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1 Innledning 
Multiconsult har varslet, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid 
med regulering av Båtsfjord havneområde. Reguleringsplanen skal legge til rette for at Kystverket 
skal kunne gjennomføre en utdyping av havneområde og seilingsled. Det er behov for vanndyp til 
kote -9,3 både i innseiling til Neptunbukta og i Fomabukta, for at alle fiskeribedrifter skal få dybder 
som gir tilgang for alle fartøy som trafikkerer havna i dag. Planen skal også legge til rette for utfyl-
linger i Neptunbukta og Fomabukta (se Figur 1). På grunnlag av høringsuttalelse fra Fylkesmannen 
i Finnmark, er det ønskelig å få vurdert konsekvensen det planlagte tiltak vil få på fugl og reiselivs-
næring. Det er spesielt nevnt havneområdets funksjon for artene stellerand og praktærfugl, men 
også en vurdering av konsekvens av utfylling i fjæresonen for vadefugler.  
 
Det er velkjent at det overvintrer mye sjøfugl i havneområdet i Båtsfjord. Dette er ikke et unikt    
fenomen da det stort sett overvintrer sjøfugl på lokaliteter langs kysten av Nord-Norge der hvor det 
er fiskemottak som er i drift. Det er imidlertid det høye antallet sjøfugl i Båtsfjord og ikke minst inn-
slaget av de to artene stellerand og praktærfugl (Figur 2 og Figur 3) som gjør området spesielt. 
Fugleturismen og da særlig fotoskjulene (Figur 4) til firmaet Arctic Tourist i Båtsfjord har over kort 
tid blitt populære, og interessen øker kraftig fra år til år (Ørjan Hansen pers. medd).  Dette er aktivi-
tet som ikke forstyrrer fuglene, og som også gir økonomiske ringvirkninger til stedet utover selve 
turistfirmaet. Det er viktig å forsøke å få til løsninger i forbindelse med de planlagte tiltakene som 
ikke medfører negative ringvirkninger overfor fuglene og fugleturismen. 

 

  

 

Figur 1. Kart over Båtsfjord Havn med de 
planlagte utfyllingsområdene markert 
med rosa farge. Lokalisering av flytende 
fotoskjul for fugler i Fomabukta er vist 

med symbol  
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Figur 2. Stelleranda hekker i Russland, men mange overvintrer i Norge og da primært i  
Øst-Finnmark. Foto Karl-Otto Jacobsen© 
 

  

Figur 3. Praktærfuglene som overvintrer i Båtsfjord hekker østover i Russland helt til Tajmyr, 
men mange overvintrer i Norge og da primært i Øst-Finnmark. Foto Karl-Otto Jacobsen© 
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Figur 4. Ett av de to fotoskjulene som ligger i havnebassenget i Båtsfjord. Skjulene ligger på 
sjøen fra rundt 15. januar - 1. mai. Foto Arctic Tourist© 
 
 

1.1 Tiltaksbeskrivelse 
Kystverket (2012) anslår at totalt ca. 260 000 m3 masse skal graves opp fra Fomabukta og Neptun-
bukta. Av dette er det antatt at ca. 23 500 m3 er fjell. Områdene som skal mudres er vist i Figur 5 
og Figur 6. I tillegg planlegger Båtsfjord kommune å etablere noen fyllinger i fjæresonen i begge 
områdene (Figur 1). Multiconsult har undersøkt forurensningsnivå i massene som skal mudres. I alt 
er det tatt sedimentprøver fra 17 prøvestasjoner i Neptunbukta og Fomabukta. På 16 av stasjonene 
ble det kun tatt prøver av de øvre 10 cm av sedimentet, mens det på en stasjon ble tatt en kjerne-
prøve. Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment på sjøbunnen i havna i Båts-
fjord er varierende fra bakgrunnsnivå til dårlig/svært dårlig for flere stoffer. Det er påvist innhold av 
TBT i tilstandsklasse III - moderat i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimen-
ter (Bakke et al. 2007) på 1 stasjon og tilstandsklasse IV - dårlig eller V - svært dårlig på 12 av de 
undersøkte stasjonene. Benso(a)pyren og PAH16 er klassifisert i tilstandsklasse dårlig (IV) på 1 av 
stasjonene der det også er funnet bly (Pb) i samme tilstandsklasse. Relativt høye kobberkonsentra-
sjoner er målt (tilstandsklasse IV) på 3 av stasjonene i den sentrale delen av indre havn. I den   
dypere prøven er det funnet kobber i tilstandsklasse IV i dybde 30 - 50 cm ned i sedimentet (Ri-
kardsen 2012). Kystverket har i et forprosjekt skissert planer for gjennomføring av mudringen og her 
anslår de at de øverste 30 cm av sedimentet er forurenset og derfor må lagres i et egnet deponi. 
Forurensede masser kan ikke dumpes på sjøbunnen. Masser under 30 cm planlegges deponert i et 
sjøbunnsdeponi.  



NINA Minirapport 452 

 
7 

 
Figur 5. Fomabukta, Båtsfjord havn. Området hvor mudring planlegges gjennomført er vist 
med rødt rektangel. Kilde: Kystverket (2012).  

 
Figur 6. Neptunbukta, Båtsfjord havn. Området hvor mudring planlegges gjennomført er vist 
med rød oval. Kilde: Kystverket (2012).  
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2 Metode 
Rapporten bygger kun på eksisterende innsamlet materiale og tilgjengelig litteratur (rapporter og 
publiserte artikler). Data fra området er tatt ut fra websiden Artsobservasjoner 
(www.artsobservasjoner.no/fugler/) og fra NINAs sjøfugldatabase, hvor NINA har samlet inn data 
fra kysten av Øst-Finnmark i siste halvdel av mars måned hvert år i perioden 2007-2013, samt i 
1999. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har drevet tellinger her i begynnelsen av april måned i 
perioden 2010-2013, og de dataene ligger under Artsobservasjoner. Disse dataene har ikke nøy-
aktig posisjoner, men gir gode øyeblikksbilder over hvor fuglene oppholder seg i litt større skala. Vi 
har vært i kontakt med Ørjan Hansen i Båtsfjord. Han driver firmaet Arctic Tourist 
(www.arctictourist.no/) som har drevet med fugleturisme og fotoskjul for dykkender (Figur 4) der 
siden 2007. Han har i den forbindelse tilegnet seg erfaring om hvordan disse fuglene bruker havne-
området gjennom vinteren. Han har dermed også tanker om i hvilken grad det planlagte tiltaket kan 
ha en effekt på dykkendene og dermed hans næringsvirksomhet.  
 

3 Resultat og diskusjon 
3.1 Bunndyr 
Marine bunnsedimenter har under normale forhold svært artsrike dyresamfunn. Det er ikke uvanlig 
å finne et hundretalls ulike arter av makrofauna (dyr > 1 mm) pr. kvadratmeter bunnsediment. De 
dominerende dyregruppene er vanligvis børstemark, etterfulgt av krepsdyr og bløtdyr (f.eks.      
muslinger og snegl). Bunndyr i grunne områder er viktig næring for bl.a. fisk og sjøfugl. I følge    
Rikardsen (2012) består bunnen i Fomabukta av sand og mudder, mens i fjæresonen i Neptunbukta 
er det sand/grov sand og mudder. Bunnen lengre ut består av sand og mudder (Holthe m.fl. 1994). 
Det finnes så vidt vi vet ingen nyere undersøkelser av bunnfaunaen fra hverken Fomabukta eller 
Neptunbukta. Bunnfaunaen i Neptunbukta ble imidlertid undersøkt av Oug m.fl. i 1985 og i 1993 
undersøkte Holthe m.fl. (1994) bunnfaunaen i innløpet til Neptunbukta, samt i andre deler av Båts-
fjord havn. I 1993 fremsto bunnsamfunnet ved innløpet til Neptunbukta som relativt uforstyrret 
(Holthe m.fl. 1994).  
 
Nye målinger utført av Multiconsult (Rikardsen 2012) viser at sedimentet i fjæresonen i Neptunbuk-
ta har et innhold av organisk karbon som tilsvarer tilstandsklasse II – V (god – meget dårlig) i hen-
hold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem for fjorder og kystfarvann (Molvær m.fl. 1997). Også i 
store deler av Fomabukta inneholder sedimentet forhøyde nivåer av organisk karbon (opp til til-
standsklasse IV - dårlig). Årsaken til de forhøyde nivåene av organisk karbon er trolig utslipp av 
spillvann fra fiskeindustrien i havneområdet. I områder med høy organisk belastning vil det ofte 
være et høyt antall av enkelte bunndyrsarter, mens andre arter forsvinner. Dette betyr at bunndyr-
samfunnene vil fremstå som forstyrret av menneskelig aktivitet, men bunndyrene kan likevel være 
viktig næring for fisk og sjøfugl. Det finnes så vidt vi vet ingen undersøkelser av bunnfaunaen inne i 
Fomabukta, men Fomabukta er et yndet tilholdssted for sjøfugl som lever av bunndyr, noe som kan 
indikere at bunnsamfunnet i området er individrikt, selv om det godt kan hende at dykkendene først 
og fremst spiser fiskeavfall i Båtsfjord havn. 
 

3.2 Konsekvenser for bunndyr 
Store deler av Fomabukta og hele innløpet til Neptunbukta skal mudres (Figur 5 og 6). Det meste 
av det biologiske livet befinner seg i de øvre 20 cm av sedimentet, noe som innebærer at bortimot 
alt av bunndyr innen mudringsområdet vil bli fjernet og transportert til deponi sammen med de for-
urensede massene (de øvre 30 cm av sedimentet). Erfaringer fra andre områder hvor mudring eller 
dumping/tildekking har vært gjennomført viser at bunndyr relativt raskt (fra ca. 9 måneder – 4 - 6 år) 
kommer tilbake til de påvirkede områdene (Kenny & Rees 1996; Boyd m.fl. 2005; Simonini m.fl. 
2007; Glette & Brooks 2012). Hvor raskt rekoloniseringen skjer avhenger imidlertid av en rekke for-



NINA Minirapport 452 

 
9 

hold, som faunastruktur i tilgrensende områder, bølgepåvirkning, strømforhold/vannutskifting, end-
ringer i sediment-struktur/ kornstørrelse, sedimentasjon, organisk innhold mm. I den første fasen 
etter at mudringen er gjennomført vil samfunnsstrukturen være annerledes enn den var før. Ofte vil 
det skje en relativt rask rekolonisering av arter som var dominerende tidligere, mens det tar lengre 
tid før andre arter re-etablerer seg. Med tiden vil man få en økende variasjon i artsmangfoldet,   
ettersom det vil skje en suksesjon fra arter som kun spiser i overflaten til arter som også utnytter 
organisk materiale lengre ned. Hvor lang tid dette tar vil avhenge av sedimentasjonsraten i området, 
kvaliteten på det ny-eksponerte sedimentet, samt kvaliteten på sedimentet som tilføres naturlig over 
tid. I Båtsfjord havn vil trolig faunaen i områder som grenser til områdene som skal mudres ha en 
sammensetning som ligner på den i mudringsområdene. I følge Holthe m.fl. (1994) er det gode  
oksygenforhold i Båtsfjord (også i de indre deler av fjorden) som følge av en relativt god vannut-
skiftning. En god vannutskiftning er positivt for rekolonisering ettersom flere bunnlevende arter har 
egg/larver som transporteres med vannmassene. Rekolonisering fra tilgrensende områder forut-
setter imidlertid at det nye sedimentet som eksponeres i stor grad ligner det som fjernes (samme 
kornstørrelse). Dersom bunnsubstratet endres vesentlig, f.eks. ved at hardbunnspartier eksponeres, 
vil faunaen som etableres være annerledes enn den opprinnelige. Dette vil kunne føre til at        
næringsgrunnlaget for sjøfugl endres. Geotekniske undersøkelser (Larsen 2009; Haugen 2012) 
viser at sedimentet som vil bli eksponert etter mudring, dvs. det nye overflatesedimentet, kan ha en 
noe annen sammensetning enn dagens overflatesediment. Det kan synes som det kan være mer 
leire i enkelte områder, mens morenemasser kan bli blottlagt i andre deler av havneområdet.  
 
Ny sedimentasjon vil føre til at strukturen i overflatesedimentet gradvis vender tilbake til status før 
mudring, men ettersom sedimentasjonsraten i området sannsynligvis er relativt lav vil dette ta tid 
(flere år). Endringer i sedimentstruktur kan således forsinke rekoloniseringen eller føre til at sam-
funnsstrukturen endres totalt. Ved å fjerne de øverste lagene av sediment vil man trolig eksponere 
sedimenter som har et lavere organisk innhold enn dagens overflatesediment. På grunn av stadig 
tilførsel av spillvann med mye organisk karbon vil det organiske innholdet i sedimentet i begge   
buktene trolig øke relativt raskt. Ved mudring fjernes selvfølgelig også miljøgiftene som finnes i de 
øvre sedimentlag. Det nye sedimentet som eksponeres vil således trolig ha et lavt organisk innhold 
og lave nivå av ulike miljøgifter. Dette betyr at også bunndyrene som reetablerer seg vil få lavere 
nivå av miljøgifter, noe som selvfølgelig er gunstig for sjøfugl som beiter på disse bunndyrene. 
Mange av miljøgiftene som man vanligvis finner i norske havneområder er i dag forbudt å bruke 
(f.eks. PCB og TBT) og det forventes derfor at ny tilførsel av slike forbindelser vil være lav. Noe 
tilførsel kan ikke utelukkes dersom gamle fyllinger grenser mot havneområdet. Andre miljøgifter, 
som f.eks. oljeforbindelser og metaller, tilføres trolig havneområdet den dag i dag fra aktive kilder. 
På grunn av strengere miljøreguleringer og bedre teknologi er imidlertid tilførslene også av disse 
forbindelsene/elementene lavere enn i tidligere tider. Det er derfor grunn til å tro at mudring vil føre 
til en varig forbedring av sedimentkvaliteten når det gjelder miljøgifter.  
 

3.3 Fugleliv 
De ulike fugleartene bruker havneområdet i Båtsfjord ulikt, og de bruker det også forskjellig      
gjennom døgnet og året. Om vinteren hviler gjerne fuglene lengre ut på fjorden om natta, men 
kommer inn i havna ved grålysningen om morgenen for å beite (Ørjan Hansen pers. medd.). Figur 
8-12  viser fordelingen av artene gjennom alle årene i perioden 2007-2013. Dette er NINA-tellinger 
som er gjort på dagtid i siste halvdel av mars. Disse totalantallene (Tabell 1) ligger nok noe lavere 
enn hva som kan være der tidligere på vinteren. I følge Ørjan Hansen (pers. medd.) kan antallet fugl 
i havneområdet da på det meste være oppe i 5000-7000 individer. Tabell 2 og Figur 7 viser at an-
tall fugl kan fluktuere litt opp og ned mellom ulike uker samme år i perioden februar-april, noe som 
tyder på at det er en del vandringer inn og ut av fjorden. 
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Fiskeriaktiviteten er svært viktig for tilstedeværelsen av sjøfugl i Båtsfjord. Aktiviteten bidrar til direk-
te tilgang på mat i form av fisk- og fiskeavfall som fuglene får tak i. Spillvannet som anleggene 
tømmer ut inneholder dessuten rester fra produksjonen som gjennom gjødslingseffekten medfører 
god  næringstilgang for makrobentos/bunndyr (kråkeboller, slangestjerner, skjell, snegler og isopo-
der). Disse bunndyrene er igjen mat for sjøfuglene. Stellerand spiser mest snegler og små skjell 
(unge årsklasser av blåskjell) men også endel isopoder, spesielt unge fugler (Bustnes m.fl. 2000). 
Havelle overlapper noe i dietten, men spiser mer isopoder og andre krepsdyr og bløtdyr (Bustnes & 
Systad 2001), mens ærfuglene spiser blåskjell og kråkeboller (Bustnes & Erikstad 1988;1990). 
Praktærfuglene spiser mye av det samme som ærfuglene, men også mye slangestjerner (Bustnes 
& Erikstad 1988). Vi kjenner imidlertid ikke til noen næringsstudier hos havdykkender fra Båtsfjord 
eller nærliggende områder som viser til fordelingen mellom naturlige byttedyr (makroben-
tos/bunndyr) og   fiskeavfall i det som spises av havdykkendene, noe som ville vært svært nyttig i 
denne sammenhengen. Havneområdene er forøvrig lite eksponerte områder og derfor gode naturli-
ge beiteområder for sjøfugl.  
 
Tabell 1. Oversikt over antall sjøfugl som er registrert i Båtsfjord i siste halvdel av mars i    
perioden 2007-2013 (tellinger utført av NINA).  
Art 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Stokkand  2 14 6 34 25 28

Fjæreplytt  48

Teist  10 5 4 

Havelle  8 44 67 29 66 16

Gulnebblom  2

Gråmåse  40 118 15 90

Grønlandsmåse  1 2 1

Polarmåke  6

Svartbak  7 7 

Måse ubestemt  103 130 145 30

Sjøorre  1

Svartand  6

Laksand  2 2

Siland  2 

Storskarv  6 

Stellerand  168 137 67 214 39 35

Krykkje  200 35 1700 425 56

Ærfugl  1024 444 341 521 751 1679

Praktærfugl  204 191 299 350 341 284

Total 1416 1082 1041 2981 1828 2279
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Tabell 2. Oversikt over antall praktærfugl, stellerand, ærfugl og havelle fra tellinger i        
Båtsfjord i gjennom ulike måneder og år siden 1999.  
Art  Kilde  MND  1999  2005 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013

Praktærfugl 

Artsobs 
Feb                       400    

Mars     30       170    30  239  250

NINA  Mars  968     204 191 299 75 350  341  284

Artsobs  April     50    4    4    40  100

Stellerand 

Artsobs 
Feb                       150    

Mars          34 230    200  80  100

NINA  Mars       168 137 67 192 214  39  35

Artsobs  April     70    65    139 96  200  238

Ærfugl 

Artsobs 
Feb                       600    

Mars             150    150  972  1600

NINA  Mars 1915     1024 444 341 123 521  751  1679

Artsobs 

April     200    10    5 5  300  600

Mai                    50       

Juni        25          80  35    

Aug              15            

Nov                 30         

Havelle 

NINA  Mars      8 44 67 4 29  66  16

Artsobs 

Feb        200 

Mars      55 40 20  300  140

April    10  1   100 

Mai      20   

Jun      30 2  6 

Aug      7   12 

Nov      40    

 

 
Figur 7. Oversikt over antall praktærfugl, stellerand og ærfugl fra tellinger i Båtsfjord i mars 
siden 1999. De røde søylene er NINA-data, mens de blå er hentet fra Artsobservasjoner. 
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Figur 8. Oversikt over lokalisering av sjøfugl og fjæreplytt i havneområdet i Båtsfjord. 
 

 
Figur 9. Oversikt over lokalisering av praktærfugl i Båtsfjord i siste halvdel av mars de ulike 
årene de er talt opp av NINA. De ytre fuglene er sannsynlig hvilende individer. 
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Figur 10. Oversikt over lokalisering av stellerand i Båtsfjord i siste halvdel av mars de ulike 
årene de er talt opp av NINA. De ytre fuglene er sannsynlig hvilende individer, mens de som 
er plassert på land er unøyaktigheter i forbindelse med bruk av GPS. 
 

 

Figur 11. Oversikt over lokalisering av ærfugl i Båtsfjord i siste halvdel av mars de ulike åre-
ne de er talt opp av NINA. De ytre fuglene er sannsynlig hvilende individer, mens de som er 
plassert på land er unøyaktigheter i forbindelse med bruk av GPS. 
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Figur 12. Oversikt over lokalisering av havelle i Båtsfjord i siste halvdel av mars de ulike 
årene de er talt opp av NINA. De ytre fuglene er sannsynlig hvilende individer.  
 

3.4 Konsekvenser for fugleliv 
Et essensielt spørsmål i forbindelse med det planlagte tiltaket er hva mudringen vil ha å si for bunn-
forholdene og dermed bunnfaunaen som havdykkendene sannsynligvis er avhengige av. Vil dette 
medføre at det blir en midlertidig eller varig nedgang i tettheten av byttedyr? Dersom den er midler-
tidig, hvor lang tid tar det før tilstanden er tilbake til slik den var før mudringen? Siden vi ikke vet hva 
som er den viktigste næringen for havdykkendene i havnebassenget (bunndyr eller fiskeavfall), kan 
vi heller ikke si noe sikkert om konsekvensene. Men tatt i betraktning det høye antall fugler og det 
begrensede arealet de beiter i, er det lite sannsynlig at bunndyr kan være den viktigste føden. En 
ærfugl spiser for eksempel rundt 2 kg blåskjell i døgnet (Bustnes & Erikstad 1990). Et annet spørs-
mål er om større dybde (-9,3 meter) vil medføre at maten blir mindre tilgjengelig for noen av artene. 
I dag ligger dybden i Fomabukta (innenfor området som skal mudres) på mellom 3,8- 6,2 meter 
(Figur 5), og for deler av området er det snakk om over en fordobling av dybden. Stellerand fore-
trekker dyp ned til fem meter, ærfugl ned til 15 meter, mens praktærfugl gjerne dykker adskillig   
dypere. Det vil si at en del av arealene blir uegnet for stelleranda etter mudringen. Hva den økte 
dybden vil ha å si for dykkendenes energibruk er et annet spørsmål. Lovvorn (1994) viste at en  
økning i vanndybde fra 0,5 til 1,5 meter, økte energikostnadene ved beiting på havbunnen hos  
dykkender med hele 43%. Vi har imidlertid ikke nøyaktige atferdsdata (hvor og hvordan de bruker 
de ulike delene av havnebassenget) til å kunne si noe sikkert om dette, men vi kan ikke utelukke at 
det kan få en negativ konsekvens.  
 
Stor menneskelig aktivitet i form av mudring inne i havnebassenget kan også medføre en forstyrr-
else som kan være negativ for havdykkendene, og kan føre til at de trekker unna området. Havdyk-
kendene ankommer havneområdet i november måned og blir der til ut i april. For firmaet Arctic Tou-
rist er det imidlertid et begrenset område rundt fotoskjulene i Fomabukta som de ønsker å skjerme i 
forhold til mudring under sin mest hektiske turistsesong (Ørjan Hansen pers. medd.). Det er derfor 
ønskelig at mudringsaktiviteten skjer innenfor perioden mai-oktober i denne delen av Fomabukta. 
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Det planlegges videre å fylle ut flere områder i tilknytning til Neptunbukta og Fomabukta (markert 
med rosa farge i Figur 1). I Fomabukta vil dette medføre at en del sjøareal på sørøstsiden av bukta 
vil bli fylt ut. Etablering av fyllinger i sjø vil selvfølgelig øke arealet hvor bunndyr påvirkes. Under 
utfylling bør utbygger sikre at miljøgifter ikke spres under dumping av masser på forurenset sedi-
ment. Når fyllingene er etablert vil de kunne fungere som en tildekking av forurenset sediment, for-
utsatt at massene som benyttes er egnet til å redusere utlekking av miljøgifter. Vi har ikke detaljert 
nok kunnskap om havdykkendenes arealbruk i denne delen av havnebassenget til å kunne si noe 
om hva konsekvensene vil bli for disse.  
 
Utfyllingene vil også i utgangspunktet kunne påvirke vadefugler som bruker fjæreområder til beiting. 
Vi har begrensete data om vadefuglers bruk av fjæreområder i Båtsfjord, og da kun litt egne data på 
fjæreplytt. Disse viser at fjæreplyttene bruker de indre områdene av Neptunbukta til beiting (Figur 
8). Dette er ikke et av de planlagt utfylte områdene, og ut fra flybilder på nettstedet «Norge i bilder» 
(www.norgeibilder.no) så ser det ut til å være flere andre intakte fjæreområder i indre deler av Båts-
fjord. Vi tror derfor ikke at de planlagte utfyllingene vil ha stor negativ konsekvens for vadefugler i 
dette området. 
 

3.5 Konklusjon 
Rekolonisering av bunndyr tar trolig kort tid i et evolusjonsperspektiv, men for sjøfugl som beiter i 
havneområdet vil mudringen føre til at de i en periode i verste fall må endre sine beiteområder på 
grunn av nedgang i byttedyr og menneskelig forstyrrelse. Forstyrrelse kan imidlertid minimeres ved 
å legge mudringsarbeidet til perioden mai-oktober i de indre delene av Fomabukta, dvs. utenom 
perioden havdykkendene er der. Når det gjelder næringsgrunnlaget, er det sannsynlig at fiskeavfall 
utgjør en vel så viktig andel av næringen som bunndyrene gjør. Dermed vil sannsynligvis fuglene ha 
sin næringstilgang (forutsatt drift ved fiskemottakene) selv om det mudres. Vi har ikke nøyaktige 
atferdsdata for havdykkendene i Båtsfjord til å kunne si noe sikkert om hva de økte dybde-
forholdene i havnebassenget vil ha å si for energikostnadene ved dykking, men vi utelukker ikke at 
dette kan få en negativ konsekvens. Ved mudring fjernes for øvrig miljøgiftene som finnes i de øvre 
sedimentlag. Det nye sedimentet som eksponeres vil således trolig ha et lavt organisk innhold og 
lave nivå av ulike miljøgifter. Dette betyr at også bunndyrene som reetablerer seg vil få lavere nivå 
av miljøgifter, noe som selvfølgelig er gunstig for sjøfugl som beiter på disse bunndyrene. Hva de 
planlagte fyllingene på sørøstsiden av Fomabukta vil ha å si for havdykkendene har vi ikke atferds-
data til å kunne si noe om. Vi tror imidlertid ikke at de planlagte utfyllingene på land vil ha stor nega-
tiv konsekvens for vadefugler i indre deler av Båtsfjord, da det finnes flere andre intakte fjære-
områder i dette området. Det vil for øvrig være en fordel om de berørte parter i denne saken (Kyst-
verket, havnemyndigheter, Arctic Tourist) utveksler informasjon underveis og søker samarbeid for å 
få til gode løsninger. 
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