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Oppsynsrapport 
Sjøfugloppsynet i Vest-Agder 2003 

 
Runar Jåbekk 

NOF avd. Vest-Agder 

 

 

Denne rapporten oppsummerer aktiviteten knyttet til registreringer og oppsyn utført av 

NOF avd. Vest-Agder i sjøfuglreservatene i Vest-Agder i år 2001.  NOF avd. Vest-Agder 

har nå hatt ansvaret for oppsynet i samtlige kommuner unntatt Søgne siden 1996.  

Rapporten følger for en stor del malen fra tidligere år.    Detaljene omkring de enkelte 

reservater er  presentert kommunevis. 

 

 

Generelt 

 
Oppsynet i sjøfuglreservatene i Vest-Agder fulgte i hovedsak samme opplegg som de 

foregående år.  Fortsatt er 17 personer med i oppsynskorpset, der ca halvparten av disse gjør det 

meste av jobben.  Totalt ble det foretatt betydelig flere oppsynsturer enn det planlagte minimum 

(se tabell nr. 1).  Mange av reservatene ble i tillegg besøkt flere ganger etter at 

ilandstigningsforbudet var over. 
 

I samtlige reservater ble antall hekkende par registrert.  Enkelte steder ble det utført nøyaktige 

reirtellinger, mens det i andre reservater ble gjort et anslag over hekkebestanden av de enkelte 

arter.  I de fleste reservater ble også hekkesuksessen registrert. 

 

Det er vanskelig å si noe generelt om hekkebestanden i 2003.  Generelt synes de fleste arter å ha 

hatt et rimelig godt år helt øst og helt vest i fylket.  Sildemåkene i den østlige delen av Mandal 

kommune har fortsatt sin dramatiske tilbakegang.  I dette området hekket det ca 6.000 

sildemåker rundt 1990.  I dag er det bare 2-300 par igjen.  Makrellternen hadde også et 

katastrofalt år i midtfylket.  I Mandal og Lindesnes kommuner hekket kun et fåtall par, og knapt 

en eneste unge kom på vingene.  I Kristiansand, Søgne og vest for Lindesnes var situasjonen 

langt lysere for denne arten. 

 

Et interessant innslag var storskarven, som hekket på Rauna i år.  Dette er første hekkefunn av 

denne arten i Vest-Agder, og det blir spennende å følge utviklingen videre 
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Tabell nr. 1.  Antall besøk og brudd på vernebestemmelsene i de enkelte reservater.  Antall 

planlagte besøk vises i parentes.  For eksempel betyr 9(8) + 1 at det var 9 besøk i reservatet 

mellom 15.04 og 15.07, pluss 1 besøk etter 15.07, mens det var planlagt 8 besøk. 

 

Reservat Antall besøk Brudd på bestemmelsene 

   

Brattholmen 3 (3)  

Revsund 4 (3)  

Gåseholmen og Slettholmen 8 (3)  1 

Terneholmen og Grønningen 7 (7)  1 

Oksø 4 (3)   

Skjede 4 (3)  

   

Valløy 7 (7) + 1 2 

Søndre Eggvær 7 (7) + 2  

Kjellingen 7 (7) + 2  

Skjøringen 5 (7) + 2 1 

Store Vengelsholmen 6 (7)  1 

Slettingen 8 (7) + 1 2 

Skottholmen 12 (7) + 3  

Bjørnen 10 (7) + 4  

Klovholmene 19 (7) + 6 2 

Hjorten 8 (7) + 4 1 

   

Hummerholmen 8 (7) + 1 1 

Olavskjæret 6 (7)   

Udvaare 5 (7) + 1 1 

Agneskjæret 6 (7)  

Småskjærene 2 (2) 1 

Guleholmene 2 (2)  

   

Markøy 6 (3) + 2 1 

   

Terneholmen 6 (4) + 1  

Jakobs-, Lille- og 

Rundholmen 

12 (3) + 3  

Skydskjær 12 (3) + 1  

Rauna 8 (10) + 4 (1) 

   

Raudholmane 3 (3)  

Svineholmane 3 (3)  

   

Totalt 198(152) + 38 15 (+1) 

 



 3 

 

 

 

Brudd på vernebestemmelsene 

 
Som det framgår av tabell nr. 1 ble det i år 2001 registrert totalt 15 brudd på 

vernebestemmelsene.  Dette er på omtrent samme nivå som foregående år.   Det er ingenting 

som tyder på at brudd på vernebestemmelsene har hatt vesentlig innvirkning på hekkeresultatet 

i de aktuelle reservatene.  De enkelte brudd på vernebestemmelsene nevnes under 

gjennomgangen av de enkelte reservater.   

 

Etter at ilandstigningsforbudet er over 15. juli ble det som det framgår av tabell nr. 1 gjort 35 

besøk i reservatene.  Det ble i den forbindelse registrert folk i land ved 14 tilfeller. 
 

 

Kristiansand kommune 

 
Brattholmen: 

Reservatet ble besøkt 3 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  Alle skilt var i orden, og ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert. 

 

Hekkebestand (reirtelling):  

Gråhegre 10 

    Sildemåke 11 

    Gråmåke 3 

    Svartbak 2 

Bestanden av sildemåke er dramatisk redusert, da det for få år siden hekket flere hundre par her.   

 

Revsund: 

Reservatet ble besøkt 4 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  Alle skilt var i orden, og ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.  Reservatet ligger nært opp til hyttefeltet i Sodefjed, og 

båttrafikk går helt opp til land i reservatet (tillatt i dette reservatet).  Vaktmesteren i hyttefeltet, 

som bor her fast, er flink til å passe på reservatet. 

 

Hekkebestand (individtelling-anslått antall par): 

    Fiskemåke 20 

    Makrellterne 0 

Det er flere år siden det har vært hekking av makrellterne på denne tidligere store og faste 

ternekolonien. 

 

Gåseholmen og Slettholmen: 

Reservatet ble besøkt 8 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  Alle skilt var i orden.  19.05 kl. 

18.20 lå en 14 fots Askeladden (reg.nr. KAS 338) ved Gåsholmen.  To gutter var i land for å 

sløye fisk.  Sa de ikke visste det var reservat, selv om de satt 4 m fra nærmeste skilt! 

 

Hekkebestand var omtrent som de foregående årene. 
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Terneholmen og Grønningen: 

Reservatet ble besøkt 7 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  25.05 kl 10.00 legger en dykkerbåt 

fra PRODYKK (reg.nr. KAQ 897) seg ved tTerneholmen.Alt tyder på organisert dykking.  

Båten blir bortvist.  Det foregår stadig småovertredelser av ferdselsforbudet i nærheten av fyret.  

Har likevel inntrykk av at ”hyttevaktene” prøver å informere de besøkende om ferdselsreglene. 

 

Hekkebestand (reirtelling fiskemåke, ellers individtelling-anslått antall par): 

    Tjeld 2 

    Fiskemåke 41 

    Sildemåke 100 

    Gråmåke 20 

    Svartbak 5 

Det ser ut til at sildemåkene begynner å spre seg fra hovedkolonien øst på holmen, og ut i 

fiskemåkekolonien.  Brukbar produksjon hos sildemåkene, og også fiskemåkene fikk mange 

unger på vingene. 

  

Oksøy: 

Reservatet ble besøkt 4 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  Ingen brudd på vernebestemmelsene 

ble registrert.  Fyrbetjeningen på Oksøy holder et visst oppsyn med folk som går i land, og viser 

bort personer som bryter ferdselsforbudet. 

 

Hekkebestand:  Som tidligere.  God bestand av sildemåke, men ingen opptellinger foretatt.  

God produksjon.  Også god produksjon hos gråmåke. 

 

Skjede: 

Reservatet ble besøkt 4 ganger i tidsrommet 15.04-15.07.  Alle skilt var i orden, og ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert. 

 

Hekkebestand omtrent som foregående år.  Sildemåka inntar en stadig mer dominerende plass 

på denne tidligere fiskemåke-kolonien. 

 

 

Søgne kommune 

 

Som nevnt innledningsvis  dekker ikke vårt oppsyn Søgne kommune.  Den 19.07 var vi likevel 

en runde innom samtlige reservater i kommunen, hovedsakelig for å sjekke produksjonen.  

Følgende ble registrert: 

 

Songvår:  Det hadde vært mye sildemåkeunger på Kubbøy og Hellersøy, men nå var det helt 

tomt på Kubbøy (sjekket svært nøye, og ikke èn unge funnet), og kun ca 20 unger på 

Hellersøya.  På selve Songvår var det tydeligvis et par titalls sildemåke-par, men produksjonen 

ble ikke sjekket.  Flere småflokker med grågjess tyder på brukbar produksjon i området.  1 

tyvjo ble observert på Hellersøya, men hekking ikke konstatert. 

 

Store Lyngholmen:  Også her hadde det tydeligvis vært bra med sildemåkeunger tidligere.  

29.5 ble det talt 744 reir av sildemåke.  Nå var det ganske mye døde unger, og totalt ble det 

registrert 40-50 sildemåkeunger og ca 10 gråmåkeunger på holmen. 
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Herøya:  Denne ble ikke sjekket like grundig som de andre koloniene, men trolig var der ikke 

mer enn noen titalls sildemåkeunger og 10-20 gråmåkeunger igjen på øya.  Bestanden synes å 

være en del redusert de sioste 10 årene. 

 

 

Mandal kommune 
 

Valløy: 

Reservatet ble besøkt 8 ganger i tidsrommet 24.05 til 30.07.  Vi var i land 5 ganger. 

 

2 brudd på vernebestemmelsene ble registrert.  Begge tilfeller dreide seg om folk som hadde 

fortøyd i ”havna” på østsiden.  Ved alle tilfellene beklaget båteierne dette, og forklarte besøket 

med at det ”jo ikke var noen fugler her”.  Dette var for så vidt riktig, selv om området tidvis er 

et viktig oppvekstområde for ærfugl og av og til grågås og gravand.  Båteierne ble grundig 

informert om dette, og forlot området.  Alle skilt OK. 

 

Hekking: 

Grågås:   Flere voksne og kull ble sett på øya.  Sannsynligvis hekket 5-10 par. 

Ærfugl:   Stor hekkebestand, og mange kull så ut til å bli flyvedyktige. 

Siland:   Min. 3 kull registrert.  Uvisst om unger kom på vingene. 

Tjeld:    3-4 par hekket. 

Fiskemåke:   5 par hekket spredt i området. 

Sildemåke:   Anslått ca 50 par.  Dette er en kraftig nedgang siden slutten av 80-tallet (800 

par).  Svært dårlig produksjon, og trolig kom ingen unger på vingene. 

Gråmåke: Ca 10 par hekket, vesentlig på Valløytaklene.  Brukbar produksjon. 

Svartbak: 10-15 par hekket.  Variabel produksjon. 

 

Kjellingen: 

Reservatet ble besøkt 9 ganger i tidsrommet 24.05 til 30.07.  Vi var i land 2 ganger.  Ingen 

brudd på vernebestemmelsene ble registrert.  Alle skilt OK. 

 

Hekking: 

 

   Kjellingen  Storskjær  Nordreskjær 

Grågås   1 kull   1 kull 

Ærfugl   7 reir   5 reir   2 reir 

Tjeld   1 par 

Fiskemåke  2 reir 

Sildemåke  11 reir   3 reir   15 reir 

Gråmåke  3 reir      7 reir 

Svartbak  5 reir   1 reir   1 reir 

 

Dårlig produksjon hos samtlige måker, og kun noen få unger av svartbak og gråmåker kom på 

vingene.  Den vestre toppen av Nordreskjær blir brukt som sitteplass for oversomrende 

storskarv, og maks 27 ind. ble registret her 25.6. 
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Søndre Eggvær: 

Reservatet ble besøkt 9 ganger i tidsrommet 24.05 til 30.07.  Vi var i land 1 gang, og ingen 

brudd på vernebestemmelsene ble registrert.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Grågås:   1 kull  

Tjeld:   1-2 par hekket. 

Sildemåke: Anslått ca 30 par.  Tilsynelatende dårlig produksjon. 

Gråmåke: 1-2 par. 

Svartbak: 4 par. 

 

Skjøringen: 

Reservatet ble besøkt 7 ganger i tidsrommet 16.05 til 30.07.  Vi var i land 2 ganger.  Ett brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert, da 3 personer ble registrert ytterst i reservatet 25.6.  De 

mente de ikke hadde sett noe skilt.  Som vanlig ble det ikke registrert hekkende fugler i 

reservatet.  Det har så godt som ikke hekket sjøfugl i reservatet etter at det ble opprettet.  Det 

sedvanlige paret med tyvjo hekket på nordre del av holmen (utenfor reservatet). 

 

Store Vengelsholmen: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger i tidsrommet 16.05 til 30.07.  Vi var i land 4 ganger.  Ett brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert, nemlig en gjeng med festglade ungdommer på kvelden 

23.06.  De ble bortvist.  Ett av skiltene på østsiden er nesten uleselig, og bør byttes ut. 

 

Hekking: 

Grågås:   Flere kull og voksne fugler registrert gjennom sesongen.  I slutten av juli ble ca 

40 fugler sett i området.  Sannsynligvis hekker bortimot 10 par på holmen. 

Ærfugl: Brukbar hekkebestand, med tilsynelatende god ungeproduksjon. 

Tjeld: 2 par hekket. 

Fiskemåke: 4 par hekket, men fikk neppe fram unger. 

Sildemåke: Anslått max. 10 par!  Dette er en kraftig tilbakegang fra de vel 2.000 parene som 

hekket her for ca 10 år siden.  Ingen ungeproduksjon. 

Gråmåke: Ca 10 par hekket helt i sør-øst.  Noen unger kom i hvert fall på vingene. 

Svartbak: Ca 10 par hekket.  Også disse hadde dårlig suksess, med få flyvedyktige unger. 

 

Slettingen: 

Reservatet ble besøkt 9 ganger i tidsrommet 16.05 til 30.07.  Vi var i land 3 ganger.  2 brudd på 

vernebestemmelsene ble registrert.  Begge tilfellene dreier seg om ferske bålrester/engangsgrill 

i ”havna” på Store Slettingen. 

 

Hekking: 

Grågås: Min. 2 par 

Ærfugl: Anslått ca 25 hekkende par.   

Tjeld: 4 par hekket. 

Fiskemåke: 5 reir, men ingen unger på vingene. 

Sildemåke: Totalt 120 reir, som er en liten oppgang fra de dårligste årene på slutten av 90-

tallet, men litt dårligere enn de to siste sesongene.  Likevel er det bare en liten 

del av de ca. 1000 parene som hekket på slutten av 80-tallet.  Hekkesuksessen 

var dårlig i 2003, og kun noen få unger kom på vingene.  De aller fleste parene 

hekker nå på Lille Slettingen. 
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Gråmåke: 76 reir, hovedsakelig på Store Slettingen.  Den nyetablerte kolonien helt vest på 

Store Slettingen øker stadig, og ungeproduksjonen var også meget god. 

Svartbak: 10 reir.  Relativt dårlig hekkesuksess. 

 

Bjørnen: 

Reservatet ble besøkt 14 ganger i perioden 10.05 til 30.07. Vi var i land 2 ganger.  Ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Ærfugl: 2 reir. 

Tjeld:  1 par hekket. 

Sildemåke: Ca 45 par.  Dårlig hekkesuksess, og ca 10 unger kom på vingene. 

Gråmåke: Ca 25 par fikk ca 50 unger på vingene. 

Svartbak: 1 par fikk 1 unge på vingene. 

 

 

Hjorten: 

Reservatet ble besøkt 12 ganger i tidsrommet 20.05 til 30.07.  Vi var i land 2 ganger.  Ett brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.  30.06 ble det obs. minst 2 personer i land i kikkert fra 

Klovholmen.  Disse var forsvunnet da vi ankom holmen en tid senere.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Grågås:   4 par ruget.  Hekkesuksess uviss. 

Ærfugl: Ca 30 reir. 

Siland:  2 reir. 

Tjeld:  2 par. 

Sildemåke: Ca 90 par hekket.  Relativt dårlig hekkesuksess, og ca 10 unger kom på vingene. 

Gråmåke: Ca 10 par fikk fram ca 10 unger. 

Svartbak: 21 par. Svært dårlig hekkesuksess, og kun 6 unger kom på vingene. 

 

Klovholmene: 

Reservatet ble besøkt 25 ganger i tidsrommet 12.05 til 30.07.  Vi var i land 3 ganger.  2 brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.   I begynnelsen av juli ble det ved to anledninger 

oppdaget folk som plukket krabber fra båt på holmene.  Begge gangene unnskyldte de seg med 

at de ikke visste at holmen var reservat.  Dette kan nok være rimelig, da det ikke er lett å se 

skilter i mørket.  Måkene hekker også såpass langt unna sjøen at de ikke forstyrres av dette.  

Alle skilter OK. 

 

Hekking: 

Ærfugl: Ca 15 par hekker. 

Tjeld:  1 par hekket. 

Fiskemåke: 4 par fikk neppe fram flyvedyktige unger. 

Sildemåke: Ca 200 par (50 på østre og 150 på vestre).  Hekkesuksessen var brukbar på 

vestre, med ca hundre unger på vingene.  Kun 5-10 unger på vingene på østre. 

Gråmåke: Ca 50 par (20 på østre og 30 på vestre) fikk omtrent 50 unger på vingene. 

Svartbak: 8 reir (3 på østre og 5 på vestre).  Ingen unger kom på vingene. 

 

 

 

 



 8 

Lindesnes kommune 

 
Hummerholmen: 

Reservatet ble besøkt 9 ganger i tidsrommet 29.05 til 24.07.  Vi var i land 2 ganger.  1 brudd på 

vernebestemmelsene ble registrert.  30.06. ble det funnet ferske bålrester og søppel på 

nordøstsiden av holmen.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Ærfugl: 57reir. 

Sildemåke: Ca 50 par fikk fram ca 20unger. 

Gråmåke: Ca 30 par hekket.  Relativt dårlig hekkesuksess. 

Svartbak: 6 par hekket.  Kun 4 unger kom på vingene. 

 

Olavskjæret: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger i tidsrommet 29.05 til 13.07.  Vi var i land 1 gang.  Ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Ærfugl: 3 reir. 

Gråmåke: 1 par fikk fram 1 unge. 

Svartbak: 6 reir. Totalt 8 unger på vingene. 

 

Udvaare: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger i perioden 29.05 til 24.07.  Vi var i land 3 ganger.  Ett brudd på 

vernebestemmelsene ble registrert.  30.06. var det folk i land på sørvestsiden av øya.  Det var 

ikke mulig å se noe skilt fra der båten var fortøyd.  Det viste seg at familien hadde et 

båtsportkart der Udvaare ikke var markert som reservat (samtlige andre reservater så ut til å 

være det).  Dette bør sjekkes opp.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Grågås: 3-4 par hekker sannsynligvis.  

Ærfugl: Hekker tallrikt, uten at tellinger/anslag er gjort.  Antall kull rundt øya, og avstand 

til nærmeste øyer tilsier at minst 100 par hekker. 

Tjeld: 4-5 par hekker. 

Fiskemåke: Min. 6 par hekket.  Ingen unger produsert. 

Sildemåke: Ca 30 par fikk fram minimalt med unger. 

Gråmåke: Ca 10 par.  Produksjonen uviss. 

Svartbak: 15-20 par hekker.  Så ut til å være brukbar produksjon, og minimum 20 unger 

kom på vingene 

 

Agneskjæret: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger i tidsrommet 29.05 til 13.07.  Vi var i land 2 ganger.  1 brudd på 

vernebestemmelsene ble registrert.  Et umerket garn (sannsynligvis ulivlig ørretgarn)var festet 

på nordenden av holmen 30.06.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Grågås:   2 reir.  Hekkesuksess uviss, men relativt mye møkk ble registrert 13.07. 

Stokkand: 1 kull. 

Ærfugl: Ca 20 reir.  Mange store kull ble observert rundt øya utover i sesongen. 

Tjeld:  3 par hekket. 
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Sildemåke: 67 reir.  Ca 50 unger så ut til å komme på vingene. 

Gråmåke: 187 reir.  Meget bra produksjon, og flere hundre unger kom på vingene. 

Svartbak: 12 reir.  Ca 15 unger produsert. 

 

Småskjærene: 

Reservatet ble besøkt 2 ganger i tidsrommet 29.05 til 30.06.  Vi var i land 1 gang.  Ett brudd på 

vernebestenmmelsene ble registrert, da en båt kjærte 3-4 meter fra land 30.06.  Skilt OK. 

 

Hekking: 

Makrellterne: 4 par fikk fram 5 unger. 

Fiskemåke: 14 par fikk fram ca 20 unger. 

Gråmåke: 1 par fikk fram 2 unger. 

Svartbak: 3 par fikk fram 7 unger. 

 

Dette er det beste hekkeresultat på holmene siden 1988. 

 

Guleholmene: 

Reservatet ble besøkt 2 ganger i tidsrommet 29.05 til 30.06.  Vi var i land 1 gang.  Ingen brudd 

på vernebestemmelsene ble registrert.  Skilt OK.  Reservatet blir passet godt på av befolkningen 

i Lillehavn. 

 

Hekking: 

Svartbak:   16 par fikk 12 unger på vingene. 

 

Svartbaken ser nå ut til å ha tatt helt over på denne tidligere makrellterne- og 

fiskemåkekolonien. 

 

 

Lyngdal kommune 
 

Markøy: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger fra 16.05. til 11.07.,  reservatet ble også besøkt en gang etter at 

ilandstigningsforbudet ble opphevet (06.08.) for å følge opp hekkesuksessen til havhestene.  Vi 

var i land ved hele 6 av besøkene. 

 

2 voksne sildemåker ble funnet døde den 06.08., de var skutt med hagle. (Hagl i bein, vinger og 

bryst.)  Fuglene var helt ferske og blodige.  Ferske fotspor i gresset indikerte også at fuglene 

måtte ha blitt skutt samme ettermiddag som vi var på land. Gjerningsmannen var imidlertid 

forsvunnet fra øya. 

 

Skiltet mot vest ble bøyd ned av stormen i 2000.  Dette har nå brukket helt av og forsvunnet.  

Skiltet er fortsatt ikke satt opp igjen. 

 

Hekking: Sjøfuglbestanden ble registrert og fulgt opp gjennom hekkesesongen: 

Havhest: 20 par satt i kolonien, 14 av parene ruget, minst 10 hadde egg.  Den 06.08 

var det store unger i 5 av reirene, disse ble ringmerket.  Dette er ganske bra 

hekkesuksess til denne arten å være. 

Grågås: Et par varslet sterkt ved besøket den 29.05.  To dager tidligere ble det 

observert 3 voksne fugler.  Kull ble ikke observert. 
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Ærfugl: Et kull ble observert i reservatet den 15.06.  Det ble ikke funnet reir i år, 

men reservatet er stort og det var kun fjellene med måke-/havhestkolonier 

som ble nøye undersøkt. 

Tjeld: 1 par holdt seg i reservatet i mai, men forsvant siden. 

Sildemåke: 15 par hekket.  Kun 2 ungfugler ble registrert, men det kan ha vokst opp 

flere. 

Gråmåke: Omtrent 265 par hekket. Minst 125 store unger / ungfugl ble registrert den 

05.07. (85 ble ringmerket)  Dette tydet på middels hekkesuksess. 

Svartbak: Omtrent 20 par hekket. 4 store unger / ungfugler ble ringmerket den 05.07. 

og dette er et minimumsanslag på antall flyvedyktige ungfugl. 

 

 

Farsund kommune 
 

Rauna: 

Reservatet ble besøkt 8 ganger i tidsrommet 19.04 til 15.07., i tillegg ble reservatet besøkt 4 

ganger etter ilandstigningsforbudet var over (19.07 - 09.08). Ved 8 av disse besøkene var vi i 

land på øya.   

 

For tredje året på rad ble det ikke ble registrert noen brudd på vernebestemmelsene eller 

uregelmessigheter i dette reservatet i hekkesesongen.  Det kan imidlertid kommenteres at det 

ved et besøk i september ble funnet ferske haglepatroner, dette er utenfor lovlig jakttid som 

starter 1. oktober på Rauna. 

 

Hekking:  Sjøfuglbestanden ble registrert og fulgt opp gjennom hekkesesongen: 

Storskarv: Hekking av denne arten ble registrert for første gang i reservatet og i Vest-

Agder.  7 par hekket og hadde i alt 15 egg.  Alle reirene klekte og mellom 

9 og 11 unger ble trolig flyveferdige.   

Gravand: 2 kull oppholdt seg i reservatet og fikk 2 + 14 unger på vingene.  Det ble 

ikke funnet reir og kullene er sannsynligvis klekt ut på fastlandet. 

Brunnakke: En hunn lettet fra reir under reirtelling 08.06.  Selve reiret ble ikke funnet 

og kull ble heller ikke observert senere.  Hekkingen har derfor trolig vært 

mislykket 

Ærfugl: 320 reir ble funnet 08.06. Den 19.04. var det hele 490 voksne hanner + 227 

voksne hunner + 36 unge hanner på land eller i umiddelbar nærhet til 

reservatet. Svært god hekkesuksess også dette året:  På det meste ble 

minimum 389 unger observert langs Listastrendene, storparten av disse er 

klekket ut på Rauna.  Av disse ble trolig minst 249 unger flyvedyktige. 

Tjeld: Kun 3 reir ble funnet, men omkring 12 par så ut til å være etablert i 

reservatet. Et par fikk frem 2 flyvedyktige unger, resten av parene hadde 

mislykket hekking. Tjelden er svært utsatt for predasjon fra de hekkende 

stormåkene. 

Sandlo: Av 2 par som holdt seg i reservatet den 08.06. hadde et par tydelig 

hekkeadferd.  Senere forsvant paret, så hekkingen må ha vært mislykket. 

Fiskemåke: Enda en ny bunnrekord i år, kun 32 hekkende par. Ingen unger vokste opp.  

Eggene / ungene ble predert av de mange stormåkene som hekker i 

reservatet. 

Sildemåke: Bestanden ble anslått til omkring 3240 hekkende par, basert på reirtelling.  

Hekkesuksessen var middels: På det meste ble det tellet 927 ungfugl i 
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reservatet.  På dette tidspunktet (07.08) hadde imidlertid allerede en del 

ungfugl forlatt kolonien så anslaget på antall flyveferdige ungfugl ble i år 

på 1000-1500 individer.  Den største dødelighetsårsaken når ungene er 

store ser ut til å være predasjon av svartbak.  Det ble observert at 

svartbaken drepte sildemåkeunger som var helt oppe i nesten flyvedyktig 

alder. 

Gråmåke:  Bestanden ble anslått til omkring 300 hekkende par, basert på reirtelling av 

stormåkene. Hekkesuksessen var også i år bra.  Antallet ungfugl på 

vingene er usikkert, men ble estimert til minst 200-300 individer. 

Svartbak: 32 par hekket, basert på telling av par.  Hekkesuksessen var bra, de fleste 

parene så ut til å få en eller flere unger på vingene. 

Rødnebbterne: 4 par ruget på reir den 29.06.  Ved neste besøk 15.07 var det kun 2 par 

igjen.  1 par hadde fremdeles en halvstor unge i behold den 19.07.  Ved 

neste besøk 25.07. var også denne borte, trolig predert av stormåker.   

 

Det stod et skilt på nordøstre del av øya tidligere, dette burde vært satt opp igjen.  Ellers er det 

kun to skilt i reservatet, disse var i orden. 

 

Terneholmen: 

Reservatet ble besøkt 6 ganger fra 17.04 til 25.06,  i tillegg ble reservatet besøkt 1 gang etter 

ilandstigningsforbudet var over (19.07.).  2 ganger var vi på land i reservatet.  

 

Ingen uregelmessigheter eller brudd på vernebestemmelsene ble registrert og alle skilt var i 

orden. 

 

Hekking: Sjøfuglbestanden ble registrert og fulgt opp gjennom hekkesesongen: 

Knoppsvane: 1 par ruget.  Kull ble ikke observert. 

Kanadagås: 1 par fikk klekket frem 4 unger.  3 av disse vokste opp. 

Siland: Det ble funnet 5 reir i reservatet den 22.05. Alle var imidlertid ødelagte, 4 

av mink og 1 av måker eller kråker.  2 av hunnene la imidlertid om og reir 

med 9+9 egg ble funnet den 25.06.  Hvordan det gikk med disse to kullene 

er usikkert. 

Tjeld: 1 par hekket, reir m/3 egg funnet den 22.05.  Hekkingen var mislykket.  

Fiskemåke: Andre år på rad uten hekking. 

Sildemåke: 11 par hekket, alle hadde reir den 22.05.  Den 25.06. var det kun et kull 

med 2 halvstore unger + et omlagt reir igjen.  Sansynligvis ble det ikke 

produsert flyvedyktig avkom i år. 

Gråmåke: 94 par hekket. Allerede 22.05 så det ut til å bli et dårlig år, da kullene var 

små og det var mange tomme reir og minkespiste egg.  Det ble også funnet 

4-5 minkespiste voksne gråmåker.  Den 25.06. var det kun 4 store unger i 

reservatet + 4 omlagte reir.  Bortsett fra en vinge av en ungfugl som var 

minkespist ble det ikke funnet døde unger eller eggeskall.  Det er derfor 

lite trolig at minken har rasert hele kolonien.  Predasjon fra hubro 

(fjærfunn den 22.05.) og/eller matmangel er en mer sannsynlig årsak.  Det 

ble ikke registrert ungfugl i det hele tatt på lokaliteten. 

Svartbak: Hele 8 par hekket, alle hadde reir m/egg den 22.05. Kun et omlagt reir var 

igjen den 25.06.  Trolig ble det ikke produsert flyvedyktig avkom. 
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Skydskjær: 

Reservatet ble besøkt 12 ganger i tidsrommet 19.04 til 07.07., i tillegg ble reservatet besøkt 1 

gang etter ilandstigningsforbudet var over. (16.07.) 3 ganger var vi på land. 

 

Ingen brudd på vernebestemmelsene ble registrert og alle skiltene var i orden. 

  

Hekking: Hele 4 ærfuglreir på skjæret i år.  Ruging og klekking så ut til å forløpe normalt for 

denne arten.  Et par svartbak hekket og fikk hele kullet på 3 unger på vingene.  Et tjeldpar og et 

fiskemåkepar holdt seg i perioder men gikk ikke til hekking. 

 

Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen: 

Reservatet ble besøkt 12 ganger fra 09.05 til 11.07, reservatet ble også besøkt 1 gang like før 

ilandstigningsforbudet trådte i kraft (13.04.) og 3 ganger etter at ilandstigningsforbudet ble 

opphevet. (18.07. – 01.08.). Vi var i land 1 gang på Jakobsholmen og 2 ganger på Rundholmen.  

Sjøfuglbestanden ble imidlertid hovedsakelig registrert fra båt. 

 

Ingen brudd på vernebestemmelsene ble registrert og alle skiltene var i orden. Naboene er gode 

til å passe på i dette reservatet.   

 

Hekking: Sjøfuglbestanden ble registrert og fulgt opp gjennom hekkesesongen: 

Siland: Minst 1 par holdt seg fast i området mai-juni.  Et kull med 2 forholdsvis 

store unger ble observert i reservatet den 21.06. 

Tjeld: 2 par hekket.  Begge kullene klekte, men det var kun paret på Lilleholmen 

som fikk ungene på vingene.  (2 ungfugl) 

Fiskemåker: 11 par hekket.  6 par fikk frem halvstore unger, men til slutt så det ut til at 

kun en ungfugl kom på vingene.  Dødsårsak ble kun faststått for en unge, 

den var hakket i hodet. 

Sildemåke: 1 par hekket og fikk frem 3 ungfugl. 

Gråmåke: 7 par hekket.  Minst 5 kull vokste opp. (Disse 5 parene fikk frem 10 

ungfugl) 

Svartbak: 1 par hekket og fikk frem 1 ungfugl. 

Makrellterne: 3 par hekket på Rundholmen, 6 store unger klarte seg frem til 18.07.  Ved 

neste besøk den 23.07. var det imidlertid kun 2 ungfugl i reservatet,  resten 

må ha blitt predert.  

 

 

Flekkefjord kommune 
 

Raudholmane: 

Reservatet ble besøkt 3 ganger i tidrommet 01.06. til 28.06.  Ved et av disse besøkene (28.06.) 

var vi i land på de to holmene, de andre observasjonene ble kun gjort fra Abelsnes brygge.   

 

Ingen uregelmessigheter eller brudd på vernebestemmelsene ble registrert. 

 

Hekkebestand:   

Bestandsestimatene er basert på en rask reirtelling utført 28.06.  Da dette var svært sent i 

hekkesesongen er det mulig at enkelte hekkefugler kan ha forlatt kolonien p.g.a. mislykket 

hekking.  Bl.a. var det hele 24 individer (12 par) makrellterne på det lille skjæret like nord for 

reservatet, her var det også 5 omlagte reir og 2 sparkegroper.  Det er meget mulig at disse 
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ternene først har forsøkt å hekke i reservatet, men har blitt fortrengt av alle de hekkende 

stormåkene.  

Ærfugl:  2 klekte reir ble funnet på Søndre holme. 

Tjeld: 1 par holdt seg på Søndre holme, men oppførselen tydet på at hekkingen var 

mislykket. 

Fiskemåke: 1 par varslet litt på Søndre holme 28.06, men unger ble ikke observert.  

Tidligere obs. av større antall 01.06. og 07.06. kan ha vært forveksling med 

gråmåke. 

Sildemåke: 1-2 par til stede på Søndre holme. 

Gråmåke: Av 43 stormåkereir (4 m/egg + 39 tomme / klekte) på Søndre holme var ca. 

40 gråmåke.  Det var mange store unger i kolonien så hekkesuksessen antaes 

å ha vært god. 

Svartbak: 2 par til stede på Søndre holme. 

Makrellterne: 1 par varslet på Søndre holme og hadde reir med 3 nyklekkte unger.  I tillegg 

ble det funnet et skydd reir med 3 egg på denne holmen.  På nordre holme 

varslet et par, men reir ble ikke funnet.  Verd å merke seg er at det på det lille 

skjæret like nord for reservatet var det 24 individer som varslet.  Her ble det 

funnet 5 omlagte reir m/egg + 2 sparkegroper.  Det er meget mulig at alle 

disse parene kan ha blitt fordrevet fra reservatet av alle stormåkene.  I så 

tilfelle skal korrekt antall hekkepar i reservatet være 14.   

 

Alle skiltene var i orden. 

 

Svineholmane: 

Reservatet ble besøkt 3 ganger i tidrommet 01.06. til 28.06.  Ved et av disse besøkene (28.06.) 

gikk vi med båt rundt de to holmene, de andre observasjonene ble kun gjort fra Abelsnes 

brygge.   

 

Ingen uregelmessigheter eller brudd på vernebestemmelsene ble registrert. 

 

Hekking:  

Et par tjeld holdt seg på den nordre holmen, men hekkingen så ut til å være mislykket.  Videre 

holdt et par svartbak seg, men om de gjennomførte hekking er tvilsomt. De store mengdene 

stormåker som har disse holmene som hvileplass om sommeren gir svært vanskelige 

hekkeforhold for fiskemåker, terner og tjeld. 

 

Alle skiltene var i orden. 

 


