere firmaet 
«Arctic Tourist» i Båtsfjord i 2007, hvor det tilbys fotografering av disse havdykkendene fra fly-
tende fotoskjul i Fomabukta. Fiskeindustrien medfører også at flere tusen måser kan overvintre 
i Båtsfjord, hvorav arter som polarmåse og grønlandsmåse er spesielt attraktive for fugleinteres-
serte.  
 
Heggøy mfl. (2015) beskriver at Båtsfjord er en av landets viktigste overvintringsområder for 
stellerand med 200-300 individer. Dette baserer seg på vintertellinger i perioden 2004-2013.  
Biotope (2016) skriver at det overvintrer normalt 100-130 (maks 250) stellerender i Båtsfjord, 
hovedsakelig i perioden desember-april. Jacobsen mfl. (2013) viser til registreringer gjennomført 
av NINA, samt hentet fra Artsobservasjoner. Da varierer antallet stellerand fra 34-238 individ. 
Disse er fra februar-april i årene 1999, 2005 og 2007-2013. Antall praktærfugler varierer også 
gjennom vinteren og fra år til år. Biotope (2016) oppgir at normalantallet er 300-400 individer, 
med maks antall på 800. Jacobsen mfl. (2013) viser til antall praktærfugl på opptil nesten 1000 
individ (mars 1999). Og i tillegg er det opptil 2000 ærfugl og 300 havelle her om vinteren. Begge 
er klassifisert som Nær truet (NT) på rødlisten for arter (Henriksen & Hilmo 2015). Fjæreplytt er 
den eneste vadefuglen som overvintrer i Finnmark. Biotope (2016) anslår at 100-150 (maks. 400 
ind.) individer overvintrer i Båtsfjord. Det er tre viktige områder som fungere som rasteplass på 
land, hvorav to av disse har ferskvannstilgang (vedlegg 3).  
 
Neptunbukta/Skoleelva 
I følge Biotope (2016) og Ørjan Hansen (pers. medd.) bruker stelleranda i stor grad fjæresonene 
i Neptunbukta og den indre delen av fjorden til å raste. Spesielt gjelder dette rundt Skoleelva 
som er ferskvannsutløpet innerst i Neptunbukta og i Maritbukta ved utløpet av Straumnesvatnet. 
De andre havdykkendene gjør dette bare i en viss grad. Foruten å raste, så både drikker og 
vasker fuglene seg her. Skoleelva har åpenbart en viktig funksjon for måsefugler også. Ved be-
faring her i begynnelsen av september 2017 var det om lag 100 måser (primært gråmåse) som 
rastet her. På flybilde lastet ned fra nettstedet «norgeibilder» (vedlegg 4) kan man tydelig se flere 
hundre måser på land her. Det er fortrinnsvis på fjære sjø at det er mengder med fugler som 
raster her. På vinteren er det periodevis is som dekker deler av arealet (Ørjan Hansen pers. 
medd.). Jacobsen mfl. (2013) viser til at fjæreplytt blant annet bruker de indre delene av Nep-
tunbukta til beiting på vinteren. To individer ble også registrert her under befaringen i 2017.   
 
Alternative rasteområder  
Foruten utløpet av Skoleelva er det to andre områder på land i Båtsfjord hvor det raster fugl av 
betydning. Det ene er i Maritbukta ved utløpet av Straumnesvatnet. Ved befaring her i begynnel-
sen av september 2017 var det om lag 400 måser (primært gråmåse) som rastet her. I tillegg var 
det 11 laksender. På flybilde lastet ned fra «Norge i bilder» kan man også her se tydelig flere 
hundre måser på land (vedlegg 5). I følge Ørjan Hansen (pers. medd.) bruker stellerand også 
dette området til å raste, drikke og vaske seg. Det tredje området hvor det raster mye fugler på 
land er ved Sørnes i sørenden av Holmen i innløpet av Neptunbukta. Dette området har imidlertid 
ikke ferskvannstilgang. På flybilde (vedlegg 6) kan man også her tydelig se flere hundre måser 
på land.  
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3.2 Fjæra 
Den delen av Neptunbukta som alternativ 2 vil bevare er i henhold til bilder tatt 5. september 
2017 en løsmasse/bløtbunnsfjære dekket av små stein. Det antas at bildene er tatt ved halvflødd 
sjø slik at nedre deler av fjæra ikke er synlig. Fjæra er tangbegrodd. Det er vanskelig å si om 
indre deler av fjæra i Neptunbukta er påvirket av næringssalter. Imidlertid viser "Norge i bilder" 
at nedre deler av fjæra i dette området var begrodd med grønnalger i 2010, noe som tyder på 
god tilgang på næringssalter. Det er helt tydelig ut fra fjær og fugleskitt at fjæra er viktig for 
sjøfugler. Begroing i øverste del av fjære skyldes mest sannsynlig avføring fra sjøfugler (Figur 
2). Det er ingen antydning til organisk forurensing ved Skoleelva sitt elvedelta, men det ligger 
noe gammelt skrot ved elveløpet.  
 
Utløpet av Straumnesvatnet er et annet viktig område med ferskvann som sjøfuglene bruker til 
rasteområde. Området her består av skjellsand og noe mudder. Det vokser grønnalger på skjell-
sandbank og noen områder har tett begroing av grønnalger. Også i denne fjæra er det tang, men 
det er usikkert hvorvidt det er fastsittende tang på steiner eller om tangen er løsrevet på denne 
skjellsandbanken. Enkelte større steiner på banken er begrodd med rur.  
 

 
Figur 2: Utløpet av Skoeelva i Neptunbukta. Foto: Karl-Otto Jacobsen© 
 
Strøm 
Alternativ 2 består i å fylle ut de to indre sidebuktene til Neptunbukta. Hoveddelene av disse to 
buktene er grunne (< 4 m), og antas å ha noe begrenset vannutskiftning da de er godt beskyttet 
mot bølger og vind. Viktigste drivkraft til vannutskiftning antas å være tidevannet, som tømmer 
og fyller buktene med "nytt" vann 2 ganger per døgn gjennom hele året. Båtsfjord har middel 
høyvannsnivå over sjøkartnull på 270 cm (https://www.kartverket.no/sehavniva). Utfyllingen av 
de grunne delene av sidebuktene forventes ikke å påvirke vannutskiftningen til midtre delen av 
Neptunbukta på negativ måte i betydelig grad. Et tiltak som kan avbøte og gi økt vannutskiftning 
i midtre delen av Neptunbukta vil være mudringen til Kystverket som øker det nåværende ters-
keldypet/ innseilingsdypet (ca. 7 m) inn til dypbassenget (ca. 18 m). Motfyllingen som planlegges 
lagt i sjøen rundt hele indre delen av Neptunbukta (vedlegg 1) forventes heller ikke å medføre 
reduksjon i vannutskiftingen i bukta i betydelig grad. Ved utfylling av østre bukt vil nedre del av 

https://www.kartverket.no/sehavniva
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Skoleelva tvinges til å endre retning de siste meterne før den når sjøen, spesielt på fjære sjø. 
Dette vil sannsynligvis ikke påvirke strømforhold eller vannutskiftning vesentlig. Miljøprøvene fra 
2009 fra indre deler av dypbassenget viser tegn til høyt innhold av næringsstoffer kombinert med 
begrenset vannutskifting siden 7 av 12 sedimentprøver er klassifisert med oksidert topplag og 
lukt av H2S (hydrogensulfid) (NGI 20091128-1). I tillegg er innholdet av tributyltin (TBT) i til-
standsklasse IV (dårlig) og V (svært dårlig) i alle disse 12 prøvene. Tre av prøvene inneholder 
også forhøyede konsentrasjoner av kopper (Cu) (NGI 20091128-1). Fjerning av forurensede 
masser vil forhåpentligvis bedre miljøtilstanden i bukta og over tid gi bunndyr med lavere kon-
sentrasjoner av miljøgifter, spesielt TBT og Cu.  
 
 
3.3 Vurderinger av de planlagte inngrepene i forhold til 

Biomangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 8 (kunnskapsgrunnlaget) slår fast at kunnskapsgrunnlaget skal stå i        
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Selv om vi ikke har 
hatt mulighet til å gjennomføre systematiske registreringer i Båtsfjord over flere årstider, så er 
både litteratur, opplysninger fra lokalbefolkningen, samt flybilder entydige om at Skoleelva har 
en svært viktig funksjon for måsefugler og stellerand. Vi vurderer derfor det eksisterende kunn-
skapsgrunnlaget, som er gjort rede for i dette notatet, til å være tilstrekkelig for å kunne vurdere 
den økologiske funksjon og verdi av området rundt Skoleelva (mellom BKB1 og BKB3).  
 
Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt for å vurdere funksjonen til for eksempel vadefugler 
(spesielt fjæreplytt) i de to andre områdene i Neptunbukta (BKB1 og BKB3). Og vi har heller ikke 
nok kunnskap til å kunne si noe sikkert om hva som vil skje med fuglene som bruker dette om-
rådet (måser og stellerand) dersom man fyller igjen området. Utløpet av Straumnesvatnet er det 
eneste alternative rasteområdet med ferskvanntilgang i Båtsfjord. Vi er imidlertid usikre på om 
dette området er stort nok til å kunne romme opptil flere tusen måser og hundrevis av havdyk-
kender, dersom Skoleelva fylles igjen.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) slår fast at en påvirkning 
av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for. Svært store deler av Neptunbukta og Fomabukta er i dag enten allerede utfylt eller 
avsatt til utfyllingsformål. Det er kun to områder med en nøkkelfunksjon i Båtsfjord hvor fuglene 
kan raste og ha tilgang på ferskvann. Ved å fjerne det ene området, vil den samlede belastningen 
på naturmangfoldet sannsynligvis bli stort. 
 
Naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet) slår fast at «når det treffes en beslutning uten at 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas 
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse 
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak». Føre-var-prinsippet får altså bare anven-
delse når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap. I denne saken i Neptunbukta har vi god nok 
kunnskap i utløpet av Skoleelva, men ikke god nok kunnskap om områdene BKB1 og BKB3. I 
tillegg har vi ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne si noe sikkert om hvor negative konsekven-
sene vil bli dersom ett av de to rasteområder med ferskvann forsvinner.  
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4 Konklusjon 
Notatet har vurdert de samlede virkningene av de planlagte utfyllingene i Neptunbukta. Alternativ 
2 innebærer at man ikke fyller ut det midtre området (mellom BKB1 og BKB3) hvor Skoleelva 
renner ut i sjøen. Skoleelva har en helt klar viktig funksjon for fuglelivet i Båtsfjord på grunn av 
ferskvannstilgangen. Opptil flere tusen måser (opptil seks arter) og hundrevis av den rødlistede 
stelleranda raster her. Sistnevnte er en art som Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar 
for. Det eneste alternative området i indre deler av Båtsfjord er utløpet av Straumnesvatnet in-
nerst i fjorden. Alternativ 2 vil bevare fjæra i området hvor Skoleelva renner ut, og er å foretrekke 
utfra hensyn til biologisk mangfold.  
 
Det er noe usikkert hvordan rastende fuglene vil reagere på utfylling av tilgrensede områder med 
tilhørende økt menneskelig aktivitet. Avstand fra utløpet av Skoleelva og til område BKB3 på 
østsiden vil bli kort, og mye aktivitet helt inntil Skoleelva vil kunne medføre forstyrrelser på fug-
lene. Vi anbefaler derfor at grensen for utfylling i BKB3 i alternativ 2 flyttes noe lengre mot øst 
slik at de nedre delene av Skoleelva ikke påvirkes. Dette vil øke friområdet og øke sannsynlig-
heten til at dette området vil brukes som raste-/vaskeplass også etter utfylling. Vi anbefaler også 
at bygninger plassert mot friområdet er bygninger som genererer lite trafikk og menneskelig ak-
tivitet, for eksempel lager. Mudring av innseilingen til Neptunbukta vil være positivt for vannut-
skiftningen. 
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Vedlegg 1: Alternativ 2 for utfylling i Neptunbukta, Båtsfjord 

 
 
Vedlegg 2: Kart over registrerte lokaliteter Neptunbukta i Artsobservasjoner. 
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Vedlegg 3. Utsnitt fra flybilde av indre deler av Båtsfjord fra august 2010 
(www.norgeibilder.no). Røde piler viser de tre viktige rasteområdene for fugl i Båtsfjord. Kun 
område 1 og 2 har ferskvannstilgang.  

 
 
 
  

1 

2 

3 

http://www.norgeibilder.no/


NINA Prosjektnotat 19 

12 

Vedlegg 4. Utsnitt fra flybilde av elveutløpet i Neptunbukta fra august 2010 
(www.norgeibilder.no). Hvite prikker er rastende måsefugler.  

  
 
Vedlegg 5. Utsnitt fra flybilde av elveutløpet i Straumnesvatnet fra august 2010 
(www.norgeibilder.no). Hvite prikker er rastende måsefugler.  

 

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgeibilder.no/
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Vedlegg 6. Utsnitt fra flybilde av sørenden av Holmen i innløpet av Neptunbukta fra august 2010 
(www.norgeibilder.no). Hvite prikker er rastende måsefugler. 

  
  

http://www.norgeibilder.no/
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