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SAMMENDRAG 

Holmholmen naturreservat i Hemnes kommune ble vernet 6. desember 2002, som en del av kyst-

verneplanen for Nordland. Holmen har den tetteste ærfuglkolonien i Nordland, som er avhengig av 

kontinuerlig overvåkning og skjøtsel i to måneder i strekk hvert år. Områdets historikk er beskrevet. 
Andre mulige tiltak i driften av et tradisjonelt egg- og dunvær er vurdert.  

Forvaltningsplanen fokuserer på hvilke overvåkings- og skjøtselstiltak som bør prioriteres for å 

ivareta verneverdiene i reservatet, og hvilke ressurser som kreves til disse oppgavene.  

SUMMARY 

Holmholmen nature reserve is a part of the new network of conservation areas for seabirds and 

seashore plants along the coast of Nordland, Norway. This nature reserve is a 0,02 km
2
 islet 

surrounded by a 0,17 km
2
 shallow seabed, in the middle of the large and deep Ranafjord. More than 

500 pairs of eider ducks nest in a limited area on the islet. This dense seabird colony needs continuous 

protection from predators, like minks and crows, for two months every nesting season.  

The objectives of this management plan are to find out how to conserve the nesting place and the old 

coastal culture of sustainable harvest of eggs and down. The local history of this natural and modified 

ecosystem is described, and its role as a reference of coastal culture and pollution is considered. This 

management plan has priority to the monitoring- and maintenance actions and resources needed to 
reach the main conservation objectives of the nature reserve.  
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Forord 

Holmholmen naturreservat ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke. Grunneierne ønsker å 

videreføre skjøtselen av Holmholmen som egg- og dunvær. Denne har senere år vært drevet 

på ren hobbybasis, men med noe tilskudd fra ”viltfondet”. Forvaltningsmidler til skjøtsel av 

mindre verneområder står ikke i forhold til behovet. Prioritering er derfor nødvendig, men 

forutsetter god kjennskap til de enkelte verneområdene. Dette bør gjøres gjennom en 

forvaltningsplan, som synliggjør blant annet innsatsbehovet og hva man kan oppnå med tiltak. 

 

Fylkesmannen i Nordland ved miljøvern- og landbruksavdelinga, Hemnes kommune, 

grunneierne og Rana museum hadde 24. september 2003 et møte på Mo i Rana hvor vi 

diskuterte disse utfordringene. Det var enighet om å starte opp arbeidet med en helhetlig 

forvaltningsplan med en gruppe bestående av grunneierne Jakob og Turid Guttormsen, Kjell 

A. Meyer fra Rana museum og Roger Johansen fra miljøvernavdelinga. Første møte i 

arbeidsgruppa ble avholdt på Mo i Rana 29. oktober 2003, hvor vi gikk gjennom det som bør 

være med i en slik plan. De ulike avsnittene i planen følger malen til forvaltingsplaner for 

verneområder etter håndboka til Direktoratet for naturforvaltning (DN håndbok nr. 17/2001). 

Miljøvernavdelinga har stått for møteledelse og skrivearbeid, mens grunneier og museet har 

bidratt med innhold, samt detaljer og kommentarer til første utkast.  

 

Planutkastet har vært på en høring hos berørte parter og andre interesserte med frist for 

uttalelser 15. januar 2004. Fylkesmannen i Nordland har gått i gjennom alle innkomne 

kommentarer, endret teksten noe og godkjent den foreliggende planen etter de krav som stilles 

til forvaltningsplaner for verneområder. Videre oppfølging av planen vil i første omgang være 

et samarbeid mellom grunneier og Fylkesmannen i Nordland som forvaltningsmyndighet av 

verneområdet. Det vil bli foretatt en evaluering av planen etter en femårsperiode, for å se om 

verneformålet blir ivaretatt av de tiltak som har vært satt inn. På sikt ønsker vi at Hemnes 

kommune og andre interesserte kan engasjere seg i dette arbeidet. 

 

Bodø, 17. juni 2004 

 

 

 

Roger Johansen     

Førstekonsulent    
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Innledning 

Holmholmen naturreservat ble opprettet ved kgl.res. 06.12.02. Det er to hovedgrunner til at en 

ønsker å prioritere en forvaltningsplan for Holmholmen naturreservat i Hemnes kommune: 

 Området har sannsynligvis den tetteste hekkebestanden av ærfugl vi har i landet, med 

over 500 hekkende par på en liten holme inni Ranafjorden.  

 For å opprettholde bestanden og kulturlandskapet er det nødvendig med intensiv 

skjøtsel. Det vil si fuglepass og predatorkontroll i to måneder hvert år. 

 

Dette arbeidet har hittil vært utført av egeninteresse av grunneierne, Rana museum og andre 

frivillige. Grunneierne til området bor har annet arbeid i Rana kommune. De ønsker å 

videreføre skjøtselen av Holmholmen som egg- og dunvær.  

 

Omfanget av denne planen og prosessen vil være relativt begrenset fordi: 

 hovedverneformålet er begrenset til en enkelt ærfuglbestand 

 verneområdet har kun en grunneier 

 verneområdet har få andre brukere og interessegrupper siden det tidligere har vært 

fredlyst som egg- og dunvær. 

 

En forvaltningsplan skal ta opp aktuelle problemstillinger og forslag til løsninger for å ivareta 

formålet med vernet og verneverdiene. Verneforskriftens  § 6 sier at ”Forvaltnings-

myndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i 

samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde 

nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.” 

 

Dersom det er påkrevd kan den også gi føringer for nødvendige flerårige dispensasjoner. 

Verneforskriftens  § 7 sier at ”Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når 

formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av 

vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot 

formålet med fredningen.” 

 

Hovedformålet med denne forvaltningsplanen er å finne ut hva som skal til for å opprettholde 

bestanden av ærfugl sammen med den tradisjonelle kystkulturen med egg- og dunvær på 

Holmholmen, og hvordan en kan videreutvikle overvåkningen av naturreservatet som 

referanseområde og forskningsobjekt. 
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Generell beskrivelse og status 

Lokalisering 

Holmholmen er ei lita øy beliggende utenfor nordøstre del av Hemnes-halvøya midt i 

Ranafjorden i Nordland fylke (se kartutsnitt denne side). Hele naturreservatet er ikke større 

enn 189 mål (≈ 0,20 km
2
 i areal). Det ligger på en svært grunn hylle før fjorden stuper ned 

mot dybder på rundt 500 meter. Sjøområdet mellom holmen og Hemnesøya dekker 165 mål 

(≈ 0,17 km
2
 i areal). Store deler av dette tørrlegges ved fjære sjø. Selve holmen er kun 24 mål 

(≈ 0,02 km
2
 i areal). Sør om naturreservatet ligger Holmholmen gård. Herfra er det god utsikt 

ut til sørsiden av holmen (se forsidebilde), hvor de fleste ærfuglene i kolonien hekker.  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

       

 

VERNEKART.  

Holmholmen naturreservat i Ranafjorden. Reservatgrensen er merket med rødt i utsnittet  

(1 cm ≈ 100 m).  
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Verneformål 

Verneforskriftens § 2 sier at ”Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret 

hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.” Det vil si å ivareta en av de største og tetteste 

ærfuglkoloniene som i dag finnes i Nordland. Denne lokaliteten er spesiell ved sin 

geografiske plassering. De største hekkeplassene for ærfugl er vanligvis lokalisert ute på 

kysten, og fjordlokaliteter som denne er sjeldne. Området kan også ha verdi som referanse-

område for forurensningstilstanden i Ranafjorden. I tillegg har Holmholmen en stor kultur-

historisk verdi som et gammelt egg- og dunvær. Det er svært sjelden at disse er så inntakt som 

her med hensyn til både driftsform og bestandsstatus. Dette er godt dokumentert og 

representerer en viktig del av den gamle kystkulturen. 

 

 

 

Naturfaglig beskrivelse  

Øya består av både svaberg og steinur. Øya er i hovedsak granbevokst, med små innslag av 

furu, lauvskog og dessuten einerkratt i bunnsjiktet. Fururøttene er yndet reirsted for ærfuglen 

(se bilde denne side). De ytterste delene av øya har strandbergvegetasjon. Holmen var relativt 

snau for vegetasjon ved fredlysninga og de første tiårene på 1900-tallet (Jakob Guttormsen 

pers. med.). Etter over hundre års gjødsling med kalkholdig avføring fra ærfuglene (mye 

skjell i dietten) har det etablert seg et svært artsrikt og næringskrevende planteliv på selve 

holmen. Det er registrert i alt 107 plantearter, 17 mosearter og 7 lavarter her (Lillebjerka 

1998), i tillegg til en rekke sopparter som eks. raudrandkjuke (se bilde side 8). Verne-

VERNEVERDI. 
Ærfugl som hekker 

mellom røttene til 

furu på holmen. På 

stammen vokser 

raudrandkjuke. 

Foto: R. Johansen 

(2003) 
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forskriftens § 3 pkt. 1 sier at; ”All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i 

sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.” 

 

Holmen er et viktig hekkeområde for ærfugl, hvor ea går opp i begynnelsen av mai (se bilde 

side 10) og de siste kyllingene går på vannet i slutten av juni. Hekkebestanden ligger på rundt 

500 – 600 par. Dette er blandt de største hekkekoloniene vi har i fylket, og i alle fall den 

tetteste hekkebestanden. Det hekket minst 70 000 par ærfugl langs Norskekysten på 1980-

tallet, hvorav over 20 000 langs Nordlandskysten (Thingstad 1994). Det betyr at 2 – 3 % av 

ærfuglbestanden i Nordland hekker på Holmholmen. 

 

Ærfugl finnes rundt store deler av Nord-Atlanteren, og Norge har også ansvar for en stor 

bestand på Svalbard. Nyere beregninger for Barentshavet har kommet fram til at over 50 000 

par ærfugl hekker mellom Røst og Varanger (Bustnes & Tertitski 2000). Vanlig ærfugl og 

praktærfugl fra disse og andre polare strøk overvintrer også i store flokker langs 

Nordlandskysten. Ranafjorden har årviss overvintring av disse, men sjelden rundt 

Holmholmen. Hekkebestanden av ærfugl i ytre kyststrøk er redusert i forhold til noen tiår 

tilbake da det bodde mer folk i ute i værene. Ærfuglen har i stor grad flyttet etter folk inn mot 

fastlandet og fjordene, hvor en større del av bestanden holder til i dag. Det samme har vært 

tilfelle for mange av predatorene til ærfugl som oter og havørn i Nordland (Johansen 2001). 

 

Mange andre fulgearter tiltrekkes helt klart av den store hekkekolonien av ærfugl på 

Holmholmen. Her finner de både tilstrekkelig beskyttelse og et varierende landskap med 

mange gode hekkeplasser. Det er fram til 2003 registrert 90 fuglearter i tilknytning til 

verneområdet. Av disse er 32 arter konstatert hekkende, mens ytterligere 23 arter sann-

synligvis hekker der og de fleste på selve holmen (Kjell A. Meyer pers. med.). Vernefor-

skriftens § 3 pkt. 2 sier at; ”Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet 

mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.” 

 

Kulturhistorie  

Det er ikke bygget spesielle e-hus på Holmholmen. Det er heller ikke andre bygninger på 

selve holmen. Det praktiseres fortsatt egg- og dunværsdrift etter tradisjonelle metoder. Det 

gamle kulturlandskapet rundt gården er stort sett inntakt, slik vi kjenner det fra gamle drifts-

former. Med visse unntak er gårdshusene gamle, men godt vedlikeholdt. Ærfuglbestanden ble 

bygget opp over mange år, men på slutten av 1930-tallet fikk bestanden en knekk. Reveopp-
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drettere i området skjøt ærfugl som de brukte til for. Under 2. verdenskrig brukte tyskerne 

ærfugl som skytemål og mat. Dette er kjent fra mange steder langs kysten, og andre sjøfugl-

bestander led samme skjebne på den tiden. Etter krigen tok disse bestandene seg sakte opp. 

 

Kunnskapsformidling til kommende generasjoner av fuglepassere er viktig. Dagens grunneier 

har gått i lære av forrige grunneiere på holmen. Barna til dagens grunneier har også vært med 

på skjøtselsarbeidet de siste årene. Rana museum har benyttet yngre og eldre medlemmer i 

Norsk ornitologisk forening (NOF Rana lokallag) til vakthold enkelte netter. Dette har vært 

gjort etter nøye opplæring av Kjell A. Meyer fra Rana museum, og har også bidratt til 

kunnskapsoverføring til de kommende generasjoner. I tillegg har det vært publisert 

populærvitenskaplige artikler fra arbeidet på holmen i bl.a. tidsskriftet Ranas dyreliv og det 

har vært avholdt lysbildeforedrag. 

 

 

 

Jord- og skogbruk 

Holmholmen gård var i drift fra 1610 til 1987 (Nordli 1992, Edith Guttormsen pers. med.). 

Lars Arntzen Holmholmen fikk fredlyst holmen som egg- og dunvær i 1871. Familien 

Guttormsen overtok gården i 1876. Nåværende hovedhus er oppsatt i 1883 (Edit Guttormsen 

pers. med.). Melkeproduksjon (smør) var hovednæringen i de siste årene gården var i drift, 

med bl.a. sauer og ærfugldrift som attåtnæring. For deres innsats for ærfuglen ble Edith og 

OPPGANG. E-kallene 

prøver seg på parring  

før ea går opp på reir. 

Gruntområdet og 

nabogården Holm-

stranda i bakgrunnen. 

Foto: R. Johansen 

(2003)  
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Hans Guttormsen tildelt Nordland Venstres miljøpris i 1992 (Meyer 1993). Etter at selve 

gårdsdriften sluttet i 1987, har det vært fortsatt pass av holmen som egg- og dunvær.  

 

I tillegg til grunneiers innsats, har medlemmer av Norsk ornitologisk forenings lokallag og 

Rana museum hjulpet til med pass av ærfuglen siden 1985. De siste gårdbrukerne Edit og 

Hans Guttormsen flyttet fra stedet i 1997, da brorsønn Jakob Guttormsen overtok 

eiendommen. Han leier ut innmarka til grasproduksjon og høster selv en del av skogen på 

gården. Han har de senere årene bygget skogsveier og oppgradert veien til gården etter 

tilskudd fra skogbruksmyndighetene. 

 

Friluftsliv og ferdsel 

På holmen har det stort sett ikke vært andre brukere enn grunneiere og fuglepassere. 

Verneforskriftens § 3 pkt. 4 sier at ”I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det 

forbud mot ferdsel på land i verneområdet.” Verneforskriftens § 3 pkt. 6 sier at ”Motorferdsel 

til lands er forbudt.” Etter verneforskriftens § 4 pkt. 7 gjelder følgende unntak fra ferdsels-

forbudet ”Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt 

skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.” Unntaket gjelder ikke 

motorisert ferdsel på land. 

 

En og annen fisker kan slenge innom, helst utenfor hekketiden. Kveitefiskere har av og til 

vært på land for landfeste. Fritidsfiskere kan dorge forbi holmen, helst på yttersida og en 

sjelden gang over grunnområdet mellom gården og holmen. Etter verneforskriftens § 4 pkt. 2 

gjelder følgende unntak fra ferdselsforbudet; ”Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og 

ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, i medhold av fiskerilovgivningen og 

lakse- og innlandsfiskloven.” Unntaket gjelder ikke motorisert ferdsel på land. 

 

Holmstrand gård  er nabo til Holmholmen gård (se kart side 8). Dagens grunneier til 

nabogården, Arnold Holmstrand, går av og til med båt inn til sin eiendom like utenfor 

verneområdet og når det er flo sjø over valen (se bilde side 10). Etter verneforskriftens § 4 

pkt. 3 gjelder følgende unntak fra ferdselsforbudet; ”Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i 

forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av moltebær og tilsyn med eiendom.” Unntaket 

gjelder ikke motorisert ferdsel på land innenfor verneområdet. 
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Jaktbare arter som rødrev og mink er interessante jaktobjekter, men også her vil grunneier 

være sentral i forhold til ferdsel av andre personer på holmen og landområdene i nærheten. 

Etter verneforskriftens § 4 pkt. 8 gjelder følgende unntak fra jaktforbudet i naturreservatet; 

”Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til 

viltlovens bestemmelser.” 

 

Tiltak og inngrep 

Området er fri for tekniske inngrep. Det er plantet noen få grantre på et areal på ca. 200 m
2
. 

Etter at holmen ble fredlyst i 1871 har det vært minimalt uttak av skog. Naust eller andre 

bygninger har ikke vært oppført på holmen siden fredlysingen. Det blir kvistet gangstier for å 

lette ærfuglpasset. Det er bygget syv e-hus av stein. Disse har gitt dårlig hekkeresultat, så de 

blir i liten grad vedlikeholdt. Resten er naturhekking under vegetasjonen, hovedsakelig under 

furu og einer. Det har aldri vært bygget e-hus eller e-baner av tremateriale på holmen. 

 

Det har vært en løpende skjøtsel av ærfuglen med påfølgende uttak av egg og dun opp 

gjennom tidene. Grunneierne var i 2003 på 24 registreringsturer ute på holmen hvor de har 

brukte ca. 4,0 timer hver pr. tur. I tillegg var de vært 6 turer ute på holmen for tilrettelegging 

og søppelplukking. Rana museum har i 2003 vært 18 dager på holmen, hvorav 16 med 

overnatting. Dette er i følge grunneier og Rana museum et minimumsopplegg, som på lang 

sikt kan svekke ærfuglbestanden på holmen. Spesielt om natten er tilsynsbehovet større enn 

det som har vært mulig å få til med dagens innsats og tilskudd. 

 

 

MINKFELLE. Type 

rørfelle med åte. Foto: 

R. Johansen (2003) 
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Predatorkontroll er en viktig del av tilsynet med holmen. Skremming og skadefelling av 

predatorer har vært viktigste tiltak her. Utsetting av gjerde mot rødrev har vært gjort hvert år 

over det grunne sjøområdet mellom holmen og land som feller tørt på fjære sjø. Også 

fellefangst av mink har vært en viktig aktivitet (se bilde side 12). Tetting av predatorhi og 

fjerning av predatorreir har vært forsøkt i mindre omfang. Mink, kråke, ravn, rødrev, skjære, 

fiskemåse, gråmåse og svartbak er de største truslene for ea på holmen. Også oter og havørn 

kan av og til gjøre skade. Det blir ikke felt mange predatorer gjennom en sesong , men 

forholdene kan variere. Det ble for eksempel felt to mink et år, tre ravn et annet år osv. 
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Plandel 

Utfordringer 

Den største utfordringen er å opprettholde den løpende sesongbaserte skjøtselen av ærfuglen, 

også etter at naturreservatet nå er opprettet. Den personlige kontakten mellom fuglepasser og 

ærfuglen er viktig når hekkingen registreres. Det kan ikke involvere for mange personer, og 

har i hovedsak vært begrenset til grunneier i den viktigste delen av holmen og Kjell A. Meyer 

fra Rana museum på resten. Etter viltloven er det kun grunneier som kan sanke egg og dun. 

Sammen med vaktholdet er dette arbeidet det viktigste for ærfuglens hekkesuksess.  

 

I tillegg kommer tilrettelegging før og etterarbeid etter hekketiden. Oppsyn mot annen 

menneskelig ferdsel i hekketiden er ikke hovedutfordringen. Kunnskapsformidling om driften 

av et egg- og dunvær til kommende generasjoner kan også bli en stor utfordring i framtiden. 

Grunneiernes etterkommere og et begrenset antall andre fugleinteresserte ungdommer bør 

kunne delta i en del av fuglepasset under grunneiers ledelse. 

 

Forvaltningssoner 

Selve verneområdet er svært begrenset i areal. Det har vært praktisert en sonering mellom den 

delen av holmen som grunneier har skjøttet og den delen som Rana museum har skjøttet siden 

1985. Det har vært en del overlapp alt etter hvem som har vært ute på holmen. Tiltakene er de 

samme, selv om innsatsen kan ha variert mellom de to delene av holmen. Ærfuglen 

foretrekker å hekke i den delen som ligger nærmest gården, siden predasjonsrisikoen er større 

på yttersida. En kan tenke seg en sonering av tiltakene på holmen, spesielt dersom det ikke 

stilles midler til rådighet for arbeidet. Yttersida av holmen fungerer som en buffer mot 

predatorene. Her kan de til lettere ta ut byttedyr (egg, unger og voksen ærfugl). En 

nedprioritering av innsatsen her kan føre til ingen hekking her, større predasjon i kjerne-

området nærmere gården og dermed langt dårligere hekkeresultat i verneområdet totalt.  

 

For kommende år ønsker grunneier selv å skjøtte hele området uten noen sonering, selv om 

innsatsen sannsynligvis vil konsentrere seg om den delen som ligger nærmest gården. 
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Plan for bruk 

Jord- og skogbruk  

Innenfor verneområdet vil jord- og skrogbruksaktivitetene være begrenset til nødvendig 

kvisting av gangvei mellom reirene. Dette er det gitt generelt unntak til i § 4 pkt. 7 om 

skjøtsel av egg- og dunværet i verneforskriften for området. Friluftslivsaktiviteter må være 

knyttet til fuglepass på holmen i hekketiden, som nevnt i den generelle beskrivelsen. Jakt på 

hjortevilt på fastlandssida om høsten og sjøfiske fra båt året rundt kan fortsette som før.  

 

Forskningsmuligheter  

Naturreservatet er egnet referanseområde for studier av for eksempel kulturhistorie, hekke- og 

predatoratferd, bestandsutvikling og forurensingssituasjon. Mange års overvåkningsresultater 

kan sammenfattes og sammenliknes med andre kystområder og tidligere egg- og dunvær. Det 

har vært gjennomført en del undersøkelser i dette området de siste tiårene, for eksempel 

Bustnes (1992), Green m.fl. (1994), Kristensen (2000), Lillebjerka (1998), Meyer & 

Hjelmseth (1988), Meyer (1991, 1992, 2002) og Thingstad (1994). Ressursbehovet til 

forskningsaktiviteter er ikke tatt med i denne planen. 

 

Undervisning og formidling  

Slike aktiviteter må i hovedsak foregå utenfor verneområdet. Det er ikke ønskelig med 

skoleelever ut på holmen i hekketiden for ærfuglen. Informasjon om verneområdet bør 

begrenses til samarbeid med lokale og regionale skoler og museum, da verneobjektet er 

sårbart for ytterligere menneskelig ferdsel. Rana museum har undervisningsmateriell med 

historiske nedtegnelser, lysbilder og video som er tatt opp under arbeidet til tidligere 

grunneier. Nåværende grunneier kunne tenke seg å lage en video om livet på holmen. 

Dunrensing kan inngå i et undervisningsopplegg for og samarbeid med lokale og regionale 

skoler, museum og husflidslag. Ehuset på Vega er et eksempel på et ”utstillingsvindu” for slik 

virksomhet, som også formidler kontakt mellom ærfuglvoktere og videresalg av edderdun. 

Ressursbehovet til undervisnings- og formidlingsaktiviteter er ikke tatt med i denne planen. 
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Plan for overvåkning 

Overvåkning av miljøtilstanden i området 

Grunneier har innarbeidet et system etter gammelt mønster hvor en setter ut pinner på de 

enkelte reirene, hvor en noterer framdriften i hekkingen. Rana museum har hatt et tilsvarende 

system på den del av holmen de har passet på. I hovedsak bør de parametere som har vært 

registrert de siste årene fortsatt registreres (inkludert noen tilføyelser). Det skal utarbeides et 

registreringsskjema på følgende: 

 

 rugende ærfugl på hvert reir 

 antall individer av predatorer observert, skremt eller skutt  

 antall hekkende par 

 antall predaterte egg (fordelt på de ulike predatorene) 

 antall reir predatert (fordelt på de ulike predatorene) 

 antall reir skremt av / forlatt (fordelt på de ulike predatorene eller andre årsaker) 

 antall ”tuter” (egg tatt av kråkefugl) 

 antall røtegg (ufruktet osv.) 

 antall døde unger på og ved reiret med mulig årsak (forurensning osv.) 

 

Parameterne registres etter et innarbeidet system av grunneier eller hans medhjelpere ca. hver 

andre dag i perioden 1. mai – 30 juni. Dato og tid på døgnet noteres for alle parameter. Etter 

hvert som sesongen skrider frem, utarbeidets et oversiktskart som viser hver enkelt redegrop i 

bruk og hvordan det går med den (det enkelte ærfuglparets hekkesuksess). Dersom det stilles 

overvåknings- og skjøtselsmidler til disposisjon stilles det vilkår om at skjemaene og kartet 

sendes til forvaltningsmyndigheten (Fylkesmannen i Nordland) innen 1. september.  

 

Med den omfattende overvåkning og skjøtsel som her kreves, er det viktig at det kan samles 

inn materiale til forskning om hekkesuksess, predatorforekomst, atferd og diett, 

miljøgifttilstand osv. Lengre tidsserier og tilstrekkelige overvåkningsresultater er viktig 

forskningsmateriale. Dette er også en del av verneformålet for naturreservatet. Behovet for 

referanseområder var også en del av bakgrunnen for kystverneplanen for Nordland. Følgende 

skal derfor samles inn: 
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 alle døde voksne og unger av ærfugl 

 alle felte eller omkomne predatorer 

 min. 5 tilsynelatende friske egg fra ærfugl hvert år 

 

Dersom det stilles overvåknings- og skjøtselsmidler til disposisjon stilles det vilkår om at 

dette materialet fryses ned hos grunneier for senere kontroll eller forskning. Funnsted, dato, 

art, kjønn, vekt, lengde osv. registreres før nedfrysing. Dette materialet med nevnte 

opplysninger sendes forvaltningsmyndigheten innen 1. november.  

 

Regional eller nasjonal overvåkning av biologisk mangfold 

Det foregår en nasjonal overvåking av hekkende sjøfugl i regi av Norsk institutt for 

naturforskning (NINA). Rana museum har rapportert hekkeresultatene fra Holmholmen 

videre til NINA. For kommende år må grunneier sørge for innsending av hekkeresultatene til 

NINA innen 1. september, med kopi til forvaltingsmyndigheten og Statens naturoppsyn. Det 

foregår en tilsvarende overvåkning av overvintrende vannfugl i Norge, men det er ikke 

relevant å registrere overvintrende ærfugl rundt Holmholmen da de har vært helt fraværende 

der i vinterhalvåret. Rana museum og NOF Rana har også en mytetelling i Ranafjorden, 

Eldsfjorden og Sørfjorden hver høst, hvor de registrerer hanner av ærfugl. I de siste årene har 

det ikke vært registrert ærfugl ved Holmholmen under denne tellingen. 

 

Rapportering fra overvåking og skjøtsel i 2003 fra grunneier og Rana museum er vedlagt 

planen (se vedlegg 1 og 2). De prioriterte overvåkings- og skjøtselsoppgavene med ressurs-

behov er oppsummert i et budsjett (se tabell side 23). Dersom det stilles overvåkings- og 

skjøtselsmidler til disposisjon stilles det vilkår om rapport med feltdagbok med tidsforbruk og 

utgifter fordelt på dato sendes til forvaltningsmyndigheten innen 1. november.  

 

Plan for skjøtsel 

Løpende skjøtselstiltak 

Sammen med overvåkningsplanen er skjøtselsplanen kjernen i denne forvaltningsplanen. I 

dette avsnittet beskriver vi nærmere den skjøtselen vi ønsker for dette vernområdet. Det er en 

del forarbeid og tilrettelegging før hekkesesongen starter i april som består i:  

 

 sette opp revegjerde over grunnområdet som faller tørt på fjære sjø 
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 rydde holmen og området rundt for søppel og kjøre det bort til fyllinga på Røssvoll  

 rydde gangveiene på holmen 

 lage registreringspinner, forberede båtbruk osv. 

 sette opp plan for personell og tidsbruk (vaktliste) 

 

Ærfuglen hekker som sagt i vegetasjonen, så den krever lite annen tilrettelegging. Under  

selve hekkesesongen i perioden 1. mai – 30. juni består arbeidet av: 

 

 vakthold og predatorkontroll tilnærmet døgnet rundt  

 registreringer hver annen dag i denne perioden  

 egg- og dunsanking  

 skrive feltdagbok over tidbruk, utgifter osv. 

 

For de siste tre punktene er det å bygge opp et tillitsforhold mellom fuglevokter og ærfugl 

avgjørende. Dette er det bare noen få personer som bør gjøre. Et tillitsforhold er i høyeste 

grad med på å styrke ærfuglens hekkesuksess. Prating med ea når det er naturlig og klapping 

av de individene som tolererer det kan være på å ”personliggjøre” forholdet. Under 

eggsankingen lar grunneier 4 – 5 egg ligge igjen etter gammelt mønster. Dersom dagens 

bestand på over 500 hekkende par opprettholdes, kan det gi et utbytte på opptil 100 egg pr. år. 

Utsalgsprisen til måseegg ligger på rundt kr 25,-  pr. egg i 2003. Ærfuglegg er lovlig men ikke 

vanlig handelsvare. Siden ferdig rensa dun er mye bedre betalt, tar vanligvis ikke ærfugl-

røktere langs kysten ut ærfuglegg for salg.  

 

Det er kostholdsråd mot å spise fisk og skalldyr i indre del av Ranafjorden, men ikke helt ut til 

Holmholmen. Fjorden lenger utover er også forurenset med tungmetaller, PAH osv. (Bustnes 

1992, Green m.fl. 1994), men forurensingssituasjonen har stagnert senere år. Mattilsynet må 

kanskje utvide sonen med kostholdsråd utover fjorden, dersom EU-nivået for matsikkerhet 

skal følges. Siden ærfugl spiser noe forurenset fisk og skalldyr i fjorden, som igjen 

oppkonsentreres i sjøfuglegg, er det grunn til å begrense inntaket av egg herfra. 

 

Predatorkontroll er sentral i vaktholdet på og rundt holmen. Skremming, jakt og fellefangst 

har foregått både i det som nå er verneområde og i området rundt. Det må foregå både etter 

viltlovens bestemmelser og verneforskriftene. Etter verneforskriftens § 4 pkt. 8 gjelder 

følgende unntak fra jaktforbudet; ”Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn 

som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.” Forskrift om felling av viltarter som 
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gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (DN rundskriv 6/97) har en 

bestemmelse i del I pkt. 3 om at; ”Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i 

rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader og redusere predasjon”. 

Samme forskrift sier at også; ”Fiskemåse, gråmåse, svartbak og skjære kan felles uten 

særskilt tillatelse hele året av eier, bruker eller rettighetshaver når disse gjør skade av 

vesentlig økonomisk betydning på  aktivt drevne egg- og dunnvær”. 

 

Siden det ikke er tillatt å felle fiskemåse, gråmåse, svartbak og skjære etter verneforskriften, 

bør forvaltingsmyndigheten gi en 5–årig tillatelse i medhold av naturvernloven til nødvendig 

felling av et begrenset antall individer av disse fire artene. Etter viltlovens § 21 er det forbudt 

å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor innen en 

avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær. Fylkesmannen kan for bestemte 

områder og tidsrom øke eller minske avstanden, og bør i dette tilfellet gi en dispensasjon fra 

dette forbudet ved nevnte skadefelling innenfor verneområdet. Tiltak som må forsøkes før 

skadefelling, er skremming av predatorene og fjerning av deres hi og reir. Dette er tillatt hele 

året for mink, men lovverket er litt forskjellig når det gjelder de andre artene. For eksempel 

kan en om nødvendig fjerne et skjærereir når det ikke er egg eller unger i reiret, mens 

grunneier kan sanke egg av fiskemåse, gråmåse og svartbak. Dette må gjøres før skadefelling 

forsøkes, og bare i tiden før 15. juni etter forskrift om utøvelse av jakt og fangst av 22.03.02.  

 

Denne forskriften har også har bestemmelser om bl.a. bruk av jakt- og fangstredskaper. Våpen 

bør være med på alle turer til holmen i hekkesesongen. Bærer av våpen må ha jegerlisens- og 

våpenkort med seg. På holmen bør det settes ut minst ti minkfeller i perioden 1. mars – 30. 

juni. Grunnen til at dette bør starte allerede i mars har å gjøre med minkens parrings- og 

jaktaktivitet. Når det er lite småfisk i havet på ettervinteren og tidlig på våren, har minken en 

større jaktaktivitet på land og lar seg lettere fange i feller, som for eksempel ved 

hekkekolonier. Mest effektivt er slagfeller (se bilde side 20) eller rørfeller med åte (se bilde 

side 12). Disse redskapene avliver minken, og må røktes forskriftsmessig minst en gang hver 

uke. Hijakt med hund etter mink i steinurene kan også prøves ut utenom hekketida. Det er 

båndtvang for hund hele året i verneområdet, så det må eventuelt gis dispensasjon for slipp av 

hund etter søknad til forvaltningsmyndigheten. 

 

Oter og havørn er også observert som predatorer på ærfugl på Holmholmen, men regulering 

av oter og havørn begrenses til kun nødvendig skremming. Hønsehauk er også observert rundt 
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holmen. Dersom oter i framtiden skulle bli et større problem, kan Fylkesmannen i Nordland 

vurdere å gi en tids- og antallbegrenset fellingstillatelse etter viltlovens bestemmelser og 

dispensasjon fra verneforskriften. Skadefelling av havørn og hønsehauk er kontroversielt, og 

må eventuelt vurderes av Direktoratet for naturforvalting. 

 

 

  

 

Steinkobbe har enkelte år lagt seg opp i fjæra hvor ea går i land. Dette har da forsinket og 

delvis ødelagt for hekkinga på deler av holmen. Etter verneforskriftens § 4 pkt. 10 gjelder 

følgende unntak fra fredningen; ”Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for 

tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.” Ordinær jakttid for sel fastsettes av fiskeri-

myndighetene. Tillatelse til nødvendig skremming og skadefelling av sel kan gis etter søknad 

til fiskerimyndighetene. Dersom det er nødvendig med jakt på sel i hekketiden ovenfor må 

også forvaltningsmyndigheten for verneområdet gi dispensasjon fra verneforskriften. 

 

MINKFELLE. Grunneier 

spenner opp klappfelle  

utenfor et hi på holmen.  

Foto: R. Johansen (2003) 
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Etter hekkesesongen følger det oppgaver som ikke er viktig for å opprettholde verneverdien 

som er selve hekkebestanden av ærfugl, men oppgaver som likevel er nært knyttet til 

kystkulturen i et egg- og dunvær:  

 

 riving av revegjerde over valen 

 opprydding og vedlikehold av utstyr for neste sesong  

 dunrensing og -salg  

 rapportering av overvåkningsdata og gjennomført skjøtsel 

 

Utstyr må tas inn, vedlikeholdes og lagres til kommende sesonger. Dunrensing er krevende 

grunnet svært mye vegetasjon i duna på holmen. Det går med dun fra 60 – 70 reir til ett kg 

ferdig renset edderdun. Potensialet er med andre ord over 10 kg dun på holmen, men siden det 

er mye vegetasjon i duna blir det normalt mye mindre. Prisen på edderduna er kr 6.000,- pr. 

kg ferdig rensa dun levert til Ehuset på Vega. Tilsvarende betales en ferdig 2,0 meters 

edderdunsdyne med kr 12.000,- til produsent ved levering til Ehuset på Vega. Fra butikk i 

Oslo koster en slik dyne opp mot kr 30.000,- i dag (Inga Ness – Ehuset pers.med).  

 

Dersom det stilles overvåkings- og skjøtselsmidler til disposisjon stilles det vilkår om at det 

utarbeides en realistisk vaktliste/plan over hvilke personer som skal leies inn gjennom 

sesongen (se vedlegg 4), sendes forvaltningsmyndigheten innen 1. april. 

 

Restaureringstiltak 

E-husbygging vil være nybygging siden det ikke finnes vanlige e-hus på holmen (se bilde 

denne side). Dersom en ikke lykkes å opprettholde bestanden over tid kan dette være et 

nødtiltak senere. Behov for restaurering av kulturlandskapet for øvrig er ikke kjent i dag. 
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Plan for naturoppsyn 

Naturoppsyn er ikke det samme som tilsyn med ærfuglen som i denne sammenhengen, men 

mer rettet mot kontroll mot lovovertredelser. En oppsynsordning for Holmholmen 

naturreservat bør etableres i samsvar med naturoppsynsloven av 21.06.1996. Statens 

naturoppsyn har i dag gjennom Fjelltjenesten oppsyn med større verneområder og andre 

oppgaver i fjellområdene i Nordland. Statens naturoppsyn vil på sikt overta alt naturoppsyn 

også langs kysten.  

 

Det er derfor naturlig at Statens naturoppsyn etter hvert også har oppsynet med Holmholmen 

naturreservat, som en del av sin oppgaveportefølje i Nordland. Det er ikke minst viktig at 

grunneier eller andre har ēn etat å henvende seg til ved lovovertredelser, og som kan rykke ut 

dersom det skulle være nødvendig. Ressursbehovet til naturoppsyn er minimalt i forhold til 

overvåkings- og skjøtselstiltakene, og er derfor ikke tatt med i budsjettet over prioriterte 

oppgaver på neste side. 

 

E-SKJUL. Det er ingen 

e-hus eller e-baner i 

treverk på holmen. Her 

er det naturhekking  

som gjelder. Foto:  

R. Johansen (2003) 
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TABELL.  Budsjett over prioriterte oppgaver og ressursbehov. Beløp oppgitt i 2003-kroner. 

Tiltak     Ressursbruk  Overvåkning  Skjøtsel  

Forberedelser før hekkesesong:   

 klargjøring av båt osv.                    1.000,- 

 oppsetting gjerde, søppelplukk 2 dager x 7,5 t. ā kr 112,-             2.500,- 

 kjøretillegg til Røssvoll  200 km ā kr 3,-               2.500,- 

 søppelavgift på Røssvoll           2.000,- 

 fellefangst av mink  2 dager x 7,5 t. ā kr 112,-     2.500,- 

 kjøretillegg for bil og båt  5 turer x 60 km ā kr 3,-               900,- 

Innsamling av overvåkningsdata: 

 kostgodtgjørelse   30 dager ā kr 250,-    7.500,- 

 kjøretillegg for bruk egen bil  30 turer x 60 km ā kr 3,-   5.400,- 

 kjøretillegg for bruk egen båt  100 turer x 2 km ā kr 3,-      600,- 

 timelønn (annen hver dag) 30 dager x 7,5 t. ā kr 112,- 25.200,- 

Vakthold og predatorkontroll: 

 timelønn (annen hver kveld) 30 dager x 7,5 t. ā kr 112,-   25.200,-  

 overnattingstillegg 
1
  30 netter ā kr 400,-           12.000,-  

 kjøretillegg for bruk egen bil  30 turer x 60 km ā kr 3,-            5.400,- 

 kjøretillegg for bruk egen båt  100 turer x 2 km ā kr 3,-        600,- 

Andre skjøtselstiltak: 

 minkfeller osv.           1.400,- 

Andre oppgaver under/etter hekkesesong: 

 rapportering fra feltsesongen 1 dag x 7,5 t. ā kr 112,-   1.680,- 

 oppbevaring/sending av fallvilt          620,-  

   

Årlig ressursbehov       41.000,- 56.000,- 

–  STILK – milder 
2
         20.000,- 

Årlig behov for forvaltningsmidler    41.000,- 36.000,- 

All tidsbruk må registreres og utgifter må dokumenteres med bilag.  
1
 ) Overnattingstillegg forutsetter 

overnatting på selve holmen.  
2 
) For kommende 5 –års periode (2004-2008) blir det bevilget kr 

20.000,- pr. år i STILK-midler (stimuleringstiltak i landbrukets kulturlandskap) til grunneier, under 

forutsetning av at de prioriterte oppgavene gjennomføres og rapporteringskravene følges etter 

foreliggende utkast til forvaltningsplan. 
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Vedlegg 1 - Rapport fra grunneier (2003) 
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Vedlegg 2 - Rapport fra Rana museum (2003) 
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