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Forord
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland gjort en kartlegging av fugl, sjøpattedyr og naturtyper i Karlsøyvær naturreservat i Bodø
kommune, Nordland.
Det skal utarbeides en forvaltningsplan for området, og arbeidet skal danne faglig
basis for denne planen. I den forbindelse er det også foreslått bevaringsmål for
verneområdet.
Bjørn Harald Larsen har vært prosjektleder for oppdraget, mens Ola M. Wergeland Krog i Wergeland Krog Naturkart deltok under kartleggingen av både fugl
og naturtyper i området. Helge Fjeldstad har utarbeidet de fleste kartene i rapporten. Feltarbeidet ble utført 19.-22. juni og 5. august 2009. Hilde Ely-Aastrup fra
Fylkesmannens miljøvernavdeling, som leder prosessen med forvaltningsplanen,
har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver.
Vi vil takke de som har hjulpet til med å fremskaffe nødvendige opplysninger,
spesielt hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland.

Raufoss, 15. oktober 2009

Miljøfaglig Utredning AS

Bjørn Harald Larsen
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Sammendrag
Bakgrunn
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland gjort en kartlegging av fugl, sjøpattedyr og naturtyper i Karlsøyvær naturreservat i Bodø kommune, Nordland. Det er under utarbeidelse en forvaltningsplan for området, og i
denne planen skal det fastsettes bevaringsmål for verneområdet. Denne rapporten
skal danne faglig basis for bevaringsmålene.
Datagrunnlag
Kartlegging av hekkende sjøfugl og våtmarksfugl i Karlsøyvær naturreservat ble
utført sommeren 2009, samt flyregistreringer av mytende andefugl. I tillegg ble det
registrert sjøpattedyr i forbindelse med fugleregistreringene. Det ble også kartlagt
prioriterte naturtyper i verneområdet i 2009. Registreringene er sammenlignet med
tidligere undersøkelser i reservatet.
Metoder
Det viktigste metodegrunnlaget for verdsetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene
om kartlegging av naturtyper, vilt og marine naturtyper fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesielle naturverdier. Hekkende sjøfugl ble i hovedsak kartlagt ved å kjøre med båt rundt øyene,
bare i noen tilfeller ble det gått i land for å registrere reir.
Registreringer
Karlsøyvær består av flere større øyer og et utall mindre holmer og skjær. Helløya
er den største øya og har arkipelets høyeste punkt (101 moh). Berggrunnen veksler
mellom hard og mineralfattig granitt og granodioritt lokalt i nordre del, via større
områder med glimmerskifer og glimmergneis i sentrale og nordlige deler til kalksilikatskifer i Fjærvær. Løsmassene består av marine avsetninger med sand, finsand,
silt og skjellsand. Verneområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone, klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Mb-O2). Kulturpåvirkningen på vegetasjonen har tidligere vært betydelig, med utstrakt husdyrbeite på alle de større øyene. I dag er det kun
på Karlsøya det beites. Her finnes kystlynghei i god hevd, velutviklet naturbeitemark med rike lågurtenger, en liten ospehage samt ei ugjødsla slåtteeng i hevd.
De rike berggrunnsforholdene gir opphav til en artsrik og variert flora. Det er særlig øyene i sør og sørvest som er kalkrike. I tillegg er større skjellsandforekomster
og mindre sanddyneområder med på å berike plantelivet. Dels er disse sanddynene
og skjellsandbankene elementer i større strandengkomplekser, dels forekommer de
i tilknytning til større sandstrender. Strandengene i verneområdet har fine soneringer mellom vegetasjonstyper, og noen områder har også stor variasjon i typer –
slik som på Karlsøya, Kvitingen,
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Hjelløya og Dypingen. Generelt preges strandengene i området av manglende
hevd, med unntak av Karlsøya (sau) og Dypingen – hvor beiting av grågås er mer
markert enn på de andre øyene. Mindre skjellsandområder i strandengkompleksene
er gjerne de mest artsrike og har innslag av rødlistearter som brudespore og marinøkkel.

Figur 0.1. Brudespore (NT) på rikt strandberg på Arøya. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Rike strandberg finnes særlig i søndre del av Karlsøyvær, og de fineste og rikeste
lokalitetene ble funnet på Arøya, Kvitingen og Dypingen – hvor det kan sies å være
kalkberg. Karakterarter på disse lokalitetene er rødlistearter som brudespore, marinøkkel og dels også fjellnøkleblom, samt reinrose og rødsildre.
Skog finnes det generelt lite av i Karlsøyvær, men på de største øyene (Karlsøya,
Helløya og Hjelløya) er det en del bjørkeskog, samt noen ospeholt og innslag av
rogn og selje. Høgstaudebjørkeskog ble registrert i et lite område på Helløya, i tillegg kan det være mindre arealer med denne naturtypen på Helløya som ikke ble
fanget opp av kartleggingen.
Det finnes få virkelige myrområder i Karlsøyvær, selv om det er forsumpet mark
på alle de større øyene. Dette er mer å betrakte som fuktig lynghei. Torvjordsdannelse finnes nesten bare på Karlsøya og Hjelløya, dels også på Kvitingen og
Engøya i Fjærvær. Disse myrene er intermediære til rike jordvannsmyrer, med flere
små dammer eller pøler. De rike partiene domineres eller har et markant innslag av
rikmyrsarter og har forekomst av rødlistede og regionalt sjeldne/uvanlige arter som
engmarihand, taglstarr og lappmarihand. I pølene ble det registrert to kransalgear-
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ter; den ene ganske sikkert skjørkrans Chara virgata, mens den andre arten mest
sannsynlig var rødlistearten gråkrans Chara contraria.
I alt ble det registrert 16 naturtypelokaliteter i Karlsøyvær naturreservat. Av disse
ble 2 vurdert som svært viktige (A), 11 som viktige (B) og 3 som lokalt viktige (C).
De fordelte seg på 5 strandenger/strandsumper, to sandstrender, ei sanddyne, ett
rikt strandberg, 3 rikmyrer, ei kystlynghei, ei naturbeitemark, ei slåttemark og en
høgstaudebjørkeskog.
Tabell 0.1 Naturtypelokaliteter kartlagt i Karlsøyvær naturreservat juni 2009.
Lok Navn
nr

Viktigste naturtype

Hovedutforming

Verdi

1
2
3

Nordgård, Karlsøya
Karlsøya nordøst
Karlsøya vest

Slåttemark
Naturbeitemark
Strandeng og strandsump

Frisk/tørr middels baserik eng
Frisk/tørr middels baserik eng
Hevdet med beite

B
B
B

4
5

Nordøya/Sørøya
Nordøya

Kystlynghei
Rikmyr

A
B

6

Ytre Dragan

Sandstrand

7

Larsvika (Helløya)

8

Langvågen

Bjørkeskog med høgstauder
Sandstrand

Tørr gras- og urterik hei
Åpen intermediær- og rikmyr i
lavlandet
Sandstrender med overganger
til sumper, saltpanner, strandeng etc.
Ren høgstaudeutforming

9

Arøya

Rikt strandberg

10
11

Husøya
Kvitingen

Strandeng og strandsump
Sanddyne

12

Kvitingen

Rikmyr

13
14
15
16

Engøya, Fjærvær
Dypingen
Hjelløya N
Hjelløya SØ

Strandeng og strandsump
Strandeng og strandsump
Strandeng og strandsump
Rikmyr

Sandstrender med overganger
til sumper, saltpanner, strandeng etc.
Rikt strandberg i nordvest og
nord med innslag av kravfulle
fjellarter
Store og flate flyvesandområder med varierende plantedekke
Åpen intermediær- og rikmyr i
lavlandet
Større strandengkompleks
Hevdet med beite
Større strandengkompleks
Åpen intermediær- og rikmyr i
lavlandet

B

C
C

B

C
B

B
B
A
B
B

Karlsøyvær er et viktig hekkeområde for sjøfugl og våtmarksfugl men mange arter
viser til dels betydelig bestandsnedgang. Dette gjelder særlig ærfugl, fiskemåke,
sildemåke og rødnebbterne, men også rødlisteartene teist og tjuvjo. Også flere vaderarter har gått tilbake, slik som vipe (forsvunnet som hekkefugl), enkeltbekkasin,
storspove og steinvender. Storlom og smålom synes også å være borte som hekkefugler.
Arter som ser ut til å ha stabile bestander i øygruppa er toppskarv, grågås, sandlo,
rødstilk og småspove. Mytebestanden av grågås derimot har økt betydelig siden
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slutten av 1980-tallet. Enkelte arter har også vist framgang siden midten av 1970tallet, slik som gråmåke og svartbak.
Særlig viktig er Karlsøyvær som hekkeområde for havørn. Bestanden har økt fra 45 par i 1975 til minimum 8 par i 2009.
Til sammen ble det registrert 580-630 hekkende par med sjøfugl og våtmarksfugl i
øygruppa. De viktigste hekkeområdene var Slovær (særlig for toppskarv, stormåker
og teist) og de sentrale delene av Karlsøyvær (særlig Karlsøya, Lågøya, Dragan,
Einholmen, Dypingen og Engøya) – som hadde de største bestandene av hekkende
vadefugl, ærfugl og siland.
Tabell 0.2. Hekkebestander av sjøfugl og våtmarksfugl registrert i Karlsøyvær 19.-22. juni
2009. A = norsk ansvartsart, NT = nær truet.
Art (rødlistestatus)

Karlsøyvær Oksøyvær Strandåvær
sentrale
deler

Grågås
Brunnakke
Ærfugl
Siland
Toppskarv
Havørn A

Slovær

Osvær

Fjærvær

SUM

18-20 par
1 par
30-41 par
22-35 par
25-33 par
8 par
81-82 par

4 par
1 par
15-21 par
16-26 par

0-1 par

1 par

7-8 par

5 par

1 par

5-7 par

3-5 par

Tjeld

3 par
29 par

1 par
8 par

4-5 par
6-8 par
1-2 par
1 par
11 par

20-26 par
1 par
11 par

8 par

2 par
0-1 par
4-5 par
2 par
14-15 par

Sandlo
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove
Storspove NT
Rødstilk A

4 par
2 par
5 par
5-6 par
5 par
8 par

Steinvender
Tjuvjo NT

1 par
1 par

1 par

1 par
3 par
4 par

Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak A
Rødnebbterne
Teist NT
SUM

1 par

23-25 par

17 par
10 par

0-2 par
127-138 par

1-2 par
40-42 par

1 par
55 par
1 par
2 par
83-87 par

1 par
14 par
0-1 par
87 par
54 par
12-17 par
212-227 par

3 par
35 par
12 ind.
4-5 par
58-62 par

18 par
3 par
4-5 par
50-54 par

5 par
2 par
5 par
5-6 par
6 par
10 par
1 par
4 par
18 par
0-1 par
108 par
195-197 par
4+ par
22-33 par
580-630 par

Bevaringsmål
Det er foreslått bevaringsmål for sjøpattedyr, fugl og naturtyper/flora i verneområdet. Bevaringsmålene er dels knyttet opp mot gjeninnføring av beite på de større
øyene sør for Karlsøya, slik som Hjelløya, Dypingen , Engøya og Kvitingen.
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1

Innledning
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland gjort en kartlegging av fugl, sjøpattedyr og naturtyper i Karlsøyvær naturreservat i Bodø kommune i Nordland. Fylkesmannen har startet arbeidet med en forvaltningsplan for
verneområdet, og i tilknytning til dette arbeidet skal det fastsettes bevaringsmål.
Denne rapporten skal bidra til å danne faglig basis for å sette disse bevaringsmålene.
Verneområdet består av ett naturreservat og ett dyrefredningsområde, som ligger
som en sone omkring reservatet. Karlsøyvær naturreservat ble vedtatt fredet ved
Kongelig resolusjon 6. desember 2002, mens dyrefredningsområdet ble opprettet
allerede den 11. november 1977. Naturreservatet dekker et totalareal på ca 49365
daa, hvorav ca 41944 daa er sjøareal. Dyrefredningsområdet dekker ca 73000 daa –
hvorav under 100 daa er landareal. Formålet med vernet er å ivareta et verdifullt
kystområde med verdier knyttet både til zoologi/ornitologi og botanikk. I verneforskriften er det påpekt viktigheten av at man her får bevart et helt øyvær med viktig
funksjon som hekkeområde for fugl. I august 2002 ble Karlsøyvær naturreservat
tatt opp som RAMSAR-område, noe som tilsier at det er et internasjonalt viktig
våtmarksområde.
Både dyre-/fuglelivet og plantelivet i verneområdet er forholdsvis godt dokumentert, men nyere registreringer mangler både når det gjelder naturtyper og forekomst
av hekkende sjøfugl og ynglende sjøpattedyr. Havstrandundersøkelsene på 1980tallet omfattet også Karlsøyvær, og fire av øyene i arkipelet ble undersøkt i 1986.
Dette er de eneste naturtyperegistreringene som forelå fra området før kartleggingen i 2009. Floraen har imidlertid blitt undersøkt far slutten av 1800-tallet og framover.
Norsk Ornitologisk Forening ved Bodø lokallag, har fulgt med på fuglelivet i reservatet, og særlig har havørnbestanden fått stor oppmerksomhet. For øvrig finnes
registreringer av hekkende sjøfugl og våtmarksfugl fra midten av 1970-tallet, samt
i 1993 og 2003 i forbindelse med utvidet oppsyn i området. Oppsynet har gjort
kvalitative og dels også kvantitative undersøkelser av hekkebestandene i reservatet.
Data om bestandene av mytende andefugl og overvintrende sjøfugl/vannfugl finnes
helt tilbake fra 1980-tallet. Innenfor tildelt budsjettramme var det mulig å utføre
naturtypekartlegging og kartlegging av hekkende sjøfugl/våtmarksfugl og mytende
andefugl, men ikke overvintrende fugl. I tillegg ble det utført registreringer av sjøpattedyr med særlig vekt på å oppdage kasteplasser og hårfellingsplasser for steinkobbe.
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2

Metode og materiale

2.1

Undersøkelsesområde
Kartleggingene ble utført innenfor grensene til Karlsøyvær naturreservat og Karlsøyvær dyrefredningsområde. Under mytetellingen fra småfly ble også Øyholmen
som ligger like vest for verneområdene undersøkt.

2.2

Kartleggingsmetodikk

2.2.1

Naturtyper
For identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter benyttes den reviderte
håndboka for kartlegging av biologisk mangfold som metode (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet.
Gjeldende norske rødliste er fra desember 2006 (Kålås m.fl. 2006). IUCNs kriterier
for rødlisting av arter (IUCN 2004) ble da for første gang benyttet i rødlistearbeidet
i Norge. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn
i parentes) :
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)
For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2006) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for
hvilke miljøer artene lever i og viktige trusselsfaktorer.

2.2.2

Fugl
Hekkende sjøfugl ble registrert med bruk av båt, med ilandstigning bare der dette
var helt nødvendig for å få gode registreringer av antall hekkende par. Større øyer
ble undersøkt ved at registratorene gikk over øya (slik som bl.a. Karlsøya, Engøya,
Hjelløya, Dypingen og Helløya (bare utvalgte deler ble undersøkt). Det ble prioritert å dekke alle vannansamlinger av noe størrelse. Hekkeplasser for uvanlige og
rødlistede arter ble dokumentert med foto og geografisk posisjon (tatt med håndholdt GPS). Våre tall på hekkebestandene er hovedsakelig basert på antall varslende eller territorielle fugler (særlig vadefugler og måkefugler). Ærfuglene og grågjessene hadde klekt, og antall par er stort sett basert på registrerte kull. Silendene
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var fortsatt i etableringsfasen, og antall par er for denne arten basert på antall registrerte par.
Toppskarvkoloniene ble bare undersøkt fra sjøen, da det ble vurdert som lite hensiktsmessig å bruke lang tid på å gå gjennom de små koloniene for å fastslå nøyaktig antall hekkende par. Antall par ble vurdert ut fra en kombinasjon av antall voksne fugler tilstede i kolonien og antall reirinnganger med tydelig aktivitet.

Figur 2.1. Norsk Ornitologisk Forening ved Bodø lokallag har fulgt hekkebestanden av
havørn i Karlsøyvær siden 1970-tallet og har oversikt over alle reirplassene i øygruppa.
Denne arten ble derfor ikke prioritert i vårt feltarbeid. Her en voksen fugl på Karlsøya som
blir mobbet av ei kråke. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, og oppsynet i verneområdet har gode
data på bestanden av havørn i Karlsøyvær gjennom en årrekke. Vi prioriterte derfor
ikke å lete etter reir av arten under vår registrering, men reir som vi tilfeldig kom
over under arbeidet ble registrert.
En svakhet i vårt materiale er at rødnebbterna ennå ikke hadde etablert seg når feltarbeidet ble utført, og vi fikk derfor bare indikasjoner på antall hekkende par i området, uten at konkrete kolonier ble registrert.
Samlet vil vi vurdere våre bestandstall for grågås, ærfugl, tjuvjo og måker som
gode, selv om enkelte grågåskull kan ha unngått vår oppmerksomhet. Det samme
gjelder de fleste vaderartene, med unntak av enkeltbekkasin – som vi trolig har
oversett en del par av på de større øyene. Det kan også gjelde sandlo, men i mindre
utstrekning.
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2.2.3

Sjøpattedyr
Under båtregistreringene i juni ble det også holdt utkikk etter steinkobbe og eventuelle kasteplasser i området. Registreringene fra småfly foregikk i hårfellingsperioden til steinkobbe, og dyrene oppholder seg da lange perioder på land.

2.3

Datamateriale
Eksisterende informasjon
Harald Misund i Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, gjorde systematiske
registreringer av sjøfugl og andre hekkende fugler på Karlsøyvær på første halvdel
av 1970-tallet (Misund 1975) og mer tilfeldige registreringer ble foretatt på 1980og 1990-tallet. NOF gjorde også flere registreringsrunder i Karlsøyvær i forbindelse med utvidet oppsyn i verneområdet på 2000-tallet. Kvalitativt gode registreringer i forbindelse med oppsynet i reservatet er også gjort gjennom flere år (se bl.a.
Johansen 2003, 2004).
Når det gjelder naturtyper stammer de eneste registreringene fra havstrandundersøkelser gjennomført på de større øyene (Karlsøya, Hjelløya, Dypingen og Kvitingen) i 1986 (Elven m.fl. 1988). Floraen i øygruppa ble imidlertid kartlagt av J. M.
Normann allerede i 1876 og 1885, samt noe grundigere av Harald Anderssen i
1972 – som oppsummerer 254 taxa fra øygruppa (Anderssen 1975). I 2000, 2001
og 2005 ble det gjort registreringer i Karlsøyvær i forbindelse med prosjektet Saltens flora (www.artobservasjoner.no), med bl.a. funn av rødlisteartene marinøkkel
og brudespore.
Feltregistreringer
Både kartlegging av hekkende sjøfugl og våtmarksfugl, samt eventuelle kasteplasser for steinkobbe, og naturtypekartlegging ble utført 19.-22. juni 2009. Feltarbeidet ble avsluttet med registrering av mytende andefugl fra småfly 5. august 2009,
da det samtidig ble sett etter hårfellingsplasser for steinkobbe. Til sammen ble det
gjennomført 10 feltdager i prosjektet.
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Figur 2.2. Sporlogg fra GPS som viser takseringsrutene med båt 20. og 21. juni i Karlsøyvær naturreservat (inkludert en tur over til Kjerringøy for å fylle drivstoff).
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3

Registreringer

3.1

Generelle naturforhold
Karlsøyvær ligger utenfor Kjerringøy i Bodø kommune og består av til sammen ca
220 øyer, holmer og skjær. Helløya er den største øya, og her finnes også øygruppas høyeste punkt (101 moh).
Berggrunnen er variert og veksler mellom hard og mineralfattig granitt og granodioritt i nordre del (nordvestre del av Slovær, vestre del av Helløya, samt Oksøyvær), via større områder med glimmerskifer og glimmergneis i sentrale og nordlige
deler til kalksilikatskifer i Fjærvær, som gir opphav til den rikeste floraen. Løsmassene består av marine avsetninger med sand, finsand og silt som dominerende
kornstørrelser, samt en del skjellsandforekomster med innblanding av grus. Også
mindre grus- og steinstrender finnes.
Verneområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone, klart oseanisk vegetasjonsseksjon (Mb-O2) (Moen 1998). Det norske meteorologiske institutt, DNMI, har en
målestasjon i Helligvær, som ligger ca 20 km sørvest for Karlsøyvær. Her er den
gjennomsnittlige årstemperaturen for perioden 1961-1990 på 5,2°C, med minimum
i februar måned med gjennomsnittlig –0,4°C og maksimum i juli og august med
gjennomsnittlig 12,2°C. Nedbørsnormalen for samme periode er 835 mm/år, med
mest nedbør i oktober (Kilde: DNMIs hjemmeside; www.met.no).
Kulturpåvirkningen på vegetasjonen er generelt stor på de større øyene, som alle
har vært aktivt beitet med husdyr tidligere. Pr i dag er det kun Karlsøya som beites.
Her går det en stor besetning med utgangersau, som holder både kystlyngheia og
naturbeitemarkene på øya i relativt god hevd. Mindre arealer på Karlsøya er også
fulldyrket mark.

3.2

Vegetasjon, flora og naturtyper

3.2.1

Generelt
Der det er rike berggrunnsforhold gir dette opphav til en artsrik og variert flora.
Det er særlig de søndre og sørvestre øyene som er kalkrike. I tillegg er det her større skjellsandforekomster og mindre sanddyneområder som er med på å berike plantelivet. Dels inngår sanddynene og skjellsandbankene i større strandengkomplekser, dels forekommer de i tilknytning til større sandstrender. Sand og silt er det
dominerende substratet både under vann og i områder med marine avsetninger på
land.
Strandengene i verneområdet har fine soneringer mellom vegetasjonstyper, og
noen områder har også stor variasjon i typer – slik som på Karlsøya, Kvitingen,
Hjelløya og Dypingen. Generelt preges strandengene i området av manglende
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hevd, med unntak av Karlsøya hvor det beiter sau, og delvis ved Dypingen, hvor
beite med grågås er mer markert enn på de andre øyene. Skjellsandområder i strandengkompleksene er gjerne de mest artsrike og har innslag av rødlistearter som
brudespore og marinøkkel, samt uvanlige og kalkkrevende arter som rødflangre og
vill-lin. Skjermede bukter og viker har gode bestander med ålegras (Midsund
1975).
Rike strandberg finnes særlig i søndre del av Karlsøyvær, og de fineste og rikeste
lokalitetene ble registrert på Arøya, Kvitingen og Dypingen – hvor det kan sies å
være kalkberg. Karakterarter på disse lokalitetene er rødlistearter som brudespore,
marinøkkel og dels også fjellnøkleblom, samt reinrose og rødsildre.

Figur 3.1. Karlsøya er nå den eneste av øyene i været som fortsatt beites av husdyr. En
besetning med utgangersau sørger for at kystlyngheiene ikke gror igjen og at det utvikles
artsrike enger på de beste beitede arealene – som her på Nordøya hvor det er lågurteng med
lodnerublom på grunnlendte knauser. Lågøya i bakgrunnen. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Kulturlandskapslokaliteter er konsentrert til Karlsøya, som er den eneste øya som
fortsatt beites. Her er det godt hevdet kystlynghei med rikheipartier som vurderes å
være svært viktig (A). Omkring brukene i nordøst er det naturbeitemark med godt
beitetrykk av sau, og innenfor denne lokaliteten er det også en liten ospehage. På
Nordgård er det ei lita ugjødsla slåtteeng som slås noe uregelmessig, og som ellers
beites eller etterbeites med sau.
Det er lite skog i Karlsøyvær, men på de største øyene (Karlsøya, Helløya og Hjellløya) er det noe bjørkeskog, noen ospeholt samt innslag av rogn og selje. Høgstaudebjørkeskog ble registrert i et lite område på Helløya, og det kan være mindre
arealer med denne naturtypen på Helløya som ikke ble påvist.
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Figur 3.2. Kartlagte naturtypelokaliteter i Karlsøyvær 19.-22.06.2009.
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Ferskvann finnes i små dammer på mange av de større øyene. Det er forsumpet
mark på alle de større øyene, men det er få virkelige myrområder i Karlsøyvær, .
Dette er mer å betrakte som fuktig lynghei, men torvjordsdannelse av noe mektighet finnes nesten bare på Karlsøya og Hjelløya, dels også på Kvitingen og Engøya i
Fjærvær. Disse myrene er intermediære til rike jordvannsmyrer, med flere små
dammer eller pøler. De rike partiene domineres eller har et markant innslag av
rikmyrarter som sveltull, kornstarr, myrsaulauk, jåblom og bjønnbrodd – og med
forekomst av rødlistede og regionalt sjeldne/uvanlige arter som engmarihand, taglstarr og lappmarihand. I pølene ble det funnet to kransalgearter; den ene ganske
sikkert skjørkrans Chara virgata, mens den andre arten mest sannsynlig er rødlistearten gråkrans Chara contraria (beleggene gikk dessverre tapt).

3.2.2

Kartlagte naturtypelokaliteter
Tabell 3.1 viser kartlagte naturtyper innenfor Karlsøyvær naturreservat. Det ble
registrert i alt 16 naturtypelokaliteter, hvorav én naturbeitemark, ei slåtteeng, 3
sanddyner/sandstrender, 3 rikmyrer, 5 strandenger/strandsumper og ett rikt strandberg (inngår i tillegg i flere havstrandlokaliteter). For øvrig ble det kartlagt en
svært viktig lokalitet med kystlynghei i hevd og en lokalitet med høgstaudebjørkeskog. To lokaliteter kvalifiserte til verdi A (svært viktig), mens 11 lokaliteter
fikk verdien viktig (B) og 3 lokaliteter ble vurdert som lokalt viktige.
Tabell 3.1 Naturtypelokaliteter kartlagt i Karlsøyvær naturreservat juni 2009.
Navn

Dominerende naturtype

Nordgård, Karlsøya

Slåttemark

Karlsøya nordøst
Karlsøya vest
Nordøya/Sørøya
Nordøya
Ytre Dragan
Larsvika (Helløya)
Langvågen

Naturbeitemark
Strandeng og strandsump
Kystlynghei
Rikmyr
Sandstrand
Bjørkeskog med høgstauder
Sandstrand

Arøya
Husøya
Kvitingen
Kvitingen
Engøya, Fjærvær
Dypingen
Hjelløya N
Hjelløya SØ

Rikt strandberg
Strandeng og strandsump
Sanddyne
Rikmyr
Strandeng og strandsump
Strandeng og strandsump
Strandeng og strandsump
Rikmyr

Andre naturtyper representert

Verdi
B

Hagemark (ospehage)
Rikt strandberg
Naturbeitemark
Strandeng og strandsump
Strandeng og strandsump
Rikt strandberg
Strandeng og strandsump
Tangvoll
Sanddyne, rikt strandberg, tangvoll
Sanddyne, tangvoll

B
B
A
B
B
C
C
B
C
B
B
B
A
B
B

1. Nordgård, Karlsøya
Naturtype: Slåttemark
Hovedutforming: Frisk/tørr middels baserik eng (dunhavreeng)
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 48730 749445
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
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Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Innmark på Nordgård (som er det nordvestre bruket på
Karlsøya), rett nord for tunet. Lokaliteten er avgrenset med gjerde mot beitemark i
vest, nord og øst, mens det er mer gradvis overgang mot gjødslet eng/plen inne på tunet.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Det er generelt grunnlendt i
øyværet, men på denne lokaliteten er det noe marine avsetninger. Dunhavreeng (G7b)
dekker det meste av arealet, men det er også innslag av gulaks-engkveineng (G4a).
Artsmangfold: Enga er generelt artsfattig, men mager. Dunhavre er dominerende art i
store partier, mens andre noterte arter var gulaks, bleikstarr, engkvein og enghumleblom..
Bruk og inngrep: Området skjøttes med en kombinasjon av slått og beite. Enga ble sist
slått i 2008 og ble da etterbeitet av sau. I 2009 ble den bare beitet i en kortere periode.
I følge eieren er enga overflatedyrket og har ikke blitt gjødslet på lang tid..
Trusler: Gjengroing er en reell trussel da lønnsomheten i landbruksdrifta i området er
marginal.
Verdivurdering: Ugjødslet slåttemark som fortsatt holdes i hevd har blitt en svært sjelden naturtype både i regionen og i landet for øvrig. Dette gjør at lokaliteten får verdien
viktig (B) til tross av at den er artsfattig.

2. Karlsøya nordøst
Naturtype: Naturbeitemark
Hovedutforming: Frisk fattigeng
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
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UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 48756 749440
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.06.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Beitemark som strekker seg fra valen vest for Nordgård
langs sjøen hele veien rundt den nordøstre delen av Karlsøya og ned til Gammelgården.
Sjøen danner avgrensning mot nord og øst, mens det er gradvis og lite markert overgang mot beitet bjørkeskog og lynghei langs store deler av lokaliteten. Inn mot tunet på
Nordgård er det skarp avgrensning med gjerde. I sørvest grenser den mot gjengroende
gjødslet kultureng.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Det er generelt grunnlendt i
øyværet, og det gjelder også for det meste av denne beitemarka – selv om det er lagt
opp noe marine avsetninger (stedvis skjellsand) mellom knausene. Det aller meste av
lokaliteten kan karakteriseres som ugjødslet naturbeitemark, men gjødslede arealer
finnes innimellom. I tillegg inngår en beitet ospekrull nord for Gammelgården, som
kan betegnes som en ospehage.
Vegetasjonen veksler mellom gulaks-engkveineng (G4a) og dunhavreeng på de best
beitede arealene, mens sølvbunkeeng (G3) kommer inn i forsenkninger og dårligere
hevdede partier. I nordøst er det havstrandmiljøer som beites, her er det både
rødsvingeleng (U5b) og hanekameng med bl.a. tiriltunge, fjærekoll og strandkjempe i
øvre geolittoral
Artsmangfold: Artsfattige enger med gulaks og dunhavre som dominerende arter over
større arealer, helst på knausene. I tillegg vokser det flekkmure, rundbelg, småbergknapp og lodnerudblom på grunnlendt mark. Havstranda er mer artsrik, med innslag av
hvitmaure, fjellmarikåpe, smalkjempe og småengkall i tillegg til artene nevnt over.
Marinøkkel (NT) ble funnet på tre steder (32 V 487080 7494386, 32 V 487491
7494315 og 32 V 487447 7494232, WGS84).
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Beitet havstrand øst for Nordgård. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Bruk og inngrep: Området beites av sau, og beitetrykket veksler en del innenfor lokaliteten. På magre og grunnlendte knauser er det godt, mens det er svakere i forsenkninger og fuktige partier. Deler av arealet bærer preg av tidligere gjødsling og er ryddet for
slått tidligere, men det aller meste av lokaliteten framstår i dag som ugjødslet naturbeitemark. Hus og hustufter på Gammelgården inngår i lokaliteten. Her er det også gamle
landbruksveger.
Trusler: Gjengroing er en reell trussel da lønnsomheten i landbruksdrifta i området er
marginal.
Verdivurdering: Dette er en forholdsvis stor naturbeitemark, som henger sammen med
flere andre naturtyper som beites (kystlynghei og strandenger). Den må derfor vurderes
som del av et større, verdifullt kulturlandskap (hele Karlsøya). Lokaliteten har store
arealer med dunhavreeng, som er en sterkt truet vegetasjonstype, samt flere delforekomster av en rødlisteart. Samlet gir dette klart grunnlag for verdien viktig (B).

3. Karlsøya vest
Naturtype: Strandeng og strandsump
Hovedutforming: Hevdet med beite
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 48756 749440
Kunnskapskilder: Elven m.fl. (1988), feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Større strandengområde som ligger nordvest for Gammelgården på Karlsøya. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot beitet kystlynghei og noe
beitet bjørkeskog rundt det hele. Avgrensningen er satt mellom sand-/siltbankene og
området med fast fjell. Mindre arealer med beitet strandberg ligger sentralt i lokaliteten.
Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2009:xx

– 21 –

Karlsøyvær naturreservat – naturtyper og fugl

Lågvokste strandenger på sand/silt og skjellsand. Rødsvingelenger og saltsivenger er de
arealmessig viktigste vegetasjonstypene på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt, som bare kommer fram i dagen i
utkanten av lokaliteten. Lokaliteten ligger på marine avsetninger, mest sand og silt
Miljøfaglig Utredning AS
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(dominerende i indre deler, mest sand ut mot sjøen i vest). I ytre del er det også noen
små grusstrender og mindre tangvoller. Strandeng med fin sonering mellom vegetasjonstypene. Ytterst salturt-forstrand (U3a) før det går over i ren fjæresaltgraseng
(U4a). Lenger inn går også strandkjempe og strandkryp inn i fjæresaltgrasenga., før
saltsivenger (U5a) og fjæresivaksenger overtar. På siltbankene lenger inn er det mest
rødsvingeleng (U5b), mens hanekameng med en del fjærekoll, gåsemure og harerug
(U5c) danner overgangen mot naturenger på strandbergene. Strandbergene har mest
dunhavreeng (G7b). Pøler med pølstarr og hesterumpe (U2e) og små dammer med
trådtjønnaks og småvassoleie (U2d) finnes også.
Artsmangfold: Foruten karakterartene for vegetasjonstypene nevnt over ble følgende
arter notert; strandrug, skjørbuksurt og gulaks. På strandbergene ble i tillegg kattefot og
småengkall registrert. Elven m.fl. (1988) nevner småvassoleie, muligens kysttypen,
som mest interessante artsregistrering.
Hekkeplass for sandlo og rødstilk, som begge varslet på lokaliteten ved besøket i juni
2009.
Bruk og inngrep: Området beites av sau, og beitetrykket er til dels ganske hardt, særlig
i øvre geolittoral (hanekamengene) og på strandbergene. Ingen inngrep registrert.
Trusler: Gjengroing er en reell trussel da lønnsomheten i landbruksdrifta i området er
marginal.
Verdivurdering: Et stort og ganske variert strandengkompleks med fin sonering og typisk utforming for ytterkystområder med større sand- og siltavleiringer. Pøler og dammer med interessant botanikk. Elven m.fl. (1988) konkluderer med at området har klar
botanisk verdi som havstrandlokalitet. De helt spesielle kvalitetene mangler, slik at det
synes riktig å gi lokaliteten verdien viktig (B).

4. Nordøya/Sørøya
Naturtype: Kystlynghei
Hovedutforming: Tørr gras- og urterik hei
Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 48636 749379
Kunnskapskilder: Feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten omfatter det aller meste av Nordøya og Sørøya. Den er avgrenset av sjøen mot vest, sør og nord, mens det er overgang mot beitet
bjørkeskog og naturbeitemark ved brukene i øst. Arealer med rikmyr (lokalitet 5) og
strandeng (lokalitet 3) omsluttes av lokaliteten.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Det er veksling mellom bart fjell
eller områder med svært sparsomt jordsmonn og områder med marine sand- og siltavsetninger mellom knausene og i forsenkninger. Torvjordsdannelse forekommer flere
steder, gjerne i tilknytning til forsenkninger med små dammer. Dammene har bestander
av hesterumpe og småvassoleie. Selve lyngheiene er tørre og dominert av røsslyng og
krekling. På godt beitede knauser er det overgang mot naturbeitemark med rik lågurteng (G8).
Artsmangfold: Lågurtengene hadde arter som flekkmure, marinøkkel (NT), vill-lin,
småengkall, fjellmarikåpe, harerug og gulaks. Marinøkkel var vanlig på strandbergene
på Nordøya og sør på Sørøya. På knauser med bart fjell ble også rødsildre og bergstarr
funnet.
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Marinøkkel på godt beitede knauser i lyngheia på Nordøya. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Flere par med småspove og storspove (NT) hekket i området, trolig også tjuvjo (NT)
på Sørøya. Ett havørnreir ligger innenfor lokaliteten.
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Bruk og inngrep: Området beites av sau, og hevden er god. Med unntak av gamle vegfar er det ikke inngrep av betydning på lokaliteten.
Trusler: Gjengroing er en reell trussel da lønnsomheten i landbruksdrifta i området er
marginal.
Verdivurdering: Godt hevdet kystlynghei har blitt en sjelden naturtype i regionen, og da
lokaliteten i tillegg er av en viss størrelse og har god forekomst av en rødlistet bregne
og flere rødlistede fuglearter får den verdien svært viktig (A).

5. Nordøya
Naturtype: Rikmyr
Hovedutforming: Åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 486361 7494507
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009

Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lang og smal rikmyr som går fra strandenga helt vest på
Nordøya og nesten inn til naturbeitemarka ved Nordgård. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot beitet kystlynghei i nord, vest og sør, mens det i øst gradvis går over i bjørkesumpskog. Avgrensningen er satt inne på fastmarka.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Lokaliteten ligger på marine
avsetninger, mest sand og silt, som kommer fram i vestre del (ned mot sjøen). Grunn
torvjordsdannelse på det meste av lokaliteten ellers. En liten bekk meandrerer gjennom
området, og det er flere små dammer i myra – flest langs bekken.
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Dam med kransalgebunn på rikmyra på Nordøya, trolig hovedsakelig skjørkrans Chara
virgata. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Rik, minerogen flatmyr med veksling mellom fastmattemyr (L2/M2)og løsbunnsmyr
(L3/M4). Også høystarrmyr (L4) forekommer, samt tuer med rikere vegetasjon. Karakterarter for intermediære myrer er stort sett dominerende (slik som sveltull), men også
flere rikmyrs/ekstremrikmyrsarter inngår. Helt i vest er det overgang mot havstrandmiljøer med hanekameng (U5c) og rødsvingeleng (U5b).
Artsmangfold: Av arter karakteristisk for ekstremrikmyrer finnes lappmarihand, engmarihand (NT), taglstarr og fjellfrøstjerne. Engmarihand ble funnet på tre steder med
ett eks. på hver. For øvrig ble bjønnbrodd, myrklegg, tepperot, jåblom, kornstarr, tettegras og slåttestarr notert. I dammene ble det i tillegg til hesterumpe og småvassoleie
også registrert matter med kransalger. To Chara-arter forekom, den ene trolig skjørkrans Chara cfr. virgata og den andre trolig gråkrans Chara cfr. contraria (NT) (32 V
486337 7494502 WGS84), beleggene gikk dessverre tapt. Sandlo hekket i havstrandområdet i 2009.
Bruk og inngrep: Området beites av sau. Ingen inngrep registrert.
Trusler: Lokaliteten er ikke skjøtselbetinget, men opphør av beite vil allikevel være
noe negativt, særlig for havstrandområdet i vest.
Verdivurdering: Myrområdet er ikke stort, men dammene med kransalger er et interessant innslag. Forekomst av to rødlistearter gir grunnlag for verdien viktig (B).

6. Ytre Dragan
Naturtype: Sandstrand
Hovedutforming: Sandstrender med overganger til sumper, saltpanner, strandeng etc.
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
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UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 485619 7493242
Kunnskapskilder: Feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Stort sandstrand/skjellsandområde i de sentrale delene av
Ytre Dragan. Sandstrendene og sandbankene ligger i sund mellom knauser og fastmarksholmer. Også noen rike strandberg sentralt på øya er tatt med i lokaliteten (ligger
som øyer i sandområdene).

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området er dannet av
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Lokaliteten består av marine avsetninger, nesten utelukkende sand og finsand. Noe grusinnblanding i skjellsandområdene. Skjellsandpoller finnes også. Strandrug-forstrand mot sjøen i noen områder,
ellers overgang mot strandeng med hanekameng (U5c) eller rødsvingeleng (U5b). Også
mer etablerte sandområder der det er sumpstrand med mjødurt, vendelrot, strandkvann
og hundekjeks (U9a).
Artsmangfold: I hanekamengene og rødsvingelengene inngår i tillegg gulflatbelg, gåsemure, tiriltunge, småengkall, buestarr, strandkjempe og fjærekoll. Rødstilk og tjeld
hekker i området.
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
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Lange, smale sandstrender mellom låge strandberg er typisk for Dragan. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering: Stort sandstrandområde med flere skjellsandbanker og en skjellsandpoll, som er en sjelden naturtype. Dette gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B).

7. Larsvika, Helløya
Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder
Hovedutforming: Ren høgstaudeutforming
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig – C
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 489066 7498349
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 20.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lite lauvskogsområde innenfor Larsvika på nordsida av
Helløya. Det er skarpt avgrenset av fjell i dagen og bergvegger på alle kanter og av
sjøen i nordøst.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen på selve lokaliteten består av
granitt og granodioritt, mens det er rikere berggrunn med glimmergneis og glimmerskifer i kanten mot øst. Det er generelt grunnlendt i øyværet, men på denne lokaliteten er
det noe marine avsetninger i en forsenkning mellom to berghamrer. Inn mot bergrota er
det høgstaudebjørkeskog (C2a), mens det ut mot bergknausene i nord og vest er både
småbregneskog (A5) og blåbærskog, skrubbærutforming (A4b). Gråselje går inn,
sammen med noe rogn.
Artsmangfold: Av høgstauder ble vendelrot, mjødurt og skogstorkenebb registrert, ellers notert myskegras, teiebær, gulaks, tveskjeggveronika og stormarimjelle. Ei gammel, grov selje med sprekkebark står ned mot sjøen.
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En gammel, grov og rikt forgreinet selje står ned mot sjøen på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente.
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Verdivurdering: Lokaliteten er liten, og det er mest den gamle, grove selja som gir
grunnlag for å kartlegge den. Området vurderes til lokal verdi (C).

8. Langvågen
Naturtype: Sandstrand
Hovedutforming: Sandstrender med overganger til sumper, saltpanner, strandeng etc.
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 486203 7498260
Kunnskapskilder: Feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 20.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Havstrandmiljø på vestsida av Langvågen, ei øy nordvest
for Helløya. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot omkringliggende heivegetasjon på
grunnlendte bergknauser.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Lokaliteten har marine avsetninger, mest sand og grus i tillegg til noen skjellsandbanker. En liten saltpoll i nordre
del. Sand- og grusstrand med strandrug-forstrand mot sjøen, ellers overgang mot små
strandenger med øvre salteng (U5) best utviklet – på grunnlendte og grusdominerte
steder er det nesten ren buestarreng (U5c). På skjellsanda er det rik lågurteng (G8).
Sumpstrand med høgstauder (U9) står mellom sand/grusstranda og saltpollen.
Artsmangfold: Sumpstranda har arter som vendelrot, gullris, rød jonsokblom og
strandkvann. I skjellsandengene vokser kattefot, tiriltunge, bakkestjerne, lodnerudblom, teiebær, harerug, legeveronika og en god del marinøkkel (NT). Ved saltpollen er
øvre salteng med strandkjempe, gåsemure, strandkryp og jåblom
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
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Marinøkkel (NT) ble registrert på skjellsandområdene på Langvågen. Foto: Bjørn Harald
Larsen.

Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering: Et lite havstrandmiljø, men med noe variasjon – bl.a. en liten saltpoll. I
tillegg god forekomst av en nær truet art (NT). Lokal verdi(C) synes riktig for lokaliteten.

9. Arøya
Naturtype: Rikt strandberg
Hovedutforming: Rikt strandberg i nordvest og nord med innslag av kravfulle fjellarter
Verdi for biologisk mangfold: Viktig – B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 481448 7491240
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten består av den nordøstre delen av Arøya, som
ligger helt vest i Fjærvær. Den er skarpt avgrenset mot bart fjell i nord, øst og sør, mens
det er mer glidende overgang mot mindre rik heivegetasjon mot vest.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området er kalksilikatskifer. I tillegg er det noe skjellsand på lokaliteten som ytterligere forsterker kalkpåvirrkningen på vegetasjonen. Som naturtype er det snakk om et rikt strandberg med markert
innslag av kravfulle fjellplanter. Lokaliteten har rike lågurtenger som ligger nærmest
flekkmure-sauesvingeleng (G8), uten at karakterartene forekommer.
Artsmangfold: Lågurtengene domineres av arter som kattefot, tiriltunge, fjellbakkestjerne, rundbelg, fuglevikke, fjellmarikåpe og lodnerublom. I friskere partier er det
mye svarttopp, fjelltistel og brudespore (NT). Også fjellnøkleblom (NT) er vanlig. På
bergknauser vokser bl.a. rødsildre.
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Avblomstret fjellnøkleblom (NT) (rosetter på bar jord), og blader av brudespore (NT) i
forgrunnen. Arøya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente.
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Verdivurdering: God forekomst av to rødlistearter i rik lågurteng gjør at det er grunnlag
for å gi verdien viktig (B) selv om lokaliteten er liten.

10. Husøya
Naturtype: Strandeng og strandsump
Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig – C
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 482615 7490202
Kunnskapskilder: Feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Husøya ligger i Fjærvær, som er den sørligste øygruppa i
Kalsøyvær. Lokaliteten består av et gjengroende havstrandmiljø i ei kløft som deler
Husøya i to. Den er skarpt avgrenset mot bart fjell i nord, øst og sør, mens det er mer
glidende overgang mot mindre rik heivegetasjon mot vest.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området er kalksilikatskifer. Lokaliteten har marine avsetninger, mest sand og grus. Grus- og steinstrand med
strandrug-forstrand mot sjøen. Ellers noe strandkvannutforming av driftsinfluert
grus/steinstrand (V5a), høgstaudeutforming av sumpstrand (U9) og gjengroende strandenger og etablert sanddyne med tykt humusdekke på det meste av lokaliteten.
Småflekker med rikt strandberg i kantene.
Artsmangfold: På strandbergene inntil er det en del brudespore (NT). På strandengene
vokser bl.a. hvitmaure, tiriltunge, svarttopp, marigras, teiebær, enghumleblom, fjelltistel og hengeaks.
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
Trusler: Strandengene er i gjengroing, og det hadde vært positivt med gjeninnføring av
beite med sau.
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Gjengroende strandenger og etablerte sanddyner på Husøya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Verdivurdering: Forekomst av en nær truet art gir grunnlag for verdi lokalt viktig (C).
Verdien ville øke med gjeninnføring av beite.

11. Kvitingen - sanddyne
Naturtype: Sanddyne
Hovedutforming: Store og flate flyvesandområder med varierende plantedekke
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 483832 7490206
Kunnskapskilder: Elven m.fl. (1988), feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald
Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Sanddynefelt sentralt på Kvitingen i Fjærkvitingan i
Fjærvær, i et lavereliggende parti mellom to knauser. Flyvesand og skjellsand går et
stykke opp i lisidene, mest på sørsida. Avgrensningen av lokaliteten er derfor litt vanskelig å sette, men det er forsøkt å ta med bare områder påvirket av tidligere sandflukt.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av kalksilikatskifer, med en liten gang med granitt og granodioritt på vestre del av Kvitingen
(utenfor lokaliteten). Det er marine avsetninger med sand, finsand og skjellsand på
lokaliteten. Etablert sanddyneområde, med strandrug-strandarve-fordyne/forstrand
(V6b og V6c). Ingen aktiv primærdyne, men direkte overgang til etablert svingeldyne
med rødsvingel som dominerende art. Dynehei med tørreng (W2b) bakenfor svingeldyna, mens det i lisidene med skjellsand er rik dynehei av reinroseutforming (W2c). Et
lite dynetrau av sandsivutforming (W4a) forekommer også. Eroderte dyner finnes ikke.
Mot vest er det en liten tangvoll mot sjøen med strandreddik og tangmelde (V4a).
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Reinroseutforming av dynehei ble funnet oppe i fjellsida sør for selve sanddynene. Kvitingen 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsebn.

Artsmangfold: Forstranda og fordynene har nesten utelukkende strandrug og strandarve. I svingeldyna vokser i tillegg til rødsvingel også tiriltunge, ryllik, fuglevikke og
strandarve. To typer tørrenger finnes i de flate, etablerte sanddyneområdene. Nærmest
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fordynene en hvitmauredominert type med arter som fjellbakkestjerne, brudespore
(NT), rypebær, berggull, fjellfrøstjerne, harerug, lodnerublom, fjelltistel og stortveblad.
Lenger inn overtar dunhavre som dominerende art, men ellers mange av de samme
artene. I dynetrauet ble i tillegg til sandsiv også registrert buestarr, kornstarr, strandkjempe og jåblom. I reinroseheia går i tillegg rødflangre, marinøkkel (NT), gjeldkarve,
rødsildre, grønnkurle og rynkevier inn.
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering: Det eneste utpregede sanddyneområdet i Karlsøyvær, som visstnok
ikke har aktive primærdyner, men som har ganske god variasjon i dynetyper og vegetasjonstyper. I tillegg inngår to rødlistearter. Lokaliteten skal derfor minst ha verdi viktig
(B). Størrelse og artsmangfold tilsier imidlertid at verdien heller ikke skal være høyere
enn B.

12. Kvitingen - rikmyr
Naturtype: Rikmyr
Hovedutforming: Åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 483691 7490299
Kunnskapskilder: Elven m.fl. (1988), feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald
Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lita rikmyr i skorte på nordre del av Kvitingen i Fjærkvitingan, Fjærvær. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot lynghei på alle kanter, og grenser
inntil sanddynelokaliteten på Kvitingen. Avgrensningen er satt inne på fastmarka.
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Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av kalksilikatskifer, med en liten gang med granitt og granodioritt på vestre del av Kvitingen
(utenfor lokaliteten). Det er marine avsetninger med sand, finsand og skjellsand i skorter og forsenkninger på Kvitingen. Grunn torvjordsdannelse på det meste av lokaliteten
ellers. En liten bekk meandrerer renner gjennom området, og det er en litt større dam i
sørvest.
Rik fastmattemyr (M2) er dominerende, men også og noe intermediær løsbunnsmyr
(L3) finnes.

Taglstarr i forgrunnen, en rikmyrsart som nærmer seg sin nordgrense i Karlsøyvær. Rikmyr
på Kvitingen 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Artsmangfold: På fastmattene vokser arter som lappmarihand, flekkmarihand, taglstarr,
fjellfrøstjerne, svarttopp, hvitbladtistel, bjørnebrodd og sandsiv. Ut mot dammen er det
løsbunnmyr med bl.a. bukkeblad, tettegras og kornstarr.
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering: Et lite rikmyrsområde, men forekomsten av de plantegeografisk interessante artene lappmarihand og taglstarr gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).

13. Engøya (Fjærvær)
Naturtype: Strandeng og strandsump
Hovedutforming: Større strandengkompleks
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 48756 749440
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
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Beliggenhet og avgrensning: Strandengområde på den sentrale delen av Engøya i Fjærvær. Lokaliteten er tydelig avgrenset mot lynghei og småvokst bjørkeskog rundt det
hele. Avgrensningen er satt mellom de flate strandengområdene på sand-/finsandbanker
og området med fast fjell.

Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av kalksilikatskifer. Lokaliteten ligger på marine avsetninger, mest sand og finsand. Strandenger
med fin sonering mellom vegetasjonstypene. Ytterst strandrug-forstrand (V6b) med
mjødurtutforming av sumpstrand innenfor (U9a). Bak sumpstranda er det tørreng på
etablert sanddyne (W2b), dels dunhavreeng. Lenger nord og vest går det ned mot sjøen
igjen, og her er det salin forstrand/panne med strandkjempe og fjærekoll (U3d), nedre
salteng med fjæresaltgras og gåsemure (U4a) og øvre salteng med dominans av saltsiv
og dels rødsvingel og buestarr (U5a/U5c). Små strandberg innenfor lokaliteten, samt en
liten rikmyrsflekk.
Artsmangfold: På tørrengene ble følgende arter notert; hvitmaure (stedvis dominerende), dunhavre (også stedvis dominerende), tiriltunge, fjellfrøstjerne, hengeaks og harerug. Fuktpartier med bla. jåblom, marigras, fjelltistel og svarttopp. Nattfiol ble funnet
på strandberg i nordre del (32 V 0484194 7490933), mens lappmarihand ble funnet på
en liten rikmyrsflekk (32 V 0484053 7490833).
Hekkeplass for sandlo og rødstilk, som begge varslet på lokaliteten ved besøket i juni
2009. Svartbak og havørn hekker like inntil.
Bruk og inngrep: Området beites en del av grågjess. Ingen inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente, men området ville blitt begunstiget av gjenopptatt husdyrbeite,
selv om grågåsa nå er med å opprettholde et visst beitetrykk på strandengene.
Verdivurdering: Det er fin sonering fra salin forstrand/panne, via nedre salteng til øvre
salteng på lokaliteten. Funn av et par interessante arter (lappmarihand og nattfiol). Det
te til sammen gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
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I nordre del av lokaliteten var det en del oppslag av bjørk. Beiting har trolig holdt denne
nede tidligere. Engøya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

14. Dypingen
Naturtype: Strandeng og strandsump
Hovedutforming: Hevdet med beite
Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 0484852 7491569
Kunnskapskilder: Elven m.fl. (1988), feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald
Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Strandengområde som dekker det meste av Dypingen
nord for Fjærvær. Lokaliteten er tydelig avgrenset mot lynghei mot nord og sør, mens
sjøen danner en skarp avgrensning mot øst og vest. Avgrensningen er satt mellom de
flate strandengområdene på sand-/finsandbanker og områder med fast fjell. I tillegg er
det tatt med rike strandberg som ligger sentralt på lokaliteten.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmerskifer og glimmergneis, rike bergarter som gir opphav til en variert flora. Lokaliteten ligger på marine avsetninger, mest sand og finsand.
Sandstrand/sanddyne/strandeng-område med ganske stor variasjon i vegetasjonstyper.
Ytterst sukkulentforstrand med saltbendel (U3c) som går over i en smal bord med
strandrug-strandarve-fordyne (V6b). Både ettårs tangvoll med innslag av ishavsreddik
(V1c) og flerårs, lågurt-tangvoll med saftstjerneblom (V2a) finnes. Ingen aktive primærdyner, men noe svingeldyne (W1) og mest gamle, etablerte dyner med dynehei av
tørrengtypen (W2b) dominert av dunhavre – stedvis med tykt mosedekke. I stran-
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dengområdene i sentrale deler er det nedre salteng med fjæresaltgras (U4a) og fjæresivakseng, samt små pølstarr-pøler (U2e). Kalkberg går ut i sjøen i vest.

Strandengene på Dypingen var hardt beitet av grågjess. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2009:xx

– 40 –

Karlsøyvær naturreservat – naturtyper og fugl

Artsmangfold: På tørrengene ble det i tillegg til dunhavre notert småengkall, gulflatbelg, stivstarr, lodnerublom, flekkmure, brudespore (NT) og fjellbakkestjerne. Kalkbergene var artsrike og bla. vokste det her marinøkkel (NT), fjellnøkleblom (NT),
stortveblad, fjelltistel, fjellflokk, legeveronika og fjellsmelle.
Hekkeplass for tjeld, rødstilk og heilo, som alle varslet på lokaliteten ved besøket i juni
2009.
Bruk og inngrep: Området er hardt beitet av grågjess. Ingen inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente. Gåsebeite hindrer gjengroing.
Verdivurdering: Innslag av gamle, stabile dyner med tykt mosedekke nevnes som et
verdifullt innslag av Elven m.fl. (1988). I tillegg er det stor variasjon i vegetasjonstyper, med god forekomst av tre rødlistearter på kalkrike strandberg. Grågjess som beiter
gjør at de rike lågurtengene ikke gror igjen med store grasarter. Samlet vurderes lokaliteten som svært viktig (A).

15. Hjelløya nord
Naturtype: Strandeng og strandsump
Hovedutforming: Større strandengkompleks
Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 0485674 7492647
Kunnskapskilder: Elven m.fl. (1988), feltsjekk Ola Wergeland Krog og Bjørn Harald
Larsen 21.6.2009
Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Strandengområde på den nordre del av Hjelløya, som
ligger sør for Karlsøya. Lokaliteten er klart avgrenset mot småvokst bjørkeskog i sør,
mens sjøen danner avgrensningen i øst, nord og vest.
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Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmerskifer og glimmergneis. Lokaliteten ligger på marine avsetninger, mest silt og
skjellsand. Noe steinstrand i øst.
Større strandengkompleks med stor variasjon og fin sonering mellom vegetasjonstypene. Elven m.fl. (1988) fant denne soneringen (fra sjøen); fjæresaulauk-forstrand,
sukkulent-forstrand (salturttype), sukkulent-forstrand (strandkryptype), tre typer
fjæresaltgrasenger (nedre salteng), saltsiveng, rødsvingeleng (øvre salteng),
fjæresivakspøl, rustsivakspøl, ettårsvoll-tangmeldetype, lågurt-flerårsvoll (gåsemyretype), gras-flerårsvoll (hestehavretype), primærdyne (strandrugtype), etablert dyne
(dunhavreeng) og dynetrau (sandsivtype). I tillegg inngår rike strandberg med
skjellsand i østre del.

Fra strandengområdene på Hjelløya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Artsmangfold: I tillegg til karakterartene for de ulike vegetasjonstypene ble tiriltunge,
skjørbuksurt, jåblom, småengkall og hanekam notert på strandengene. På strandbergene ble i tillegg flekkmure, lodnerublom og brudespore (NT) funnet.
Hekkeplass for tjeld. Havørn hekker like inntil.
Bruk og inngrep: Området beites en del av grågjess. Ingen inngrep registrert.
Trusler: Ingen kjente, men området ville blitt begunstiget av gjenopptatt husdyrbeite,
selv om grågåsa nå er med å opprettholde et visst beitetrykk på strandengene.
Verdivurdering: En lokalitet med fin sonering og mange vegetasjonstyper representert
på et forholdsvis lite areal. Elven m.fl. (1988) trekker fram forholdsvis store
brakkvannspøler med rustsivaks som et viktig element. Ut fra størrelse og variasjonsbredde vurderes lokaliteten å være viktig (B).

16. Hjelløya sørøst
Naturtype: Rikmyr
Hovedutforming: Åpen intermediær- og rikmyr i lavlandet
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Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B
UTM-referanse (sentrumskoordinat): 32 V 0486361 7494507
Kunnskapskilder: Feltsjekk Bjørn Harald Larsen 21.6.2009

Engmarihand (NT) blomstret tallrikt i rikmyra på Hjelløya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald
Larsen.
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Områdebeskrivelse/naturkvaliteter:
Beliggenhet og avgrensning: Lita rikmyr på den søndre delen av Hjelløya, som ligger
sør for Karlsøya. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot bjørkeskog på alle kanter. Avgrensningen er satt på fastmarka.
Naturgrunnlag/naturtyper/vegetasjonstyper: Berggrunnen i området består av glimmerskifer og glimmergneis. Marine avsetninger, trolig mest silt, under et forholdsvis
tykt torvjordslag. Flere små dammer i myra.
Rik, minerogen flatmyr med veksling mellom fastmattemyr (L2/M2)og løsbunnsmyr
(L3/M4). Ombrotrofe, noe fattigere tuer. Karakterarter for intermediære myrer er stort
sett dominerende (slik som sveltull), men også flere rikmyrs/ekstremrikmyrsarter inngår. En del oppslag av bjørk og bjørkekratt ute på myra.
Artsmangfold: Av arter karakteristisk for ekstremrikmyrer finnes lappmarihand, engmarihand (NT) og taglstarr. Engmarihand var vanlig over hele myra og en ganske
grundig telling ga i overkant av 100 blomstrende individer. For øvrig ble bjørnebrodd,
myrhatt og bukkeblad. I dammene ble det registrert matter med kransalger. To Charaarter forekom, den ene trolig skjørkrans Chara cfr. virgata og den andre trolig gråkrans
Chara cfr. contraria (NT) (32V 0485494 7492488 og 32V 0485369 7492497).
Sivspurv sang på myra. Havørn hekker like inntil lokaliteten.
Bruk og inngrep: Ingen bruk eller inngrep ble registrert.
Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering: Myrområdet er ikke stort, men dammene med kransalger er et interessant innslag. Forekomst av to rødlistearter gir grunnlag for verdi viktig (B).

3.2.3

Forekomst av rødlistearter
Fra tidligere undersøkelser var det kjent 4 rødlistede karplanter fra Karlsøyvær;
engmarihand, brudespore, fjellnøkleblom og marinøkkel. De fleste funnene ble
gjort av H. Anderssen i 1972, men også Elven m.fl. (1988) sine havstrandundersøkelser resulterte i enkelte rødlistefunn. Et par funn av brudespore ble også gjort i
Fjærvær under kartlegging tilknyttet prosjektet Saltens flora i regi av Norsk Botanisk Forening (Artskart). Vi gjorde i juni 2009 til sammen 14 lokalitetsfunn av de
samme fire artene.
Marinøkkel (NT) er knyttet til kalkrike strandberg, skjellsandforekomster og naturbeitemark i øyværet. Fra tidligere forelå funn fra Hestøya (Nystad & Aarstad
1993). Vi registrerte arten i naturbeitemark på Karlsøya (ved begge brukene), i
skjellsand på Langvågen, Fjærkvitingan og Dypingen, samt på rike strandberg på
Nordøya. Marinøkkel er særlig truet av gjenvoksing og gjødsling i kulturlandskapet, men har fortsatt gode bestander i en del åpne miljøer i Nord-Norge.
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Figur 3.3. Engmarihand (NT) ble funnet i rikmyr på Hjelløya (100+ blomstrende ind.) og
Karlsøya (3 blomstrende ind.). Hjelløya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Fjellnøkleblom (NT) vokser i friske partier på kalkrike strandberg på Nordlandskysten, og kan lokalt være ganske vanlig. I Karlsøyvær er arten sjelden, men ble
funnet av Anderssen (1975) på Karlsøya og Hjelløya i 1972, og gjenfunnet på
Karlsøya i 1993 (Nystad & Aarstad 1993). Sistnevnte fant den også Hjelløya. Under våre registreringer (etter blomstring) ble arten funnet på kalkbergene på Arøya
og i den nordvendte vågen på Dypingen.
Engmarihand (NT) er ganske sterkt knyttet til rikmyr og finnes spredt over store
deler av Norge, primært opp til skoggrensa og begynner å bli sjelden nordover i
Troms. Den er samlet på rikmyr på Hjelløya av H. Anderssen i 1972. Vi fant den
også på denne rikmyra i god bestand, samt svært sparsomt på Nordøya (Karlsøy).
Det er lite minerogene rikmyrer i øyværet for øvrig, og sannsynligvis er alle viktige
lokaliteter funnet.
Brudespore (NT) vokser langs kysten av Nord-Norge helst på rike strandberg og
skjellsandbanker, mens den i Sør-Norge og i innlandet er vanligst på rikmyr. Den
er tidligere funnet på Hjelløya (1972), Kvitingen (2001) og Dypingen (2000), trolig
på rikt strandberg. Denne arten registrerte vi på rikt strandberg og skjellsand på
Arøya, Husøya, Kvitingen, Dypingen og Hjelløya i juni 2009.
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Figur 3.4. Brudespore på skjellsand på Husøya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Gråkrans (NT) ble trolig funnet i pøler på rikmyr både på Hjelløya og Karlsøya
(Nordøya). Arten er funnet i de fleste kalkområder i Norge (Langangen 2007).
Tabell 3.2. Forekomst av rødlistede karplanter og kransalger innenfor Skogvoll naturreservat, basert på registreringer i 2009.
Norsk navn

Vitenskapelig navn

Karplanter
Engmarihand
Engmarihand
Brudespore
Brudespore

Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea

NT
NT
NT
NT

Brudespore
Brudespore
Brudespore
Marinøkkel

Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea
Botrychium lunaria

NT
NT
NT
NT

Nordøya (3 ex. i rikmyr)
Hjelløya sørøst (100+ eks. i rikmyr)
Arøya (ganske vanlig på kalkrikt berg)
Husøya (spredt på skjellsand mellom strandeng og strandberg)
Kvitingen (vanlig på skjellsand/sanddyne)
Dypingen (spredt på kalkberg/skjellsand)
Hjelløya (på rikt strandberg i øst)
Karlsøya NØ (3 delforekomster i beitemark)

Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Marinøkkel
Fjellnøkleblom
Fjellnøkleblom
Kransalger

Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
Primula scandinavica
Primula scandinavica

NT
NT
NT
NT
NT
NT

Nordøya (utbredt på strandberg)
Langvågen (vanlig på skjellsand)
Kvitingen (1 eks. på skjellsand)
Dypingen (spredt på kalkberg/skjellsand)
Arøya (ganske vanlig på kalkrikt berg)
Dypingen (spredt på kalkberg/skjellsand)

Gråkrans
Gråkrans

Chara cfr. contraria
Chara cfr. contraria

NT
NT

Nordøya (i liten dam i rikmyr)
Hjelløya (i to små pøler i rikmyr)
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Andre interessante arter
Myrområdene innenfor reservatet har forekomster av enkelte sørlige arter som her
er nær sin nordgrense, bl.a. andemat som finnes på Lågøya. Også havstrandmiljøene og på kalkberg opptrer mindre vanlige arter. Rødflangre finnes i etablerte sanddyner på Kvitingen, mens nattfiol ble funnet på rikt strandberg på Engøya. I grunne, marine områder er ålegrassamfunn vanlig, og dette nærmer seg nordgrensa for
velutviklede ålegrasenger.
Taglstarr er en rikmyrsart som har nasjonal nordgrense på Andøya. I Karlsøyvær
er den tidligere funnet på en liten rikmyrsflekk på Fjærkvitingen. I 2009 fant vi den
både her og på rikmyr på Hjelløya og på Nordøya var den til dels vanlig.
Lappmarihand er i likhet med engmarihand en utpreget rikmyrsart, men med noe
mer nordlig utbredelse. Den ble funnet sparsomt i myrområdene på Nordøya, Hjellløya og på Fjærkvitingen.

Figur 3.5. Lappmarihand i fukteng på Engøya 21.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Berglok er en sjelden og nordlig rase av skjørlok, som tidligere er registrert på
Helløya, som en av svært få kystlokaliteter i Norge (Elven 1984). Arten ble ikke
gjenfunnet i 2009, men det ble heller ikke brukt mye tid på å lete etter den, da miljøet den vokser i er intakt (kalkberg).
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3.3

Fauna

3.3.1

Sjøpattedyr
Karlsøyvær har tidligere vært kasteområde for steinkobbe, men bestanden ble ”lagt
øde” etter hard beskatning med mer effektive våpen etter 1. verdenskrig (Midsund
1975). Vi observerte ikke steinkobbe verken under båttakseringene i juni eller fra
småfly tidlig i august (dette er i hårfellingsperioden da dyrene oppholder seg mye
på land). Derimot observerte vi en havert ved Ytre Råholmen 20.6.2009.
Verneområdet er viktig for oter (VU), og vi observerte 1 ind. ved Kattholman
21.6.2009. Vi har ikke nok data til å tallfeste ynglebestanden i verneområdet. For
øvrig ble to niser sett ved Karlsøya/Dragan 19.6.2009.

3.3.2

Fugl
Hekkende sjøfugl/våtmarksfugl
Tabell 3.3 oppsummerer resultatene av våre bestandsregistreringer i Karlsøyvær
naturreservat og dyrefredningsområde. I dyrefredningsområdet er det kun tre skjær
som stikker over havoverflata på flo sjø; Store og Lille Lørva og et skjær sørvest
for Husøya. Hekking i dyrefredningsområdet ble kun konstatert på Store Lørva
med ett par svartbak.

Figur 3.6. Vi registrert til sammen 25-33 par toppskarv i Karlsøyvær. Indre Råholmen
20.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.
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Til sammen ble det registrert 580-630 hekkende par med sjøfugl og våtmarksfugl i
øygruppa. De viktigste hekkeområdene var Slovær (særlig for toppskarv, stormåker
og teist) og de sentrale delene av Karlsøyvær (særlig Karlsøya, Lågøya, Dragan,
Einholmen, Dypingen og Engøya) – som hadde de største bestandene av hekkende
vadefugl, ærfugl og siland.

Figur 3.7. Karlsøyvær med inndelingen i delområder benyttet i kartleggingen av hekkende
sjøfugl og våtmarksfugl.
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Tabell 3.3. Bestander av sjøfugl og våtmarksfugl i Karlsøyvær naturreservat og dyrefredningsområde 19.-22. juni 2009.

Delområde 1: Karlsøyvær, sentrale deler (19.-22.6.2009)
Art (rødlistestatus)

Karlsøyskjeret

Karlsøya

Lågøya

Ytre
Dragan

2 par

1 par

5-7 par
1-2 par

3-4 par

(19.06)

Grågås
Brunnakke
Ærfugl
Siland

2-4 par

Havørn
Tjeld
Sandlo
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove
Storspove NT

1 par

Rødstilk
Tjuvjo NT
Fiskemåke
Svartbak
Teist NT

2 par

1 par
6-8 par
2-4 par
1 par
5 par
3 par
1 par
4 par
2 par
3 par
3 par
2 par
1 par
5 par

2 par

Indre
Dragan

Tjørnøya
(20.06.)

2 par

1 par

4 par
1 par

3 par

1 par

1 par
1 par

1 par
1 par

2 par

1 par
0-1 par

2 par

1 par

1 par
0-1 par

Delområde 1 forts.
Art (rødlistestatus)

Einholmen
(20.06.)

Ærfugl
Siland
Havørn
Tjeld
Småspove
Fiskemåke
Svartbak

Holme Ø for Værholmen
Einholmen
(20.06.)
(20.06.)

Rolvsøya

Engøya

(20.06.)

(21.06.)

Holme V
for Engøya
(21.06.)

1 par
3-5 par

0-1 par

1 par

1 par

1 par

2 par

2 par
1 par
1 par

0-1 par
1 par
1 par

2 par
0-1 par
3 par
2 par

1 par

Delområde 1 forts.
Art (rødlistestatus)
Grågås
Brunnakke
Ærfugl
Siland
Havørn A
Tjeld
Sandlo
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove
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Hjelløya
(21.06.)

Hjelløykalven

Dypingen
(21.06.)

Kattholman Tørrisholmen Karsløyvær sentrale deler totalt
(21.06.)
(21.06.)
1 par

1 par
1 par
2 par

1-2 par

1-2 par

2 par

3 par

1 par
1 par
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16-26 par
3 par
29 par
4 par
2 par
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Art (rødlistestatus)

Hjelløya

Storspove NT
Rødstilk A
Tjuvjo NT

1 par

Hjelløykalven

(21.06.)

Dypingen
(21.06.)

Kattholman Tørrisholmen Karsløyvær sentrale deler totalt
(21.06.)
(21.06.)
5 par
8 par
3 par
4 par
23-25 par
0-2 par

1 par

Fiskemåke
Svartbak
Teist NT

1 par

5 par

0-2 par

Delområde 2: Oksøyvær (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)

Tennskjeran

Grågås
Siland
Tjeld
Storspove NT

0-1 par
1 par
3 par

Rødstilk
Steinvender
Gråmåke
Svartbak
Teist NT

Kvitholmen

Moldforholmen

Hestøya

2 par

Hamnøya

1 par

Oksøya

1 par

Sauøya

1 par
0-1 par

1 par
1 par
5 par
1 par

12 par
5 par

2 par
1-2 par

1 par

1 par

Oksøyvær totalt
0-1 par
1 par
8 par
0-1 par
1 par
1 par
17 par
10 par
1-2 par

Delområde 3: Strandåvær (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)
Grågås
Ærfugl
Siland
Laksand
Havørn
Tjeld
Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT

Seiskjeran

1 par

Småseiskjeran

Flakholmen

Helløya

Anders
Persaskjeret

Steinsholman

1 par
3-4 par

1 par

3-5 par
6 ind.

3 par
26 par

3 par
1 par
5 par
1 par

1 par

1 par
2 par

1 par

3 par

1 par
1 par

1 par

1 par

Delområde 3: Strandåvær forts. (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)
Grågås
Ærfugl
Siland
Toppskarv
Havørn
Tjeld
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Gagnløysholmen

Bestemorsholmen

Utrorholmen

Holme V
for Utrorholmen

Helløyskjeret

Strandåvær totalt
1 par

1 par
1-2 par

2-3 par
1 par

1 par
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Art (rødlistestatus)

Gagnløysholmen

Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT

Bestemorsholmen

Utrorholmen

6 par

Holme V
for Utrorholmen

5 par

2 par

Helløyskjeret

Strandåvær totalt

6 par

1 par
55 par
1 par
2 par

Delområde 4: Slovær (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)
Grågås
Siland
Toppskarv
Havørn
Tjeld
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Teist NT

Sloværsklubben

Hella

Lamøya

Langvågen

2-3 par
2 par

4 par
6 par

1 par
4 par
30 par

1 par

1 par
1 par

13 par
3-4 par

1 par
2-3 par

2 par
2-3 par

Ytre Råholmen

Indre Råholmen

2 par
10-12 par

3 par
2-3 par
10-12 par

2 par

2 par

20 par

2 par

10 par

4 par
5-7 par

Delområde 4: Slovær forts. (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)

Ingerøya

Furholmen

Grågås
Siland
Toppskarv
Havørn
Tjeld
Tjuvjo NT
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Teist NT

1 par
1 par

Kløftskjeret

Enokskjeret

1-2 par

2 par

1 par

2 par

10 par
0-1 par
20 par
15 par

1 par
3 par

Slovær totalt
7-8 par
5-7 par
20-26 par
1 par
11 par
1 par
14 par
0-1 par
87 par
54 par
12-17 par

Delområde 5: Osvær (20.6.2009.)
Art (rødlistestatus)
Grågås
Ærfugl
Tjeld
Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT
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Trollholman

Grønholman

3 par

2 par
3-5 par
3 par
3 par

1 par
3 par

Oddskjeran

Store Lørva

Lille Lørva

2 par

15 par

6 par
12 ind.

1 par

3 par
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Figur 3. 8. Kolonier med toppskarv registrert i Karlsøyvær naturreservat 19.-22. juni 2009.
Slovær var det klart viktigste delområdet for denne arten.
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Delområde 5: Osvær forts. (20.6.2009)
Art (rødlistestatus)

Osvær

Bjørnholmen

Flatskjeret

Osvær totalt
5 par
3-5 par

Grågås
Ærfugl
Tjeld
Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT

1 par

8 par
3 par
35 par
12 ind.
4-5 par

1 par

3 par

4 par

3 par

1 par

0-1 par

Delområde 6: Fjærvær (21.6.2009)
Art (rødlistestatus)
Grågås
Ærfugl
Toppskarv
Havørn
Tjeld
Gråmåke
Svartbak
Teist NT

Art (rødlistestatus)

Trættskjeran

Arøya
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Stegøya

Husøya

Husøyskjeran

1 par

3 par

1 par

1 par
1 par
4-5 par

3 par

1 par

1 par
1 par

1-2 par

3 par

5 par

1 par

1 par

1 par

1 par

Vasskje- Ramnran
øya

Grågås
Ærfugl
Siland
Toppskarv
Havørn
Tjeld
Sandlo
Rødstilk
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT

Hinderøya

Kvitingen

L. Kvitingen

Engøya

2 par

Oterøya

0-1 par
1 par
1 par

1 par

3 par
3 par

1 par

0-1 par

1 par

1 par

1 par
1 par
1 par
1 par

1 par

Skardøya

Fjærvær
totalt
1 par
2 par
0-1 par
4-5 par
2 par
14-15 par
1 par
1 par
18 par
3 par
4-5 par

1 par
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KARLSØYVÆR TOTALT:
Art (rødlistestatus)
Grågås
Brunnakke
Ærfugl
Siland
Toppskarv
Havørn A
Tjeld
Sandlo
Heilo
Enkeltbekkasin
Småspove
Storspove NT
Rødstilk A
Steinvender
Tjuvjo NT
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Rødnebbterne
Teist NT

Karlsøyvær Oksøyvær Strandåvær
sentrale
deler
4 par
1 par
15-21 par
16-26 par

0-1 par

3 par
29 par
4 par
2 par
5 par
5-6 par
5 par
8 par

1 par
8 par

Slovær

Osvær

Fjærvær

SUM

1 par

7-8 par

5 par

1 par

4-5 par
6-8 par
1-2 par

5-7 par

3-5 par

20-26 par

2 par
0-1 par
4-5 par

1 par
11 par

1 par
11 par

0-2 par

3 par
35 par

18 par

12-17 par

12 ind.
4-5 par

3 par
4-5 par

4+ par
22-33 par

8 par

2 par
14-15 par
1 par

1 par
1 par
1 par

1 par

3 par
4 par

23-25 par

1 par
14 par
0-1 par
87 par
54 par

18-20 par
1 par
30-41 par
22-35 par
25-33 par
8 par
81-82 par
5 par
2 par
5 par
5-6 par
6 par
10 par
1 par
4 par
18 par
0-1 par
108 par
195-197 par

17 par
10 par

1 par
55 par

1-2 par

1 par
2 par

Andre arter:
Havelle: 1 hann ved Utrorholmen (trolig oversomring)
Skjærpiplerke: Vanlig hekkefugl, på de fleste litt større holmer og øyer
Steinskvett (NT): Spredt hekkefugl, bl.a. ett par på Ingerøya.
Bergirisk (NT): Hekker spredt, bl.a. Langvågen, flere par på Fjærkvitingan og
Engøya.
Sivspurv: 1 syngende Hjelløya 21.06.
Mytende andefugl
Lite er kjent om Karlsøyværs betydning som myteområde for andefugl. Våre undersøkelser tyder på at området benyttes av laksand i perioden før myting og av
grågås i mytetida – men i forholdsvis beskjedne antall. På slutten av 1980-tallet ble
det registrert et par småflokker med mytende ærfugl i området. I august 2009 ble
det ikke funnet myteflokker av ærfugl innenfor verneområdet (heller ikke ved Øyholmen utenfor verneområdet).
I juni ble mange laksandflokker registrert i området, og det er vanskelig å angi noe
samlet antall pga flokkene kan bevege mye på seg. Et sannsynlig antall vil være
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mellom 200 og 300 fugler. Flokkene inneholdt om lag 80-90 % hanner i gjennomsnitt. Følgende registreringer ble gjort:
4 hanner Tennskjeran (Oksøyvær) 20.06.
26 ind. Grønholman (Osvær) 20.06.
33 ind. Oddskjeran (Osvær) 20.06.
11 ind. Tjørnøya (Karlsøyvær) 20.06.
2 hanner øst for Einholmen 20.06.
15 ind. Lågøya 20.06.
10 ind. Engøya/Rolvsøya 21.06.
61 ind. Kattholman 21.06.
30 ind. Oterøya (Fjærvær) 21.06.
77 ind. Engøya (Fjærvær) 21.06.

Ved flytellingen i august ble det registrert en flokk på 34 laksender ved Grønholman. På den tida er laksendene vanligvis i full svingfjærmyting.
To førmyteflokker med grågjess ble observert i juni; 20+ ind. ved Ytre Råholmen
20.06. og 68 ind. i Grønholman-området samme dag. Under flytellingene 5. august
ble det fotografert en flokk på 111 ind. i Grønholmen, mens en flokk på 26 fugler
ble sett ved Engøya og ca 25 ved Dragan. Dette er etter at mytingen er avsluttet,
men det er altså sannsynlig at området også fungerte som myteområde for disse
160-165 grågjessene.
Næringsområde for sjøfugl
Vi registrert i juni 2009 flere flokker med lunde i øygruppa. Til tider var det stor
trafikk av fugler inn og ut av Karlsøyfjorden, og innad i Karlsøyvær. Flokkene bestod vanligvis av 5-15 fugler. Dette er sannsynligvis fugler fra hekkeplasser på
Røst. Enkelte år, trolig når det er lite sild ute på fiskebankene, kan flere hundre
lunder ses i Karlsøyfjorden (se for eksempel Johansen 2003).
Vår- og høsttrekk
Det er lite fjæreområder og våtmarker i verneområdet, så rastemulighetene for ender og vadefugl blir begrenset. Flokker med vadere opptrer spredt under vår- og
høsttrekket, og mindre ansamlinger kan påtreffes på de fleste øyene. Området er
viktigere som rasteområde for gjess, og Midsund (1975) nevner flokker på 60-70
grågjess under høsttrekket. Trolig opptrer også andre gåsearter under trekket, slik
som hvitkinngås og kortnebbgås, men hvorvidt de benytter reservatet til rasteområde er ikke kjent.
Overvintrende sjøfugl/vannfugl
Registreringer av overvintrende sjøfugl og vannfugl ble gjort i 1983 (Aandahl
1983) og 1989 (NINA upubl.). Disse tellingene viste at Karlsøyvær er et viktig
område for ærfugl og dels også andre marine dykkender – bl.a. ble det registrert ca
90 svartender i området i februar 1989. For øvrig ble det registrert små bestander
med skarv, alkefugl og måker. Lommer og dykkere ble ikke registrert, noe som er
overraskende med tanke på de store gruntvannsområdene som finnes her. Det er
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behov for en oppdatering av kunnskapen om overvintrende sjøfugl og vannfugl i
verneområdet.
Tabell 3.4. Tellinger av overvintrende sjøfugl/vannfugl utført i Karlsøyvær naturreservat i
1983 og 1989.
Art

Aandahl 1983

Stokkand
Svartand
Havelle
Ærfugl
Praktærfugl
Siland
Storskarv
Toppskarv
Havørn
Tjeld
Fjæreplytt
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Lomvi
Alkekonge
Teist
Sum sjøfugl/vannfugl

NINA upubl. 1989

4
90
1
ca 220
1
9
20
12
7
3
16
46
97
2
1
97
536

324
5
3
31
19
8

3
23
9

8
523

Figur 3.9. Stormåkene er forholdsvis tallrike i Karlsøyvær også vinterstid. Voksen gråmåke
i Slovær 20.6.2009. Foto: Bjørn Harald Larsen.
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4

Bestandsutvikling fugl og sjøpattedyr

4.1

Sjøpattedyr
Karlsøyvær var tidligere kasteområde for steinkobbe, men bestanden ble ”lagt øde”
etter at moderne skytevåpen ble vanlig etter første verdenskrig (Misund 1975).
Steinkobbe blir observert i området, men yngling er ikke kjent i nyere tid. Feltarbeidet i juni 2009 avdekket heller ingen sannsynlig yngling av verken steinkobbe
eller havert i området og det er derfor grunn til å anta at status for steinkobbe i området ikke har endret seg nevneverdig siden mellomkrigstiden.
Øyværet har en god bestand av reproduserende oter (VU) og arten ble observert
under feltarbeidet i juni 2009, men det finnes ingen tidligere registreringer eller
tellinger som gir grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen i Karlsøyvær. Johansen (2003) mener imidlertid at bestanden er avtagende.
Nise ble også observert i området i juni 2009 og er trolig en fast gjest her (jf. Johansen 2003), men det er heller ikke for denne arten gjort systematiske registreringer som kan danne grunnlag for vurdering av bestandsutviklingen.
Hi/ganger av mink ble første gang observert i Karlsøyvær i 2004 (Johansen 2004),
etter en periode med spredte observasjoner (Johansen 2003)- Dette er svært alvorlig for sjøfuglbestandene i området. Johansen rapporterer da også om tomme stormåkereir på hans referanseholmer dette året.

4.2

Hekkende sjøfugl og våtmarksfugl
Misund (1975) ga en kort oversikt over fuglefaunaen i Karlsøyvær, med bestandsanslag på enkelte arter – mens andre arter kun ble omtalt som hekkefugler eller
sannsynlige hekkefugler. Nystad & Aarstad (1993) summerer to tellinger av sjøfugl
og våtmarksfugl i øygruppa i begynnelsen av mai og begynnelsen av juni 1993.
Noen av de større øyene, som Karlsøya og Grønholman, ble dekt under begge tellingene, men forfatterne har allikevel summert tallene for de to registreringene.
Samtidig ser det ut til at noen mindre områder ikke ble dekt. De har heller ikke
skilt mellom hekkende og ikke-hekkende fugler, noe som er vesentlig for å vurdere
bestandene av for eksempel grågås, stormåker og toppskarv. Disse tallene må derfor brukes med forsiktighet i vurdering av bestandsutvikling.
Oppsynsrapporter fra 2003 og 2004 gir bestandsvurderinger av enkelte arter, mens
andre bare er omtalt helt generelt (Johansen 2003, 2004). I forbindelse med utvidet
oppsyn i 2003 ble NOF Bodø lokallag engasjert, og i rapporten fra dette arbeidet er
det enkelte opplysninger om hekkebestandene av toppskarv og teist spesielt (Nystad m.fl. 2003).
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Tabell 4.1. Oppsummering av tidligere registreringer av hekkende sjøfugl/våtmarksfugl i
Karlsøyvær naturreservat, sammenlignet med tellingene i 2009.
Art

Grågås
Gravand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Ærfugl
Siland
Smålom
Storlom
Toppskarv

Havørn
Tjeld
Sandlo

Misund 1975

Nystad &
Aarstad
1993

20-25 par

259 ind.
3 ind.

2 par

7 ind.
4 ind.
2 ind.
666 ind.

Larsen &
Wergeland
Krog 2009

Sannsynlig
bestandsutvikling

18-20 par

stabil

1 par

minkende bestand
vanlig hekkefugl
1 par

4 par
vanlig hekkefugl
sannsynlig hekkefugl

Heilo
Vipe

Johansen 2003
og 2004/ Nystad
m.fl. 2003

2-3 par

61 ind.
2 ind.
2 ind.
72 ind.

100+ ind.

22-35 par

kraftig tilbakegang
stabil?

15-20 (ind./par?)
Utværholmen,
noen få par
Hamnøya

25-33 par

stabil?

6 par

8 par
81-82 par
5 par

økning
økning
trolig stabil

2 par

?

67 ind.
106 ind.
12
75 ind.
(trekk)
1 par Karlsøya
38

30-41 par

Tilstede i 2003

Enkeltbekkasin

sannsynlig hekkefugl

Småspove
Storspove
Rødstilk

1-2 par?
1-2 par
sannsynlig hekkefugl

11
21
15
8

1 par

tilbakegang

2-3 par
hekkefugl
8-16 par (Lågøya og Sørøya)
sannsynlig hekkefugl i mindre
antall
fåtallig hekkefugl
hekkefugl
hekker på flere
av holmene

17 ind.
79 ind.
12 ind.

4 par
18 par
0-1 par

tilbakegang
tilbakegang
kraftig tilbakegang

413 ind.

108 par

økning

504 ind.
50+ par
100 ind.

195-197 par
4+ par
22-33 par

økning
tilbakegang
tilbakegang

Steinvender
Tjuvjo
Fiskemåke
Sildemåke

Gråmåke

Svartbak
Rødnebbterne
Teist

5 par

tilbakegang/
forsvunnet
trolig kraftig
tilbakegang

5-6 par
6 par
10 par

1 par Lågøya

20 ind. Bestemorholmen

stabil?
tilbakegang?
stabil

Det som kanskje er aller tydeligst både i registreringer, noe også lokalbefolkningen
har rapportert, er den betydelig bestandsnedgangen som ærfugl har vært utsatt for.
Den var tidligere symbol- og karakterart for verneområdet – nå er den en svært
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fåtallig hekkefugl. Nordlig sildemåke er på vei ut som hekkefugl, og det samme
gjelder trolig storlom (VU), smålom og vipe (NT). Vadefuglene forøvrig, de andre
endene og grågås synes å ha stabile eller svakt økende bestander – med unntak for
storspove (NT), enkeltbekkasin og steinvender. Særlig sistnevnte ser ut til å være
svært fåtallig sammenlignet med i 1993.
Rødlisteartene tjuvjo og teist (begge NT) ser ut fra tilgjengelige kilder også å ha
avtagende bestander i området; det samme gjelder rødnebbterne. Vurderingen av
tjuvjo er usikker, da Nystad & Aarstad (1993) ikke forsøkte å angi antall hekkende
par, og tallet på 17 individer kan innbefatte ikke-hekkende fugler eller dobbelttellinger. Populasjonen av toppskarv i verneområdet er liten og trolig stabil.
Svært få arter er i økning, men noen viktige unntak finnes – særlig havørn og stormåkene med unntak av sildemåke. Utviklingen i havørnbestanden speiler bestandsutviklingen i landet for øvrig i perioden; det samme gjelder for så vidt stormåkene. Når det gjelder stormåkene, kan det se ut til at det inntraff en bestandstopp
på 1990-tallet, og at populasjonene siden den gang har avtatt. Men ses perioden
1975-2009 under ett, har bestandene trolig økt betydelig. Trolig er også bestanden
av tjeld i økning. Noen av de viktigste artene er kommentert under.
Grågås: Hekkebestanden ser ut til å ligge på om lag samme nivå som på 1970tallet, noe som er overraskende. Tallene fra 1993 omfatter både hekkende og trekkende fugler, og bør ses bort fra i denne sammenheng. Den norske hekkepopulasjonen har vært i til dels kraftig økning i samme periode. Bakken m.fl. (2003) vurderte at bestanden hadde blitt 3-4 doblet siden begynnelsen av 1980-tallet. Mytebestanden i verneområdet har imidlertid økt betydelig siden slutten av 1980-tallet.
Ærfugl: Allerede på 1950- og 1960-tallet ble det rapportert om betydelig bestandsnedgang hos ærfugl i været (Bodø Friluftsnemnd 1975). Lokalfolk relaterte
nedgangen til fra flyttingen og at færre personer satte opp ”ehus” og passet på under rugingen. Tendensen ser ut til å ha fortsatt, og bestanden er nå nede i 30-40 par
med tilhold i været. Antall hekkende par i 2009 kunne ikke fastslås, men det ble
ikke registrert ungekull på sjøen. Det finnes ikke sikre bestandstall fra tidligere år,
men trolig har det dreid seg om flere 100 hekkende par på det meste.
Toppskarv: Bestanden av toppskarv i øyværet er liten, og synes samlet sett å ha
vært ganske stabil siden 1975. Nystad & Aarstad (1993) registrerte 74 ind. i
mai/juni 1993, mens Nystad m.fl. (2003) nevner 15-20 (enhet ikke oppgitt, trolig
par) hekkende i ura på Utværholmen i 2003. Dette navnet finnes ikke på kartet,
men det dreier seg trolig om Ytre Råholmen i Slovær, hvor det ble registrert 10-12
hekkende par i 2009, eller Utrorholmen i Strandåvær, hvor vi kun fant 1-2 par i
2009. De oppgir også noen få hekkende par i ura på Hamnøya i Oksøyvær, hvor
arten ikke ble registrert i 2009.
Havørn: Hekkebestanden har økt fra 4-5 par i 1975 til minimum 8 par i 2009.
Heilo: Det ble ikke nevnt hekking av heilo verken i 1975 eller i 1993, og våre registreringer kan således tyde på en svak positiv utvikling.
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Småspove: Ut fra tilgjengelige opplysninger kan det se ut til at bestanden har vært
forholdsvis stabil de siste 30-35 år.
Storspove: Arten ble rødlistet ved revisjon av rødlista i 2006, og det ser ut til at
bestanden også i Karlsøyvær har vært avtagende fra 1993 og fram til 2009. Den
hekker på de større øyene og gjerne i tilknytning til dyrket mark. Arealet med kulturmark som holdes i hevd har blitt betydelig redusert i øygruppa de siste tiårene.
Enkeltbekkasin: Sannsynligvis noe av samme utvikling som storspove. Ikke like
knyttet til kulturmark, men finner næring på fuktig eng og beite.
Steinvender: Vi kan ha oversett steinvenderpar under vår registrering, da vi gikk i
land bare på de større øyene. Allikevel tror vi at kun et fåtall unngikk vår oppmerksomhet, og at det derfor er sannsynlig at bestanden er i nedgang.
Tjuvjo: Bestandsreduksjon er registrert i landet som helhet, og arten ble tatt inn i
rødlista som nær truet (NT) i 2006. I Karlsøyvær ser det imidlertid ut til å være en
stabil, men liten bestand.
Sildemåke: Den nordlige/baltiske underarten av sildemåke Larus fuscus fuscus har
opplevd en dramatisk bestandsreduksjon på i Trøndelag og Nord-Norge etter ca
1970. Den siste rødlista inkluderer ikke underarter, men i rødlista fra 1998 ble denne underarten karakterisert som direkte truet (E). I Karlsøyvær var det tidligere
mindre kolonier på Lågøya, Sørøya (Karlsøy) og Bestemorsholmen. I 2003 og
2004 ble arten sett på Lågøya, men hekking ble bare konstatert i 2004 med ett par.
Vi observerte kun ett individ i en stormåkekoloni på Kløftskjeret i Slovær.
Teist: Eldre opplysninger er sparsomme når det gjelder teist, men med bakgrunn i
registreringene til Midsund (1975) og NOF på 1990-tallet ser det ut til å være en
ganske betydelig nedgang i hekkebestandene i denne perioden. Teist er en vanskelig art både å få oversikt over og få gode tall på hekkebestanden for. Tellinger bør
utføres tidlig på morgenen, noe vi ikke gjorde i hele området. Samtidig er det normalt flere individer tilstede ved kolonien enn det er fugler som faktisk hekker.
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Figur 4.1. Antatt hekkende par med teist (NT) i Karlsøyvær registrert 19.-22. juni 2009.
Bestanden av teist synes å være i tilbakegang.

4.3

Mytende andefugl
Karlsøyvær har en betydning som myteområde for grågås og er noe viktigere som
førmyteområde for laksand. De eneste konkrete tallfestede opplysningene om my-
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teforekomster fra tidligere gjelder en telling fra fly i slutten av juli 1988 utført av
Viltforskningen ved Direktoratet for naturforvaltning. Det ble da registrert til sammen 29 ærfugl og 5 grågjess i Karlsøyvær; 24 ærfugl, 5 grågjess og 3 silender ved
Bjørnholman/Flatskjeret og 5 ærfugl ved Helløyskjeret.
I august 2009 ble det ikke registrert mytende ærfugl i Karlsøyvær. Omkring 150
grågjess gjennomførte trolig myting i området i 2009 (ca 100 ind. observert 19-21.
juni og 162 ind. 5. august). I 1988 ble det kun registrert 5 grågjess i mytetida. Det
er vanskelig å si noe om utvikling i antall mytende laksender og silender i området
basert på de to opptellingene.
Tabell 4.2. Registrerte myteforekomster av andefugl i Karlsøyvær naturreservat i 1988 og
2009.
DN Viltforskningen upubl.
1988

Larsen & Wergeland Krog 2009

Grågås
Ærfugl
Siland

5
29
3

156
15

Laksand

-

200-300

Art

4.4

Overvintrende sjøfugl
Det foreligger svært sparsomt med data om overvintrende sjøfugl/vannfugl i Karlsøyvær. Tellinger som dekket det aller meste av verneområdet ble utført i 1983
(Aandahl 1983) og i 1989 (NINA upubl.) (se Tabell 3.4). Siden det ikke er gjort
liknende tellinger senere, er det heller ikke mulig å si noe om utviklingstendenser.
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5

Endringer naturtyper/flora
Det er ikke kartlagt naturtyper i naturreservatet tidligere, men Elven m.fl. (1988)
undersøkte havstrandvegetasjonen på Karlsøya, Hjelløya, Dypingen og Kvitingen i
1986. Alle disse ble reinventert i 2009, men det er ikke mulig ut fra beskrivelsene i
Elven mf. (1988) å vurdere eventuelle endringer på disse lokalitetene.
Gjengroing av strandenger og sanddyneområder var tydelig på øyene sør i været,
hvor det ikke lenger beiter husdyr. Dette har medført endringer i floraens sammensetning, sannsynligvis med bortfall en del kulturbetingede og rødlistede arter som
for eksempel marinøkkel, brudespore og bakkesøte på noen lokaliteter – selv om
det ikke er konkrete eldre opplysninger som beviser dette.
For øvrig er det ikke indikasjoner på at det har skjedd større endringer i området.
Nye artsfunn skyldes helst at forekomstene ikke har blitt oppdaget tidligere, og der
hvor artene ble søkt etter ble alle tidligere registrerte rødlistearter og spesielle arter
gjenfunnet i 2009 (marinøkkel, brudespore og engmarihand på Hjelløya, brudespore og marinøkkel på Dypingen, lappmarihand, brudespore og marinøkkel på Kvitingen og marinøkkel på Karlsøya). Fjellnøkleblom ble ikke gjenfunnet på Karlsøya og Hjelløya, og marinøkkel ikke på Hjelløya (funn fra 1972), men artene kan
fortsatt finnes da disse øyene er store og ikke ble undersøkt fullstendig. Fjellnøkleblom ble til gjengjeld funnet på to øyer uten tidligere funn (Arøya og Dypingen),
og marinøkkel på ei øy uten tidligere funn (Langvågen).

Figur 6.1. Utgangersau på Karlsøya, et viktig bidrag til å holde landskapet åpent på øya og
bevare kystlynghei og naturbeitemark i hevd. Foto: Bjørn Harald Larsen.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2009:xx

– 64 –

Karlsøyvær naturreservat – naturtyper og fugl

6

Vurdering av bevaringsmål

6.1

Sjøpattedyr
Steinkobbe hadde tidligere både kaste- og hårfellingsplasser i Karlsøyvær (Bodø
Friluftsnemnd 1975), men arten ser ikke lenger ut til å benytte øygruppa i disse
periodene. Det er lite ferdsel i området, som også er skjermet for jakt, noe som
tilsier at det er næringssituasjonen som har endret seg, og som nå gjør at området
ikke lenger er attraktivt for dyrene. Bevaringsmål skal normalt knyttes opp mot
forekomst ved fredningstidspunktet. På sikt bør det være et mål at steinkobbe igjen
kaster unger i arkipelet, men pr i dag vurderes det ikke som relevant å sette et bevaringsmål – i og med at det ikke finnes en bestand i området.
Oter har en antatt relativt stor, men avtagende bestand i Karlsøyvær. Arten er i tilbakegang også i Norge for øvrig og kategorisert som sårbar på norsk rødliste. Det
må derfor være et mål å opprettholde bestanden minst på dagens nivå. Dette er viktig også for havørnbestanden i området, som profiterer på at oteren legger igjen
fiskerester på land, samt som konkurranse til mink.
Det finnes også mink i Karlsøyvær, og bestanden av denne innførte arten bør beskattes hardt og premieres for å hindre at den får ordentlig fotfeste i øygruppa, jf.
Johansen (2003, 2004). Den gjør stor skade i sjøfuglkolonier og en økende bestand
vil gjøre det nærmest umulig å oppnå bevaringsmålene for sjøfuglartene i området.

6.2

Fugl
Fokus når det gjeld fugl bør rettes mot sjøfuglarter i tilbakegang – slik som ærfugl
og nordlig sildemåke, og hekkende rødlistearter, dvs storspove, tjuvjo og teist. Det
foreslås som bevaringsmål å opprettholde bestandene av rødlistearter på 2009 nivå,
da det ikke foreligger gode nok data om bestandene på fredningstidspunktet. For
teist og storspove bør det vurderes et mål om økning i bestanden (sett i forhold til
bestand ved fredningstidspunktet som trolig lå noe over dagens). Når det gjelder
storspove må bevaringsmålet knyttes opp mot bedre hevd av innmarksarealer på
Karlsøya særlig. For ærfugl bør bevaringsmålet være en kraftig økning i bestanden,
med bestandsnivå som på fredningstidspunktet – i størrelsesorden 100-200 par.
Fiskemåke og rødnebbterne er to andre sjøfuglarter som viser tilbakegang i øygruppa, og for disse bør også bevaringsmålet være noe høyere enn dagens bestand,
og det foreslås minimum 20 par for begge artene. Når det gjelder toppskarv foreslås det et bevaringsmål med opprettholdelse av bestanden på 2009 nivå (trolig
stabil bestand de siste 30-35 årene).
For havørn vil opprettholdelse av dagens bestand være tilstrekkelig til å ha en livskraftig bestand av arten i området, og det foreslås som bevaringsmål at bestanden
minst skal være på 2009 nivå. Det kan likevel forventes en økning i bestanden i
takt med utvikling for øvrig i Norge.
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6.3

Naturtyper og rødlistede karplanter
For naturtyper bør tilstand og sårbarhet vurderes for hver enkelt lokalitet. Mål utformes basert på avgrensning av lokaliteter og eventuelle tilrådinger om skjøtsel og
hensyn.
Det er aktuelt også å trekke fram rødlistede enkeltarter som engmarihand, fjellnøkleblom, brudespore og marinøkkel, samt andre interessante arter som lappmarihand
og taglstarr. Mål må utformes basert på kjent forekomst i området. For mange av
rødlisteartene vil bevaringsmålene måtte knyttes opp mot endringer i bruk, med
gjeninnføring av beite på flere øyer.
Naturbeitemark/beitet kystlynghei/beitet strandeng: Arealet med ugjødslet beitemark og beitet kystlynghei skal minst opprettholdes på 2009-nivå. Gjenopptaking
av beite prioriteres på Dypingen, Hjelløya og Engøya i Fjærvær. Virkemidler: Tilskudd til beiting (transport av dyr, gjerding mv).
Slåttemark: Slåtteenga på det nordre bruket på Karlsøya bør slås minst hvert 3. år
og etterbeites med sau. Enga skal ikke gjødsles. Virkemidler: Tilskuddsordninger
over Landbruksdepartementets budsjett.
Rødlistearter:
Engmarihand: Rikmyra sørøst på Hjelløya skal ha en populasjon på mer enn 100
blomstrende individer. Rikmyra på Nordøya skal ha minst 5 blomstrende individer
av arten.
Brudespore: Alle naturtypelokalitetene med arten registrert skal ha livskraftige
populasjoner.
Marinøkkel: Alle de store øyene i Karlsøyvær skal ha livskraftige populasjoner av
arten.
Fjellnøkleblom: På Arøya og Dypingen skal det være over 50 individer av arten.

6.4

Oppfølging av bevaringsmål
For å evaluere tilstanden i verneområdet og måle areal av naturtyper og populasjoner av arter opp mot bevaringsmålene, bør det utarbeides et overvåkingsprogram
for verneområdet. Dette bør som minimum inneholde en kartlegging av hekkende
sjøfugl og våtmarksfugl hvert 5. år, samt en kartlegging av naturtyper med populasjonstelling av rødlistearter med samme hyppighet.
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Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i
1988. Firmaets hovedformål er å tilby
miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsområdet omfatter blant annet:

•

Kartlegging av biologisk mangfold

•

Konsekvensanalyser for ulike tema,
blant annet: Naturmiljø, landskap,
friluftsliv, reiseliv og landbruk

•

Utarbeiding av forvaltningsplaner for
verneområder

•

Utarbeiding av kart
(illustrasjonskart og GIS)

•

FoU-virksomhet

•

Foredragsvirksomhet

Hovedadresse:
Prestegårdsveien 27
6630 Tingvoll
Telefon: Se hjemmeside
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984 494 068 MVA
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