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EKSTRAKT:
Den ornitologisk basiskunnskap i denne rapporten er anskaffet
ved ukentlig å registrere alle vannfuglarter i Eidsbotn gjennom
et år, hvor i Eidsbotn de holdt til og hva de ulike deler ble
utnyttet til. Dessuten ble tidligere publiseringer og
observasjoner tatt med. I Eidsbotn og Sundet og de nærmeste
omkringliggende områder er det fram til i dag observert 187
ulike fuglearter, hvorav 87 er vannfugler. Hele
Eidsbotnbassenget brukes av ulike fuglearter i ulik grad, og
Eidsbotn er et helårsområde. Spesielt mye fugl finnes under
trekktidene vår og høst, dessuten er Eidsbotn og Sundet et meget
viktig overvintringsområde. Flere hundre andefugl myter om
sommeren og mister da flygeevnen. Fuglenes livssyklus og
økologi tilsier at det er meget viktig med slike områder der
fuglene kan få være i fred uten stadige forstyrrelser og
inngrep.

Forslag til forvaltningstiltak er oppmerking av grensene,
oppsyn, informasjon og tilrettelegging for publikum i enkelte
begrensede deler, blant annet med skjermvegg eller fugletårn i
bukta lengst vest. De ulike ønsker som er framkommet angående
bruk av området er gjennomgått og vurdert i forhold til
hensikten med fredningen. Området ble fredet ved kongelig
resolusjon i 1984.
REFERANSE:
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FORORD

Ved Kgl. resolusjon av 14.12.84ble Eidsbotn sammen med en rekke andre våtmarksområder i
fylket vernet i medhold av lov om naturvern.
Eidsbotn er et tettstedsnært verneområde omkranset av bebyggelse og andre tekniske inngrep.
Dette har medført et press mot området, både i forhold til fysiske inngrep og i forhold til ulike
aktiviteter på og i nærheten av Eidsbotn som vil kunne påvirke fuglelivet i området.

For å sikre verneinteressene i området, ønsker miljøvernavdelingen å utarbeide en
forvaltningsplan for området, der ulike brukerinteresser kan vurderes opp mot
vernebestemmelsene for å avldare hvilke aktiviteter det er rom for innen verneområdet.

For å ha et best mulig grunnlag for en slik forvaltningsplan, har miljøvernavdelingen engasjert
Magne Husby til å foreta en registrering av fuglelivet i Eidsbotn, og til å registrere hvordan
fuglene bruker Eidsbotn til ulike tider på året. Magne Husby ble også gitt i oppdrag å fremme
forslag på aktuelle forvaltningstiltak i området.

På bakgrunn av foreliggende rapport og annet relevant materiale, vil miljøvernavdelingen
utarbeide en egen forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde, som vil danne
grunnlaget for den framtidige forvaltningen av «Eidsbotn fuglefredningsområde».

Steinkjer, mai 1997

Svein Karlsen Otto K. Sandnes
miljøvernsjef seksjonsleder

FORFATTERENS FORORD

Eidsbotn i Levanger har lenge vært kjent som en rik fuglelokalitet, og området ble fredet som
fuglefredningsområde ved kongelig resolusjon 14. desember 1984.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen, har engasjert biolog/Dr. scient. Magne
Husby til å utarbeide en ornitologisk rapport for Eidsbotn. I denne forbindelse er fuglenes
økologi kartlagt, og på denne bakgrunn er det fremmet forslag til forvaltningstiltak i området.
Rapporten beskriver områdets økologiske funksjon og verdi, drøfter rammer for skjøtsel og
tilrettelegging, og beskriver ornitologiske konsekvenser av eventuelle tiltak i området.

Eidsbotns kvaliteter som fugleområde er avtatt de siste årene. Det skyldes inngrep i og ved
bassenget både før fredningstidspunktet og videre fram til i dag. Flere forslag om videre
utnyttelse av Eidsbotn til ulike aktiviteter foreligger, og denne planen gir en biologisk
konsekvensvurdering av disse.

Under arbeidet med denne forvaltningsplanen har undertegnede hatt hjelp av Terje Kolaas og
Morten Vang i forbindelse med fugleregistreringer. De takkes herved for hjelpa, og også takk
til alle andre som har bidratt med opplysninger og hjelp om Eidsbotn

Åsen, 1. mai 1997

Magne Husby
Biolog/Dr. scient



SAMMENDRAG
187 ulike fuglearter er registrert i Eidsbotn og Sundet og
de nærmesteområder. Det er et meget stort antall.
87 av disse artene er vannfugler.
59 fuglearterer påvist eller sannsynlighekkende.
36 av artene observert her er i Rødlista over norske
fuglearter,og 24 av disse er vannfugler.
På tross av en del utbygginger har Eidsbotn fortsatt stor
verdi som fugleområde.
Antall fugl av ulike arter varierer naturlig nok mye gjennom
året. De største mengdene finnes i forbindelsemed trekket
vår og høst. Eidsbotn er også et meget viktig
overvintringsområde,samt at flere hundre andefugl skifter
fjær her om sommeren. Fjærskifte innebærer at andefuglene
mister flygeevnen, de bruker mer energi på grunn av
fjærvekst og dårligere isolasjon, og er i denne perioden
meget sårbar for forstyrrelser.
De ulike deler av Eidsbotn utnyttes av de enkelte fuglearter
i ulik grad. Svært mange arter er knyttet til sone 1 (kalt
Eidesøra),men ellers er hele Eidsbotni bruk.
Utfyllinger i Eidsbotn i 1996 reduserte hekkebestandenmed
70% i forhold til 1995 (fra 32 til ni). Fugler som forsvann
fra de forstyrrede sonene ble ikke funnet hekkende i
nærliggende soner. Dette viser at fuglene var tapt for
Eidsbotn, og vil trolig også møte/gi problemer ved andre
lokaliteter.
Andefugler og vaderes økologi og årssyklus er beskrevet, og
viser sårbarhet mot ulike former for inngrep og
forstyrrelser.
Det er vekselvirkninger mellom Eidsbotn og nærliggende
områder, og spesielt viktig er Sundet for endel fuglearter
som har tilhold i Eidsbotn i tidsrommet fra slutten av
september til slutten av mars. Dette gjelder blant annet
oppunder 1000 ærfugl som spiser i Sundet, og som bruker
Eidsbotnbåde til matsøk og overnatting.
Forvaltningstiltaksom bør setter i gang er oppmerking av
fredningsområdet, overvåking, informasjon og fysisk
tilrettelegging for publikum (skjermvegg/fugletårn,
rasteplass). økologisk skjøtsel vurderes ikke nødvendig i
selve Eidsbotnbassenget, men skjerming mot menneskelig
ferdselved tilplantinganbefales.
Planlagte inngrep og aktiviteter i og ved Eidsbotn er
vurdert i forhold til hvilke virkninger de kan ha på
fuglelivet.

Noen av planene er tatt med i forvaltningsdelen,mens andre
er helt uforenligemed formåletmed fredningen.
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1. INNLEDNING

Eidsbotnhar på grunn av sin beliggenhetnært Levanger sentrum
vært godt besøkt av ornitologer,og har lenge vært kjent som en
rik fuglelokalitet (Levanger feltbiologiske forening 1969,
Folkestad1978). Fram til 1991 er det observerthele 163 ulike
fuglearteri Eidsbotn,og flere av artene i meget store antall
(Haugskott1991). Det er observerten del nye arter også etter
den tid så fram til august 1996 er artsantallet 189 (se
artslisteavsnitt4.1.).

Det meste av Eidsbotn ble fredet som fuglefredningsområdei
1984. Formåletmed fredningener å bevare det rike fuglelivetog
fuglenes livsmiljø. Det innebærer at innenfor
fuglefredningsområdetgjelderbl.a. følgenderegler:

Fugler,herunderderes reir og egg, er fredetmot enhver form
for skade,ødeleggelseog unødig forstyrrelse.Hunder kan ikke
slippesløs.
Unødvendig trafikk eller bruk av motorbåt i Eidsbotn er
forbudt. For eventuell nødvendig trafikk med mototrbåt er
høyestetillattehastighet5 knop.
Det skal ikke iverksettestiltak som kan endre de naturgitte
produksjonsforholdeneeller forringe fuglenes livsmiljø.Det
gjelderdrenering,oppfyllingav masse etc.

For fullstendigoversikt over fredningsbestemmelsenehenvises
til Vedlegg1.

Fram mot fredningstidspunktetble det foretatt flere inngrep i
Eidsbotn, noe som har redusert kvaliteten som fugleområde
(Haugskott1991). Dette er inngrep som bygging av travbanenpå
Nossum,hvor en 500m bane ble åpnet i 1950, med utvidelsertil
800m bane som ble åpnet i 1984 (A. M. Gausen pers. med.). Det
indrebassengetble fylt igjen i forbindelsemed sprengningerog
utrettingav Nossumsvingenpå E6 på sluttenav 1960-tallet.Også
senerehar det foregåttutfyllingeri tilknytningtil travbanen
(egneobs.).Helt øst i Eidsbotnble det foretattutfyllingerav
fjæresoneni forbindelsemed byggingav Magnetenkjøpesentersom
ble åpnet i 1986, og der foregårdet fortsatt fylling fram mot
grensen for fredningsområdetmellom Badeland og Moan oamping.
Ellers er det en rekke mindre fyllinger,vei og bebyggelsehelt
ned mot fjæra.

Også på forurensningssidahar Eidsbotn vært til dels sterkt
belastet med kloakk og landbruksforurensning,men på dette
området har det skjedd betydeligeforbedringerde siste årene.
Halmlutingsanleggsom lå litt vest for Magneten fra begynnelsen
av 1960-tallettil slutten av 1970-tallet M. Gausen pers.
med.), bidro til meget sterk forurensning.Ved Eidesøravar det
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svart mudder like under overflata pga svdveljernholdige
forbindelser (Baadsvik 1974).

Også i dag foregår det inngrep SOm vil redusere kvaliteten på
Eidsbotn som fugleområde. Ikke minst er det interesser for
inngrep i Eidsbotn til ulike aktiviteter.

Storlan holdt til langt ut på Eidsbotn, og trakk seg vekk
fra båter på langt hold. Fisken den spiser hentes ved dykking.

7



2. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Abiotiskeforhohl
Eidsbctn ligger ved cg sørvest for Levanger sentrum. Nærområdene
i nord og sør er mye bebygd, i øst er fjæreområdene ødelagt av
store fyllinger i forbindelse med Magneten butikksenter,
badeland etc., og i vest er det mye dyrka mark. Ellers er det
noe kantskog i form av lauvskog, for det meste i nordvest, vest
og i sør. Eidesøra (som her kalles hele fjæreschen i vest) er
tradisj(oneltdet viktigste fugleområdet, også etter at travbanen
har tildekket en stor del av mudderflæra. Figur 2.1 gir en
oversikt cver cmrådet.
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Figur 2.1. Kart som viser Eidsbotn og de nærmeste lando=åder.

I forbindelse med feltarbeidet er Eidsbotn delt inn seks soner.
Disse sonene er avmerket på figur 2.2. Det gis her en kort
beskrivelse av de ulike sonene.

II
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Figur 2.2. Kart over Eidsbotn som viser hvordan området ble
inndelt i soner under feltarbeidet 1 1995/96.

Sone 1: Hele den vestlige bukta til travbanens nordlige sving.
Omfatter Eidesøra som er det viktigste fugleområdet.
Hele område: består av mudderfjære. Lengst i sør langs
travtanen kommer den største ferskvannstilførselen til
Eidsbotn via Eidesørabekken (Nossum elv). Langs land
er det forholdsvis kraftig kantskog i deler av sonen,
og omglvelsene ellers er dominert av landbruk. Dette
er det eneste området hvor det finnes
strandengvegetasjon av en viss størrelse.
Bukt med mudderfjære øst for travbanen til Fossen. På
land er det mye bebyggelse cg lauvskog. Ved travbanen
ble det etablert en utfyllingskant i 1996.
Mye stein og berg i strandsonen, men ei fin
mudderfjære vest for Branes. Omgivelsene dominert av
landbruksareal, med en del lauvskog lanas fjæra. E6
går forholdsvis nært fjæra lengst i øst (se kartet).
Hele strand1inja er en kunstig steinfylling
forbindelse med utbygginger. Landområdet preges av
bygninger til ulike folmål (butikksenter, badeland,
busstasjon, campingplass etc.). Utfyllingene i området
foregår fortsatt. Ei rik mudderfjære med kantskog av
lauvtre ble ødelagt av utfyllingene.
Strandsonen består hovedsakelig av stein og berg, det
aller meste naturlig forekommende. Det er forholdsvis
mye bebyggelse langs strekningen, men også mye skog
oppover i skråningen fra Eidsbotn. Lauvtre dominerer,
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men det er litt innslag av bartrær i form av gran og
furu.

Sone 6: Dette er de frie vannmasser som er mer enn ca 100m fra
land. Hele bassenget er grunt, med største dybde på ca
seks meter.

Eidsbotn er ca 2 km lang, ca 1 km bred, og danner et areal på ca
2 km2. Området står i forbindelse med Trondheimsfjorden gjennom
Sundet, en ca 1,5km lang kanal som på det bredeste er i overkant
av 200m bredt. Tidevannet fører hele tiden til vannutskifting i
Eidsbotn, og sammen med lite ferksvannstilsig gjør dette at
Eidsbotn sjelden er helt tilfrosset. Mesteparten kan fryse igjen
i Eidsbotn, men de nærmeste deler mot Sundet og selve Sundet vil
være åpent. Derfor fungerer også Eidsbotn som et viktig
overvintringsområde for fugl. Vannstrømmen i Eidsbotn er funnet
å være sirkulerende, med inngående strøm langs nordsida
(vestover langs sone 5), mens strømmen i øst er parallellt med
land (sone 4). Strømmen i øst var sterkere på fallende sjø, mens
strømstyrken var svakest lengst sør i denne sonen, altså lengst
vekk fra Sundet (Akvaplan-niva 1991). Dette bekreftes også av
isleggingsmønsteret som ble observert vinteren 1995/96, da
delene med minst strøm (og mest ferskvann) frøs til først.
Tidevannet er tidsforsinket i forhold til resten av
Trondheimsfjorden, med topp flo ca to timer etter topp flo i
Levangerbukta.

Sommer og høst er vannmassene i Eidsbotn homogene i hele dybden.
Det er overflatevannet i Levangerbukta som kommer inn i Eidsbotn
og blander seg med ferskvannstilsiget slik av saltinnholdet blir
ca 27 °/0. både i juni og oktober (Akvaplan-niva 1991).
Forurensninger i Levangerelva kan trolig bli ført inn i Eidsbotn
når sjøen flør (Fylkesmanneni Nord-Trøndelag 1981).

Næringsinnholdet er høyt i Eidsbotn, først og fremst på grunn av
tilsig fra husholdning og jordbruk, men området er mindre
forurenset i dag enn tidligere.

Området ligger beskyttet og lunt til, noe som kan ha stor
betydning når det gjelder mulighetene for en del fuglearter til
å finne mat, og å komme seg vekk fra styggvær andre steder i
Trondheimsfjorden.

Biotiske faktorer utenom fugl.

Høyt næringsinnhold og grunne områder gjør at det kan foregå høy
fotosynteseaktivitet i store deler av vannmassene. Dette gir mye
alger og høyere planter som en del fuglearter kan leve av.
Plantene danner også grunnlaget for næringsnett med mange
dyrearter som igjen andre fuglearter kan spise. Det vil derfor
være et bredt spekter av fuglearter i Eidsbotn som lever av
ulike næringsobjekter.
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Den høye fotosynteseaktiviteten gir høyt oksygeninnhold i
vannmassene i vekstsesongen. Alger og planterester faller
imidlertid på bunnen, hvor de etterhvert råtner og forbruker
oksygen. Reaksjonene kan beskrives kjemisk slik:

CO2 + H20 + Energi <   > C6H1206 02
Karbondioksid + vann + Energi <   > glukose + oksygen

Reaksjonen mot høyre er fotosyntesen, som bruker solenergi og
frigir oksygen til omgivelsene. Reaksjonen mot venstre er
celleånding og beskriver hva som foregår når organisk materiale
nedbrytes under forbruk av oksygen. Glukose brukes av
organismene til oppbygging av ulike organiske forbindelser de
trenger til livsfunksjonene.

Oksygenforbruket på bunnen er så stort at det ikke ble funnet
virvelløse dyr i bunnsedimentene ved prøvestasjonen utenfor
Badeland i sone 4 (Akvaplan-niva 1991). Det betyr at en hel
næringøkologisk nisje mangler i Eidsbotn. Alle levende
organismer på bunnen i Eidsbotn ble funnet på overflata av
bunnsedimentene. Også disse bunndyrene viste tegn på stress, dvs
få arter, men de artene som var der forekom i store antall. At
bunnfaunaen i Eidsbotn er stresses skyldes to ting:

Brakkvannet i Eidsbotn. Brakkvann har et lavere saltinnhold
enn sjøvann, og det er færre arter i slike områder enn i
rent sjøvann eller i rent ferskvann. Dette er en naturlig
faktor.
Høyt næringsinnhold vil virke stressende på en del
organismer slik at de ikke vil trives. De som trives under
slike forhold vil derimot kunne finnes i store antall.
Denne faktoren er menneskeskapt for det meste.

Testpunktet i sone 4 utenfor Badeland ga 28 arter og 2529
individer bunndyr på 1 m2 bunnflate, et målepunkt ved utløpet av
Sundet ga tilsvarende 81 arter og 2479 individ, mens nærmeste
testpunkt i Levangerbukta ga 88 arter og 1987 individ (Akvaplan-
niva 1991). Dette belyser hvordan stressfaktorene i Eidsbotn
virker på bunndyrfaunaen. Artsutvalget for Eidsbotn var typiske
arter for et brakkvannssamfunn.

Det er fortsatt en del kloakkutslipp i Eidsbotn, noe som er lett
å registrere ved å gå langs fjæra. Det foreligger planer om at
disse utslippene skal fjernes fra Eidsbotn i løpet av de første
årene, de fleste i 1996-1998 (J. Kregnes pers med.).

Planteartene som forekommer i Eidsbotn synes å ha liten
verneverdig interesse (Baadsvik 1974). Strandvegetasjon er best
utviklet ved travbanen på Eidesøra, med salturtsamfunn på
mudderbunnen som på større dyp går over i ålegrasenger, som også
er utbredt i hele Eidsbotn. Ellers finner vi denne sonen inn mot
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gråorskogen små plantesamfunn av saltsiv, rustsivaks og
fjæresaltgras (Baadsvik 1974).

Figur 2.3. Flyfoto over Eidsbotn fra 1983. Utbyggingene ved
Magneten har enda ikke startet opp, og travbanen er mindre enn
dagens 800m bane.
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3. MATERIALEOG METODE.

Eldre registreringerav fuglefaunaeni Eidsbotn er hentet fra
publiserterapporterog kontaktmed ornitologer.Disse data er
sjeldentotaltellingerog dekker dermed bare deler av Eidsbotn.
De fleste opptellinger er ved Eidesøra, som er den mest
fuglerikedelen.

Fra sluttenav mai 1995 og ut mai 1996 (54 uker) er imidlertid
hele Eidsbotn opptalt en gang i uka. Alle individ av al1e
vannfuglartersom ble observert er notert. I tillegg ble det
notertned i hvilkendel (sone,se fig 2.2.) av Eidsbotnfuglene
ble registrert,og hvilkenaktivitetde hadde ble delvis notert.
De fleste tellingeneer foretattved ca halv fjære. Det er for
at vaderneskullevære lettestå registrere;De skulle ikke være
for langt vekk fra observatøren,samtidig som det måtte være
litt fjære for at vaderne skulle være i aktivitetmed matsøk.
Ved hver registreringble det notert temperatur,vindforhold,
skydekke,klokkeslettog flo/fjære-tilstand.

Tellingeneforegikkfra tellepunkterpå land, og disse varierte
litt med vær- og is-forhold.Lite vind cg god sikt var en
forutsetningfor at tellingskulleigangsettes.

Begge år ble det foretatttotalregistreringav alle hekkefuglene
i Eidsbotnved å gå til fots i fjæra rundt hele området.Det ble
foretattet par ganger på vår og forsommer.I tillegg ble også
hekkefugleneregistrertved de ukentligetellingene.

Hekkefuglenei Sundet ble registrertav Terje Kolaas ved hjelp
av båt i dette prosjektet,ellers er tilnærmet alle ukentlige
tellingerforetattav undertegnede.

Ved enkelteanledningerble fuglenesatferd registrertved å se
på fluktavstand og atferdsendringerved kontrollert å la
menneskerbevege seg i fjæra eller bruke båt. Dette materialet
vil bli presentert i en egen rapport senere (Husby under
arbeid),men erfaringenederfra tas med i vurderingenav hvordan
ulike inngrepi Eidsbotnvil påvirkefuglelivet.
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4. FUGLEFAUNAEN.

4.1. FUGLENE OBSERVERT I EIDSBOTN, SUNDET OG NÆRMESTE
LANDOMRADER.

Axtslistamed statusog hyppigheti forekomstav de ulike artene
er skrevetmed utgangspunkti Spjøtvoll1977 og Haugskott1991.

tillegg er den ajourført med nyere observasjoner.Etter
artslistaer det kommentarertil en del arter som enten er nye
for området eller er observert i større antall enn tidligere.
Lista er ajour pr. 1.10.96.

Te nforklaringer:
Status:

Trekkobservasjoner= Observerti trekktiden
Overvintring
Streif (ikketrekk/overvintring)
Påvisthekkende
Sannsynlighekkende

Hyppigheti den tallrikesteperioden:
Sjelden,sporadisk
Regelmessig,men fåtallig

4.44 Tallrik

Kommentar:
Ny art etter 1993
Maksimaltallstørreenn maksimaltalltom 1993
Ikke godkjentobservasjonav LRSK enda

Alle arter med koding under kommentaromtales etter artslista,
samt en del observasjoneretter forrige rapport om Eidsbotn
(Haugskott1991).

() Usikkerstatus

Ikke alle observasjonerpresenterther er behandletog godkjent
av LRSK (Lokalrapportog sjeldenhetskomitefor fugl) enda, men
disse registreringene er markert med ? bak arten under
kommentarer.
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Tabell 4.1.Artsliste for Eidsbotn,Sundet og nærmeste
landområderpr 1.8.96 inndelt i orden og familie.Forklaring
på status,hyppighetog kommentarstår i teksten foran.

Status Hypp. Kamm.

Lommer - Gavilformes

Lomfamilien, Gaviidae
SmålomGavia stellata
StorlomGavia arctica: TS

Dykkere Podicepediformes

Dykkerfamilien, Podicepedidae
DvergdykkerTachybaptusruficollis 0
ToppdykkerPodicepscristatus
GråstrupedykkerPodicepsgrisegena
HorndykkerPodicepsauritus T -1-(+)

Pelikanfuglene Pelecaniformes

Sulefamilien, Sulidae
HavsuleSula bassana

Skarvefamilien, Phalocrocoracidae
StorskarvPhalocrocoraxcarbo
ToppskarvPhalocrocoraxaristotelis

Storkefugler - Ciconiiformes

Regrefamilien, Ardeidae





GråhegreArdea cinerea OS ++




Andefugier - Anseriformes





Andefamilien, Anatidae





KnoppsvaneCygnusolor S +




Dvergsvanecygnuscolumbianus T + N?
SangsvaneCygnus cygnus 0 ++(+) M
SædgåsAnser fabalis T + M
KortnebbgåsAnser brachyrhunchus T -1-1,- M
TundragåsAnser albifrons T +




GrågåsAnser anser TS + M
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Status Hypp, Komm.

StripegåsAnser indicus S +
KanadagåsBrantacanadensis TO ++ M
HvitkinngåsBranta leucopsis T + N
GravandTadornatadorna H ++ M
BrunnakkeAnas penelope T +++
SnadderandAnas strepera T +
KrikkandAnas crecca TO +++ U.art.
StokkandAnas platyrhunchos TOH +++
StjertandAnas acuta TO ++
KnekkandAnas querquedula T +
SkjeandAnas clypeata T +(+) M
TaffelandAythya ferina T +
ToppandAythya fuligula TO ++
BergandAythyamarila TO ++(+)
Ærfugi Somateriamollissima TOH +++
PraktærfugiSomateriaspectabilis S +
HavelleClangulahyemalis TO ++
SvartandMelanittanigra T +
SjøorreMelanittafusca T +
KvinandBucephalaclangula TO +++ M
LappfiskandMergus albellus T +
SilandMergus serrator TOH ++(+)
LaksandMergusmerganser T ++

Haukefugler Accipitriformes

Haukfamilien, Accipitridae
HavørnHaliaeetusalbicilla S +(+)
MyrhaukCircus cyaneus
HønsehaukAccipitergentilis S+(+)
SpurvehaukAccipiternisus S ++
Fjellvåk Buteo lagopus
KongeørnAquila chrysaetos

Fiskeørnfamilien, Pandionidae
Fiskeørn Pandion haliaetus

Falker Falconiformes

Falkefamilien, Falconidae
TårnfalkFalco tinnunculus
DvergfalkFalco columbarius T ++
Jaktfalk Falco rusticolus

Tranefugler - Gruiformes

Riksefamilien, Rallidae
VannrikseRallus aquaticus
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Status Hypp. Komm,
SothøneFulicaatra OS +(+)

Tranefamilien, Gruidae
Trane Grus grus

Vade-, måke- og alkefuglene - Charaddiformes

Tjeldfamilien, Haematopodidae




Tjeld Haematopusostralegus TOH +++




Lofamilien, Charadriidae




SandloCharadriushiaticula TH +++




Heilo Pluvialisapricaria T ++




TundraloPluvialissquatarola




Vipe Vanellusvanellus TH +++




Snipefamilien, Scolopacidae





PolarsnipeCalidriscanutus T ++(+)




SandløperCalidrisalba T +




DvergsnipeCalidrisminuta T ++(+)




TemmincksnipeCalidristemminckii T +




TundrasnipeCalidrisferruginea T ++




FjæreplyttCalidrismaritima T +




MyrsnipeCalidrisalpina T +++




FjellmyrløperLimicolafalcinellus T +




BrushanePhilomachuspugnax Th +++




KvartbekkasinLymnocryptes minimus T +(+)




EnkeltbekkasinGallinagogallinago TH ++ M
Rugde Scolopaxrusticola TS +(+)




SvarthalespoveLimosa limosa T +




LappspoveLimosa lapponica T +




SmåspoveNumeniusphaeopus T +(+)




StorspoveNumeniusarquata TH ++ M
SotsnipeTringaerythropus T + M
RødstilkTringatotanus TOH ++(+)




GluttsnipeTringa nebularia T ++ M
SkogsnipeTringa ochropus T +




GrønnstilkTringa glareola T +(+)




StrandsnipeActitishypoleucos TH ++ M
SteinvenderArenariainterpres T +




SvømmesnipePhalaropuslobatus T + M

Jofamilien, Stercorariidae





Tyvjo Stercorariusparasiticus

bakefamilien, Laridae





SvartehavsmåkeLarusmelanocephalus





DvergmåkeLarusminutus





HettemåkeLarus ridibundus TO +++
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Status Hypp. Komm.

FiskemåkeLarus canus TH +++
SildemåkeLarus fuscus T ++
GrAmåkeLarus argentatus OS +++
GrønlandsmåkeLarus glaucoides S +
PolarmåkeLarus hyperboreus S +
SvartbakLarusmarinus OS ++(+)

Ternefamilien, Sternidae
MakrellterneSternahirundo T +4.
RødnebbterneSternaparadisaea T +(+)

Alkefamilien, Alcidae
Alke Alca torda
Teist Cepphusgrylle

Duefugler Columbiformes

Duefamilien, ColuMbidae
Bydue Columbalivia S ++
RingdueColumbapalumbus TH ++
TyrkerdueStreptopeliadecaocto SH (+)
TurteldueStreptopeliadecaocto

Gjøkfugler Cuculifomies

Gjøkfamilien, Cuculidae
Gjøk Cuculuscanorus

Ugler - Strigiformes

Uglefamilien, Strigidae
Hubro Bubo bubo
SnøugleNyctea scandiaca (S) (+) Se komm,
SpurveugleGlaucidiumpasserinum
KattugleStrix aluco Sh +(+)
HornugleAsio otus Sh +(+)
PerleugleAegoliusfunereus SH +(+)

Seilere - Apodiformes

Seilerfamilien, Apodidae
TårnseilerApus apus
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Status Hypp. Kornm.

Råkefugler - Coraciiformes

Isfugifamilien, Alcedinidae
Isfugl 0

Spettefugler - Piciformes

Spettefamilien, Picidae
VendehalsJynx torquilla
GrønnspettPicusviridis
SvartspettDryocopusmartius
FlaggspettDendrocoposmajor S+(+)
HvitryggspettDendrocopusleucotos
DvergspettDendrocopusminor SH ++
TretåspettPicoidestridactylus

Spurvefugler - Passeriformes

Lerkefamilien, Alaudidae
SanglerkeAlauda arvensis TSh ++

Svalefamilien, Hirundinidae
SandsvaleRipariariparia TSH ++
LåvesvaleHirundorustica TS ++(+)
TaksvaleDelichonurbica TS ++(+)

Erlefamilien, Mbtacillidae
TrepiplerkeAnthus trivialis Th ++
HeipiplerkeAnthus pratensis T +++
LappiplerkeAnthus cervinus
GulerleMotacillaflava TH ++
VlntererleMotacillacinerea
LinerleMotacillaalba TH ++

Sidensvansfamilien,Bombycillidae
SidensvansBombycillagarrulus T+(+)

Fossekallfamilien, Cinclidae
FossekallCinoluscinclus

Gjerdesmettfamilien, Troglodytidae
GjerdesmettTroglodytestroglodytes S+(+)

Jernspurvfamilien, Prunellidae
JernspurvPrunellamodularis Th ++
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Status Hypp. Komm.

Trostefamilien, Turdidae
RødstrupeErithacusrubecula H ++
NattergalLuscinialuscinia T +
BlåstrupeLusciniasvecica T +(+)
RødstjertPhoenicurusphoenicurus T +(+)
BuskskvettSaxicolarubetra TH ++
SteinskvettOenantheoenanthe T ++
RingtrostTurdustorquatus T +(+)
SvarttrostTurdusmerula H ++
GråtrostTurduspilaris TH ++(+)
MåltrostTurdusphilomelos TH ++
RødvingetrostTurdus iliacus TH ++(+)

Sangerfamilien, Sylviidae
SivsangerAcrocephalusschoenobaenus Sh
GulsangerHippolaisicterina h+(+)
TornsangerSylviacommunis
HagesangerSylviaborin Th ++
Munk Sylviaatricapilla TH ++
BøksangerPhylloscopussibilatrix
GransangerPhylloscopuscollybita Th ++
LøvsangerPhylloscopustrochilus TH ++
FuglekongeRegulusregulus H ++

Fluesnapperfamilien,Mnacicapidae
GråfluesnapperMuscicapastriata H ++
SvarthvitfluesnapperFicedulahypol. H ++

Stjertmeisfamilien,Aegithalidae
StjertmeisAegithaloscaudatus S+(+)

~sefamilien, Paridae
LøvmeisParuspalustris OH ++
GranmeisParusmontanus OH ++
ToppmeisParuscristatus OSh +(+)
SvartmeisParus ater H ++
BlåmeisParuscaeruleus H ++
KjøttmeisParusmajor OH ++

Spettmeisfamilien,Sittidae
SpettmeisSittaeuropaea

Trekryperfamilien,Certhiidae
TrekryperCerthiafamiliaris

Varslerfamilien, Laniidae
VarslerLaniusexcubitor

Kråkefamilien, Corvidae
NøtteskrikeGarrulusglandarius
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SkjærePica pica
NøttekråkeNucifragacaryocatactes
Kaie Corvusmonedula
Kråke Corvuscoronecornix
Ravn Corvuscorax

Status Hypp.Komm.




OH
S
S
OSH
S

++
+M
+++
+++
++

Stmrfamilien, Sturnidae




Stær Sturnusvulgaris




TOH +++

Spurvefamilien, Passeridae




GråspurvPasserdomesticus




OH ++
PilfinkPassermontanus




Finkefamilien, Fringillidae




BokfinkFringillacoelebs




TH ++(+)
BjørkefinkFringillamontifringilla




TH +++
GrønnfinkCarduelischloris




SH ++
StillitsCardueliscarduelis




S +
GrønnsisikCarduelisspinus




Th ++
BergiriskCarduelisflavirostris




T ++(+)
GråsisikCarduelisflammea




T +++
PolarsisikCarduelishornemanni




T +
GrankorsnebbLoxia curvirostra




S +(+)
FurukorsnebbLoxia pytyopsittacus




S +
KonglebitPinicolaenucleator




T +(+)
Dompap Pyrrhulapyrrhula




SH ++

Buskspurvfamilien, EMberizidae





LappspurvCalcariuslapponicus




T +(+)
SnøspurvPlectrophenaxnivalis




T ++(+)
GulspurvEmberizacitrinella




OH ++
SivspurvEmberizaschoeniclus




TH ++

Tota1tantallarter:187 inkl.snøugle




Vannfuglarter:87





Hekkende:45





Sannsynlighekkende:14





Oversikt over Observasjoner av nye arter og nye maksimaltall.

Nedenfor kommenteresnye arter og nye maksimaltallfor en del
arter registrertetter Haugskott (1991)sin rapport. For flere
detaljeromkringobservasjonerav de enkeltearter fram til 1991
henvises til Haugskott (1991).Ellers foreliggerobservasjoner
fra Staupshaugeni en egen rapport (Kolaas1993).

Observatørene er angitt med forkortelser for navnet bak
observasjonene.Forklaring på navnforkortelseneer gitt etter
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oversikten. (NB! Ikke alle observasjonerer godkjent av LRSK,
men en oversiktover disse finnesi tabell 4.1.)

Oversiktover nye arter og nye maksimaltalli Eidsbotnog
Sundet med nærmestelandområderetter 1991 (Haugskott1991).
Hvis sted ikke er angitt betyr det registreringi Eidsbotn.

Art; N art observert/Nyttmaksimaltall;Observatør
Smålom;* 1 ind. i Sundet jan 1991;TKO

* 2 ind. i fluktover Eidsbotn24.8.95;MHU
Storlom;* 5 ind. 10.9.95;TKO
Toppdykker;* 1 ind. 28.6.93;; TKO, MVA
Gråstrupedykker;* 2 ind. 20.8.92;; TKO, MVA
Horndykker;* 9 ind, 21.9.95;MHU
Havsule;1 ind. ved ferjeleietførstpå 1990-tallet(etter

nyttårsorkanen1991/92?);Odd Scheipers.med.
Toppskarv;* 1 ind. Sundet 11.10.95;TKO
Gråhegre;* 10 ind. Sundet 17.10.92;TKO
Dvergsvane;* 1 ind. 26.10.95;MVA
Sangsvane;* ca 90 ind. 12.4.96;MHU
Sædgås;*3 ind. 17.5.94og 7.5.95;MVA
Kortnebbgås;* ca 2000 ind. bl.a. 20-21.4.94;MVA (3000inkl, de

nærmestejordene;MVA)
Tundragås;* 1 ind. 2. og 11.9.93;MVA,TKO,HSØ
Grågås;* 67 ind. 26.10.95;MVA
Stripegås;* 3 ind. 18.6.93;TKO

* 1 ind 3 og 11.8.95;MHU
Kanadagås;* ca 400 ind. 25.10.92;MVA
Hvitkinngås;* 1 ind. 18.5.94;MVA
Gravand;* 22 ind. 5.6.95;MHU, PIV
Amerikanskkrikkand;* En hann av denne underartenav krikkand

ble obs. 30.4.95.Godkjentav LRSK/NSKF.;TKO
Knekkand;* 2 par 7. og 10.5.93;MVA, TKO
Skjeand;* 6 ind 6.9.95;MHU
Praktærfug1;* 1 juv. ved utl. av Levangerelva25.5.93;TKO,

SSK,MVA
Havelle;* 47 ind. 2.1.92utl. Levangerelva;TKO
Svartand;5 ind. 3.3.95;MVA
Kvinand;* 185 ind. 18.8.94;MVA
Fjellvåk;* 3 ind. obs 2.5.93 fra Støpshaugen;MVA
Jaktfalk;* 1 ind jan. 93; STO
Heilo;* 45 ind. 27.5.94;MVA
Temmincksnipe;* 8 ind. mai 1991; TKO
Tundrasnipe;* ca 30 ind, 3.9.93;MVA
Enkeltbekkasin;* 11 ind. 24.8.95;MHU
Storspove;* 24 ind. 11.4.94;TKO
Sotsnipe;* 3 ind ved utløpetav Levangerelva21.5.93;SSK
Gluttsnipe;* 18 ind. 9.8.96;MVA
Strandsnipe;* 6 ind. 23.5.96;MHU
Svømmesnipe;* 2 ind. 1.8.96;MVA
Svartehavsmåke;* 1 ind. 1.6.95;MVA
Grønlandsmåke;* 1 ind obs. 1994 og 1996,Sundet;TKO
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Makrellterne;* 13 ind. 1.7.96;MHU
Rødnebbterne;* 10 ind. 1.7.96 (+20ternersp., tilsammen43

ternerdenne dato);MHU
Alke; * 1 ind. 15.11.93Sundet;TKO
Tyrkerdue;* 11 ind.14.1191 Staupshaugen;TKO
Turteldue;* 1 ind 13-20.9.91Staupshaugen;TKO
Isfugl;* 1 ind. Sundet20.10.91;TKO
Snøugle;* Observertutenforregistreringsområdet,på

Levangernesset(seSpjøtvoll1977)
Svartspett;* 1 hann Støpshaugen14.8 og 17.9.93;TKO
Lappiplerke;* 1 ind. 28.5.94;MVA og 26.8.95;TKO
Sivsanger;* 1 syng. ind 21.6.95;MHU
Nøttekråke;* 23 ind 6.9.95Nesset-sida;TKO
Stillits;* 3 ind. Sundet 30.1.96;TKO
Polarsisik;* Store antallvinteren1995/96.Ca 20 fugler

ringmerket;TKO

Observatører:
HSØ - HalvorSørhuus
MHU Magne Husby
MMØ MortenMørkved
MVA - MortenVang
PIV Per IngeVærnesbranden
SSK SolveigSalthammerKolaas
STO SteinTofte
TKO Terje Kolaas

Generelle kommentarer til artslista.

Det meget store antall fuglearteri og ved Eidsbotnviser at det
er et attraktivtfugleområde.Spesielt er det et stort antall
vannfuglerknyttet til selve Eidsbotnbassengetog Sundet. Flere
av artene er meget sjeldnebåde for regionenog for landet.Av
meget sjeldne arter kan nevnes dvergdykker, dvergsvane,
dverggås,praktærfugl,kvartbekkasin,flekksnipe (troligførste
observasjon på norsk fastland!), dvergmåke, svartehavsmåke,
turteldue,isfuglog hvitryggspett.

Rødlista over truete norske plante- og dyrearter (Størkersen
1992) lister opp fuglearteri ulike typer truethetskategorier.
Tabell 4.2. gir en oversikt over antall fugler i Norge i hver
kategori,og antalletav dissemed artsnavnpå de fuglenesom er
observerti Eidsbotnområdet.Det er 249 fuglearter(hekkefugler)
som er vurdert i rødlista. For forklaring på kategoriene
henvises til Størkersen 1992. Ansvarsarterbetyr at Norge
perioder av året har minst 25% av den europeiske bestand,
hvilket innebærerat vi har et ekstra ansvar for forvaltningen
av arten.
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Tabell 4.2. Oversikt over hvilke fugler som er observert
Eidsbotnområdet,og som tilhørerulike truethetskategorier
etter Rødlista (Størkersen1992).

Kategori
Direktetruet

Sårbar

Sjelden

Usikker
Utilstrekkelig
kjent

Hensynskrev.
Ansvarsart

Ant.
i N.

Ant. i
Eidsb.

4 1

19 13

20 12

3 2




15 8

0




15 9

Fuglearter på rødlista observert
i tilknytning til Eidsbotn
Sildemåke (nordlig rase,
observertefugler er ikke bestemt
til rase)
Alke, sædgås, kongeørn, hubro,
hvitryggspett,svartspett, jakt-
falk, trane, havørn, fjellmyr-
løper, fiskeørn, storskarv,
toppskarv
Stjertand, skjeand, snadderand,
knekkand, bergand, dversnipe,
myrhauk, svarthalespove, kvart-
bekkasin, lappfiskand, snøugle,
vannrikse
Hønsehauk,vendehals
Teist, havelle, sangsvane,
dvergspett, storlom, smålom,
sjøorre,svartand

Praktærfugl, siland, havørn,
steinvender,fiskemåke, gråmåke,
svartbak,bergirisk,snøspurv

Tabell 4.2. angir en komplettliste over alle observasjonerav
rødlistearteri Eidsbotn. For en del av artene har Eidsbotn
mindre betydning (f.eks.kongeørn,hubro, spetteartene,snøugle,
se også tabell 4.1.).

4.2.BESTANDSENDRINGER FRAM T1L1DAG

Fuglebestandervarierer normalt en god del fra år til år,
spesielthos vadefug1 der bl.a. værforholdenesynes å ha stor
innvirkningpå antall vadere som stopperopp i Trøndelag.For å
vurdere hvordan Eidsbotn har utviklet seg som fugleområdede
sisteårene, foretasher tre sammenlikninger:

1.Antallnye arter, og antall arter som er observert i større
antall i de sistetre årene enn tidligere(Haugskott1991).

2.Utviklingenav vannfuglbestandeneopptalt årlig midtvinters
sidenmidten av 1970-tallet.

3.Maksimaltall for alle vannfuglarter de tre siste årene
sammenlignetmed maksimaltalltom. 1993. Derved kan Eidsbotn
sammenlignesmed Halsøenhvor sammemetodikker benyttet,
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Nye arter og nye maksimaltall:

Tabell 4.1. gir en oversiktover alle nye arter og arter som er
observertmed nye maksimaltalletter Haugskott sin rapport i
1991. Det viser at hele 23 arter er nyregistrertde siste ca fem
år (inklusivarter som enda ikke er godkjente observasjoner),
hvorav hele 16 av dem er vannfuglarter.Hele 26 arter er
registrerti større antall enn tidligere,og 23 av disse er
vannfugler. Dette er store antall sett i betraktning av at
Eidsbotn lenge har vært et godt undersøkt fugleområde.Dette
tyder på at Eidsbotn fortsatt har meget gode kvaliteter som
fugleområdepå tross av at utfyllingenede siste tiårene har
ødelagtdeler av mudderfjæra.

Vintertellingene av sjsifugl:

Figur 4.2. viser de siste års utvikling av vinterbestandenav
ærfugl i Eidsbotn og Sundet. Tellingene er foretatt i
januar/februar,og er mottatt fra NINA (S. H. Lorentsen) og
Terje Kolaas.Tendensener en økende vinterbestandde siste 12
årene.

Ærfugl 1986 - 1998
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Disse vintertellingenehar foregåttsiden 1976,men sammenslåing
av tellesoner har gjort data eldre enn 1985 vanskelig
tilgjengelig.Ettersomærfugl er den tallrikesteovervintrereni
området,presentereskun data for denne arten.

3: Nlakaimaltallfor alle vannfugl

Maksimaltall observert i Eidsbotn for all vannfugl innen
utgangen av 1993, og for hvert av årene 1994 - 1996, er
presenterti tabell 4.3. Maksimaltallenetom 1993 er hentet fra
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Trond Haugskott (1991) og supplert med tellinger fra Terje
Kolaas og Morten Vang, som også har supplertmed maksimaltalli
tidsrommet1994 - 1996. For noen vanlige arter eksistererikke
maksimaltallselv om arten er observert,og dette er angittmed

Tabell 4.3. Maksimaltall for vannfugler registrert
Sundet før 1994, og årene 1994 - 1996 (ut september

Ton. 199319941995
Lommer,d kkeremm.

i Eidsbotn og
1996).

1996

Smålom 1 0 2 1
Storlom 3 2 5 2
Dvergdykker 3 0 1 1
Toppdykker 1 0 0 0
Gråstrupedykker 2 0 0 0
Horndykker 5 4 9 6
Havsule 1 0 0 0
Storskarv 1 0 1 0
Toppskarv 0 0 1 0
Gråhegre 10 3 5 5

Andefu ler osothøne





Knoppsvane 1 1 1 1
Dvergsvane 0 0 1 0
Sangsvane 55 13 29 90
Sædgås 2 3 3 1
Kortnebbgås 526 2000 2000 2000
Tundragås 1 1 1 1
Grågås 23 19 67 57
Stripegås 3 0 1 0
Kanadagås 400 118 125 76
Hvitkinngås 0 1 0 1
Gravand 11 4 22 6
Brunnakke 167 30 49 38
Snadderand 2 0 2 0
Krikkand 300 97 50 min30
Stokkand 1200 40 250 54
Stjertand 31 6 2 1
Knekkand 4 0 0 1
Skjeand 4 0 6 1
Taffeland 7 1 0 0
Toppand 35 3 22 19
Bergand 65 35 12 16
Ærfugl 1500 563 755 611
Praktærfug1 1 0 0 0
Havelle 47 6 20 13
Svartand 2 0 5 min 1
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Taa. 1993 1994 1995 1996
Sjøorre 3 0 3 1
Kvinand 144 185 127 53
Lappfiskand 1 0 0 0
Siland 52 30 51 40
Laksand 27 3 2 1
Vannrikse 1 0 0 0
Sothone 1 0 1




Vadefuglene




Tjeld 145 45 67 min100
Sandlo 140 s 15 6
Heilo 15 45 30 1
Tundralo 4 0 0 0
Vipe 261 80 160 52
Polarsnipe 110 0 0 8
Sandløper 1 0 0 0
Dvergsnipe 67 7 3 11
Temnincksnipe 8 0 2 G
Tundrasnipe ca.30 0 1 0
Fjæreplytt 5 0 0 0
Myrsnipe 266 41 26 17
Fjellmyrløper 3 0 1 0
Brushane 516 400 120 75
Kvartbekkasin 3 0 0 0
Enkeltbekkasin 8 0 1 1 4
Rugde 2 0 0 0
Svarthalespove 3 0 0 0
Lappspove 10 0 0 1
Småspove 2 R 3 min 1
Storspove 18 24 3 90
Sotsnipe 3 0 0 0
Rødstilk 53 10 14 8
Gluttsnipe 10 5 12 18
Skogsnipe -2 0 C 0
Grønnstilk 6 0 0 0
Strandsnipe 4 1 3 6
Flekksnipe i 0 0 0
Steinvender 1 0 0 0
Svflesnipe 1 0 9 0

Måketuglene





71,-v- o-‘-iJ




0 0 0
Svartehavsmåke 0 0 1 0
Dverqmåke 2 0 1 0
Hettemåke 200 53 83 54
Fiskemåke 3000 1500 750 630
Sildemåke 12 1 i 0
Gråmåke 1000 - 30 16
Grønlandsmåke 1 1 1 1
Polarmåke 1 i 0 1
Svartbak 50 0 7 4
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Tam. 199319941995 1996
Makrellterne 125 13 6
Rødnebbterne 6- 10 0

Alkefuglene




Alke 10 0 0
Teist 10 0 0

Råkefugl




Isfugl 10 0 0

Spurvefugl




Fossekall 10 1 0

Viseravtabell4.3. atdeteroppdaget femnyevåtmarks
fuglearter i Eidsbotn på de tre årene 1994-96, og at 20 våtmarks
fuglearter erregistrert istørreantalletter1993ennnoen
gang tidligere.

Eanklusjon.

Observasjoner i tre år er kort tid for å vurdere maksimaltall
for fugl. I perioden er det observert maksimaltall for 20 arter,
men svært mange arter hadde meget lave maksimaltall. Dataene
viser i alle fall at Eidsbotns kvaliteter fortsatt er meget
høye, og det må utvises stor forsiktighet i forvaltningen for at
disse kvalitetene ikke skal bli ytterligere forringet.
Menneskelig ferdsel og utfyllinger er faktorer som vil redusere
områdets kvaliteter for fugl, og uten de utfyllinger vi har hatt
i Eidsbotn vil vi hatt enda mer fugl her. Tabell 4.3. viser også
at svært mange av vannfuglene har vist meget lave antall de tre
siste årene sammenlignet med tidligere maksimaltall.

28



4.3. VARIASJONERI ANTALL FUGL GJENNOM ET AR OG I ULIKE
DELER AV EIDSBOTN

Eidsbotn er delt inn i soner (se figur 2.2.) ved de ukentlige
tellingene som startet i mai 1995 og ble avsluttet i juni 1996.
Dermed er det god oversikt over de enkelte fuglearters
bevegelser innen undersøkelsesområdet. Det ble også tildels
notert hvilken aktivitet de ulike fuglearter hadde ved
registreringstidspunktene. Den første tellingen (mai 1995, uke
21) var ikke komplett for hele Eidsbotn slik som de andre, og
grafene som viser antall kan derfor være misvisende for en del
arter dette ukenummeret.

Ut fra de ukentlige tellingene i hele Eidsbotn, er det satt opp
en del grafer som viser hvordan antall individer av en del
fuglegrupper cg arter endret seg gjennom et helt Ar. En har
derved full oversikt over hvilke deler av året det er mest fugl
av de ulike arter. Dessuten presenteres også noen oversikter
over hvor i Eidsbotn de ulike arter var ved tellingene. Dette
gir mulighet til å vurdere hvilke deler av Eidsbotn som utnyttes
av de ulike artene og til hyllken tid på året. Sammen med
reaistreringer av fuglenes aktiviteter i de ulike soner og
kunnskaper om fuglenes økologi er denne delen viktig for å ta
nødvendige hensyn til fuglene når fervaltningsplanen skal
skrives.

Figur 4.2. viser endringer i antall fugler av ulike fuglegrupper
fra mai 1995 (uke 21) til mai 1996 (uke 22).

5-e

Havella er vanlig i Eidsbotn om vinteren.
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Figur 4.2. Antall fugl i ulike fuglegrupper registrert fra mai
1995 til mai 1996 etter ukentlig telling.
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F:lgur4.6. Antall kvinand og siland cg fordeling i Eidsbotn i
I995/Q6.

Antall ærfudl økte '.evntutover høsten, passerte 100 ind. i juli
og nådde 600 i løpet av vinteren. Den hakkete kurven utdver
høsten cdi i februar/mars skyldes at fuglene vekslet mellcm å
bruke Eidsbotn og Sundet, cg denne utvekslingen hadde en

døgnrytme (se senere). Ærfuglene brukte alle fjæreområdene i
Eidsbotn, mbn det var spesielt mye i sone 5. Dette gjalt først
og fremst ved innløpet til Sundet, men også en god del i sone 5
mot sone I. I juni og juli nær ærfuglene ikke er flygedyktige på
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grunn av fjærfellingholdt de fleste fuglene til lengst vest i
sone 5 og i de frie vannmasser (figur 4.5, nederst), altså
lengstmulig vekk fra menneskeligaktivitet.

Kvinandog siland hadde tilhold i Eidsbotnhele året, med over
100 kvinender i august-september, mens silandtallet var
forholdsvisjevnt (figur4.6.). Begge disse artene fordelteseg
forholdsvisjevnt i de ulike deler av Eidsbotnbassenget,og
spesieltmye kvinandholdt til ved innløpettil Sundet i sone 5.
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Figur 4.7. Antall tjeld og vipe, og fordelingi Eidsbotn i
1995/96.Grå farge angir ingen observasjonerav vipe.
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Figur 4.8. Antall rødstilkog gluttsnipe,samt rødstilkens
valg av oppholdsstedi ulike deler av Eidsbotn i 1995/96.Grå
farge angir at ingen rødstilkble observert.

Vadefuglene er presentert i figur 4.7 og 4.8. Alle vadere
trekkervekk fra Eidsbotnom vinteren,men viser spesieltstore
antall på høsttrekket. Tjelden fordelte seg meget jevnt i
Eidsbotns ulike strandsoner,mens vipa foretrakk sone 1 og
tildelssone 3 og 4 (figur4.7). Rødstilkog gluttsnipe(figur
4.8) har tilhold i Eidsbotn,hovedsakeligsone 1, hele våren og
sommeren.Denne preferansenfor sone 1 gjelder også de fleste
andre vadere observert i denne undersøkelsen.Sandlo hadde i
1995 mye tilholdi sone 4, men denne bestandenble jaget vekk av
anleggsarbeidog habitatødeleggelsei 1996.

Sonefordelingenav de ulike arter observertgjennom året danner
utgangspunkt for kart som viser hvordan ulike arter bruker
Eidsbotn.Slike kart kan lages for en totalvurderingav hele
året, eller ulike deler av året. Det er her foretrukketå lage
kart over fuglenes områdebruk i sommersesongenfor noen få
utvalgte arter som opptrer i store antall. Denne årstiden er
valgt fordi de fleste kontroversiellebruksønskerer knyttettil
denne årstiden.
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Figur 4.9. Stokkand, ærciigi-g ku:nands rdrdeling i Eidsbotn i
so•mlerha1våret1995. Mørkere fargP angir mer fugl, men artene
forekommer også i hele bassesget.
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TOTALVURDERING AV EIDSBOTN'S SONER
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Figur 4.10. Vurdering av ulike deler av Eidsbotn sin betydning
for fugl generelt ut fra registreringene sommerhalvåret 1995.
De ulike fargene har hver sin betydning:
Mørkerød: Meget stor tetthet
Lysere rød: Stor tetthet
Blå: Bra fugletetthet
Gul: Jevnlig brukt av fugl
Grønn: Viktige overnatt4ngsplasser

Det er viktig å være klar over at dette kartet gir et bilde av
sommersesongen og er et totalbilde for alle arter. Enkelte
arter, som f.eks. storlom, holder hovedsakelig til i de gule
sonene på figur 4.10, og forstyrrelser der vil gå utover slike
arter. Også horndykker, ærfugl, kvinand og siland er vanlige
arter i de gule områdene, samt at mange andefugler trekker ut
dit fra sone 1 ved flo sjø og ved forstyrrelser fra land.
Forstyrrelser på vatnet i tillegg vil da presse disse fuglene
vekk fra Eidsbotn.

4.4. FUGLENES BRUK AV ULIKE DELER AV EIDSBOTN

Avsnittet foran viste detaliert hvordan ulike arter foretrakk
cpphold i ulike deler av EHdsbotn. I avsnittet nedenfor
kommenteres de ulike sonene nærmere i forhold til fuglenes
aktiviteter oc årst4d.
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4.4.1. 11EKKEFUGL

Tabell 4.5. viser antall hekkende våtmarksfugler i de ulike
sonene av Eidsbotn og Sundet i 1995, og tabell 4.6 viser
tilsvarende tall for 1996. Hekkingene er registrert ved funn av
reir, observasjon av unger eller sterkt varslende fugler.
Hekkeområdet er kun næLmeste sone ned mot fjæra, eller kull som
trakk ned i fjæra etter klekking. Det betyr at mange reir på
dyrkajorda rundt Eidsbotn kommer i tillegg til reirene nevnt
her. Plasseringen av de ulike sonene er angitt i figur 2.2.

Tidligere litteratur sier at Eidsbotn har en beskjeden betydning
som hekkelokalitet (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1981,
Haugskott 1991). At det hekket hele 32 par med våtmarksfugler
inne i selve Eidsbotn i tillegg til 20 par i Sundet er en
brukbar hekkebestand. Det er verd å merke seg at hele 16 av de
32 kullene i Eidsbotn var i den delen i øst som ble gjenfylt
sommeren 1995 og 1996. Dette utgjorde 50%. Før utvidelsen av
travbanen først på 1980-tallet hadde spesielt Eidesøra en viss
betydning som hekkeområde, bl.a. har trolig temmincksnipe og
brushane hekket der (Haugskott 1991).

Kullene av tjeld og fiskemåke i sone 5 lå i området med
bebyggelse. Dette tyder på at disse artene er utsatt for en viss
predasjon av f.eks. rev, mink, kråke, ravn, stormåker eller
andre dyr som kan ta egg og/eller unger. På tross av de
forstyrrelser det kan medføre å hekke nelt inn til menneskelig
bosetning, vil dette likevel være gunstig sammenlignet med de
tap predatorene kan påføre fuglenes hekking. Når det kom rovdyr
over til Tautra i forbindelse med byggingen av molo, trakk
ærfuglene vekk fra sine vanlige hekkeplasser og inn mot
bebyggelsen (Husby 1994).

I tillegg til våtmarksfuglene, var det også en god del
spurvefugler som hekket i kantskogen rundt Eidsbotn. Spesielt
lauvskogen lengst i vest (sone 1) hadde et rikt fugleliv, men
det var også mange hekkende par i de andre kantskogene. Av litt
sjeldnere arter kan nevnes at gulerle hekket inne på travbanen,
og sivsanger (første påvisning av arten i Eidsbotn) sang lengst
vest i sone I.

Det var mange forstyrrelser i Eidsbotn i 1996 i form av
utfyllinger. Ved travbanen foregikk det utfyllinger både mot
elva vestenfor travbanen, og molobygging innover i sone 2 (mye
mediaomtalt i 1996). Dessuten ble de indre deler av travbanen
oppfreset og delvis steinfylt i hekkesesongen, så alle
hekkeforsøk der ble mislykket. Dessuten foregikk utfyllingen
mellom Badeland og Sundet for fullt hele hekkesesongen. Dermed
ble det ikke særlig hekking i de to viktigste hekkeområdene i
Eidsbotn (Jfr. tabell 4.5.), og antall hekkefugl ble redusert
med 70% fra 1995 til 1996. Det er verd å merke se at de sonene
som ikke hadde slike forst rrelser ikke fikk flere hekkende ar
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i 1996 enn de hadde i 1995. Dette viser at det er ikke bare å
ødelegge et fugleområde og si at fuglene kan flytte til
nabobukta og hekke der. Fuglesamfunnenessosiale struktur
forholdtil ulike områdekvalitetertilsierat dette er naturlig,
og vi kan rekne med at ødeleggelseav et naturområdemedfører
redusertbestand.

Tabell 4.5. Oversikt over antall hekkende
ulike deler av Eidsbotn og Sundet i 1995.

våtmarksfugleri




1 2 3 4 5 Sund. Tot.

Ærfugl 1 0 1 0 0 0 21

Tjeld 1 0 1 32 2 7 14

Sandlo 3 0 1 52 0 0 9

Vipe 1 0 0 33 0 0 4

Storspove 0 0 0 13 0 0 1

Fiskemåke 1 0 1 42 3 13 22

Totalt 7 0 4 16 5 20 52
Ærfugl kan komme utenfra med små unger og inn i Eidsbotn (Terje Kolaas pers. med.). De to
kullene trenger derfor ikke å være klekt i Eldsbotn.
To av de tre tjeldhekkingene, alle fem sandlobekkingene og tre av de fire
fiskemåkehekkingenelå inne i det området som ble gjenfylt sommeren 1995.
Alle de tre vipehekkingene og storspovehekkingener trolig foretatt på landbrukseiendommen
øst for Eidsbotn, og at disse fuglene kom ned i Eidsbotn med ungene sine etter
Alle fire kull hadde tilhold i området som ble gjenfylt sommeren 1995.

Tabell 4.6. Oversikt over antall hekkende våtmarksfugler
ulike deler av Eidsbotn og Sundet i 1996.

12345Sund.

klekking.

i

Tot.

Ærfugl 0 1 0 00 0 1

Siland 0 13- 0 00 0 1

Tjeld 0 0 0 11 1 3

Sandlo 1 0 0 00 0 1

Vipe 1 0 0 00 0 1

Fiskemåke 0 0 0 12 9 12

Totalt 2 2 0 23 10 19

1: Oppdaget i sone 2, kan være klekt andre steder i Eidsbotn.





Tabellene viser atogså byggingav gang-ogsykkelsti langs
sentrumsidaav Sundet sommeren 1996 redusertehekkebestandeni
Sundet, spesielt hos tjeld. Anleggsarbeid bør absolutt ikke
foregå i hekketida i viktige hekkeområder,og en reduksjonfra
52 hekkendepar i 1995 til bare 19 i 1996 viser dette tydelig.
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4.4.2. FUGL UNDER TREKK OG MYTING (FJÆRFELLING)

De aller fleste fugler som ble observert i ulike deler av
Eidsbotnbrukte sine oppholdsstedertil både matsøk og hvile.
Det betyr at sonefordelingenav de ulike artenevist i figur 4.3
- 4.9 også gjenspeiler områdenes betydning med hensyn til
mattilgang.Enkeltevaderarter,spesieltvipe og brushane,kunne
bruke sone 3 og 4 også til rasteplasser.

Spesielt viktig er ærfuglenesmyteflokkerutover sommeren.Da
alle svingfjær felles samtidig mister de flygeevnen, og i
Eidsbotner det nestenbare hanner i disse flokkeneom sommeren.

denne erioden er de me et sårbare for forstrrelser, o
trekker vekk fra menneskelig forstrrelser å flere hundre
meters avstand (e ne forsøk fra Eidsbotn). Denne tap av
fl eevne jelderalle andefu ler, noe som gjør sluttenav 'uni,
hele juli og be ynnelsenav au ust til kritiskeperioder.

4.4.3. OVERVINTRENDE FUGL

Det var andefuglersom overvintreti størst antall i Eidsbotn.
Deres preferansefor ulike soner var hovedsakeligsom ellers i
året,men isleggingutpå våren kunnepresse fuglervekk fra den
preferertesone 1. Da ble sone 2 og 3 enda viktigere for å gi
nok næringi en meget kritiskperiodepå senvinteren.

4.4.4. TOTALVITRDERINGAV HVER ENKELT SONE

Det gis her en kort oppsummeringav betydningenav de enkelte
soner Eidsbotn er delt inn i ved denne undersøkelsen.Eidsbotn
er et av de viktigste fugleområdermed tanke på både antall
fugl og antall arter innenfor et meget begrenset område i
Nord-Trøndelag. Området fungerer som en helhet for ulike
fugler som bruker de ulike delene til de ulike tider. Det
foregår også en viktig utveksling mellom Eidsbotn og andre
lokale våtmarksområder. Oppdelingen av de enkelte soner er
derfor kunstig økologisk,men er også et godt hjelpemiddeltil
å vurderebetydningenav de enkelte soner.

Sonel.
Dette er den mest verdifulle delen av Eidsbotn, og benyttes i
særlig grad av alle vaderarter, gjess og grasender, men også
mye av dykkende ender og ulike måkearter. Hele sonen er
fuglerik,spesielt området inn mot Eidesørabekken.

Sone 2
Tilhører en av flere soner gradert som de nest viktigste
delene av Eidsbotn. Den fine mudderfjæra og sjøen utenfor er
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jevnlig brukt av vadere, grasender og dykkender. De vanligste
vaderartene her er vadere som jakter alene på dagtid (se
vaderøkologiunder 5.2.) som sandlo, rødstilk og gluttsnipe.
Dette er arter som ved en arealreduksjonvil forsvinne fra
Eidsbotn.Dessutenholder en del tjeld, vipe og måker til her.
Grasender og gjess beiter på grunnene, og kvinand, ærfugl og
siland er tallrike dykkender i sonen. Den økte betydningenom
vinterennår sone 1 kan fryse igjen, er viktig.

Sone 3.
Også dette området tilhører de nest viktigste i Eidsbotn,med
mange av de samme artene og samme funksjon som i sone 2.
Flokkenei sone 3 er ofte enda større enn i sone 2, det kommer
også inn flere vaderarter som opptrer i tette flokker, samt at
både ender og vadere bruker sonen som soveplass - ender på
dagtid og vadere hele døgnet bestemt av flo og fjøre.

Sone 4.
Etter at fjæreområdetøstenfor moloen blir fylt igjen består
sonen kun av en kunstig steinfylling ut mot vannmassene
Eidsbotn.Tjeld og fiskemåkevil trolig fortsatt være vanlige
arter på land, samt at steinmoloenvil fortsatt ha funksjon
som rasteplass for en del vadere på trekk, spesielt vipe. I
vannmassene finner vi ikke grasender i særlig grad, men
området brukes meget vanlig til matsøk av kvinand, ærfugl og
siland. Kvinand og ærfugl holder til her i forholdsvis store
antall (tilsammenflere hundre) utover sensommeren og høsten
etter at mytinga (fjærskiftetav svingfjærene)er ferdig og de
har fått tilbake flygeevnen.Like utenfor sone 4 utpå vatnet
kan det ligge opptil 1000 sovende andefugler om natta. De
fleste av dem beveger seg langs sone 4 og spiser mat før de
går til ro på overnattingsplassen.

Sone 5
Dette er en lang sone med forholdsvislite fugl midt på, men
med meget viktige fugleområder i begge ender. Lengst i øst
finner vi inngangen til Sundet, og forholdsvis kraftig
vannstrøm ut eller inn avhengig av om det flør eller ikke i
Trondheimsfjordbassengetutenfor. Dette gir gunstige forhold
for en del virvelløse dyr, som spesielt ærfugl og kvinand
beiter på. Ellers finner vi her mye siland, stokkand og en god
del kanadagås.Dette området er spesielt sårbart på grunn av
alle fuglene som også benytter Sundet til beiteplass, og er
avhengig av fri passasje mellom Sundet og Eidsbotn. De aller
fleste artene som er i Eidsbotn om vinteren trekker tidvis inn
Sundet for å finne mat. Spesieltutgjør ærfuglenemed opptil

1000 individereget verdifulltinnslag i bybildet.

Lengre vestover i sone 5 finnes først og fremst dykkende
fugleartersom storlom, kvinand, siland og ærfugl. Om vinteren
holdt i tillegg mange haveller til her. Enda lengre vest
grenser sonen inn mot den fuglerike sone 1, og vi får inn en
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del av fugleartenesom finnes der. Det gjelder først og fremst
gjess og andeartene, men også en del vadefugler. Dette lite
forstyrredeområdet syntes spesieltmye benyttet av ærfuglene
i mytingsperioden,da de på grunn av manglende flygeevne var
meget skye.

• Sone 6.
De frie vannmassene benyttes til beiting hovedsakelig av
dykkende arter. Spesielt finner vi her arter som ikke er så
vanlige i de andre sonene, som f.eks. storlom og horndykker,
men også kvinand, ærfugl og siland. Dessuten er det
ovenattingsplassfor store antall svømmende vannfugl lengst
øst i denne sonen, inn mot sone 3 og 4.

Sone 6 er også et fristed for fugler som forstyrresved land
og trekker seg vekk. Vaderarter som forstyrres i sone 1
trekker vanligvis til sone 2 og 3, mens andefugler vanligvis
trekker ut på de frie vannmasser og legger seg der i påvente
av at det forstyrrendeelement skal fjerne seg.

4.5. FUGLENES BRUK AV TIL.GRENSENDEOMRADER

Eidsbotn er en del av et nettverkav våtmarksområdersom både
hver for seg og totalt er nødvendigefor at våre våtmarksfugler
skal overleve.Det vil derfor være stadig utvekslingav fugler
mellom Eidsbotn og nærområdene, og noen få slike
fugleforflytningervil her bli kommentert.

Sangsvane
Sangsvanenehar økt i antall i Norge de senere årene, noe som
har ført til meget store ansamlingeri en del ferskvann (eks
Hammervatnetog Leksdalsvatnet)i mars-april. De aller siste
årene har svanene i større grad beitet på jordene,noe som har
ført til betydelig lavere antall sangsvaneri ferskvannene (i
alle fall i Hammervatnet).Også rundt Eidsbotn, Gråmyra og
Sætersmyragikk det våren 1996 sangsvanerog beitet.Disse trakk
ned i Eidsbotn for overnatting sent på kvelden, og dro til
beitejordenetidlig om morgenen. Denne endringa i beiteatferd
førte til at antall sangsvaneri Eidsbotndenne våren var høyere
enn noen tidligere observarsjoner i området. Redusert
høstpløyingkombinertmed lite snø på jordene utover våren har
ført til lett tilgjengeligkorn som sangsvaneneutnytter.

Kanadagås
Antall kanadagjessøkte raskt i sluttenav juli og utoverhøsten
1995. Dette var ( i alle fall delvis) lokale fugler som var
ferdigemed myting (fjærskifte)og evt. hekking.Etter noen uker
trakk gjessenevekk fra Eidsbotnpå dagtid for å beite, spesielt
på Skjervesflatenepå Ronglan, og kom inn til Eidsbotn på
kveldstid for overnatting. Overnattingsplassenble forlatt
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spredtesmåflokkerigjen om morgenen,og det ble stor variasjon
fra tellingtil tellingutover senhøsten(figur4.4). Da noen av
gjessenehadde halsringermed individuellkode kunne samme fugl
observers på ulike steder og derved fortelle at ovenstående
opplysningerstemmer. Også andre vannområder kan brukes til
overnattingsplassfor kanadagås. Spesielt mange (over 300)
overnattetpå Hoklingen høsten 1992, og også høsten 1996 (A.
Myhråspers.med.).

Akfugl
Ærfuglhekker i svært litengrad inne i selve Eidsbotn.Etter at
hunnenebegynte å ruge på andre lokaliteteri mai, kom hannene
inn i områdetfor å skifte fjære (myte).Ut i septemberbegynte
disse fuglene gradvis å trekke ned i Sundet for å spise
blåskjellog kråkeboller(Thingstad1989),og kom hver kveld inn
i Eidsbotnfor å overnatte.Flere hundreærfugl sammenmed andre
andefugler (kvinand, siland, krikkand, stokkand) samlet seg
derfor i en stor flokk utenforsone 3 og 4 for å sove der (figur
4.10). Tidlig om morgenen trakk igjen ærfuglene ned i Sundet,
mens andre andearter spredte seg rundt i Eidsbotn. Litt utpå
vatnet i sone 1 sov også en del andefugler som kanadagås,
brunnakke,krikkand,skjeand, stokkandog kvinand,mens vadere
satt flokkvisog sov i sone 1, 3 og 4, delvisute på grunt vatn.

På sin vei mellom Sundet og soveplasseni Eidsbotn svømte de
flesteærfuglenesamtidigsom de dykket etter mat langs sone 4.
Noen individerfløy strekningen.Det er derfor viktig for disse
fugleneat passasjenved overgangenmellom Sundetog Eidsbotner
fri for blokkerendeforstyrrelser.
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Sundetble opptaltforholdsvisjevnliggjennomvinteren1995/96.
Antall ærfugl økte raskt utover høsten i takt med reduksjoneni
Eidsbotn. I slutten av mars/begynnelsenav april forsvann
ærfuglene fra både Sundet og Eidsbotn (figur 4.11.). På denne
tida ble det store ansamlingermed ærfugl på Skatval. Flere
tusen ærfugl samlet seg ved Vinge - Velvang fra sluttenav mars
med topp antall fugl omkring 10. april for å spise silderogn
(Per Inge Værnesbranden pers. med.). Det er sannsynlig at
Eidsbotnsog Sundets fugler forsvinnerdit, men det foreligger
ingen ringmerkingsfunnsom kan bekrefte antakelsen. Dessuten
foregårdet en del utvekslingav fugl mot Alfnesfjæra(Spjøtvoll
1977). økologisk fungerer Eidsbotn og Sundet som en enhet, og
inngrep som ødelegger for ærfuglen i ett av områdene, vil
automatiskødeleggefor begge.

En meget kald periode før tellinga først på januar 1996 førte
ikke til flereærfugl i området,noe som burde vært forventetut
fra Spjøtvoll'srapport (Spjøtvoll1977).

Antall atdugl i Sundet 199996

3

Dato

Figur 4.11. Antall ærfugl i Sundet 1995/96.
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5. FUGLENES ØKOLOGI OG E1DSBOTN'SBETYDNING SOM
FUGLEOMRÅDE

For å forstå hvilken betydning et slikt område har for
fuglelivet,både lokalt, regionalt og internasjonalt,er det
viktig med kunnskaperom fuglenesøkologi.De ulike artene har
ulike krav til oppholdsstedog næringstilgang,og teknikkerfor
å få tak i næringenvarierer fra art til art. Dessutenskal de
ulike artene gjennom en årssyklus, hvor de møter enkelte
kritiske perioder med energimessigeflaskehalserhvor det er
meget viktig at de får nok mat. Her vil ikke alle arter bli
vurdert, bare ender og vadere som gruppe med noen få
artseksempler.

Genereltfor alle fuglearterer det noen faktorersom er viktige
for at de foretrekkerå være i et område.Det er:

1. Mattilgang,og sult er viktigstedødsårsakhos fugl.
Mengdemat (tetthetav mat, og arealmaten fordelespå)
Næringenkvalitet

Hekkeplasser.Selv om fuglenemå fly et stykke for å skaffe
mat, kan de ha tilhold i et område hvis det har egnede
hekkeplasser. I Eidsbotn har alle våtmarksfugler også
mattilgangved hekkeplassenesine.

Hvileplasser.Enkelte steder kan det samles store mengder
fugler som hviler,men som henter sin føde andre steder.Også
Eidsbotnvar det en tendenstil at enkeltevaderarterrastet

i andre soner enn hvor de fann mestepartenav sin føde.
Forst rrelser. Menneskeligaktivitet kan forstyrre fugler

slik at de forlater et egnet område. Det er årsaken til at
mange verneområder legger restriksjoner på menneskelig
ferdsel. Viktige negative følger av forstyrrelserer økt
energibrukfor fugleneved flukt,mindre tid til å søke etter
mat og større sjanse for at reiret skal bli oppdaget av
predatorer. Den påfølgende dårligere kondisjon fører til
dårligerehekkesuksesog lavereover1evelsebåde for voksne og
unge fugler.

Værforhold.Mange fugler søker inn til lunereområderfor å
unngå de verste påkjenningerav styggvær.Også inne i selve
Eidsbotnvises det ofte at flokkermed andefuglligger i le
de mest skjermede deler avhengig av vindretning. Flere
vaderarter klarer ikke å finne særlig næring ved dårlig
værforhold.

Nedenfor kommenteresnærmere økologiskeforholdfor andefuglog
vadere,de viktigstefuglegruppenei Eidsbotn.

5.1. ANDEFUGL

De fleste arter av andefugl hekker i ferskvann,og noen hekker
nesten utelukkende ved saltvann (f.eks. ærfug1). Ferskvann
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fryseroftesttil om vinterenog fuglenemå derfor samles i åpne
råker og isfrie saltvannsområdersom samtidiggir nok mat. Noen
andearterfinner forholdenevinterstidfor ugunstigeog trekker
sørover. Det er for Eidsbotn vanlige andearter som gravand,
krikkand, brunnakke, stjertand og skjeand, mens dykkendene
toppand og bergand blir i et mindre antall (Nygård 1992).
Stokkand og ærfugl overvintrer i Trondheimfjordeni store
antall, og utgjør henholdsvishele 10% og 5% av de nasjonale
bestandene for disse artene (Nygårdm.fl. 1988). Begge disse
artene har meget viktige overvintringslokaliteteri Eidsbotnog
Levangersundet.Noen av ærfuglene i Trondheimsfjordenkommer
helt fra østersjøen for å overvintre (Moksnes og Thingstad
1980), så området har internasjonalbetydningi tillegg til de
lokaleog regionale.

irssyklus.

Det er flere kritiske perioder for andefuglenei forhold til
deres livssyklus. Energikrevende prosesser som pardannelse,
trekk eller overvintring,eggleggingog ruging, ungeoppfostring
og fjærskiftegjør at mattilgangenmå være god hele året. Figur
5.1. gir en grovoversiktover de ulike aktiviteterei and har
gjennom året. Figuren vise årssyklusentil stokkand, men vil
også være temmelig lik for ærfugl og også arter som trekker
vekk. Figurener framstiltv.h.a. Cramp & Simmons (1977)og egne
observasjonerav artene.

ÅRSSYKLUSANDEFUGL

VI NTER VÅR SOMMER HØST

OVERVINTRING

FORFLYTNINGER FORFLYTNINGER

HEKKING

1MYTING MYTING

PARDANNELSE PARDANN.

Figur 5.1. Arssyklus hos stokkand.
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Kommentar til årssyklua for andefugl i figur 5.1:
Overvintringa hos endene kan som nevnt ovenfor foregå i
Eidsbotn, eller ved at fuglene trekker til andre områder.
Uansett representerervinteren en energimessigflaskehalsbåde
på grunn av stort energiforbrukfor å holde varmen, og at
mattilgangenkan være begrenset. Både hos stokkand og ærfugl
synes vintertemperaturenhhv. siste eller foregående år å
korreleremed antall fugl som overvintrer (Nygård 1992). Ved
lengreperiodermed sterk kuldevinterstidsynes antallærfugl å
øke i Eidsbotn (Spjøtvoll1977),men dette ble ikke bekrefteti
denneundersøkelsen.

Vår og høst foregår det forflytningermellom hekkplasseneog
overvintringsplassene,eller mellom hekkeplasseneog næringsrike
mellomstasjonerunder vår- og høst-trekk.Eidsbotnfungererbåde
som en næringsrikmellomstasjonog overvintringsstedfor ulike
arter.Hekkingahos de fleste andearterforegårandre stederenn
Eidsbotn.

Derimot kommer det en del andefuglog skifter fjær (myter),og
hos andefuglskiftesfjærene i to perioderi løpet av sommerog
høst. Dette fører til at hannenehar en eklipsdraktom sommeren
som hos mange arter ligner drakten til hunnene. I løpet av
høstmytingafår igjen hannene tilbakepraktdrakten.Gjess myter
bare en gang hvert år, men fellesfor alle andefugleri Norge er
at de mister flygeevneni sommerensmyteperiode.Det skyldesat
svingfjærenefelles tilnærmetsamtidig,og fuglenevil følgelig
ikke være i stand til å fly før disse igjener utvokst.Dette er
en kritisk periode hvor fuglene er meget sårbare for
forstyrrelser.Stokkandamister flygeevneni ca fire uker spredt
fra sluttenav juni til først på august,hannene noe tidligere
enn hekkende hunner. På tilsvarendemåte foregår mytinga hos
ærfugl, kvinand og siland, som alle mytet i bra antall i
Eidsbotn sommeren 1995. Energien i fjærvekst og økt varmetap
under mytingagjør at det er målt økt energibehovpå opptil 30%
hos enkelte fuglearter (Ricklefs 1974). Erfuglene var svært
forsiktige,avsluttet beiteaktivitetog trakk seg vekk når
menneskervar på 200-300mavstandi Eidsbotnsommeren1995.

Neringsøkologi.
Kanadagåsog sangsvanespiser hovedsakeligplantekosti form av
gras og vannplanter,og animalskføde har helt minimalbetydning
(Haftorn1971).

Endene kan næringsøkologiskdeles inn i tre ulike grupper:
Grasender,dykkenderog fiskender.

Tallrike grasender i Eidsbotn er stokkand og krikkand, som
spisermest vannplanter,frø og bær, med noe innslagav animalsk
føde (Haftorn1971). Brunnakke er nesten ren vegetarianer,og
kan tildelsgå på land og beite gress på samme måte som gjess
kan gjøre. Skjeand skiller seg ut blant gressendeneved at den
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spiser mest små bløtdyr og krepsdyr (Haftorn 1971) i tillegg til
en del plantekost som den tar fra overflata (Cramp & Simmons
1977). De ulike artene er derfor spesiallister til å utnytte
sine deler av fjæresonene utover til stadig dypere vann.
Konkurransen mellom artene blir derfor ikke så stor som den
ellers villa ha vært.

De fleste dykkender lever mesteparten av livet på vannet. De
vanligste i Eidsbotn siste år var kvinanda som tilhører
ferskvannsdykkendene, og ærfuglen som tilhører havdykkendene.
Ærfuglen spiser hovedsakelig bløtdyr (muslinger og snegler),
krepsdyr og pigghuder, med noe innslag av fisk og børsteormer
(Haftorn 1971). Kvinanda i salt og brakkvann er allsidig i
næringsveien, med bløtdyr, krepsdyr og fisk som viktigst, men
også noe børsteorm og insekter (Haftorn 1971).

Siland, som den tallrikeste representant for fiskendene i
Eidsbotn, spiser mest småfisk (ca 80%) og en del krepsdyr, mens
børsteormer, bløtdyr og planteføde utgjør en svært liten del
saltvann (Haftorn 1971). Observasjoner av silanda i Eidsbotn
viste at den ved enkelte anledninger brukte svært kort tid
mellom hver fiskefangst som ble brakt opp til overflata.
Tilstedeværelsen av en til to storlom sommeren 1995 og tildels
mye terne viser også at tilgangen på fisk av ulike
størrelseskategorierhar vært brukbar.

Totalt viser artsuvalget av fugler at Eidsbotn er et verdifullt
område for andefuglarter med ulikt kosthold, og at de ulike ledd
i næringskjedene fungerer godt.

52. VADEFUGL

Vaderne er trekkfugler, og de fleste passerer Trøndelag på tur
til og fra sine hekkeområder i arktiske strøk. Antall vadefugler
varierer voldsomt i Trøndelag fra år til år, og værforholdene
synes å være viktige i denne reguleringen. Blant annet var det
mange vadere i Eidsbotn høsten 1968, etter svært dårlige
værforhold i augusteseptember (Spjøtvoll 1977). Høsten 1995 med
rekordfine værforhold hadde svært få vadere både i Eidsbotn og
andre deler av indre Trondheimsfjord. Ved fine værforhold synes
de fleste vadere å følge kystlinjen og passere Trøndelagsfylkene
i løpet av kort tid. Det er imidlertid ikke fullgodt kjent hva
som regulerer mengden av vadere i ulike områder, eller f.eks.
hva som bestemmer hvor mange som følger norges kyst i forhold
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til svenskekysten langs østersjøen, eventuelt vestover til
Storbritania.Vadertrekketkan være vanskeligereå korreleretil
værforholdeneenn de fleste andre fuglearterfordi deres flukt,
også for små arter, er sterk og rask (Elkins1988).Noen vadere
kan i vindstillevær fly med hastigheterpå 50 - 75 km/t (Rabben
1984). Ettersom vaderne synes å komme ned i Trøndelagsområdet
ved styggvær,altså når værforholdeneumuliggjørvidere trekk,
er det spesielt viktig at de kan finne mat. Lune, beskyttede
områdersom Eidsbotnvil da være særdelesviktige.I tilleggtil
den store skare av arktiske hekkere som i større eller mindre
grad bruker Eidsbotn,vil området alltid ha en viktig funksjon
som nærings-og hekke-plassfor lokalefugler.

Drenering, regulering til ulike formål, økt forurensningog
menneskelig ferdsel er faktorer som har redusert
tilgjengelighetenav slike livsviktige områder. Derfor har
vaderantallettrolig avtatt.

Årssyklus.

Vadefuglenesavhengighetav isfrie fjæreområdervinterstidhar
gjort de aller fleste av dem til trekkfugler,men ellers er det
store økologiske forskjeller mellom de ulike artene. Noen
økologiskemamenter trekkes fram ved å bruke artseksemplerfra
arter som finnes forholdsvisvanlig i Eidsbotn.Figur 5.3. viser
årssyklusfor rødstilk,og lar det være ett eksempelblantmange
mulige.

Overvintringsområdenefor rødstilker fra Danmark,Storbritannia
og kysten nedover til områdene rundt Middelhavet (noen få kan
overvintrei Norge). Andre arter skal totalt tilbakeleggeopp
til 13 000 km (Elkins1988). I vinterkvarterenekan vadefuglene
genereltha fjernetmer enn 30% av maten sin når våren kommer,
og denne matressursenbeygger seg opp på nytt til vaderne kommer
tilbake til høsten igjen. Pardannelsen hos rødstilk skjer
vanligvisom våren, og kan da vare hele livet (Cramp1983).

Hunnen startertrekket etter egglegginga.I juni kan noen arter
av vadere være på tur sørover (skogsnipe,sotsnipe,i juli også
storspove),mens andre vaderarterfortsatt er på tur nordover
til hekkeplassene( grønnstilk,lappspove,tundralo)(Ulfstrand
1978).

Trekket hos vaderne er en fysisk belastning som krever store
energimengder.Det kan være langtmellom egnede rasteplasser,og
store fettreserverkan være nødvendig for å fly flere hundre
kilometeri ett strekk.Myrsnipeog andre vadere er observertå
fordoble sin vekt på under ti dager, enkelte individ med en
vektøkning på opp mot 10 gram pr. dag (Rabben 1984).
Bruttoinntaketav energi er større enn vektøkningen,og daglig

49



fødeopptak for en vader kan være mellom 30 og 50% av kroppsvekta
(Rabben 1994). Når mange vaderarter hviler på flo sjø fordi de
ikke kan finne mat da, er det lett å forstå at vaderne må finne
rikelig med mat i løpet av noen få timer. Mer om dette under den
næringsøkologiskedelen.

ÅRSSYKLUS VADEFUGL

VI NTER VÅR SOMMERHØST

VÅRTREKK HOSTTREKK

REKKII4G

IMYTING IfiTING

Figur 5.3. Årssyklus hos rødstilk mens den er i Norge.

Mytinga hos rødstilk foregår parallellt med trekket vår og høst,
men i motsetning til endene skifter aldri vaderne så mange
vingefjær samtidig at de mister flygeevnen. Vaderne har ulike
strategier i fjærfellingssystemet.Noen arter kan starte mytinga
i nordområdene og fortsette parallellt med at trekket sørover
foregår. Andre arter starter mytinga i nordlige områder før
trekket starter, tar pause under selve trekket og fortsetter
overvintringsområdene. Atter andre arter kan vente med all
myting til de kommer til overvintringsområdene. Vinteren kan
igjen være en kritisk periode slik at mytinga ikke foregår da,
og eventuelt avsluttes til våren (Praterm. fl. 1987).

Hekkinga er også energikrevende. Hvis hunnen er i dårlig
kondisjon før egglegginga, vil det resultere i egg som er mindre
og inneholder dårligere med næringsemner. Resultatet er unger
som har lavere klekkesuksess, vokser dårligere og har lavere
overlevelse enn andre unger. Dette forholdet er vist hos en
mengde ulike arter, ikke bare vadere.
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Næringsøkologi.

Vadefuglenekan komme i store flokker,ofte med en blandingav
flere arter.Hver nebblengdeer tilpassetspesiellebyttedyr,og
i tillegg gjør ulike jaktteknikkerat de kan tråkke i samme
matfatetuten at de ødeleggerfor hverandre.Andre vaderartermå
derimot holde artsfrenderpå avstand for at jaktutbyttetskal
bli best mulig. Enkelteflokkerkan bestå av bare en art, og til
og med bare ett kjønn eller en bestemt aldersgruppeav denne
arten. De første flokkenehos f.eks.myrsnipe om høsten består
bare av hunner ettersom hannene blir tilbake på hekkeplassene
for å ordne med ruging og ungepass. Hannene kommer trekkende
etter når ungene kan klare seg på egen hånd, mens det går enda
ca tre uker før ungfuglenekan begynne trekket.Slike omvendte
kjønnsrollerer vanlig hos mange vaderarter. Her skal kort
nevnes noen tilpasninger og strategieren del vaderarter vi
finner i Eidsbotnbenytter for å skaffe seg nok mat. En del av
opplysningeneer hentet fra Hammondog Pearson (1994).

Myrsnipa bruker tre ulike teknikker for å finne mat (animalsk
føde):

Plukkemat fra overflatavha. synet.
Prøve og feile ved å stikke nebbet ned i mudderet og føle
seg fram etter næring.
Meget rask prøving og feilingved lynraskebevegelsersom
en symaskinned i mudderet.

De to siste teknikkenekan brukes også om natta, og den spiser
på fjære sjø på mudderflater.Skal de jakte om dagen ved hjelp
av synet, vil dette bli meget vanskelig hvis det er vind.
Overflatavil da være i bevegelsepå grunn av vinden noe som
reduserersjansen til å finne byttedyrene.Tundraloplukkermat
på overflataved hjelp av syn, og om natta trolig ved hjelp av
hørsel. Det er observert at den må bevege seg til ueksponerte
steder for å finnemat ved dårligeværforhold.

Flokkfuglersom myrsnipa må ved prøve og feilemetodenestikke
nebbet i gjørma 60 ganger i minuttetog fange opptilto byttedyr
i minuttetfor å få nok næring.

Rødstilkenkan også endre jaktteknikkom natta i forholdtil om
dagen. Om dagen kan den spise små krepsdyr (f. eks. reke) ved
hjelp av synet. Når den jakter dekker den et åtte cm bredt
belte, og bare halvparten av rekene unnslipper rødstilkens
matsøk. Neste rødstilk som beiter i samme område trenger tre
ganger så lang tid til å finne samme matmengde.Derfor er det
viktig at dyrene går spredt, noe rødstilkengjør på dagtid. En
slik teknikk krever også at områdeneikke blir for små, da det
ikke vil gi nok næring til de enkelte individ.Detaljstudierav
rødstilkensnæringsopptakviser at flere børsteoimerspises per
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tilbakelagtmeter ved stor ormetetthet.Ved større ormetetthet
vil rødstilkenselektivtplukke ut større ormer, og sjansen for
at en liten orm skal bli tatt reduseres(Krebsog Davies 1978).
Dette er grafisk framstilti figur 5.4. Matematiskeberegninger
av byttedyrvalg,byttedyrtetthet,rødstilkensganghastighetog
plukkefrekvenshar vist at rødstilken ikke kunne ha gjort
næringssøketmer effektivtenn den gjør.
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Figur 5.4. Optimalt næringssøk påvist hos rødstilk. Figuren
viser at rødstilken ved større mattetthet spiser flere ormer
per meter, og at andelen av små ormer som spises avtar. Fra
Krebs & Davies 1978.

Om natta derimot spiser rødstilkenbl.a. sneglersom den finner
ved berøringved prøve-feile-metodenved å stikke nebbet ned i
mudderet. Om natta er derfor rødstilkflokkenetette under
trekket.Rødstilkenbeiter ellerspå et variertantall byttedyr,
og i saltvannsområderfanges også børsteormermye v.h.a. synet
på dagtid.

Fuglene som stikker nebbet i gjørma på måfå etter matsøk har
meget følsom nebbspiss. Dessuten er ytterste del av nebbet
hengsletog kan åpnes og byttet spisesuten at hele nebbet åpnes
eller byttet dras opp til overflata.Slike nebb er spesieltgodt
utviklet hos spover og bekkasiner, arter som også har et
forholdsvislangt nebb. Spover spiserdessutenbare om dagen. De
kan plukke krabber ved synet, eller stikke det opptil 15 cm
lange nebbet halvt til helt til bunns i mudderet. Arter der
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individene går enkeltvis og bruker prøve-feile-metoden i
mudderet stikker ned nebbet ca 50 ganger i minuttet, og fanger
ett byttedyr hvert minutt i gjennomsnitt.

Tjeld er en spesiell art næringsmessig ettersom det innenfor
arten og i samme område finnes tre ulike utforminger av nebbet
tilpasset ulike næringsobjekter. To av nebbfasongene er
tilpasset å hakke sund skjell enten på buksida eller ryggsida.
Denne teknikken sliter hardt på nebbet. Derfor vokser nebbet hos
tjeld med 0,4 mm hver dag, en hastighet som er unik blant
vadere, og tre ganger raskere enn menneskets fingernegl.

Sandlo, som var en vanlig hekkefugl i Eidsbotn i 1995, har kort
nebb og spiser byttedyr den oppdager i overflata vha. synet.
Hovednæringen er mangebørsteorm og små krepsdyr, og den jakter
ved å løpe og stoppe og se etter byttedyr. Den kan også vibrere
overflata ved å stå på en fot og vibrere mudderet ved raske
skjelvinger med den andre og på denne måten oppdage eventuelle
byttedyr. Arten unngår om mulig å jakte om natta, spiser ved
fjære sjø og jakter altså ved synet (Cramp & Simmons 1983),
altså en teknikk som er meget følsom for dårlige værforhold. Det
er derfor forsåelig at hele ni par sandlo fant gode forhold for
nekking i Eidsbotn i 1995.

Med de mengdene av vaderfugl som tidvis kan finnes i Eidsbotn,
er det tydelig at det må være stor produksjon av de ulike
dyregruppene som vaderne lever av. Da mange av vaderne bare
finner mat ved fjære sjø, og i tillegg enkelte arter bare på
dagtid, må matsøket være meget effektivt den tida det varer.
Forstyrrelser som skremmer fuglene vekk fra de beste
beiteområdene og reduserer tida til matsøk kan få katastrofale
følger.

5.3. ANDRE FUGLEGRUPPER

Andre våtmarksfugler som er meget vanlige i Eidsbotn er måker,
med hettemåke, fiskemåke og gråmåke som de dominerende artene.
Bare fiskemåke hekker av disse måkeartene, og både hettemåke og
fiskemåke forlater området vinterstid. Måkene er generelt
allsidig i matveien, og sivilisasjonens sløsing med matavfall
har begunstiget måkene i mange områder. Søppelfyllinga på Mule
gir næring for en mengde gråmåker og svartbak, som for det meste
bruker Rinnleiret som rasteplass. Høsten 1995 og 1996 var det
store flokker med fiskemåke rundt omkring i Levanger kommune,
spesielt i forbindelse med siste siloslått. Flere av disse
fuglene har rastet på Eidesøra og tildels på andre steder i
Eidsbotn. Flokker på opptil 3000 fiskemåker viser at Eidsbotn
tilfredsstiller fuglenes krav til en rasteplass og til
furasjeringsområde (næringssøk).
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Det er også mange spurvefugler rundt Eidsbotn gjennom hele året,
både hekkefugl, fugl på trekk vår og høst, og cvervintrende
spurvefugl. Først i august 1995 var det soesielt mye låvesvale
og tårnseiler (umulig å tallfeste) på insektjakt over vannflata
i Eidsbotn. Ringdue cg skjære er ved flere anledninger observert
å drikke saltvann i fjæra. For videre kommentarer til disse
andre fuglegruppene henvises til Spjøtvoll (1977).

Horndykkeren var mer tallrik i Eidsbotn i 1995 og 1996 enn noen
gang tidligere.
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6. FORSLAGT1LFORVALTNINGST1LTAK

6.1. FREDNINGSBESTEMMELSENE OG HENSKTEN MED
FREDN1NGEN

Eidsbotn i Levanger kommune ble fredet ved kongelig resolusjon
14. Desember 1984, og fikk betegnelsen Eidsbotn
fuglefredningsområde. Foimålet med fredningen er å bevare det
rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø.

Det er fylkesmannen i Nord-Trøndelag som er
forvaltningsmyndighetfor området.

Grensene for fredningsområdet framgår av kart av august 1984 fra
Miljøverndepartementet i målestokk 1:10 000, og av en veiledende
grensebeskrivelse som følger fredningsbestemmelsene (se
vedlegg).

Nedenfor gjengis noen få av punktene i fredningsbestemmelseneav
1984:
Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form
for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Hunder kan ikke
slippes løs.
Unødvendig trafikk eller bruk av motorbåt i Eidsbotn er
forbudt. For eventuell nødvendig trafikk med motorbåt er
høyeste tillatte hastighet 5 knop.
Det skal ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte
produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø. Det
gjelder drenering, oppfylling av masse etc.

Forøvrig henvises til vedlegg hvor de fullstendige
fredningsbestemmelserstår.

Forvaltningsmyndighetene kan gi dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene i særlige tilfeller. Eventuelle
dispensasjoner skal ikke være i strid med formålet med vernet.

6.2. OPPSUMMERING AV DEN ORNITOLOGISKE UNDERSØKELSEN

Den ornitologiske kunnskap om Eidsbotns funksjon for ulike
fuglearter gjennom hele året ligger som grunnlag for de
forvaltningsmessige avgjørelser. De ukentlige tellingene har
gitt en grundigere innsikt i hvilken betydning de ulike delene
av Eidsbotn har for de enkelte fuglearter som har tilhold her.
Derved er det også mulig å vurdere betydningen av de planer
som foreligger for å utnytte Eidsbotnbassenget og de nærmeste
landområder.
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Det meste av denne rapporten gjør rede for den ornitologiske
undersøkelsen. Derfor vil det her bare bli presentert noen
overordnede stikkord, og for flere detaljer henvises til
rapportens første del.

Inktige momenter om Eidsbotn som fugleområde:

187 ulike fuglearter er registrert i Eidsbotn og Sundet og
de nærmeste •landområder. Det er et meget stort antall i
forhold til områdets størrelse.
87 av disse artene er vannfugler.
59 fuglearter er påvist eller sannsynlig hekkende.
36 av artene observert her er i rødlista over norske
fuglearter (se tabell 4.2. side 24), og i tillegg har Norge
spesielt internasjonalt ansvar for forvaltningen av ni arter
som har tilhold i Eidsbotn.
På tross av en del utbygginger rundt Eidsbotn er det
fortsatt et betydelig fugleliv.
Området er viktig for fugl hele året. Antall fugl av ulike
arter varierer naturlig nok mye gjennom året. De største
mengdene finnes i forbindelse med trekket vår og høst.
Eidsbotn er også et meget viktig overvintringsområde, samt
at flere hundre andefugl skifter fjær her om sommeren.
Fjærskifte innebærer at andefuglene mister flygeevnen, de
bruker mer energi på grunn av fjærvekst og dårligere
isolasjon, og er i denne perioden meget sårbar for
forstyrrelser.
Hele Eidsbotn brukes av fugl. De ulike deler av Eidsbotn
utnyttes av de enkelte fuglearter i ulik grad. Svært mange
arter er knyttet til sone 1 (kalt Eidesøra), men ellers er
hele Eidsbotn i bruk. For noen av artene presenterer
rapporten en detaljert oversikt over i hvilken grad de
enkelte soner i Eidsbotn ble benyttet gjennom et år.
Utfyllinger i Eidsbotn i 1996 reduserte hekkebestanden med
70% i forhold til 1995 (fra 32 til ni). Fugler som forsvann
fra de forstyrrede sonene ble ikke funnet hekkende
nærliggende soner. Dette viser at fuglene var tapt for
Eidsbotn, og vil trolig også møte/gi problemer ved andre
lokaliteter.
Andefugler og vaderes økologi og årssyklus er beskrevet (s.
45-54), og viser sårbarhet mot ulike former for inngrep og
forstyrrelser.
Det er vekselvirkninger mellom Eidsbotn og nærliggende
områder, og spesielt viktig er Sundet for endel fuglearter
som har tilhold i Eidsbotn i tidsrommet fra slutten av
september til slutten av mars. Dette gjelder blant annet
oppunder 1000 ærfugl som spiser i Sundet, og som i stor grad
bruker Eidsbotn både til matsøk og overnatting.
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6.3. FORSLAG TIL FORVALTNINGSTILTAK

En forvaltningsplan skal angi hvordan et verneområde skal
skjøttes i samsvar med vernefolmålet. Generelt innebærer en
vurdering av forvaltningstiltak i et fredningsområde følgende
forhold:

Økologisk skjøtsel.

Økologisk skjøtsel angår tiltak som skal settes i gang for å
ivareta økologiske forhold. Det kan f.eks. være tilplanting,
fjerning av vegetasjon, osv avhengig av hva slags område det
er snakk om.

Oppsyn.

Det er ofte nødvendig med oppsynspersoner i våre fredede
områder som skal se etter at vernebestemmelsene blir
overholdt, gi informasjoner til publikum og følge utviklingen
i områdets biologiske kvaliteter.

Informasjon.

For alle verneområder er det ønskelig at det blir utarbeidet
informasjonsmateriell som informerer allmennheten om områdets
kvaliteter. Det kan være plakater, brosjyrer og videofilmer
til bruk i undervisning eller TV.

Tilrettelegging.

Det bør vurderes hvordan mennesker kan oppleve området på en
positiv måte uten å redusere områdets kvaliteter som
fredningsområde.

Eidsbotn har vært truet fra flere hold de siste årene (Spjøtvoll
1977, Størkersen 1984, Haugskott 1991). Det faglige innholdet i
denne rapporten bør være et godt hjelpemiddel til å unngå
ytterligere tiltak som ødelegger for fugle1ivet
fredningsområdet. Nedenfor følger også forslagene til
forvaltningsti1tak vurdert ut fra dagens situasjon og
foreliggende planer for området.

Grunneiere og interessenter ble innkalt til et orienteringsmøte
om Eidsbotn den 5.10.95. Etter dette møtet kam det inn to
skriftlige redegjørelser for hvordan de ønsket å bruke Eidsbotn,
nemlig fra Moan Idrettspark (brev av 19.12.95; J. Mosling) og
fra Levanger kommune (brev av 15.12.96; M. Stavrum og M.
Bolstad). Dessuten er jeg informert om travlagets planer ved
Nossum travbane i et møte med ledelsen 01.10.96.
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6.3.1. OPPMÅLING OG OPPMERKING AV FREDNINGSOMRÅDET

Det må foretas oppmåling av vernegrensene i Eidsbotn og
oppsetting av grensemerker på sentrale steder i hele området.
Dette vil gjøre det mye lettere både for grunneiere i området
og for et eventuelt oppsyn å kontrollere at det ikke foregår
ulovligheter inne i fredningsområdet.

6.3.2. ØKOLOGISK SKJØTSEL

Området fungerer brukbart slik det ligger i dag. De
utfyllinger som har skjedd har skadet fuglelivet i Eidsbotn,
først og fremst småvadernes næringsområder (Haugskott 1991).

Hindre omdisponeringer.

Det er meget viktig at det ikke blir flere reduksjoner av de
verdifulle mudderfjærene som er her. Fuglene velger å bruke en
lokalitet ut fra tilgangen på næring, hvileplasser,
hekkeplasser, forstyrrelser og værforhold (s. 45).
Mudderfjærene i Eidsbotn er spesielt viktig for det store
antall vadefugler vår og høst, men også for mange arter
andefugler gjennom hele året.

Skjerme mot forstyrrelser.

Forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan presse fugler vekk
fra områder som ellers er attraktive. Fluktavstand varierer
med fugleart og årstid. Undersøkelser i Eidsbotn viser at de
mest skye fugleartene (gjess) kan flykte på flere hundre
meters hold (Husby under arbeid).

Tilplanting ved gang- og sykkelsti er aktuelt for å redusere
forstyrrelsen på fugl i Eidsbotn fra menneskelig aktivitet på
land. I forhold til dagens menneskelige aktiviteter er det
først og fremst ved Moan Camping og inngangen til Sundet det
bør tilplantes mellom gang- og sykkelstien og selve
Eidsbotnbassenget. Dette er vurdert ut fra dette områdets
relativt store betydning for fugl, og at denne stien ligger
nært strandsona. Behovet for tilplanting øker hvis bruken av
gang- og sykkelstien øker ut over dagens bruksmengde.

økologiske forhold i Eidsbotnbassenget.

Det er ikke behov for aktivt å gå inn og regulere områdets
økologi for å bedre forholdene for fuglene. Arbeidet med å
redusere nærings- og kloakkutslippene i Eidsbotn kan slå
negativt ut for enkelte fuglearter og positivt ut for andre.
Resultatet totalt sett kan bli mere fugl ettersom det i dag
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mangler en næringsøkologisk nisje i Eidsbotn's bunnsedimenter
på grunn av oksygensvinn.

For å bevare verdien av Eidsbotn, bør også viktige nærområder
sikres mot ødeleggelse. Rapporten peker spesielt på den nære
forbindelsen mellom Eidsbotn og Sundet, og døgntrekk av fugler
mellom disse to områdene. Sundet bør derfor ikke utsettes for
tiltak som kan redusere fuglelivet der, det vil også redusere
fuglelivet i fuglefredningsområdet Eidsbotn.

63.3. TILRETTELEGGING FOR PUBLIKUM

En viktig del av vernearbeidet er tilrettelegging for
allmennheten. Det vil gi publikum anledning til å oppleve
områdets kvaliteter, og til å bruke det
undervisningssammenheng og forskning. Slike aktiviteter skal
foregå i balanse med områdets funksjon, og det må ikke være
tiltak som belaster området.

a) Fugletårn/skjeLm.

Aktuell tilrettelegging i Eidsbotn, som også reduserer
forstyrrelsene for fuglene, er bygging av et fugletårn, eller
en skjermvegg med åpninger i.

Fuglekikkere står i dag helt åpent, og fuglene trekker seg
unna ved forstyrrelsene. Det er derfor stort behov for
skjermet adkomst til aktuelle utkikkspunkter, og at
fugleinteresserte kan studere fuglene uten at fuglene selv
blir forstyrret. Erfaringene fra Nord-Trøndelags første
fugletårn som står i Hammervatnet naturreservat er positive ut
fra at reservatet ble mer besøkt av mennesker (2000 - 4000
besøkende hvert år), og fuglene mindre forstyrret enn før
tårnet ble reist (Husby 1993). Tårnet i Hammervatnet er ikke
skiltet fra E6. Det er grunn til å tro at et tårn ved Eidsbotn
kan bli svært godt besøkt.

Enkelte fuglearter kan i deler av året tolerere mennesker nære
innpå seg uten at de flykter. Ærfugl har kortere fluktavstand
om vinteren enn om sommeren. Parkfugler av stokkand og endel
andre arter kan være svært lite sky ovenfor mennesker. Selv om
noen få arter til en hviss grad kan tilpasse seg menneskelige
aktiviteter, vil de aller fleste artene forbli skye og trekke
vekk på lang avstand. En forvaltning av fredningsområdet
Eidsbotn må ta hensyn til det mangfold av fuglearter som er
der, og ikke basere seg på at alle fuglearter skal tilpasse
seg våre behov.
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Et tårn vil gi bedre utsikt enn en skjermvegg, men samtidig må
et fugletårn være meget stort for å ta i mot de store
skoleklasser/studentgrupper som observerer fugl i området. Om
det skal bygges fugletårn og/eller skjervegg, og hvordan
utforming av denne konstruksjonen bør være må utredes nærmere.
I dette planarbeidet bør grunneier, Levanger kommune og evt
interessenter delta sammen med forvaltningsmyndigheten.

Plassering av fugletårn/skjermvegg må vurderes ut fra hvor det
er mest fugl, hvor det glir naturlig inn i terrenget, og hvor
det er adkomstmuligheter (sti/gangveg) og parkeringsplass. Den
mest naturlige plassering er et sted i vestre bukt hvor
fugletettheten er absolutt størst i den isfrie delen av året.

Andre tilrettelegginger for ublikum i og ved
strandsonen.

Det kan også være aktuelt med gang- og sykkelstier,
sitteplasser, leikeplasser for barn etc. ved Eidsbotn. Dette
vil være en del av tilretteleggingene for publikum, men dårlig
gjennomtenkte løsninger kan lett virke forstyrrende på
fuglelivet. Plassering og utforming av slike anlegg bør på
forhånd være grundig gjennomarbeidet for ikke å gi unødige
forstyrrelser av fuglene i fredningsområdet.

Sittegrupper og informasjonsplakater om Eidsbotn kan være
aktuelt mellom Moan camping og Badeland. Leikeapparater og andre
aktiviteter bør legges et stykke bak strandlinja, og da skjermet
ved hjelp av f.eks. vegetasjon. Utforminger bør skje i samarbeid
med forvaltningsmyndigheten. Slike anlegg kan tiltrekke seg en
del folk, og de bør ikke ligge helt ned mot vannflata.

Informas'on.

Informasjon anses som en viktig del av vernearbeidet.
Kunnskapene om et så sentrumsnært og fuglerikt område som
Eidsbotn bør absolutt komme ut til lokalbefolkningen.

Informasjon kan gis på flere måter, og det ene utelukker ikke
det andre. Noen aktuelle forslag skisseres nedenfor:

Informasjon kan gis ved at f.eks. oppsynsperson for Eidsbotn
guider interesserte.
Plakater som forteller kort om Eidsbotn både ved Moan og
ved/i et fugletårn/skjermvegg.
Folder med bilder fra området og lettfattelig tekst som
beskriver områdets fugleliv og hvorfor området er så
verdifullt.
Film av fuglelivet i området som kan vises i den lokale TV-
kanal, eller som video som kan brukes f.eks. i distriktets
skoler.
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6.3.4. OVERVÅKING

Det bør ansettes en oppsynsperson som kan bl.a. ha følgende
funksjon:
Kontrollere at vernebestemmelsene overholdes
Ha informativ rolle i forhold til skoler, lokale
interesserte, turister etc.
Overvåke fuglelivet med tellinger på strategiske tidspunkt
for ulike arter.
Vedlikehold av informasjonsplakater og eventuelle
utkikkspunkter.

Flere forhold tilsier at det kan være nødvendig med oppsyn i
fuglefredningsområdet.Det er registrert ulovlig båtkjøring og
steinfyllinger, samt andre utfyllinger rundt omkring i
fjæresonen. Generelt er det ikke store problemer med
overtredelser av vernebestemmelsene i Eidsbotn. Et oppsyn
kombinert med en positiv informativ rolle vil være å foretrekke.
Oppsynet bør også følge med i fuglebestandenesutvikling over
tid.

6.4. PLANER OM INNGREPIAKTIVITETER I OG VED EIDSBOTN,
OG EN FAGLIG ORNITOLOGISK VURDERINGAV PLANENE

6.4.1. INNGREP I MITDDERFJÆRENE

Her nevnes planer som innebærer utfyllinger av Eidsbotns
mudderfjærer. Arealene av disse har avtatt på grunn av
tidligere utfyllinger. Det er her de fleste fuglene i Eidsbotn
finner sin næring. Forvaltningsmyndigheten bør derfor generelt
være meget restriktiv med å tillate en reduksjon av disse
arealene.

Også uheldige inngrep inn til grensa for fredningsområdet bør
begrenses. Kunnskapene om betydningen av slike våtmarksområder
for det biologiske mangfoldet har økt betraktelig de siste
årene, også siden fredningen i 1984. Utbyggingspresset på slike
områder er stort, og mange viktige våtmarksområder er ødelagt.
Det er derfor viktig å bevare det som er igjen av særdeles
viktige områder slik som Eidsbotn er. Andre steder brukes store
beløp (flere hundre millioner kroner) på å restaurere
våtmarksområder som tidligere er blitt ødelagt med
gjenfyllinger, spesielt i Danmark (Søndergaard & Jeppesen 1991,
Jensen 1992).
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Planer som innebærer inngrep i Eidsbotn's mudderfjærer er:

Nossum travbane

Nossum travbane er i dag en 800m bane, og det foreligger ønske
om å utvide denne til en 1000m bane. Travlaget har også ønsker
om å fylle ut området mellom selve banen og Nossumhyllan, der
det sommeren 1996 ble anlagt en fyllingskant. Utvidelse til
1000m bane vil innebære at travbanen kommer ca 100m lenger ut i
sone 2 enn den gjør i dag.

Bygging av ny E6

Statens vegvesen har planer om bygging av E6 (motorveg) like
sør for Magneten i og ved sone 2 og sone 3. Denne vegen vil
ødelegge deler av mudderfjæra i sone 2 og sone 3 (kart fra
Reguleringsplan for Nossumhyllan vedtatt av Levanger
kommunestyre 26.10.1978), og dessuten innebære en 3m høy
fylling (Levanger kommune v/Lægran pers. med.).

Steinfyllinger

Steinfyllinger med åkerstein ned i fjæra innenfor
fredningsområdet bør ikke brukes ytterligere. Befaringer i 1995
viste at de fortsatt var i bruk. Det innebærer arealreduksjon,
åpning i kantskogen og traktorveg helt ned i fjæra.

6.4.2. ANDRE PLANER

Nedenfor kommenteres kort noen andre planer som foreligger om
å utnytte Eidsbotn. Det gis en kort faglig vurdering til en
del av punktene.

Båtaktiviteter

Båtplass er ønsket på Moan i tilknytning til Campingplassen.
Robåt og kano nevnt som aktuel1e farkoster, og oppsetting av
flytebrygge for disse. Behovet for beredskapsbåt er nevnt i
forbindelse med evt. etablering av badestrand. Det er også behov
for båt/kano i forbindelse med planer om leiraktiviteter, f.eks.
idrettsleir og speiderleir ved Moan Idrettspark. Områdets
sikkerhetsmessige fordel ved opplæring i båtbruk er fremhevet.

Vurdering av ønsket:
Etter dagens vernebestemmelser er unødig bruk av båt ikke
tillatt i Eidsbotn, og vernebestemmelsene hør ikke endres på
dette punktet. Dette gjelder også seilbrett og tilsvarende
farkoster ofte observert ved campingplasser.
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Det er økologisk uheldig med båtaktiviteter, ettersom det er
forholdsvis nær avstand melldm aktuell båtplass på Moan og tre
deler i Eidsbotn som ikke bør forstyrres. Det gjelder sone 3,
lengst øst i sone 5 og overnattingsplassen lengst øst i sone 6.
Mange fugler flykter unna båter på lang avstand (Husby under
arbeid).

Også Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) hadde ønsker om å utnytte
området til opplæring i båtaktiviteter/sei1sport, men de trakk
sine ønsker etter informasjonsmøtethøsten 1995.

Badeplass

Plasseringa av badestranda er tenkt i tilknytning til
Campinplassen på Moan, forholdsvis nært Sundet, altså i sone 4
mot sone 5. Dette vil være et tilbud til Levangers befolkning og
campinggjester.

Vurdering av ønsket:
Svømming i seg selv utenfor strandsonen i sone 4 vil ha
begrenset forstyrrende effekt på fuglelivet hvis det tas hensyn
ved plassering og utforming av badeområdet. I den mest aktuelle
badesesongen (juli) er det mindre fugler her enn senere utpå
høsten. Det bør ikke bli noen blokkering av den viktige
utvekslingen av fugler mellom Eidsbotn, Sundet og Levangerbukta,
samt at inngangen til Sundet er et viktig beiteområde for
fuglene.

Fiske fra land ved inngangen til Sundet.

Vurdering av ønsket:
Uansett årstid vil slik aktiviteten virke forstyrrende på et
meget viktig fugleområde, som spesielt utover sensommeren og
høsten har stor betydning for mange arter. Dette er delvis arter
som trekker vekk fra mennesker på forholdsvis lang avstand,
f.eks. kvinand og siland. Dessuten er det mye ærfugl her, som
vil forstyrres, selv om den utover høsten kan tolerere mennesker
mye nærmere nå enn under mytinga om sommeren. Undersøkelser av
fluktavstand hos bl.a. ærfugl 1996/97 viser at mennesker i
fjæresona vil skremme disse fuglene over 100m vekk fra land
(Husby under arbeid). Dette vil tildels stenge av inngangen
fuglene benytter for å komme til Sundet. Det vil dessuten ikke
være særlig langt å gå før en er utenfor fredningsområdet og
derved ha lov til å fiske. Områdets betydning for fugl tilsier
at dette aktuelle fisket ikke bør tillates innenfor
fredningsområdet.
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FREDNINGSBESTEMMELSER FOR EIDSBOTN FUGLEFREDNINGSOMRÅDE I
LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAGFYLKE

I medhold av lov om naturvem av 19.juni 1970,nr. 63, § 14,2. ledd og § 9, jf. § 10 og §§ 21,
22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø i Eidsbotn i Levanger kommune, Nord-Trøndelag
fylke, fredet ved kgl. res. av 14. desember 1984under betegnelsen "Eidsbotn
fuglefredningsområde".

V
Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1/1m.fl., 1/2, 1/19, 13/7, 8, 13/33, 13/34,
16/2, 16/8,16, 17/1, 17/2, 17/3,4, 18/1, 18/11, 18/14,314/1. Fuglefredningsområdet dekker et
areal på ca. 2,3 km2 vannareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av vedlagte grensebeskrivelse og kart i
målestokk 1:10 000, datert Miljøverndepartementetaugust 1984.Kartet og
fredningsbestemmelsene oppbevares i Levanger kommune, hos fylkesmannen i Nord-
Trøndelag og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet
skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III
Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivetog fuglenes livsmiljø i området. Dette
gjelder særlig mht. de mange arter som benytter området under trekket vår og høst, og den
store mengden av ender som overvintrer.

IV
For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser pkt. V og VI):

Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsrniljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse (jf. viltlovens § 3). Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund
er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlo-
vens bestemmelser og forskrifter.
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe
fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller
oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.Opplistingen er ikke
uttømmende.
Unødvendig trafikk eller bruk av motorbåt i Eidsbotn er forbudt (herunder gjelder også
bruk av modellbåter og modellfly). Høgste tillatte hastighet for motorbåt er 5 knop.

V
Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-,
oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
Vedlikehold av eksisterende veger, kabler og luftlinjer.

VI
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:



Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og
forskrifter.
Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med
fredningen krever det.
Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
Oppføring av gjerder og naust på egen grunn.
Sikringsarbeider mot erosjon i strandkanten.

vII
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndighetenbestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

vIII
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsenenår formålet med
fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig
samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med
fredningen.

IX
Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
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