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Forord
Fylkesmannen i Buskeruds miljøvernavdeling ved rådgiver Åsmund Tysse
ga den 14.4.2011 oppdrag til Viggo Ree i Norsk Ornitologisk Forenings
lokallag i Hole og Ringerike med å overvåke og registrere fuglelivet i
beitemark og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika. Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av 20 uker i sommerhalvåret 2011. Rapporten ble ferdigskrevet den etterfølgende vinteren.
Røyse, 28.2.2012
Viggo Ree
Oppdragsansvarlig
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INNLEDNING – BAKGRUNN

status. De sistnevnte dreier seg om Karlsrudtangen
naturreservat i Ringerike kommune (innerst i
Nordfjorden), Averøya naturreservat i Ringerike
og Hole kommuner (ved utløpet av Storelva) samt
naturreservatene Synneren og Juveren i Ringerike
kommune (meandere tilknyttet Storelva). Ingen av
områdene i Steinsfjorden kom med i denne våtmarksplanen. Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
sørget for en viss registreringsaktivitet i denne
delen av våtmarkssystemet gjennom 1980-tallet. På
slutten av dette tiåret var dessuten Fylkesmannen i
Buskerud engasjert med vintertellinger av vannfugl
i den sørlige delen av Drammensvassdraget, som
inkluderte Nordre Tyrifjorden-området – jf. bl.a.
Klute (1989) og Løset (1987, 1988 a, b). Disse
tellingene fortsatte på 1990-tallet, hovedsakelig i
regi av NOF – jf. bl.a. Larsen (1990, 1991 a, 1992

Steinsvika er en våtmarkslokalitet i Hole kommune
i Buskerud. Området befinner seg midt på vestsid
en av Steinsfjorden, som er den nordøstlige delen
av Tyrifjorden (Figur 1). På slutten av 1960-tall
et, gjennom 1970-tallet og på begynnelsen av
1980-tallet ble det gjennomført en kartlegging av
bl.a. verneverdige våtmarkslokaliteter i Buskerud.
Undersøkelsene i Ringeriksregionen (Tyrifjordenområdet) fant sted i regi av Universitetet i Oslo
(1969, 1974), mens Fylkesmannen i Buskerud var
ansvarlig for verneprosessen. Dette arbeidet førte
til etableringen av Lamyra naturreservat (en del av
en meander tilknyttet Storelva) i Hole og Ringerike
kommuner i 1975, og i 1985 fikk 4 våtmarkslokaliteter i Nordfjorden- og Storelva-området reservat

Figur 1. Steinsvika-området i Hole kommune i Buskerud fotografert fra fly den 5.9.1996. Bildet er tatt mot nordvest, og sentrale
deler av Steinssletta sees i bakgrunnen. De tre hovedbeltene i våtmarkslokaliteten går tydelig fram på fotografiet. Lengst i sør
sees beltet med åpent vannspeil og noe flyteblad- og helofyttvegetasjon. Spesielt betydningsfull er forekomsten av takrør og bredt
dunkjevle ved Steinslandet (foran til venstre). Innenfor ligger snelle- og starrsumpbeltet (strandsumpen). Her er det enkelte viersumpkratt – både på vestsiden og østsiden. Lengst inne i Steinsvika sees starr- og gressumpbeltet med en betydelig forekomst av
gråseljekratt. Denne delen av våtmarkslokaliteten kalles Storren. Tilsvarende viervegetasjon finnes også sør for bjørkelunden på
Halvdansbeitet (bak til venstre) – og ved den høyreiste bjørkelunden på Steinslandet. Strandpartiet og beitemarken på Steinslandet
er også viktige fugleområder i våtmarksområdet. Den brede vannåren Evja synes godt på fotografiet. Det går også tydelig fram på
vegetasjonen hvor fortsettelsene av vannåresystemet med Seltebekken (lengst til venstre – ved det hvite huset), Snekkerevja og de
to bekkene på sidene av Horkengtangen befinner seg. Lengst til høyre sees Loreåsen som i sør ender i Loretangen og Loretangenskjæret (se også Figur 4). Foto & ©: Viggo Ree.
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a, 1996). Samtidig ble registreringsarbeidet utvidet
til å omfatte mer systematiske undersøkelser av
fuglelivet på ulike lokaliteter – også i Steinsfjord
en. Dette inkluderte hekkefuglovervåkingen, som
startet i 1992 – jf. Larsen (1992 b, c).

DNs oppdragsbrev til Fylkesmannen i Buskerud
i tilknytning til våtmarkene i Tyrifjorden-området
var datert 30.3.2007 og hadde tittelen Utarbeidelse
av verneplan for våtmarksområder og hekkelokali
teter for sjøfugler og andre vannfugler i Tyrifjord
en (DN 2007). Oppstartsbrevet fra Fylkesmannen
i Buskerud av 8.5.2007 (med overskrift: Melding
om oppstart av verneplan for våtmarksområder og
vannfugler i Tyrifjorden) representerte starten på
en mangeårig verneplanprosess (Fylkesmannen i
Buskerud 2007). Arbeidet er blitt ledet av Fylkesmannen i Buskerud, og foruten representanter fra
de fire kommunene Hole, Ringerike, Modum og
Lier er ulike organisasjoner med i denne prosess
en (Fylkesmannen i Buskerud 2008). NOF er en
av organisasjonene som er med i det rådgivende
utvalget for verneplanarbeidet. Forventet avslutning
på denne verneprosessen er mot slutten av 2012.

Etter initiativ fra Fylkesmannen i Buskerud i
1995 – med oppfølging av Direktoratet for naturforvaltning (DN) – ble Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem innlemmet i Ramsarkonvensjonen i
mars 1996 (DN 1996, Fylkesmannens miljøvern
avdeling i Buskerud 1995). Dette førte til innspill
om utvidet vern i området allerede måneden
etter. Denne gangen var flere lokaliteter i Steinsfjorden inkludert, og Steinsvika var en av disse.
Steinsvika ble imidlertid foreslått vernet allerede
i november 1991 (jf. Larsen 1991 b). Dette var
et innspill til Hole kommune, men lokale miljømyndigheter fulgte ikke opp saken. Først våren
1996 kom lokaliteten i fokus i forhold til regional
og nasjonal forvaltning (NOF 1996). For å skaffe
viltmyndighetene ytterligere dokumentasjon
om vannfuglforekomstene i Nordre Tyrifjorden
våtmarkssystem gjennomførte NOF i perioden
august 1997 – august 1998 det såkalte «Tirsdagstellingsprosjektet». I løpet av dette året ble
alle vannfugler tellet hver tirsdag på 31 lokaliteter
i våtmarkssystemet. Dermed fikk man enda bedre
innblikk i hvordan fuglene fordelte seg mellom
reservater, foreslåtte verneområder og områder
som verken var vernet eller foreslått vernet – året
sett under ett og til ulike årstider. Den lokaliteten med desidert flest vannfugler gjennom året i
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem viste seg å
være Steinsvika (Larsen mfl. 1999). Dette til tross
for at området er tilfrosset om vinteren.

I starten av verneplanprosessen for Tyrifjordenområdet ble det utarbeidet såkalte bruttoområder –
lokaliteter som i faglige sammenhenger var aktuelle i tilknytning til vern. Etter hvert som arbeidet
pågikk ble enkelte lokaliteter av ulike årsaker tatt ut
av bruttoområdene. Som våtmarkssystemets viktig
ste lokalitet for vannfugl var selvsagt Steinsvika
med blant bruttoområdene (Figur 2). Lokaliteten
hadde i mange år blitt vurdert som verneverdig i
nasjonal sammenheng. I forbindelse med verne
planprosessen for Tyrifjorden-området bestilte
Fylkesmannen i Buskerud i juli 2009 en naturtypekartlegging av lokaliteter i Hole og Ringerike – og
oppdraget inkluderte Steinsvika. Det var Asplan
Viak som ble engasjert for å utføre dette arbeidet.
Feltstudiene i Steinsvika ble gjennomført i begynn
elsen av september 2009. Resultatene fra naturtypekartleggingen i de to kommunene ble kjent
gjennom fagrapporten fra Asplan Viak – Natur
typekartlegging av enkelte lokaliteter ifbm verne
plan for Tyrifjorden. Forordet i rapporten er datert
27.10.2009, mens publiseringsdatoen på forsiden er
oppgitt til 6.11.2009 (Solvang & Kristensen 2009).

I juni 2005 ba DN samtlige fylkesmenn og
Sysselmannen på Svalbard om innspill til nye
kandidatområder og eventuelle utvidelser til
Ramsarkonvensjonen. DNs brev av 23.6.2005 vis
er den internasjonale tilknytningen bare i tittelen:
Ramsarkonvensjonens liste over verdens viktigste
våtmarker – kartlegging av aktuelle nye norske
kandidatområder (DN 2005). Fylkesmannen i
Buskerud svarte i brev av 1.9.2005, der Fiskumvannet ble foreslått som nytt område i tillegg til
utvidelse med nye lokaliteter i Nordre Tyrifjord
en våtmarkssystem (Fylkesmannen i Buskerud
2005).

Våren 2009 valgte Statens landbruksforvaltning
(SLF) ut 22 nasjonalt viktige kulturlandskap i
jordbruket. Dette var et fellesprosjekt mellom
landbruks- og miljøforvaltningen (DN mfl. 2009).
Steinssletta ble det utvalgte kulturlandskaps
området for Buskerud (SLF 2009), og planlegg
ing av skjøtsel og aktiviteter tok til etter relativt
kort tid. De tidligere strandengene i Steinsvika ble
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Figur 2. Parti fra Steinsvika den 22.7.2009 – om lag 3 måneder før skjøtselstiltakene ble gjennomført. Bildet er tatt på Loretangen
– i nordvestlig retning. De to vegetasjonsbeltene i Steinsvika har forskjellig farge – i forgrunnen strandsumpen (SN) og bak Storr
en intakt (SI) med starr- og gressump og den store forekomsten av gråseljekratt. Bjørkelunden på Halvdansbeitet er lengst bak i
våtmarksområdet. Foto & ©: Viggo Ree.

i januar 2010 ble det rådgivende utvalget for verne
planarbeidet informert om hogsten og skjøtselstiltakene i Steinsvika. Våren 2010 ble det bygget
en bro over Evja (se kartet – Figur 4), og den
etterfølgende sommeren var det beitedyr på plass i
deler av dette våtmarksområdet.

høyt prioritert, og allerede høsten 2009 engasjerte
grunneierutvalget Viken Skog for å utføre hogst i
bl.a. viersumpvegetasjonen. Hogsten ble avsluttet
den 23.10.2009 (Figur 3). Virket ble lagt i ranker
til tørk, og trevirket ble solgt til Vardar fjernvarme.
Målet var å få dyr på beite og gode forhold for
våtmarksfugl (Landbruks- og matdepartementet
2010). Utvelgingen av de nasjonalt viktige kultur
landskapene var styrt på nasjonalt plan, og den
gikk raskt. Skjøtselstiltakene i Steinsvika ble
gjennomført så effektivt og hurtig at fylkesmann
ens miljøvernavdeling ikke hadde tilstrekkelig
informasjon om dette arbeidet før i begynnelsen av
november 2009. Da mottok bl.a. NOF en orient
ering om tiltakene som hadde funnet sted på denne
våtmarkslokaliteten. Her ble det signalisert at de
innerste arealene i Steinsvika var tatt ut av brutto
områdene for verneplanen og at denne delen av
våtmarkslokaliteten hadde blitt lagt inn under
forvaltningen av Steinssletta kulturlandskap. Først

Den 26.8.2010 ble det gjennomført en befaring
i Steinsvika. Med på befaringen var Åsmund
Tysse fra fylkesmannens miljøvernavdeling,
grunneierne Jan Fredrik Hornemann og Ragnhild
Hornemann på Stein gård samt rapportforfatteren.
Dette førte til nærmere kontakt mellom Fylkesmannen i Buskerud og NOF våren 2011 der en
ornitologisk undersøkelse i Steinsvika ble diskut
ert. Kontakten resulterte i midten av april i et
prosjektoppdrag knyttet til registrering av fuglelivet i beitearealene og de øvrige delene av denne
våtmarkslokaliteten.
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Figur 3. Storren i Steinsvika under skjøtselstiltakene den 23.10.2009 – den siste dagen med hogst i våtmarkslokaliteten denne
høsten. Mesteparten av gråseljekrattet er hogget, og maskinen blir brukt til å fjerne en del av en ospelund i den østligste delen av
Storren nær Loreåsen. Den innerste delen av den rødbrune strandsumpen (SN) sees i venstre del av bildet. I bakgrunnen til høyre
sees Hungerholt gård. Foto & ©: Viggo Ree.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET

offentlige forvaltningen. Navnet Steinsvika eller
Steinsvik har imidlertid blitt benyttet før 1960-tall
et, bl.a. på kart. Allerede i en dom om fiskerett
fra 1876 brukes stedsnavnet Steinsvika (Harsson
2000). Det er trolig slik at det på grunneierhold har
vært uenighet om navnebruken på denne delen av
våtmarkssystemet opp gjennom århundrene.

Steinsvika er i følge enkelte av grunneierne et
relativt nytt stedsnavn. Området het tidligere
Hårumsleiret (Hurumsleiret) – jf. Bakke (2002).
Blant grunneiere og enkelte eldre mennesker
brukes navnet fortsatt. Navneendringen inntraff
først og fremst på midten av 1960-tallet i tilknytning til et vannshow som fant sted i vika. Arrangør
var en Lions Club på Ringerike som ble avviklet
i 1989. Formannen midt på 1960-tallet var Bernt
Holmen. Foreningens arrangement for snart 50 år
siden inkluderte demonstrasjon av store og hurtige
racerbåter, vannskioppvisning og letting fra vannet
med kitelignende skjerm. Tilskuerne satt primært
på Steinslandet (på Stein gård kalt «stranda»),
og i forbindelse med annonsering i lokalavisen
ble navnet Steinsvika benyttet. De etterfølgende
mediereportasjene fulgte opp med anvendelse av
dette navnet, og senere etablerte det seg i betydelig grad i bl.a. deler av lokalsamfunnet og i den

Våtmarkslokaliteten Steinsvika kan deles i tre
hovedbelter. Det ytterste og sørligste beltet er en
grunn bukt med frodig vegetasjon i randsonene.
Her dominerer åpent vannspeil, men særlig i den
nordre delen er det en del flytebladvegetasjon i sommerhalvåret. Langs kantene er det flere småviker,
og den største og innerste kalles Gruvika. I tillegg opptrer takrør og bredt dunkjevle i begrensete
forekomster – det viktigste ligger like sørøst for
Steinslandet. Her er det tre mindre takrørområder,
og innimellom og langs noen av kantene vokser det
bredt dunkjevle. Utenfra ser det ut som ett bestand
av helofyttvegetasjon (vegetasjon der den nederste
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to hovedkomponenter – et vegetasjonsdominert
belte i nord (strandsumpen = SN) og lenger ut
den åpne vannsonen (vikaområdet – det åpne
vannspeilet med flyteblad- og helofyttvegetasjon
= SV).

delen står i vann). Denne takrør- og dunkjevle
forekomsten har stor betydning for flere våtmarkstilknyttete fuglearter (Figur 5). I denne rapporten er
det tatt med observasjoner av fugler som oppholdt
seg i det åpne vannarealet (inkludert noe flytebladog helofyttvegetasjon) og sørover til Småøyene og
Tjuvholmen i registreringsperioden. Dette området
er forkortet til SV (Steinsvika) i rapporten.

Strandsump- og snelle-/starrsumpvegetasjonen
innenfor det åpne vannarealet strekker seg inn til
den dyrkete marken rundt Steinsvika. Det inners
te beltet består av starrsumper og gressumper
(tuemark – særlig sølvbunke) samt en god del vierkratt og enkelttrær spesielt i de sørlige delene.
Denne viersumpen domineres av gråselje – med
innslag av istervier, svartvier og krossved. Fellesbetegnelsen for forekomst av disse artene er gråseljekratt, som er en truet vegetasjonstype (VU)
– jf. Fremstad & Moen (2001). I gråseljekrattet i
Steinsvika ble det i 2009 påvist seljepute (NT), en
vedboende sopp knyttet til viersumpskoger (Solvang & Kristensen 2009). I de mest høytliggende
og tørreste partiene er det spredte innslag av bl.a.
bjørk, osp og furu. Det aller meste av vierkrattet
og trærne har vokst opp i starr- og gressumpene i
løpet av de siste 60–70 årene (LMD 2010). Dette
innerste beltet i Steinsvika er blitt kalt Storren av
grunneierne, og navnet er bl.a. benyttet på flere
kart (Figur 7). Stedsnavnet har utgangspunkt i

Innenfor det åpne vannspeilet er det et relativt
bredt vegetasjonsbelte som hovedsakelig består
av elvesnelle- og kvasstarrsump (strandsump).
Her er det vann gjennom store deler av sommerhalvåret – også enkelte åpne vannspeil innimell
om sumpvegetasjonen. I Asplan Viaks rapport
om naturtypekartleggingen i september 2009
(Solvang & Kristensen 2009) er det beskrevet
en stor forekomst av vasshøymol og trolig også
krushøymol i dette snelle- og starrbeltet (forkortet til SN i denne rapporten). For øvrig finnes
typiske arter som vassgro, brønnkarse, kattehale,
slyngsøtvier, åkersvineblom, åkermynte, strandrør, kjempesøtgras (innført art) og fredløs i dette
vegetasjonsbeltet. Det befinner seg også enkelte
mindre ansamlinger av vierkratt i strandsumpbelt
et – først og fremst i de innerste delene (Figur
6). Vannarealet i Steinsvika består følgelig av

Figur 5. Beitemarken nær strandkanten lengst øst på Steinslandet fotografert den 21.4.2011. Legg merke til den siste rest av fjordis
ved takrør- og dunkjevlevegetasjonen og lenger ut i bukten. I bakgrunnen Loreåsen, Loretangen og Loretangenskjæret – og Krokskogen. Foto & ©: Viggo Ree.
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Figur 6. Parti av snelle- og starrsumpen (SN) i Steinsvika den 14.5.2011. På dette tidspunktet var det lav vannstand i Tyrifjorden, og
deler av strandsumpbeltet var tørrlagt. I forgrunnen sees Evja (SI) med elvesnellevegetasjon inntil, og bak til høyre det innerste partiet
av Gruvika. Den østligste delen av Storren hogd (SH) sees foran Langenga – med Loreåsen i bakgrunnen. Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 7. Den sørligste delen av Storren hogd (SH) med stubber og kvistrester etter vierkratthogsten høsten 2009. I strandkanten
ble det satt igjen noen gråseljekratt mot strandsumpbeltet (SN), som sees i bakgrunnen til høyre. Lengst bak Langenga og Loreåsen. Bildet ble tatt 14.5.2011. Foto & ©: Viggo Ree.
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Figur 8. Den nederste (sørligste) delen av Snekkerevja (SI) den 13.7.2011 – en viktig del av våtmarkslokaliteten i ornitologisk
sammenheng. I bakgrunnen skimtes broen over Evja (SI) – og bak til venstre bjørkelunden på Halvdansbeitet (SH). Bygningene
på Stein gård er synlige mellom trærne i midten. Foto & ©: Viggo Ree.

siden dette innebærer oppføring av gjerde for å
hindre husdyrene i å ta seg ut til strandkanten og
vannet i Steinsvika.

starrvegetasjonen (halvgress er et eldre navn på
starr). I følge LMD (2010) fungerte Storren som
strandengbeiter fram mot 1950. Det er i denne
sammenheng interessant å merke seg opplysningene til botanikeren Egil Baardseth, som i årene
1936–38 gjennomførte studier av vegetasjonen
i Steinsfjorden-området. Fra undersøkelsene i
Steinsvika skriver Baardseth (1942) bl.a.: «The
most luxuriant vegetation of Steinsfjord is found
in the sheltered creek Steinsvik, where the vegetation has been allowed to develop undisturbed
from the grazing and trampling of the cattle»
(«Den frodigste vegetasjonen i Steinsfjord befinner seg i den lune bukten Steinsvik, hvor vegetasjonen har fått anledning til å utvikle seg uforstyrret fra beiting og tråkking av storfe»). Dette
indikerer at husdyrbeitene tilhørende grunneierne
rundt Steinsvika på den tiden må ha vært utenfor
våtmarksområdet, eventuelt i de aller innerste delene av Storren – altså i en viss avstand fra strandpartiet. Sistnevnte forklaring er mindre sannsynlig

Under oppdragsregistreringene sommeren 2011
var det av betydning å skille mellom området
hvor viersumpvegetasjonen var intakt (primært
langs Snekkerevja – se Figur 8) og hvor hogst
hadde blitt gjennomført (se nærmere redegjørelse
om forkortelsene SI og SH for Storren-beltet
i kapitlet om skjøtselstiltakene nedenfor). Den
sørligste delen av Storren (utenfor gråseljekrattet)
danner en smal strandsone mellom overveiende
tørt land innerst og de vanndominerte arealene
ytterst (både strandsump og åpent vann). Som
våtmarkslokalitet er imidlertid vannforholdene
i Steinsvika-området – som i andre deler av
systemet – påvirket av periodene med nedbør og
flom i spesielt sommerhalvåret. På ettersommeren
og tidlig på høsten 2011 var det i perioder vann
over det meste av Storren-området, noe som på en
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Figur 9. Den høyeste vannstanden i undersøkelsesperioden i 2011 var den 9.9. Da dekket vannet det meste av vegetasjonen i
strandsumpbeltet (SN) og nesten hele Storren hogd (SH). Kun en smal kant mot åkrene nord for våtmarkslokaliteten befant seg
utenfor flomområdet. Vegetasjonen langs Myrabekken sees gjennom åkerlandskapet – og bakenfor ligger Hårum-gårdene og
Hurumåsen. Foto & ©: Viggo Ree.

tydelig måte viste at hele Steinsvika er en våtmarkslokalitet (Figur 9). Vannstanden i Tyrifjord
en fra april til september 2011 er vist i Figur 10.
Gjennom de to vegetasjonsbeltene i Steinsvika
går det et vannåresystem. Tre bekker ender i en
evje med utløp nord for Steinslandet på vestsid
en av den grunne bukten. Lengst i nord møter
Vakerbekken fra Hungerholt Myrabekken i den
innerste delen av evja. Området nord for møtepunktet for bekkene er en del av våtmarkslokali
teten og heter Horkengtangen. Vannåren sør
for Horkengtangen er bredere enn de to bekkene
og kalles Snekkerevja (også kalt Snekkersevja
eller Snekkerstuevja – se Figur 11). På grunneier
hold er det ulike oppfatninger om Snekkerevja og
stedet knyttet til dette navnet. Noen hevder at den
opprinnelige Snekkerevja var et sideløp til Vakerbekken like sør for Hungerholt gård. Dette området
er fylt ut, og i dag er det dyrket mark (åker) her.
På flere kart i dag er Snekkerevja brukt på vann

Figur 10. Vannstanden i Tyrifjorden (Skjerdal) i perioden
april–september 2011. Kilde: Hydrologisk avdeling, Seksjon for hydroinformatikk i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
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Figur 11. Parti fra den innerste delen av Snekkerevja (SI) den 13.7.2011 – med tett vegetasjon langs kantene. I bakgrunnen sees
Hungerholt gård i midten og Horkengtangen til høyre. Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 12. Parti fra Steinsvika den 21.4.2011. I forgrunnen Steinslandet (SH) og Evja (SI) – og lenger bak strandsumpen (SN) og
Loreåsen. Foto & ©: Viggo Ree.
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åren sør for Horkengtangen. Selv om dette navnet
kan være feil i forhold tidligere bruk og geograf
isk beliggenhet er Snekkerevja i denne rapporten
benyttet fra sørenden av Horgengtangen og sørover
til stedet der Seltebekken kommer inn fra vest.
Denne bekken er bred, vegetasjonsrik og stilleflytende og har tilnærmet samme funksjon som
Snekkerevja. Vannåren fra punktet der Snekkerevja
og Seltebekken møtes og ut til Steinsvika kalles
Evja av de fleste grunneierne (Figur 12). I denne
rapporten er derfor dette stedsnavnet brukt på
denne vannåren. På enkelte kart er Evja brukt om
vannåren fra utløpet i Steinsvika og inn til området
ved broen over Seltebekken nordvest for Sopet (jf.
Figur 4). Hele dette evje- og bekkesystemet danner
en vegetasjonsrik og økologisk viktig hovedåre
(«livsnerve») i Steinsvika og representerer en meg
et betydningsfull del av våtmarkslokaliteten for
fugler knyttet til vann og sumpmark.

Som naturtypelokalitet er Steinsvika vurdert som
svært viktig (A-lokalitet) av Asplan Viak (Solvang
& Kristensen 2009). De viktigste verdiene er knytt
et til den grunne bukten med de innenforliggende
arealer med elvesnellebelter, starrsumper og viersumpskog samt rik vannbotanikk. Sammen med
de ornitologiske kvalitetene – i første rekke forekomsten av rastende og beitende våtmarksfugler
– er Steinsvika som tidligere påpekt vurdert som
en nasjonalt viktig lokalitet. Steinsvika har trolig
også en rik insektfauna, og rødlistete amfibiearter
som småsalamander (NT) og spissnutefrosk (NT)
er påvist i området. Mot øst danner Steinsvika en
naturlig gradient mot kalkskogen på Loreåsen,
som også er en A-lokalitet. Gradienten mellom
en rik våtmarkslokalitet og kalkskog uten særlige
tekniske inngrep er verdifull.
Selv om den offentlige naturtypekartleggingen representerer en begrenset undersøkelse er dette ofte
det viktigste faktagrunnlaget som eksisterer for den
videre forvaltningen av en rekke av disse verdifulle
lokalitetene. Oftest blir kun én dag eller et fåtall
dager avsatt til kartleggingsarbeidet i felt pr. lokali
tet, men av og til blir flere lokaliteter besøkt på
én dag. Når det gjelder Steinsvika så konkluderte
Solvang & Kristensen (2009) med at både starrbeltene, vannvegetasjonen og viersumpskogene
bør undersøkes bedre – spesielt er sistnevnte lite
undersøkt. Områdene langs evjene og bekkene er
også mangelfullt kartlagt. Siden skjøtselstiltakene
med hogst av vierkratt og trær i Steinsvika var
ferdigstilt (23.10.2009) før innholdet i den bestilte
naturtypekartleggingsrapporten fra Asplan Viak
ble offentliggjort og kjent (6.11.2009) fikk ikke
Fylkesmannen i Buskerud anledning til å vurdere
kvaliteter i denne våtmarkslokaliteten mens disse
naturverdiene var intakt. Det var for mange spesielt
siden Steinsvika var en del av bruttoområdene i
tilknytning til verneprosessen for Tyrifjorden-området, og lokaliteten er den viktigste i ornitologisk
sammenheng i hele våtmarkssystemet.

Undervannsvegetasjonen i Steinsfjorden er undersøkt ved flere anledninger, grundigst i 1936–38
(Baardseth 1938, 1942), 1979–80 (Berge 1983,
Rørslett 1983) og 2003–04 (Mjelde mfl. in prep.).
Baardseth (1938, 1942) omtaler bl.a. rødlisteartene
hartmannstarr (VU) og myrstjerneblom (EN) fra
Steinsvika i 1937 (jf. Kålås mfl. 2010). Ved undersøkelsene i 1979–80 og 2003–04 ble det foretatt
undervannsfotografering på en rekke lokaliteter,
men Steinsvika var ikke inkludert i denne sammenheng. Endringer i vannvegetasjonen som
følge av vasspest ble studert i disse to periodene,
og dette er diskutert av Mjelde mfl. (in prep.).
Vannvegetasjonen i Steinsvika kan i følge Solvang
& Kristensen (2009) trolig føres til rik langskuddvegetasjon, som er en sterkt truet vegetasjonstype.
En rekke plantearter på den siste norske rødlisten
(Kålås mfl. 2010) er tidligere påvist i Steinsfjord
en (jf. Berge 1983, Rørslett 1983), men på grunn
av mangelfulle undersøkelser er det ikke kjent
hvilke av disse som eventuelt opptrer i Steinsvika.
Solvang & Kristensen (2009) omtaler forekomster
av hjertetjernaks, sylblad, pilblad – mens frittflyt
ende vegetasjon av andemat, korsandemat (NT)
og stor blærerot ble påvist i store mengder. Det
samme gjelder vassgaffelmose (VU), som også
ble registrert flytende i vannmassene under naturtypekartleggingen i 2009. I kvasstarrsumpene er
det ikke registrert sjeldne storvokste starrarter, og
Steinsvika har dermed trolig ikke den truete vegetasjonstypen rikstarrsump (EN).
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SKJØTSELSTILTAKENE I STEINSVIKA I 2009–10

Steinslandet. Ingen av de to bjørkelundene innehold
er trær i klimaksstadiet. Mangelen på død ved har
stor innflytelse på artssammensetningen av fugler.
Det som ble satt igjen av vierkratt i Storren var en
randsone øst for Snekkerevja, og mesteparten av
krattansamlingene i den nordvestre delen av Storren
var også intakt etter at skjøtselstiltakene var gjennomført. Denne smale sonen er kalt Storren intakt
(forkortet til SI) i NOF-rapporten. Snekkerevja og
de to bekkedragene lenger nord er en del av dette
området. I rapporten er også Seltebekken og Evja
vurdert som en forlengelse av Storren intakt (SI)
siden det ikke er gjennomført skjøtselstiltak i disse
delene av våtmarkslokaliteten. Det ble også satt igjen
et fåtall vierkrattansamlinger og enkelttrær videre
østover på Storren, særlig i de østligste områdene
(nordøst og øst for Gruvika).

Det meste av skjøtselstiltakene i Steinsvika i 2009
ble gjennomført i Storren-området (starr- og gressbeltet). Den maskinelle hogsten fant sted på høsten
og sørget for fjerning av vierkratt og en del trevirke
(enkelttrær og lunder). Anslagsvis 70–80 % av
gråseljekrattet i Steinsvika ble tatt ut. Dette var en
av de største gråseljekrattforekomstene i Norge.
Siden det ikke var frossen mark da hogsten foregikk
i Storren ble det påført til dels betydelige skader i
våtmarksområdet (Figur 13). I forbindelse med overvåkingen og registreringen av fugleforekomstene i
2011 er delene av starr- og gressbeltet der vierkratt
og trær ble fjernet kalt Storren hogd (forkortet til
SH) i NOF-rapporten. Vierkratt ble dessuten fjernet
i to andre deler av Steinsvika – begge på Steineiendommen. På Halvdansbeitet (nytt stedsnavn –
etablert i 2011) vest for Snekkerevja ble det meste av
gråseljekrattet hogget (Figur 14). Denne forekomsten
befant seg inntil bjørkelunden langs kanten av åkeren
nord for Seltebekken. Noe vierkratt ble også hogget
sørøst for bjørkelunden på Steinslandet (Figur 15).
Disse to områdene fungerte etter skjøtselstiltakene på
samme måte som det meste av Storren der hogsten
fant sted høsten 2009. Forkortelsen SH er derfor
også benyttet for disse delene av Halvdansbeitet og

Etter at broen over Evja var på plass våren 2010 ble
beiteområdet gjerdet inn den etterfølgende forsomm
eren. I juni ble det sluppet 10 skotsk høylandsfe og
nærmere 150 sauer på beite i Steinsvika (LMD 2010).
Husdyrene forflytter seg enkelt mellom Steinslandet
og Storren etter at broen over Evja ble bygget i 2010.
For å komme til Halvdansbeitet kan dyrene gå rundt
eller vasse over Snekkerevja. Beitingen i Steinsvika
foregår følgelig på ett sammenhengende areal. I 2010
var det også 5 mohairgeiter på beite i området.

Figur 13. Den nordligste delen av Storren hogd (SH) 21.4.2011. Sporene etter hogstmaskinen fra høsten 2009 synes godt i terreng
et. I perioder danner vannansamlingene i hjulsporene pytter som bl.a. rastende vaderarter utnytter. Bak til venstre sees trans
formatoren til vanningsanlegget. På denne transformatorforhøyningen samlet storfeet seg i perioder da vannstanden dekket det
meste av Storren. Foto & ©: Viggo Ree.
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Figur 14. Halvdansbeitet (SH) på Stein-eiendommen den 14.5.2011 – med bjørkelunden og den nedhoggete viersumpvegetasjon
etter skjøtselstiltakene høsten 2009. I forgrunnen sees en del av Snekkerevja i Storren intakt (SI) med starr- og gressumpmark.
Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 15. En del av Steinsvika den 16.6.2011 – en dag med relativt høy vannstand. I forgrunnen sees Steinslandet (SH), der det
også står vann inne i beitet. Dette er også en viktig del av våtmarkslokaliteten i ornitologisk sammenheng. Vannet i Evja (SI)
strekker seg videre over det meste av strandsumpbeltet med enkelte vierkratt (SN). Storfeet beiter på Storren hogd (SH) innerst i
Steinsvika. I bakgrunnen sees Hårum-gårdene. Foto & ©: Viggo Ree.
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MATERIALE OG METODER

(uke 34), 30.8. og 4.9. (uke 35) – og 9.9. (uke
36). Halvparten av tellingene fant sted tidlig på
morgenen (tidligste starttidspunkt kl. 04:39),
mens de øvrige ble gjennomført i løpet av formiddagen (seneste starttidspunkt kl. 12:23). Noen
dager ble arbeidet utsatt noen timer grunnet tåke,
vind eller nedbør.

Som den viktigste vannfugllokaliteten i Nordre
Tyrifjorden våtmarkssystem har Steinsvika i flere
år vært et sentralt element i prosessen med å
sikre viktige naturverdier i Tyrifjorden-området
for ettertiden. Det er framskaffet en betydelig
mengde informasjon om fuglelivet i området.
Registreringene i Steinsvika, som i første rekke
er gjennomført av NOFs lokallag i Hole og
Ringerike, har i all hovedsak funnet sted fra tre
punkter i området – Loreåsen/Loretangen i øst,
Høienhallstranda i sør og tidligere fra den nordligste delen på Strandveien i Nedre Steinsåsen
(også i sør). Tellingene har altså nesten utelukk
ende blitt foretatt på utkikksposter utenfor selve
våtmarkslokaliteten, og under dette arbeidet har
både kikkert og teleskop blitt benyttet. Det har
følgelig aldri funnet sted noe registreringsarbeid
i selve våtmarksområdet eller på eksempelvis
Stein-eiendommen. Det er ulike grunner til en
slik overvåkingsstrategi. Den viktigste er at man
har ønsket å unngå forstyrrelser av fuglelivet ved
å ta seg fram i terrenget – både i f.eks. Storren og
strandområdene. De beste overvåkingsresultatene
oppnås når tellingene finner sted på så langt hold
at fuglene har en naturlig atferd. Dette innebær
er at kunnskapen om våtmarksfuglene i de åpne
vannarealene i Steinsvika (SV) er bedre enn innsikten i artssammensetningen og forekomsten i
de vegetasjonsdominerte delene av denne lokali
teten. Den viktigste metoden for å registrere
fugler i sumpvegetasjon og vierkratt er ved hjelp
av lyd, men dette har begrensninger alt etter bl.a.
årstid og værforhold.

Registreringene startet ved fyllplassen på Steinslandet (SH). Her har man god utsikt til det åpne
vannspeilet i Steinsvika og utover mot Småøyene, Tjuvholmen og Loretangenskjæret (SV – se
Figur 16). Strandpartiet på den sørlige delen av
Steinslandet er ikke synlig fra dette utsiktspunkt
et, men herfra har man tilfredsstillende oversikt
over takrør- og dunkjevleforekomsten sørøst
for Steinslandet (SV) og snelle- og starrsump
en (SN). Takseringsruten gikk fra fyllplassen
på Steinslandet via strandsonen langs sørsiden
av Evja og opp til broen nord for den sørligste bjørkelunden (SH). Fra broen har man god
utsikt til Halvdansbeitet (SH). Takseringsruten
fortsatte over broen og langs den krattdominerte
ryggen på østsiden av Snekkerevja (SI) – og
videre langs det intakte gråseljekrattet nordvest
på Storren (SI – jf. Figur 17). Deretter ble det
gjort en sving gjennom vierkrattet og mot det
åpne starr- og gressområdet øst for den nordligste delen av Snekkerevja (SI). Takseringsruten
fortsatte så gjennom de delene av Storren der
vierkrattet i all hovedsak ble hogget høsten 2009
(SH – se Figur 18) – fram til den sentrale sletten
i den tidligere krattvegetasjonen (rett øst for SH
på kartet). Derfra gikk ruten i rett linje over de
hoggete viermarkene på Storren tilbake til broen
(SH). Også langs denne delen av takseringsruten
har man god oversikt over snelle- og starrsumpen
(SN). Registreringene ble gjort ved hjelp av lyd
og iakttakelsene ble støttet med hjelp av kikkert
og teleskop. Samtlige registrerte fugler ble loggført i forhold til de ulike stedene de oppholdt seg
i våtmarksområdet – SH (Storren, Steinslandet
og Halvdansbeitet – inkludert bjørkelundene), SI
(Storren, Snekkerevja og Evja), SN (strandsumpen) og SV (det åpne vannspeilet i Steinsvika
med bl.a. takrør- og dunkjevleforekomsten sørøst
for Steinslandet). Det ble også notert enkelte
observasjoner av fugler som oppholdt seg utenfor registreringsområdet i Steinsvika, bl.a. mer
spesielle arter som vaktel og trane. Også fuglenes
atferd ble notert, f.eks. syngende hanner eller

Overvåkingen og registreringen av fuglelivet i
Steinsvika i sommerhalvåret 2011 representerte
for NOF det første innblikket via ferdsel i de
vegetasjonsdominerte beltene på denne våtmarkslokaliteten. Oppdraget ble utført gjennom i alt
20 tellinger i en periode på tilsammen 21 uker.
Hver telling strakk seg over to observasjonstimer.
Tellingene fant ikke sted i uke 22, 24, 25 og 30
grunnet ugunstige værforhold (vind, nedbør eller
høy vannstand). Overvåkingen foregikk følgende
datoer: 21.4. (uke 16), 29.4. (uke 17), 8.5. (uke
18), 14.5. (uke 19), 19.5. (uke 20), 28.5. (uke
21), 8.6. og 12.6. (uke 23), 28.6. og 3.7. (uke 26),
6.7. (uke 27), 13.7. (uke 28), 21.7. (uke 29), 2.8.
(uke 31), 11.8. (uke 32), 21.8. (uke 33), 25.8.
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Figur 16. Utsikt fra fyllplassen på Steinslandet mot sørøst. Ut mot det åpne vannspeilet i Steinsvika sees den viktige takrør- og dunkjevleforekomsten, og lenger bak Loretangen, Loretangenskjæret, Tjuvholmen og Småøyene. Legg merke til de 7 båtene i Steinsvika og Steinsfjorden. Bildet ble tatt den 28.5.2011. Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 17. En flokk med sauer hviler lengst vest i hoveddelen av Storren hogd (SH) den 19.5.2011. Her er det stubber og kvistrester
etter hogsten i 2009. Gråseljekrattet til venstre og i bakgrunnen er deler av vegetasjonen i Storren intakt (SI) øst for Snekkerevja.
Foto & ©: Viggo Ree.
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Figur 18. Parti fra den sentrale delen av Storren hogd (SH) den 29.4.2011. Mengden av kratthøystubber med oppstikkende «tørr
pinner» er betydelig, og viser hvor tett viersumpvegetasjonen var før hogsten i 2009. Det er først når disse krattrestene forsvinner
helt, og området blir restaurert til strandeng med starr- og gressumpvegetasjon, at flere beitemarktilknyttete fuglearter vil utnytte
området. Disse krattrestene fungerte sommeren 2011 som hvile- og sangplasser for bl.a. buskskvett. I bakgrunnen sees vegetasjon
en langs Snekkerevja i Storren intakt (SI) – med bjørkelunden på Halvdansbeitet (SH) helt til venstre. Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 19. Den 30.8.2011 var det også høy vannstand i Steinsvika – med vann over hele snelle- og starrsumpen (SN) og store deler
av Storren hogd (SH). Selv om det var vann også innover Steinslandet (SH) hadde ikke sauene noen problemer med å beite i vegetasjonen i denne delen av våtmarkslokaliteten. I bakgrunnen sees bjørkelunden på Halvdansbeitet, Hungerholt gård og Hårumgårdene. Foto & ©: Viggo Ree.
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hvilende på vannet. I tillegg ble observasjoner av
pattedyr i og utenfor registreringsområdet loggført.

DEN NORSKE RØDLISTEN
Den siste norske rødlisten er fra 2010 (Kålås mfl.
2010). I denne NOF-rapporten er det flere steder
referert til arter som befinner seg på denne listen, og
rødlistestatus er oppgitt i parentes. Aktuelle truet
hetskategorier er: kritisk truet (CR), sterkt truet
(EN), sårbar (VU) og nær truet (NT). Kategori
en datamangel (DD) dreier seg om arter som er
forventet å tilhøre en av kategoriene sårbar, sterkt
truet, kritisk truet eller nær truet, men hvor kunnskapen er for liten til å plassere disse artene i bestemte kategorier. I den siste rødlisten er imidlertid
ingen fuglearter plassert i kategorien datamangel.

Overvåkingen den 2.8. samt de 5 siste gang
ene (fra 21.8. til 9.9.) fikk visse begrensninger
grunnet høy vannstand. Da var det ikke mul
ig å komme fra broen og over til Storren (den
sørligste delen). Det ble derfor gjennomført
punkttakseringer fra strandsonen på sørsiden av
Evja disse dagene (Figur 19). Herfra kan man
registrere fugler i det meste av Storren og strandsumpbeltet.
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RESULTATER – FUGLER

(SN). I tillegg til disse fuglene ble enkelte voksne
knoppsvaner observert – både enkeltindivider og
par. Dette dreide seg bl.a. om overflygende par eller
fugler som lå på vannet helt ut mot Småøyene. Tidligere år har knoppsvanepar hekket både i Snekker
evja og Vollgata, og det er trolig disse fuglene som
av og til har tatt seg en flygetur over området.

I alt ble 91 ulike fuglearter og en gåsehybrid påvist
under de 20 registreringsdagene i perioden 21.4 til
og med 9.9. Av disse befinner 18 seg på den nors
ke rødlisten. Norske og vitenskapelige navn følger
den siste offisielle listen over fugler påtruffet i
Norge (NOF 2012).

En spesiell hendelse inntraff den 28.6. Da kom
en enslig voksen knoppsvane-hann inn i reviret
til hekkeparet i Steinsvika. Den enslige hannen
beveget seg denne dagen på østsiden av strandsumpen (SN), og her svømte den rett inn i husdyrgjerdet siden vannstanden på dette tidspunktet
var relativt høy. Den satte seg fast i gjerdet, og det
territorielle paret kom straks til for å jage den ut av
området. Her ble den enslige hannen bitt og prylet
så ettertrykkelig av Steinsvika-paret at den nesten
var død da rapportforfatteren senere på dagen (i
badebukse) tok seg ut til stedet der dramaet fant
sted (Figur 20). Fuglen ble tatt med til Røysehalv-

Knoppsvane Cygnus olor
Påtruffet hver av de 20 registreringsdagene fra 21.4.
til 9.9. Ett par hekket i 2011 i takrør- og dunkjevle
forekomsten ved Steinslandet (SV). Hunnen ble
sett rugende første gang den 29.4. Paret fikk fram 3
unger, som ble sett den 12.6. Ved neste registrering
(28.6.) var antall unger redusert til 2 indv. Famili
en på 4 ble deretter sett i Steinsvika helt fram til
9.9. De oppholdt seg primært i de åpne vannmass
ene (SV), men besøkte av og til strandsumpen

Figur 20. En knoppsvane-hann svømte den 28.6.2011 inn i husdyrgjerdet på østsiden av Steinsvika. Her ble den sittende fast
og angrepet av det territorielle knoppsvaneparet som hekker i helofyttvegetasjonen øst for Steinslandet. Den skadete fuglen
var nærmest livløs da den ble frigjort fra nettingen, men den kom seg etter noen timer med behandling og hvile. Etter frislipp
senere på dagen i Juveren naturreservat i Ringerike kommune ble hannsvanen funnet forkommen på en plen ved Storelva i Hole
kommune den 30.6. Den ble avlivet kort tid etterpå. Foto & ©: Viggo Ree.
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øya, der den fikk vann, hvile og forpleining. På
kvelden var kondisjonen bedret og såvidt god at
knoppsvanehannen ble sluppet i Juveren naturreservat i Ringerike kommune. To dager senere
ble den imidlertid funnet forkommen på en plen
ved Storelva – såvidt inne i Hole kommune. Det
ene øyet var angrepet av flueegg, og fuglen var i
en meget dårlig forfatning. Den ble derfor fraktet
til Røysehalvøya og avlivet. Fuglen var fargemerket og ringmerket som 4K+ (voksen, utfarget)
ved Sanden hotell i Hokksund, Øvre Eiker den
24.1.2011.

8 indv. hvilte og beitet her den 3.7., og den 6.7.
var det en hann i området. Den 21.8. var en hann i
eklipsdrakt til stede, og 25.8., 30.8., 4.9. og 9.9. var
det henholdsvis 3, 5, 1 og 3 individer i Steinsvika.
De 4 sistnevnte dagene var innledningen på den
lange høstperioden hvor arten opptrer i varierende
antall på denne våtmarkslokaliteten.
Snadderand Anas strepera (NT)
Denne rødlistete gressandarten ble observert
på 2 av de 20 registreringsdagene. Et par (hann
og hunn) oppholdt seg i de åpne vannmassene i
Steinsvika (SV) den 21.4. og 29.4.

Grågås Anser anser
Kun observert på 2 av de 20 registreringsdagene i
2011 – begge i tilknytning til Evja (SI). Ett indv.
svømte i denne vannåren den 29.4., og 2 indv. fløy
mot NV over dette området den 21.7.

Krikkand Anas crecca
Arten ble observert på i alt 11 dager i løpet av de
siste 13 registreringsdagene i 2011. En hunn holdt
til i strandsumpbeltet (SN) den 12.6. og 28.6. Trolig var det samme individ som ble sett i takrør- og
dunkjevlevegetasjonen ved Steinslandet den 3.7.
(SV). Samme dag lå det 6 indv. i strandsumpen
(SN). En hunn ble sett i flukt mot N over Evja den
13.7. Registreringene av én hunnfugl disse 4 dag
ene indikerer at denne gressandarten kan ha hekket
eller gjort hekkeforsøk i strandsumpen (SN) denne
sommeren. Hunnen registrert den 28.6. ble også
sett senere på dagen (etter registreringsperioden) i

Kanadagås Branta canadensis
Arten ble observert på 4 av de 20 registrerings
dagene i 2011. I de åpne vannmassene i Steinsvika
(SV) lå et enslig indv. den 21.4., og den 29.4. var
det 3 indv. samme sted. Den 19.5. beitet et indv. på
jordet N for Steinsvika. Etter en stund tok fuglen til
vingene og landet i strandsumpen (SN). Den 9.9.
ble 2 indv. observert ved Steintangen (Småøyene)
samtidig som 24 indv. lå i de åpne vannmassene i
vika (SV).

Figur 21. Fordelingen av påtruffete krikkender i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Hybrid grågås Anser anser x kanadagås Branta
canadensis

Krikkand Steinsvika 2011

En gåsehybrid som trolig er avkom etter grågås
og kanadagås ble observert på én av de 20 regist
reringsdagene. Dette individet hadde tilhold ved
Steintangen (Småøyene) utenfor vika (SV) den
12.6. Fuglen ble også observert andre steder i
Steinsfjorden sommeren 2011.
Brunnakke Anas penelope
Påtruffet på i alt 7 av de 20 registreringsdagene i
2011. Alle observasjonene var av fugler som befant
seg i de åpne vannmassene i Steinsvika (SV). I alt
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strandsumpen, og fuglen viste da en engstelig atferd
med bl.a. varsling. Flomperioden senere på sesongen kan ha ødelagt en eventuell hekking i Steinsvika. Den 21.7. lå det 2 indv. i Snekkerevja (SI) og
ett indv. ble sett i Evja (SI). I alt 10 krikkender lå i
Storren-området (SH) den 2.8. Da var vannstanden
høy. Den 11.8. var det i alt 25 indv. i strandsumpen
(SN). Fra 21.8. og ut registreringsperioden var det
høy vannstand i Steinsvika, og tilsammen 5 indv.
ble sett i strandsumpbeltet (SN) denne dagen. Den
30.8. lå det 2 indv. i Storren (SH) og i alt 3 indv.
i Snekkerevja (SI) samt ett indv. i strandsumpen
(SN). Antall krikkender den 4.9. var 4 indv. i det
åpne vannspeilet (SV) og 5 indv. i Snekkerevja (SI).
På den siste dagen – 9.9. – rastet en flokk på 100
indv. i strandsumpen (SN). Denne flokken ble også
talt opp fra Loretangen av Kendt Myrmo, og han
kom til 99 indv. Fordelingen av antall krikkender i
de ulike beltene gjennom sommerhalvåret er vist i
Figur 21.

Figur 22. Fordelingen av påtruffete stokkender i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Stokkand Steinsvika 2011
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observert på sørsiden av Evja (inntil Steinslandet).
Disse fuglene var skremt av jakten på Halvdansbeitet. Dette var trolig årsunger som enda ikke
var flygedyktige. Under flomdagen den 2.8. ble
tilsammen 47 stokkender sett i Steinsvika – alle
i Storren hogd (SH). Av disse svømte 40 indv.
i vannet, mens de resterende 7 oppholdt seg på
høyereliggende og tørre partier. En blek hunnfarg
et stokkand ble observert i den østre delen av det
åpne vannspeilet (SV) den 28.6. Fordelingen av
antall observerte individer er vist i Figur 22.

Stokkand Anas platyrhynchos
I løpet av registreringsperioden ble stokkand sett
i Steinsvika på alle de 20 dagene. De fleste individer av denne gressandarten ble observert i det
åpne vannspeilet i bukten (SV). I alt ble 120 fugler
observert her. Kun én av disse hadde tilknytning
til takrør- og dunkjevlebestandet ved Steinslandet
(SV). Den største konsentrasjonen av fugler var
25 individer i dette beltet den 21.7. Det intakte
evjesystemet var det nest viktigste delområdet for
stokkand i Steinsvika – med tilsammen 58 observ
erte individer. Det var omtrent like mange fugler
som ble talt opp i strandsumpbeltet (SN) og Storr
en hogd (SH) – med henholdsvis 53 og 48 indv.
Hekking i form av hunnfugl med avkom ble påvist
ved 5 tilfeller. En hunn med 4 unger ble sett i det
åpne vannspeilet (SV) den 28.5. Den 12.6. ble en
hunn med 2 unger sett i strandsumpen (SN) og en
hunn med 3 unger ble registrert i Seltebekken (SI).
En hunn med 4+ store unger ble sett i Snekker
evja ved Halvdansbeitet den 3.7. I Storren hogd
(SH) var det en hunn med 2 unger den 2.8. Da var
det åpent vann i store deler av dette beltet. Det
er en viss sannsynlighet for at en eller mer enn
en familiegruppe er sett mer enn en gang. Under
duejakt på Halvdansbeitet den 21.8. ble 3 indv.
sett smygende i vegetasjonen på nordsiden av Evja
samtidig som 4 indv. med tilsvarende atferd ble

Knekkand Anas querquedula (EN)
Denne rødlistete gressandarten ble observert på
3 dager i Steinsvika i registreringsperioden. Et
hunnfarget individ holdt seg sammen med en
flokk på 8 krikkender i strandsumpbeltet (SN) den
11.8. Den 4.9. ble en hunnfarget knekkand sett i
det åpne vannspeilet (SV), og på siste registrer
ingsdag – den 9.9. – ble trolig samme individ sett
sammen med flokken på 100 krikkender i strandsumpbeltet (SN).
Toppand Aythya fuligula
I løpet av sommerhalvåret ble denne dykkandarten
observert på i alt 13 av de 20 registreringsdagene i
Steinsvika. Samtlige fugler hadde tilhold i det åpne
vannspeilet (SV). Enslige hanner ble sett hen24

Laksand Mergus merganser

holdsvis 29.4. og 28.5. Den 28.6. var det 3 indv.
og et par i området, og den 3.7. lå det ett indv. ved
takrør- og dunkjevlebestandet sørøst for Steinslandet. I alt 11 indv. hvilte i bukten den 6.7., og
samme dag ble et indv. sett ved Loretangenskjæret.
På dagene 21.7., 2.8., 11.8. og 21.8. ble det regist
rert henholdsvis 6, 13, 6 og 3 toppender i bukten.
Den 21.8. dukket det opp en hunn med 4 unger, og
denne familien ble også sett i det åpne vannspeil
et den 25.8. Dette viser at arten hekket i området
denne sommeren. På sistnevnte dag var det dessut
en en voksen fugl til stede. Den 4.9. lå det i alt 10
indv. i bukten, og den 9.9. ble det observert 6 indv.

Denne fiskandarten ble kun observert i Steinsvikaområdet på 3 av de 20 registreringsdagene. En
hann lå i det åpne vannspeilet i bukten (SV) den
21.4. Den 29.4. ble 10 indv. observert i bukten
(SV), og en flokk på 8 indv. ble sett i Evja (SI). En
hunn med 7 unger ble registrert ved Tjuvholmen
(SV) den 30.8.
Vaktel Coturnix coturnix (NT)
I løpet av undersøkelsesperioden ble denne hønsefuglarten påvist på 4 av de 20 registreringsdagene.
Ingen av fuglene hadde tilhold i Steinsvika, men
ble registrert på åkrene nordvest og like nord for
våtmarkslokaliteten. Siden vaktelen er på den nors
ke rødlisten, og det er et potensiale for opptreden i
starr- og gressbeltet på Storren, er registreringene
sommeren 2011 tatt med i denne rapporten. En
syngende hann hadde tilhold på jordet nord for den
østligste delen av Selteveien på Steinssletta ved
05-tiden den 12.6. Den karakteristiske vaktelsang
en bærer langt, og denne fuglen ble hørt godt på
litt under en kilometers avstand under registrer
ingsarbeidet på Steinslandet. En syngende hann ble
hørt ved 06:40-tiden den 3.7. Denne fuglen oppholdt seg på en av åkrene vest for Hurum-gårdene.
Den 13.7. sang en hann hyppig på jordet nord for
Horkengtangen ved 05–06-tiden, og i perioder var
det samtidig en syngende hann på jordet øst for
Myrabekken. Det er ikke helt uvanlig å høre 2 ell
er flere syngende vaktler samtidig på Steinssletta
eller andre steder i jordbrukslandskapet i Hole
og Ringerike. Den 21.7. sang en hann på jordet
nordvest for Steinsvika (sør for granplantefeltet).
Fuglen ble hørt både kl. 04:50 og kl. 05:19.

Kvinand Bucephala clangula
Denne dykkandarten ble registrert på i alt 18 av de
20 observasjonsdagene i Steinsvika. Kvinanda er
en karakterfugl for Nordre Tyrfifjorden våtmarkssystem, og treffes her året rundt. Mesteparten av de
observerte fuglene oppholdt seg i det åpne vannspeilet i bukten (SV) – fra Gruvika og sørover til
Småøyene. Ved et tilfelle ble 2 indv. sett i Snekker
evja (SI) den 21.4., og en flokk på 10 indv. ble
observert Ø for Loretangen den 8.5. En hann fløy
over Storren intakt (SI) den 14.5. Største registrerte
antall på en dag var 30 indv. den 2.8. Den 28.6. ble
en hunn med 4 unger observert i den østlige delen
av bukten (SV), og den 13.7. ble en annen hunn
med 7 unger sett i det åpne vannspeilet i Steinsvika
(SV). Siden hunnene tar med seg avkommet og
etablerer næringsrevir uavhengig av hekkeplass
en kan ungene ha vært klekket et godt stykke fra
Steinsvika.
Siland Mergus serrator
Arten ble sett på 6 av de 20 registreringsdagene
i Steinsvika. Samtlige observerte fugler befant
seg i det åpne vannspeilet (SV) fra Gruvika og
sørover til Tjuvholmen og Småøyene. To indv. lå
i bukten den 21.4, mens et par hadde tilhold ved
Tjuvholmen den 8.5. I de åpne vannmassene lå det
et par den 14.5. og 2 par henholdsvis den 19.5. og
28.5. Den 19.5. var det dessuten et enslig indv. i
området. Et par og en hann oppholdt seg den 12.6.
i bukten, mens en hunn lå på vannet nær Nordre
Småøya. Senere på sommeren ble ikke denne fisk
andarten sett i Steinsvika.

Toppdykker Podiceps cristatus (NT)
Denne rødlistearten ble observert i Steinsvika på
18 av de 20 registreringsdagene (Figur 23). Majori
teten av fuglene oppholdt seg i det åpne vannspeilet i bukten (SV). Allerede på første observasjonsdag – den 21.4. – var det samlet 12 indv. (6
par) i Steinsvika. Dette bar bud om en eventuell
solid hekkeforekomst på denne våtmarkslokaliteten i 2011. Den 29.4. var det 4–6 par i området.
Gjennom første halvdel av mai var det imidlertid
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Figur 23. Toppdykkeren har hekket i Steinsvika i flere år, men det er ofte dårlig eller manglende ungeproduksjon. Hovedårsaken er
forstyrrelser fra fiskeaktivitetene i området på våren og forsommeren. Ingen par av denne rødlistearten klarte å gjennomføre vellykket hekking i Steinsvika i 2011. Foto & ©: Kendt Myrmo.

en førte sannsynligvis til at fuglene i 2011 søkte til
andre mulige hekkelokaliteter i våtmarkssystem
et. Den 12.6. var 3 par tilbake i Steinsvika. Ett
av parene holdt på med bygging av plattform i et
område med flytende vegetasjon i det åpne vannspeilet i bukten. Det er uklart om dette dreide seg
om parringsplattform eller hekkeplattform, men
trolig var det førstnevnte. Den 28.6. var det kun
ett toppdykkerpar til stede i Steinsvika. Disse
fuglene beveget seg i Evja (SI) og i bukten rett
utenfor. Den 3.7. hadde ett indv. tilhold i takrør- og
dunkjevlevegetasjonen ved Steinslandet, mens en
annen fugl lå ute i bukten. Dette kunne dreie seg
om ett par eller 2 fugler med maker på eventuelle
hekkeplasser i kantvegetasjonen. Den 6.7. lå det
2 par øst i bukten. Det ene paret var opptatt med
kurtise. Lenger ut i bukten lå det samtidig 7 toppdykkere. En uke senere – den 13.7. – lå det også 7
fugler ute i det åpne vannspeilet i bukten. På dette
tidspunktet var det klart at parene i Steinsvika
definitivt hadde gitt opp forsøkene på å få gjen-

ingen fugler å se, mens det var ett indv. i bukten
henholdsvis 19.5., 28.5. og 8.6. En make kunne
eventuelt ligge på reir i vegetasjonen i nærheten
disse tre dagene. I så fall ville takrør- og dunkjevlebestandet ved Steinslandet være en aktuell
hekkeplass. Grunnen til fravær av toppdykkere i
Steinsvika disse ukene har åpenbart sammenheng
med de omfattende forstyrrelsene som fant sted
i bukten i denne perioden. Under registreringen
den 8.5 var det mesteparten av tiden 3 båter som
befant seg innerst i bukten, og den 14.5. var det i
lang tid 2 båter like inntil strandsumpbeltet. Dette
er det området hvor de fleste toppdykkerparene
hvert år bygger eller forsøker å bygge både parr
ingsplattform og hekkeplattform, men vellykket
hekking på denne lokaliteten finner kun sjelden
sted. Båtene i Steinsvika på denne tiden av året er
knyttet til ulike fiskeaktiviteter, både via stang og
garn. En lang garnlenke befant seg den den 14.5.
rett utenfor Gruvika. Båttrafikken i området under
toppdykkerens sårbare første fase av hekkeperiod
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nomført hekking på denne lokaliteten i 2011. Avbruddene grunnet menneskelig tilstedeværelse og
forstyrrelse ble for omfattende også denne sesong
en. Den 2.8. var det 12 toppdykkere i området. To
av disse var store ungfugler. Dette dreide seg trolig
om avkommet til paret i Vikbukta, som fikk fram
2 unger tidlig på sesongen. Under de 6 siste regist
reringene i Steinsvika – den 11.8., 21.8., 25.8.,
30.8., 4.9. og 9.9. – lå det henholdsvis 9, 12 (inkl. 2
årsunger), 11, 12, 11 og 11 toppdykkere i bukten.

Figur 24. Fordelingen av påtruffete gråhegrer i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Gråhegre Steinsvika 2011

Horndykker Podiceps auritus
Påtruffet på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Ett indv. holdt til i det åpne vannspeilet i bukten
(SV) den 4.9.
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Det samme gjelder 4 indv. som hvilte i en furu på
østsiden av bukten den 21.8. Totalt 12 fugler ble
observert i strandsumpen (SN). Av de 6 gråhegrene
observert i Storren intakt (SI) ble 4 indv. sett i
Snekkerevja og 2 indv. i Evja. I Storren hogd (SH)
ble i alt 12 fugler registrert. Den 2.8. var det høy
vannstand, og i alt 9 indv. ble sett hvilende i trær
i dette delvis oversvømte området. Av disse satt
tilsammen 8 indv. i 3 ulike furutær (henholdsvis
2, 1 og 4 indv.), mens 2 indv. satt i en bjørk. Også
den 25.8. var det mye vann i de innerste delene av
Steinsvika, og de 3 øvrige gråhegrene registrert i
Storren hogd (SH) ble observert næringssøkende
og hvilende i det oversvømte området. Det høyeste
dagsantallet i Steinsvika-området var i alt 29 fugler
registrert den 11.8. Fordelingen av antall observ
erte gråhegrer er vist i Figur 24.

Arten ble observert på 11 av de 20 registreringsdagene. Samtlige fugler holdt seg på eller ved
Småøyene og Tjuvholmen (SV), som i denne
undersøkelsen er regnet som en ytre del av Steinsvika. Den første observasjonen var et indv. på
Steintangen (den sørligste av Småøyene) den 8.5.
To indv. oppholdt seg på Nordre Småøya den 28.6.,
og den 3.7. ble et indv. (i sitt andre kalenderår =
2K) observert hvilende på et skjær nord for Nordre
Småøya. Det ble observert storskarv på de 8 siste
registreringsdagene. Det største antallet var 21.8.
med 16 indv. på Småøyskjæret og 7 indv. på Nord
re Småøya – tilsammen 23 fugler. Majoriteten av
storkarvene sett under registreringsperioden antas
å tilhøre underarten Phalacrocorax carbo sinensis,
som nærmest hekker i Oslofjorden-området (både i
Buskerud, Vestfold og Østfold).

Sivhauk Circus aeruginosus (VU)

Gråhegre Ardea cinerea

Denne rødlistete kjerrhaukarten ble observert på
i alt 9 av de 20 registreringsdagene. Observasjoner på 2 av dagene (11.8. og 25.8.) dreier seg
kun om jaktende fugler over jordene nord for
Steinsvika. En hann jaktet over og landet deretter i
strandsumpen (SN) ved 05:45-tiden den 8.6. Trolig var det samme indv. som ved 06:30-tiden ble
sett i flukt mot nord over Seltebekken (SI) i retn
ing Halvdanshaugen – og som kl. 07:32 passerte
mot sørøst over Snekkerevja (SI) og Storren hogd
(SH). Ved 07:50-tiden ble en hunn skremt opp fra

Påtruffet på i alt 18 av de 20 registreringsdagene i
Steinsvika. De fleste fuglene ble observert i kanten
av det åpne vannspeilet – like inntil den omkringvoksende vegetasjonen (SV). Totalt 34 indv. ble
registrert i dette beltet – både hvilende og næringssøkene. Observasjoner av i alt 2 indv. hvilende på
Vestre Småøya (henholdsvis 21.8. og 25.8.), ett
indv. på Loretangenskjæret (30.8.) og ett indv. på
Loretangen (9.9.) er tatt med i denne kategorien.
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byttedyr for arten. Fordelingen mellom fugler som
ble sett over strandsumpen (SN) og Storren hogd
(SN) var lik – med 3 observasjoner i hvert område.
Registreringene av fugler som gikk ned i eller
satt i Steinsvika dreide seg om en fugl som landet
i strandsumpen (SN) og en fugl som hvilte seg i
Storren hogd (SH). Observasjonsmaterialet viser
at de to innerste beltene i Steinsvika (med vegetasjon) utgjør et viktig område for sivhauk. I tillegg
er åkrene rundt denne våtmarkslokaliteten betydningsfulle arealer i sammenheng med næringssøk.

Figur 25. Fordelingen av påtruffete sivhauker i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Sivhauk Steinsvika 2011
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Hønsehauk, som også befinner seg på den siste
norske rødlisten, ble kun observert på 2 dager i
Steinsvika i registreringsperioden. En 1K hunn ble
observert i flukt mot nord over bukten den 25.8.
(SV), og den 4.9. ble en 1K sett i flukt mot sør over
bukten (SV). Begge hønsehaukene ble følgelig
registrert under forflytning gjennom området.

vierkrattet i Seltebekken (SI). Fuglen sirklet etterpå
over Stein gård. Ved 06-tiden den 28.6. jaktet en
hunn over åkeren sørvest for Hungerholt gård, og
muligens var det denne fuglen (kjønn ikke bestemt)
som kl. 06:20 ble observert i flukt over Snekker
evja (SI). Den 3.7. ble en hann observert jaktende
høyt over strandsumpen (SN) ved 05:20-tiden. En
hunn jaktet over den innerste delen av Snekkerevja
(SI) ved 06:05-tiden, og den fortsatte mot nordøst.
Kl. 07:18 den 13.7. passerte en hunn mot sørøst
over Storren hogd (SH) og Evja (SI). Den 2.8. –
en dag med vann over store deler av Storren – ble
en hunn oppdaget kl. 07:43 i Storren hogd (SH).
Fuglen satt på en kratthøystubbe («tørrpinne») som
stakk opp av vannet og rengjorde fjærdrakten i
mange minutter. Ved 13:55-tiden den 11.8. ble en
hann med flere svarte partier i fjærdrakten observ
ert jaktende over åkeren øst for Myrabekken. Dette
dreide seg trolig om et indv. på trekk gjennom
området. En hunn jaktet over strandsumpen (SN)
ved 11-tiden den 21.8. Ved 12-tiden den 25.8. ble
en sivhauk – trolig en hunn – observert jaktende
mot øst over jordene nord for Steinsvika. Observasjonene av denne arten i Steinsvika-området
under registreringsperioden i 2011 kan dreie om
kun 3 forskjellige fugler, men flere individer kan
teoretisk ha blitt sett. Ser man nærmere på hvilke
deler av Steinsvika sivhaukene ble observert (Figur
25) viser dette materialet at fuglene ved 6 tilfell
er ble observert jaktende over de intakte delene
av Storren – i første rekke over eller langs Snekkerevja (SI). Her er det potensielt en rekke egnete

Spurvehauk Accipiter nisus
Påtruffet på 4 av de 20 registreringsdagene i
Steinsvika. Et par drev med kurtiseflukt høyt over
Storren hogd (SH) den 14.5. Den 11.8. landet en
hunn i et gråseljekjerr i strandsumpen (SN). Her
satt fuglen noen minutter før den fløy videre mot
nord. Et indv. sirklet høyt over Storren hogd (SH)
den 25.8. – over en sirklende musvåk. Muligens
var det samme spurvehauk som litt senere ble sett
sirklende over åkeren vest for Snekkerevja. Den
9.9. jaktet et indv. over den østlige delen av bukten
(SV). Her skremte den opp ca. 30 gråtroster. Trolig
var det samme hauken som senere samme dag ble
sett under jakt mot sør over strandsumpen (SN) –
med om lag 20 linerler etter seg.
Musvåk Buteo buteo
Denne rovfuglarten ble observert på 5 av de 20
registreringsdagene. Et indv. ble sett i flukt mot
nord over Storren hogd (SH) ved 05:50-tiden.
Fuglen endret rute og fortsatte inn i Loreåsen, der
den landet i et tre. De etterfølgende observasjonene
av fant sted på de 4 siste registreringsdagene. Den
25.8. jaktet et indv. over Snekkerevja (SI) – for
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Vandrefalk Falco peregrinus

deretter å sirkle over Storren hogd (SH). Like
etterpå sirklet 2 andre musvåker over åkeren vest
for Hungerholt gård. Den 30.8. satt en musvåk
på en gjerdestolpe ved Myrabekken (SI). Et ann
et indv. satt like etterpå i en bjørk i Storren hogd
(SH) – mens den første landet på jordet nord for
Steinsvika. Her landet også et tredje indv. som
kom flygende inn fra øst. Sistnevnte forflyttet seg
kl. 10:54 til en furu i Storren hogd (SH). Da hadde
den første musvåken også satt seg i bjørka. Mens
disse 3 fuglene satt i trær i Storren hogd (SH) ble
et fjerde indv. sett i flukt mot vest over jordet nord
for Steinsvika. Den 4.9. satt 2 musvåker på gjerde
stolper ved Snekkerevja (SI). Her satt det også et
indv. ved 12-tiden den 9.9. (SI), og like etterpå
fløy et indv. mot nord fra den sørvestlige delen av
Storren hogd (SH). Artens opptreden i Steinsvika
var følgelig konsentrert i Storren-beltet – med om
lag lik opptreden i terrenget i Storren hogd (6) og
Storren intakt (5).

Påtruffet på 2 av de 20 registreringsdagene – begge
mot slutten av undersøkelsesperioden. Et voksent
(adult) individ jaktet på ringduer over Storren hogd
(SH) og det nyoppløyete jordet nord for Steinsvika
ved 13:30-tiden den 11.8. Den 4.9. ble en 1K (juve
nil) hunn observert mens den jaktet på 3 gråtroster
over Storren hogd (SH) ved 10-tiden.
Sothøne Fulica atra
Denne riksearten ble observert på 15 av de 20
registreringsdagene i 2011. På de første 4 feltdag
ene i april og mai ble ikke arten sett. Fraværet av
sothøner i Steinsvika på dette tidspunktet har etter
all sannsynlighet sammenheng med de omfatt
ende forstyrrelsene i denne våtmarkslokaliteten
på grunn av båttrafikken (fiskeaktiviteter) – jf.
teksten under toppdykker ovenfor. Steinsvika
er vanligvis en viktig hekkelokalitet for denne
arten, men forekomsten denne sommeren ble
sparsommelig. Den første sothøna ble registrert
via lyd fra strandsumpen (SN) den 19.5. Den
28.5. og 8.6. lå det henholdsvis 2 indv. og ett indv.
i bukten (SV). En fugl med reirmateriale i nebb
et ble sett her den 12.6. (SV). Den 28.6. var det
et indv. lengst øst i bukten (SV). I strandsump
en (SN) var det 2 indv. den 3.7., og samme dag
holdt en fugl seg i takrør- og dunkjevlebestandet
ved Steinslandet (SV). To indv. ble sett i bukten
både 6.7. og 21.7. (SV). Under innledningen til
flomperioden på ettersommeren ble 1–2 indv. sett
svømmende i Storren hogd (SH) den 2.8. Samme
dag ble 2 indv. registrert i strandsumpen (SN) og
et indv. i takrør- og dunkjevlevegetasjonen ved
Steinslandet. Den 11.8. lå det 2 indv. i det åpne
vannspeilet (SV). Her hadde antallet økt til 9
indv. den 21.8. – hvorav et indv. var 1K (juvenil).
Hvorvidt dette dreier seg om en hekking i Steinsvika sommeren 2011 er uklart. Reirene i vegetasjonen blir bygget enten i strandsumpen eller i
takrør- og dunkjevleforekomsten ved Steinslandet
(SV). Den 25.8. var det 5 sothøner i bukten (SV).
Av disse var paret med sin ene unge. På de tre
siste registreringsdagene 30.8., 4.9. og 9.9. lå det
henholdsvis 7, 12 og 12 indv. i bukten (SV).

Fiskeørn Pandion haliaetus (NT)
Påtruffet spredt gjennom hele registreringsperiod
en – på 7 av de 20 dagene med feltundersøkelser.
Den 21.4. ble 2 indv. av denne rødlistearten sett i
flukt over det åpne vannspeilet i Steinsvika (SV).
Jaktende enkeltindivider over bukten ble observert
14.5., 28.5. og 28.6. (SV). Litt senere på sistnevnte
dag ble en fiskeørn (samme indv.?) med fisk i klørne sett i flukt mot nord over bukten (SV). Et indv.
med fisk i klørne ble også observert i flukt mot nord
over det åpne vannspeilet den 2.8. (SV). Både 4.9.
og 9.9. satt en fiskeørn på varden på Vestre Småøya
(SV). Sistnevnte lokalitet er vurdert som en del av
beltet med åpne vannmasser i Steinsvika (SV).
Lerkefalk Falco subbuteo (VU)
Denne rødlistearten ble påtruffet på 3 av de 20
registreringsdagene – alle mot slutten av undersøkelsesperioden. Kun den siste av disse dagene
ble arten sett innenfor registreringsområdet i
Steinsvika. Den 21.8. ble lerkefalkskrik hørt ved to
anledninger fra Loreåsen. Et indv. ble sett jaktende
over jordene nord for Steinsvika-området den 25.8.
En voksen (adult) fugl ble observert under jakt på
låvesvaler over Halvdansbeitet (SH) den 4.9.
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Trane Grus grus

Myrsnipe Calidris alpina

Påtruffet på 4 av de 20 registreringsdagene i
Steinsvika-området – hvorav 2 dager innen
undersøkelsesområdet. Et par ble observert øst i
strandsumpen (SN) den 21.4. De ble skremt av
en turgåer med hund som litt senere gikk langs
jordekanten nord for Storren, og fuglene fløy da
mot åkrene i nord. Den 19.5. gikk et tranepar og
beitet på jordet nord for Horkengtangen. De lettet
litt senere på morgenen og slo seg på jordet øst
for Myrabekken. Et par med en årsunge (1K) kom
den 25.8. flygende inn over Loreåsen fra øst. De
3 fuglene tok en runde over bukten, og fortsatte
deretter mot vest med kurs for Steinssletta. Den
30.8. fløy 3 traner – trolig den samme familien
sett 5 dager tidligere – mot vest over jordene nord
for Steinsvika.

Påtruffet kun én gang på de 20 registreringsdagene
i Steinsvika i 2011. En flokk på 6 indv. rastet i
strandsonen på Steinslandet (SV) den 4.9.
Brushane Philomachus pugnax (VU)
Ingen individer av denne rødlistearten ble registrert
på våren. På høsten ble brushaner observert på 3 av
registreringsdagene (Figur 26). Den 11.8. ble småflokker sett i flukt over Steinsvika. Ved 12.30-tiden
fløy 3 indv. (alle 1K – en hann og 2 hunner) inn over
bukten (SV) og fortsatte mot nord over strandsump
en (SN). Ved 13-tiden kom en ny flokk fra sør inn
over bukten (SV). Det dreide seg om 5 indv. (alle
1K – 3 hanner og 2 hunner). Fuglene fortsatte over
strandsumpen (SN) og Halvdansbeitet (SH) – med
kurs for Steinssletta. Litt senere ble 3 brushaner
(alle 1K) sett i flukt mot nordvest over strandsump
en (SN), Storren hogd (SH) og Halvdansbeitet
(SH). Også denne flokken hadde kurs mot Steinssletta. Noen av de observerte individene kan teoret
isk ha blitt sett mer enn en gang. Arten blir av og
til observert i kulturlandskapet på Ringerike, og i
august 1992 ble eksempelvis en flokk på 33 indv.
sett på jordet nord for Seltebekken på Steinssletta.
Den 4.9.2011 dukket det opp flokker på henholdsvis
2, 9 og 7 brushaner i Steinsvika. Fuglene landet i
Storren hogd (SH), der det var en god del vann på
dette tidspunktet. Her ble de skremt av en rovfugl,
men flokken på 18 indv. landet igjen i det samme
området etter relativt kort tid. Den 9.9. landet det
ved 12-tiden enkeltindivider og småflokker, og på et
tidspunkt dannet disse én flokk på 10 indv. Alle var
1K-fugler. Disse brushanene søkte næring og hvilte
i Storren hogd (SH), som på dette tidspunktet hadde
5–10 cm vannstand flere steder. To av fuglene ble
sett svømmende under næringssøk. Flokken beveget
seg litt senere på dagen over til Halvdansbeitet (SH),
der de furasjerte i strandsonen i sør og øst – både på
tørt land og i gruntvannsarealene. Også her svømte
et par av brushanene under næringssøk.

Tjeld Haematopus ostralegus
Denne vaderarten ble kun sett i Steinsvika-området
på 2 av de 20 registreringsdagene. Et par holdt seg
på jordet ved Stein gård den 29.4. Den 14.5. var
det 3 indv. i strandkanten på Steinslandet (SV).
Sandlo Charadrius hiaticula
Kun observert en gang i løpet av registrerings
perioden. Et indv. ble først hørt og senere sett i
strandkanten på Steinslandet (SV) den 9.9.
Vipe Vanellus vanellus (NT)
Denne rødlistearten ble observert på kun 4 av de 20
registreringsdagene i Steinsvika-området. Et indv.
hvilte på Loretangenskjæret den 29.4. Den 8.5.
ble et indv. observert under spillflukt over bukten
(SV), strandsumpen (SN) og Storren (SH og SI).
Et indv. fløy over det samme området og landet
på jordet nord for Storren den 14.5. Trolig var det
denne fuglen som den 19.5. gjennomførte spillflukt
over jordet nord for Storren. Observasjonsmateri
alet er ikke omfattende, men indikerer at et par i
hvert fall kan ha gjort hekkeforsøk på dette jordet.
Fravær av vipeobservasjoner i hele området etter
19.5. viser at artens tilknytning til Steinsvika for
tiden er begrenset.

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago
Denne vaderarten ble påtruffet på 17 av de 20
registreringsdagene, og må regnes som en karakterfugl for Steinsvika. Enkeltbekkasinene ble først
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Figur 26. Under høstperioden i 2011 ble enkelte småflokker med ungfugler av brushane registrert i Steinsvika. Fuglene som rastet
fant føde på grunt vann og i strandkanten i Storren hogd (SH). Brushanen på bildet er en ungfugl. Foto & ©: Kendt Myrmo.

Fordelingen av registrerte individer i de ulike partiene av Steinsvika er vist i Figur 27. De fleste fuglene ble påtruffet i Storren hogd (SH) – i alt 32 registreringer. Her var det i løpet av sommerhalvåret
både småpytter og fuktig mark. Noen av observa-

og fremst registrert via sang fra sitteplass og når
de av ulike årsaker ble skremt opp. Den viktigste skremselsfaktoren var når oppdragsansvarlig
beveget seg gjennom terrenget. Enkelte fugler ble
også skremt opp av skudd løsnet under jakt på
Halvdansbeitet den 21.8. To av enkeltbekkasinene
ble skremt opp av beitende storfé, og en fugl ble
skremt av en turgåer med hund. Den 8.6. ble et
indv. skremt opp på Storren hogd (SH). Dette individet framførte like etterpå revirlyden (mekringen).
Det største antall enkeltbekkasiner på én dag var
21.4. med i alt 13 registrerte individer. Den 29.4.
og 8.5. ble det registrert henholdsvis 10 og 4 indv.
Majoriteten av de registrerte individene på disse
3 dagene dreier seg åpenbart om rastende fugler
under vårtrekket. Den 14.5. ble ikke arten påtruffet
i Steinsvika. På hver av de 9 feltdagene i perioden
19.5. – 21.7. ble 1–3 indv. registrert. Dette indik
erer at 2–3 par hekket eller gjorde hekkeforsøk i
området. I høsttrekkperioden var 7 indv. den 11.8.
det høyeste dagsantall. På de 5 siste feltdagene –
21.8., 25.8., 30.8., 4.9. og 9.9. – ble henholdsvis 4,
3, 2, 1 og 0 indv. registrert. I denne perioden var
det høy vannstand i Steinsvika.

Figur 27. Fordelingen av påtruffete enkeltbekkasiner i de
ulike beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.
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sjonene på Storren hogd (SH) var på Steinslandet.
I alt 15 enkeltbekkasiner ble registrert i strandsumpen (SN). Dette dreide seg først og fremst om
lydregistreringer siden oppdragsansvarlig aldri
beveget seg ute i vegetasjonen i dette vannbeltet.
Totalt 11 fugler ble registrert i Storren intakt (SI) –
de fleste i tilknytning til Snekkerevja. Ved to tilfell
er ble enkeltindivider skremt opp fra små vann
ansamlinger inne i det intakte viersumpkrattet øst
for Snekkerevja (SI). Dette viser at arten også kan
påtreffes inne i krattvegetasjon. Ingen av fuglene
ble registrert i strandsonen rundt bukten (SV).

rert via lokkelyd i strandsumpen (SN). Lokkelyd
fra et indv. kom også fra strandsumpbeltet den
25.8. Flere av de registrerte gluttsnipene i undersøkelsesperioden var på vingene – de fleste over
strandsumpen (SN). De som ble sett rastende i
Steinsvika under feltundersøkelsene oppholdt seg i
dette beltet.
Skogsnipe Tringa ochropus
Påtruffet på 7 av de 20 registreringsdagene i 2011.
I vårtrekkperioden ble ett indv. først sett i Evja
(SI) den 21.4., og kort tid etterpå forflyttet fuglen
seg til Snekkerevja (SI). Til denne intakte delen av
Storren-beltet (SI) ankom 2 skogsniper litt senere
på formiddagen, og en av disse lettet og fløy over
til den ytterste delen av strandsumpbeltet (SN).
Ytterligere 2 indv. landet i Snekkerevja (SI) mot
slutten av registreringsperioden. I alt 5 ulike fugler
ble følgelig sett i Steinsvika denne dagen. Den
29.4. ble ett indv. observert i Snekkerevja (SI),
og den lettet og fløy ut mot den sørligste delen
av strandsumpbeltet (SN). Senere denne dagen
ble 2 skogsniper skremt opp fra vannansamlinger
i Storren hogd (SH). Begge landet igjen i dette
starr- og gressbeltet (SH). Den 8.5. lettet ett indv.
fra den innerste delen av Snekkerevja (SI). Under
høsttrekket ble først en skogsnipe sett i flukt mot
sør over Storren hogd (SH) den 21.7. Fuglen fort-

Småspove Numenius phaeopus
Påtuffet kun én gang i registreringsperioden. Den
8.5. ble trekklyd fra småspove hørt fra strandsump
en (SN). Litt senere ble fuglen sett i det den lettet
fra strandsonen i bukten (SV) og satte kursen mot
sør.
Sotsnipe Tringa erythropus
Påtuffet kun én gang i registreringsperioden. Den
25.8. ble trekklyd fra sotsnipe hørt fra bukten (SV).
Den forflyttet seg mot vest. Fuglen ble ikke sett.
Rødstilk Tringa totanus
Arten ble påtruffet på 2 av de 20 registreringsdagene. Den 8.5. ble et varslende indv. hørt fra
strandsumpen (SN). På høsten ble et indv. registrert
i flukt over strandsumpen (SN) ved 11-tiden den
21.8. Denne fuglen ble litt senere oppdaget fordi
den varslet. Da satt den lengst sør på Loretangen
(SV).

Figur 28. Fordelingen av påtruffete skogsniper i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Skogsnipe Steinsvika 2011

Gluttsnipe Tringa nebularia
Denne vaderarten ble påtruffet på i alt 6 av de 20
registreringsdagene. Under vårtrekket rastet 6 indv.
i strandsumpen den 29.4. Den 8.5. ble en gluttsnipe
registrert via artens lokkelyd i strandsumpen (SN).
I høsttrekkperioden ble et indv. sett i flukt over
bukten (SV) den 28.6. Et indv. ble hørt lokkende
fra strandsumpbeltet (SN) og på vei mot sør over
bukten (SV) den 3.7. Den 6.7. ble 2+ indv. regist
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satte mot det åpne vannspeilet i Steinsvika (SV).
Ved neste registrering – den 2.8. – ble 1–2 indv.
sett i flukt over Storren hogd (SH). På dette tidspunktet var det vann i det meste av dette starr- og
gressbeltet. Senere samme dag landet en skogsnipe
i strandkanten i Halvdansbeitet (SH). Den 11.8.
ble 2 indv. skremt opp fra kanten av Steinslandet
(SH), og litt senere kom et individ fra sør og landet
på utfyllingssteinene ved broen over Evja (SI).
Sesongens siste skogsnipe var en fugl som ble hørt
fra Storren hogd (SH) den 21.8.

fra Evja (SI). To enkeltindivider ble registrert via
fluktlokkelyd i strandsumpbeltet (SN) den 21.8., og
senere samme dag lettet en fugl fra Storren hogd
(SH) og gikk inn for landing i Halvdansbeitet (SH).
Den ble imidlertid skremt av duejegere, og vader
en forsvant raskt ut av området. Ett indv. rastet i
strandkanten på den sørlige delen av Halvdansbeitet
(SH) den 25.8. De relativt få fuglene som ble sett
rastende i Steinsvika-området oppholdt seg følgelig
hovedsakelig i strandsumpbeltet (SN).

Fordelingen av registrerte skogsniper i de ulike
partiene av Steinsvika er vist i Figur 28. De fleste
– i alt 9 indv. – ble sett i Storren intakt (SI). Fordelingen var 7 indv. i Snekkerevja og 2 indv. i
Evja. Kantene langs dette vannåresystemet er en
typisk rasteplass for arten under trekket. Minimum
8 skogsniper ble påvist i vannpytter eller på grunt
vann i Storren hogd (SH). Kun 2 indv. ble observert i strandsumpbeltet (SN). Dette viser at starrog gressbeltet innerst i Steinsvika er det viktigste
området for skogsniper i trekkperiodene, og at
evjesystemet spiller en sentral rolle i denne sammenheng.

Strandsnipe Actitis hypoleucos (NT)
Under vårperioden ble det ikke registrert en eneste
strandsnipe i Steinsvika-området. Dette var et overraskende resultat siden denne rødlistearten hekker
flere steder i Tyrifjorden våtmarkssystem. Strand
snipe opptrådte under 6 av registreringsdagene på
høsten. En fugl ble først hørt fra det nesten oversvømte Storren hogd (SH) den 2.8., og senere samme dag ble trolig samme individ sett sittende på en
kratthøystubbe («tørrpinne») i det samme området.
Her ble også et indv. sett hvilende på en kvisthaug
i vannmassene den 21.8. Den 25.8. rastet et indv. i
strandkanten på Steinslandet (SH–SV). Lokkelyd
fra en strandsnipe i Storren hogd (SH) ble hørt den
30.8., og dette kan ha vært samme fugl som ble sett
sittende på en kratthøystubbe i det samme oversvømte området (SH). Enkeltindivider ble observert
langs stranden på Steinslandet (SH–SV) henholdsvis
4.9. og 9.9. Strandsnipene som rastet i Steinsvikaområdet ble følgelig sett både i starr- og gressbeltet
(3 indv.) og langs stranden på Steinslandet (3 indv.).

Grønnstilk Tringa glareola
Denne storsnipearten ble påvist på 12 av de 20
registreringsdagene (Figur 29). Under vårtrekket
ble enkeltindivider observert i strandsumpbeltet
(SN) henholdsvis 29.4. og 14.5. – og i Snekker
evja (SI) 19.5. I høsttrekkperioden ble arten påtruffet på samtlige 9 registreringsdager fra 28.6.
til og med 25.8. De fleste fuglene ble observert
i flukt over Steinsvika-området. Enkeltindivider
ble notert flygende over henholdsvis Storren hogd
(SH) og Snekkerevja (SI) 28.6. Den 3.7. ble 2 indv.
sett i flukt over strandsumpbeltet (SN), og senere
samme dag passerte en flokk på 16 indv. mot sør
over Steinsvika-området (SH, SN og SV). To
indv. rastet nær takrør- og dunkjevlebestandet ved
Steinslandet den 6.7. Disse trakk videre etter kort
tid. Den 13.7. ble fluktlokkelyd fra et indv. hørt
fra strandsumpbeltet (SN), og den 21.7. ble tilsvar
ende lyd registrert fra 1+ indv. i flukt over det åpne
vannspeilet (SV). Ett indv. ble hørt fra Storren hogd
(SH) den 2.8., og senere samme dag fløy 3 indv.
over det samme området – som på dette tidspunktet
var fylt med mye vann. Den 11.8. ble ett indv. hørt

Hettemåke Larus ridibundus (NT)
Denne rødlistearten ble påtruffet på 7 av de 20
registreringsdagene i 2011 – hvorav 2 dager på
våren og 5 dager i perioden 28.6.–30.8. De fleste
fuglene ble sett hvilende på Småøyene, men ved
et tilfelle også på henholdsvis Tjuvholmen og
Loretangskjæret. På isflak øst for Steinslandet satt
det 10 indv. den 21.4. Den 28.6. – en dag med høy
vannstand – hvilte det 10 indv. på gjerdestolper
på østsiden av Steinsvika. Høyeste dagsantall var
19 fugler den 13.7. (inkludert 2 juvenile indv.).
Enkeltindivider tok seg en sjelden gang en flyge
runde over den innerste delen av Steinsvikaområdet – på søk etter føde. Hekkeforekomsten
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Figur 29. Grønnstilken er vår minste storsnipeart (slekten Tringa). De fleste fuglene som rastet i Steinsvika i reistreringsperioden i
2011 ble observert i strandsumpbeltet (SN). Akvarell & ©: Viggo Ree.

Fiskemåke Larus canus (NT)

av hettemåke i Steinsfjorden var i 2011 begrenset
til kun ett par på Østbråtaskjæret. Verken dette
paret eller andre vannfugler fikk fram unger på
denne lokaliteten denne sesongen. Årsaken var
høyst sannsynlig menneskelig forstyrrelse. I andre
deler av Tyrifjorden-området var det i 2011 kun én
koloni med hettemåke. Her ble det produsert brukbart med unger. Disse fuglene sprer seg utover i
våtmarkssystemet på ettersommeren før de trekker
vekk fra området.

Arten ble påvist på 14 av de 20 registreringsdagene
– med de fleste observasjonene i perioden 12.6.–
11.8. Majoriteten av fiskemåkene ble sett under
hvile på Småøyene – ved ett tilfelle også på Tjuvholmen. Den 21.4. satt det 31 indv. på isflak øst for
Steinslandet. Det høyeste dagsantall var 64 fugler
den 29.4. Disse hadde tilhold i det åpne vannspeilet
i vika. Den 28.6. – en dag med høy vannstand – satt
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det 11 indv. av denne rødlistearten på gjerdestolper
på østsiden av Steinsvika. Enkeltindivider eller et
fåtall fugler tok seg av og til en flygerunde over
den innerste delen av Steinsvika-området – på søk
etter føde. Hekkeforekomstene av fiskemåke finnes
spredt i Steinsfjorden og øvrige deler av Tyrifjorden
våtmarkssystem. Reirplassene befinner seg på øyer
i ulike størrelser, holmer og steiner. Både på enkelte
av øyene og langs strendene hekker en del par i trær.
Noen par bygger også reir på avsatser i bratte bergvegger i og rundt Steinsfjorden og Tyrifjorden.

Svartbak Larus marinus

Sildemåke Larus fuscus

Makrellterne Sterna hirundo (VU)

Påtruffet på 7 av de 20 registreringsdagene i 2011.
På våren ble 6 indv. (3 par) sett på isflak øst for
Steinslandet den 21.4., og 3 indv. oppholdt seg i
det åpne vannspeilet i vika den 29.4. Et indv. hvilte
på Småøyskjæret den 8.5. To fugler (ett par) ble
observert på Småøyene henholdsvis 28.6., 6.7.,
13.7. og 21.7. Arten gjorde trolig hekkeforsøk i
Steinsfjorden i 2011, men som med flere andre
arter i denne delen av våtmarkssystemet ble det
en resultatløs forplantningssesong. Primæråsaken
er høyst sannsynlig knyttet til menneskelige forstyrrelser. Det hekker noen få sildemåkepar andre
steder i Tyrifjorden-området.

Denne rødlistearten ble påtruffet på 7 av de 20
registreringsdagene. Enkeltindivider ble sett under
næringssøk over det åpne vannspeilet i Steinsvika
i perioden 8.5.–3.7. En fugl tok seg en tur inn over
Evja den 8.5., og et indv. hvilte på vannvegetasjon i vika den 28.5. Den 28.6. – en dag med høy
vannstand – satt det 2 indv. på gjerdestolper på østsiden av Steinsvika. I høstperioden ble et voksent
indv. sett rastende på Nordre Småøya den 25.8.
Det hekker fortsatt noen få par med makrellterner
i Steinsfjorden og øvrige deler av Tyrifjordenområdet. De siste årene har ungeproduksjonen vært
meget lav eller uteblitt. Dette skyldes menneskelige forstyrrelser eller ødeleggelser, flom og minkpredasjon. I 2011 gikk 3 par til hekking på en av
øyene i Steinsfjorden, men ved neste kontroll var
alle egg og fugler borte fra området. Menneskelige forstyrrelser eller bevisst ødeleggelse er trolig
årsaken til at denne hekkeforekomsten ble ødelagt
dette året.

Påtruffet på 5 av de 20 registreringsdagene i 2011.
Et subadult individ holdt seg i det åpne vannspeilet
i vika den 19.5. Den 28.6. hadde 2 adulte fugler tilhold på Tjuvholmen, og enkeltindivider (adulte) ble
observert 3.7., 13.7. og 21.7. på henholdsvis Nordre
Småøya, Tjuvholmen og Småøyskjæret. Arten opptrer årlig i lite antall i Tyrifjorden-området – hovedsakelig i vår- og sommerperioden. Noen hekking i
våtmarkssystemet er ikke påvist etter 1952.

Gråmåke Larus argentatus
Arten ble notert på 13 av de 20 registreringsdagene.
To indv. (ett par) hadde tilhold i det åpne vannspeilet
i vika henholdsvis 29.4., 14.5. og 19.5. I perioden
12.6.–30.8. rastet en del fugler på Småøyene og Tjuvholmen. Største dagsantall var 55 indv. på Småøyene
den 21.7. Forekomsten av gråmåker i Steinsfjorden på
ettersommeren og tidlig høst dreier seg dels om par
som har hatt mislykket hekking i Tyrifjorden-området
og oversomrende fugler (inkludert en del ungfugler/
subadulte). Det ble ikke påvist noen reir av arten på
øyene i Steinsfjorden i 2011. Det utelukkes ikke at et
par eller to kan ha gjort hekkeforsøk, men som med
flere andre arter i denne delen av våtmarkssystemet
ble det en resultatløs forplantningssesong. Primær
åsaken er høyst sannsynlig knyttet til menneskelige
forstyrrelser. Det hekker enkelte gråmåkepar andre
steder i Tyrifjorden-området.

Skogdue Columba oenas
Arten ble notert på 2 av de 20 registreringsdagene i
2011. Den 25.8. ble tilsammen 4 indv. sett i bjørk
ene på Halvdansbeitet (SH), og den 4.9. hvilte 3
indv. i trær på Storren hogd (SH). De observerte
skogduene oppholdt seg sammen med ringduer.
Arten er en fåtallig hekkefugl i Hole og Ringerike,
og bestanden har gått tilbake de siste årene. Årsak
en er fjerning av store trær med naturlige hull i
kultur- og naturlandskapet. I Steinsvika-området er
det ikke registrert slike trær med hekkemuligheter
for arten. Det skytes også skogduer hvert år fordi
jegerne ikke har tilstrekkelige artskunnskaper.
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Ringdue Columba palumbus

der. Jakten førte til en betydelig bevegelse på ringdueflokkene i området, noe som vanskeliggjorde
tellingen. Flere andre arters atferd ble påvirket av
jaktutøvelsen – se artsomtalen for stokkand. I alt
134 av de 239 ringduene som ble sett i Storren
hogd (SH) i registreringsperioden rastet i trærne
som høsten 2009 ble satt igjen i dette området. De
øvrige 105 observerte fuglene i Storren hogd (SH)
oppholdt seg på bakken for å søke føde. Kun 89
indv. ble loggført under hvile i de store trærne i
lunden på Steinslandet (SH) i registreringsperiod
en 21.4.–9.9. Antall fugler i Steinsvika-området
fra slutten av mai til slutten av juli var lavt (som
regel ble kun ett eller 2 indv. registrert). Dette tyder
på at kun 1–2(3) par hekker i trærne i Steinsvikaområdet.

Påtruffet på 19 av de 20 registreringsdagene i
2011. Den eneste dagen arten ikke ble notert var
13.7. Observasjonsmaterialet viser at ringduene i
Steinsvika-området først og fremst brukte trærne i
Storren-området til å hvile. Her samlet fuglene seg
både vår og høst. Største dagsantall i vårperioden
var 28 indv. (29.4. og 14.5.). Under høstperioden
samlet flokker seg i trærne i Storren-området innimellom beitingen på de omkringliggende åkrene
(korn, erter m.m.). Totalt ble det i registrerings
perioden observert 1.461 ringduer i denne delen av
området. Det var særlig de store bjørkene i lunden
på Halvdalsbeitet (SH) som attraherte ringduene –
både enkeltindivider og flokker. På Figur 30, som
viser hvor arten ble iakttatt i perioden 21.4.–9.9., er
denne delen av Storren hogd (SH) det mest benytt
ete rasteområdet. Totalt 1.133 indv. ble loggført
her. Det største dagsantallet i trærne på Halvdansbeitet var 11.8. med 631 fugler. Denne dagen ble
det observert i alt 726 indv. i Storren hogd (SH),
mens 430 indv. ble registrert i trærne og viersumpkrattet i Storren intakt (SI). Totalt ble det følgelig
loggført 1.156 ringduer den 11.8. Den 21.8. foregikk det ringduejakt på Halvdansbeitet (SH). I en
periode på om lag 45 minutter ved 11-tiden ble
det avfyrt ca. 25 skudd fra 2 jegere i bjørkelunden.
Synlig jaktutbytte var en ringdue. Et annet individ
havnet i strandsumpen (SN) og ble liggende død

Gjøk Cuculus canorus
Arten ble notert på 2 av de 20 registreringsdagene i
2011. En voksen fugl ble observert i en frittstående
selje i Storren hogd (SH) ved 06-tiden den 13.7. Et
indv. som landet i en furu på Storren hogd (SH) litt
senere denne morgenen kan ha vært samme fugl. Like
etterpå fløy en gjøk mot sør over Storren hogd og
landet i et intakt gråseljekjerr i strandsumpbeltet (SN).
Også dette kan ha vært individet (et av individene) sett
tidligere på morgenen. En juvenil fugl holdt seg på og
ved gjerdet ved Steinslandet (SH) ved 11-tiden den
25.8. Den søkte føde på beitemarken langs gjerdet.
Tårnseiler Apus apus (NT)

Figur 30. Fordelingen av påtruffete ringduer i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Denne rødlistearten ble påtruffet på 9 av de 20 registreringsdagene – fra 28.5. til og med 2.8. Fugl
ene jaktet insekter over alle delene av Steinsvikaområdet. Største dagsantall var ca. 50 indv. 12.6.,
13.7. og 21.7. I perioder kunne mindre flokker
konsentrere seg om fødesøk over f.eks. Snekker
evja – for så å spre seg ut i luftrommet over de
tilgrensende områdene.

Ringdue Steinsvika 2011

Grønnspett Picus viridis

Storren
intakt
SI

Storren
hogd
SH

Halvdansbeitet
SH

Arten ble påvist på én av de 20 registreringsdagene
i 2011. En syngende hann holdt til i et tre i Storren
hogd (SH) den 21.4. Litt senere fløy fuglen over til
treklyngen ved våningshuset på Stein gård.

Steinslandet
SH
36

Svartspett Dryocopus martius

par hekket i Steinsvika-området sommeren 2011.
I tillegg hekker flere par årlig på åkrene rundt våtmarkslokaliteten.

Påvist på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Under registrering i Steinsvika den 19.5. ble arten
hørt fra Loreåsen.

Sandsvale Riparia riparia

Flaggspett Dendrocopos major

Arten ble påvist på 3 av de 20 registreringsdagene.
Ett indv. jaktet insekter over Snekkerevja (SI) den
14.5., mens ca. 10 indv. furasjerte over Storren
hogd (SH) og strandsumpen (SN) den 21.7. Den
30.8. ble 2+ indv. iakttatt på næringssøk over hele
Steinsvika-området. Bestanden av sandsvale har
gått betydelig tilbake i antall i Norge de siste årene.
Dette gjelder også for Ringeriksområdet. Her har
flere av de tidligere hekkeplassene i sandtak blitt
helt borte.

Arten ble påtruffet på én av de 20 registreringsdag
ene i 2011. En hunn holdt i en kort periode til i en
furu på Storren hogd (SH) den 8.6.
Sanglerke Alauda arvensis (VU)
Denne rødlistearten ble påvist på 12 av de 20
registreringsdagene i 2011 – fra 29.4. og fram til
og med 21.7. Samtlige observasjoner dreier seg
om fugler som oppholdt seg i Storren-området.
Av totalt 24 registrerte sanglerker i undersøkelses
perioden var 13 syngende hanner. På Figur 31,
som viser hvor arten ble iakttatt i Steinsvika, går
det fram at majoriteten av de registrerte fuglene
oppholdt seg i beitearealene i Storren-beltet – med
8 indv. i Storren hogd (SH), 5 indv. på Halvdansbeitet (SH) og 2 indv. på Steinslandet (SH). Også
starr- og gressmarkene i Storren intakt (SI) representerte et attraktivt område for denne arten. Dette
gjaldt i alt 9 registreringer ved Snekkerevja. Av
disse var hele 8 syngende hanner. Anslagsvis 3–4

Låvesvale Hirundo rustica
Denne arten ble notert på 16 av de 20 registrer
ingsdagene i 2011. I perioden fra 29.4. til 13.7.
dominerte de lokale hekkefuglene. Det ble ikke
undersøkt om arten hekket i bygningene på Stein
gård, men derimot var det 3 reir på de to portstuene
(steinhusene) ved innkjøringen fra E16. Her var
reirene plassert på taksvalevis oppunder mønene
– altså utenpå steinbygningene. Dette er relativt
sjelden hos denne arten i Norge. På det sørligste huset var det 2 reir, mens det siste befant seg

Figur 31. Fordelingen av påtruffete sanglerker i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Figur 32. Fordelingen av påtruffete låvesvaler i de ulike beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Sanglerke Steinsvika 2011
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på den nordligste bygningen. Det er nærliggende
å anta at disse låvesvalene var blant de fuglene
som jevnlig ble sett jaktende i Steinsvika-området
sommeren 2011. Utover i august og september økte
antall næringssøkende låvesvaler i denne delen av
våtmarkssystemet. Største dagsantall var 77 indv.
den 30.8. Av disse furasjerte 70 fugler over hele
Steinsvika-området, mens 7 indv. satt på gjerdet ved
Snekkerevja (SI). Totalt 114 låvesvaler ble loggført under insektjakt over hele våtmarksområdet i
registreringsperioden fra 21.8. til 9.9. Figur 32 viser
også de øvrige delene av Steinsvika der arten ble
registrert næringssøkende. I alt 64 fugler ble iakttatt
jaktende over Storren intakt (SI). Av disse ble 43
låvesvaler sett over Snekkerevja, mens de resterende
21 fuglene jaktet over Evja. Dette vannåresystemet
representerte følgelig et viktig næringsområde for
arten. Totalt 49 indv. ble sett jaktende over Storren
hogd (SH) og 6 indv. over strandsumpbeltet (SN).

registrert i Storren hogd (SH). Den 8.5. ble i alt 4
indv. observert i Storren hogd (SH). Under høsttrekket ble 2 heipiplerker registrert på Steinslandet
(SH) den 30.8.
Gulerle Motacilla flava
Denne arten ble notert på 4 av de 20 registrer
ingsdagene – alle i høstperioden. Den 11.8. ble
tilsammen 8 indv. observert i starr- og gressbeltet.
Av disse ble 5 fugler sett i Storren hogd (SH) og
de øvrige 3 indv. i beitemarken på Steinslandet
(SH). Dette var det største dagsantallet i registrer
ingsperioden. Den 21.8. ble 2 indv. observert i
strandsumpbeltet (SN), mens én fugl ble notert på
Halvdansbeitet (SH) den 4.9. I det sistnevnte beiteområdet ble i alt 4 indv. sett den 9.9.
Linerle Motacilla alba

Taksvale Delichon urbicum

Påtruffet på 16 av de 20 registreringsdagene i 2011.
Den første linerlen ble sett den 8.5. Utover våren
og sommeren opptrådte det som trolig var lokale
hekkefugler i Steinsvika-området. Det største
dagsantallet var 5 indv. 19.5. og 12.6. Anslagsvis
3–4 par hekket i Steinsvika dette året. Fra begynn
elsen av august økte antall linerler i området i
forbindelse med samling før høsttrekket og selve
høsttrekket. Største dagsantall på denne årstiden

Påtruffet på 6 av de 20 registreringsdagene i 2011
– i perioden 14.5–11.8. Antall næringssøkende tak
svaler over Steinsvika-området var ikke stort, med
1–3 indv. på 5 av undersøkelsesdagene. Det største
antallet var 6 fugler som jaktet insekter over Storr
en hogd (SH) den 13.7. I alt 3 av observasjonene
gjaldt fugler som jaktet over Snekkerevja (SI).
Trepiplerke Anthus trivialis

Figur 33. Fordelingen av påtruffete linerler i de ulike beltene
i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Arten ble påvist på 2 av de 20 registreringsdag
ene, begge på høsten. Ett indv. rastet i en bjørk
på Steinslandet (SH) den 25.8. og ett indv. hadde
tilhold i vegetasjonen i Storren hogd (SH) den
30.8. Trepiplerka er først og fremst knyttet til tørre
skogbiotoper, og våtmarkslokaliteten Steinsvika
blir åpenbart noe i fuktigste laget for denne arten.

Linerle Steinsvika 2011

Heipiplerke Anthus pratensis
Påtruffet på 4 av de 20 registreringsdagene i 2011.
Under vårtrekket ble 4 indv. observert på Storren
hogd (SH) den 21.4. og tilsammen 22 indv. ble sett
den 29.4. Dette var det høyeste dagsantall for arten
i undersøkelsesperioden. Av disse oppholdt en fugl
seg i strandsumpbeltet (SN), mens de øvrige 21 ble
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Figur 35. Hann av buskskvett på tørrkvist – en typisk sangplass. Arten er knyttet til åpent kulturlandskap som enger, beitemark og
skogrydninger, men alltid med forekomst av høye planter, busker eller trær. Her sitter hannene og speider – og markerer territoriet
ved sang. Tusjtegning & ©: Viggo Ree.

Buskskvett Saxicola rubetra

var 105 indv. den 9.9. Totalt ble 294 linerler loggført gjennom undersøkelsesperioden. Majoriteten
av fuglene ble observert i Storren hogd (SH). Av
disse ble 23 indv. sett i beitemarken på Steinsland
et (SH), 43 indv. i Halvdansbeitet (SH) og de
øvrige 194 fuglene på det nyryddete Storren hogd
(SH). Mange av linerlene oppholdt seg i restene
av vierkrattet, særlig de gangene det var mye vann
i Storren-området. Da rastet fuglene på kratthøystubber («tørrpinner»). Eksempelvis satt i alt 50
indv. på slike hvileplasser den 2.8. Antall fugler
registrert i vegetasjonen i strandsumpbeltet (SN)
var 33, mens kun én linerle ble sett i Storren intakt
(SI) – se Figur 33.

Arten ble påvist på 12 av de 20 registreringsdagene
i 2011 (Figur 34). Den første syngende hannen var

Figur 34. Fordelingen av påtruffete buskskvetter i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Buskskvett Steinsvika 2011

Rødstrupe Erithacus rubecula
Denne arten ble notert på 2 av de 20 registreringsdagene. I alt 2 syngende hanner hadde tilhold i
viersumpkrattet i Storren intakt (SI) den 21.4. og
en syngende hann satt i det samme området den
29.4.
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på plass i Steinsvika den 29.4. Utover våren ble
opp til 6 ulike syngende hanner observert på én
dag – den 14.5. Hannene sang fram mot midten av
juni. I slutten av juni og utover i juli ble varslende
buskskvetter og fugler med mat i nebbet registrert.
Trolig hekket 3–4 par i området. Totalt ble det
loggført observasjoner av 32 individer – hvorav
16 syngende hanner. Figur 35 viser hvilke deler av
Steinsvika arten holdt til i. Storren hogd (SH) var
det området med flest registreringer. Her ble 28
av fuglene sett. Av disse hadde 4 indv. tilhold på
Steinslandet (SH), 5 indv. på Halvdansbeitet (SH)
og de øvrige 19 fuglene oppholdt seg i området der
hogsten fant sted høsten 2009 (SH). I alt 3 indv.
ble observert i viervegetasjonen i strandsumpbeltet
(SN), mens kun ett indv. ble sett i krattet i Storren
intakt (SI). De syngende hannene satt enten i eller
nær toppen av store trær eller relativt høyt i viersumpvegetasjonen. Buskskvetten opptrådte som
en karakterart i beiteområdene i Steinsvika denne
sesongen.

Figur 36. Fordelingen av påtruffete gråtroster i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Gråtrost Steinsvika 2011
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9 ulike individer, hvorav 2 adulte og en juvenil
fugl. Sistnevnte hadde tilhold i vierkrattet i Storren
intakt (SI). Det ble også sett voksne fugler med mat
i nebbet som fløy over Steinsvika til reir i Loreåsen.
Utover sommeren oppsøkte småflokker Steinsvika
for næringssøk, bl.a. 13 indv. i vierkrattet i Storren
intakt (SI) den 3.7. og 15 indv. i trær på Steinslandet
(SH) den 21.8. I september økte antallet rastende gråtroster i området. Den 4.9. ble det loggført i alt 237
indv. De fleste trostene opptrådte flokkvis i Storren
hogd (SH) der fuglene samlet seg på kratthøystubb
er («tørrpinner») ute i det oversvømte området. Her
fant de føde i vannoverflaten og på vegetasjonen,
og samtidig rastet de i disse krattrestene. Den 9.9.
hadde en flokk på rundt 150 indv. tilhold i det samme
området på Storren hogd (SH). Figur 36 viser hvor
gråtrostene ble observert i Steinsvika i undersøk
elsesperioden fra 21.4. til 9.9. Majoriteten av fuglene
– tilsammen 405 indv. – hadde tilhold i Storren hogd
(SH). Av disse ble 371 indv. observert i området der
hogsten fant sted høsten 2009, mens 20 indv. ble sett
på Steinslandet (SH) og 14 indv. på Halvdansbeitet
(SH). I alt 61 indv. ble registrert i vierkrattet i Storren
intakt (SI) i undersøkelsesperioden.

Steinskvett Oenanthe oenanthe
Denne arten ble notert på 2 av de 20 registreringsdagene – begge i høstperioden. Ett indv. hadde
tilhold på Storren hogd (SH) den 30.8. og en fugl
ble observert på Steinslandet (SH) den 9.9. Fuglene
var trolig på trekk gjennom området, men arten
hekker fåtallig enkelte steder i kulturlandskapet på
Ringerike.
Svarttrost Turdus merula
Påtruffet på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Et indv. ble observert i vierkrattet i Storren intakt
(SI) den 14.5. Våtmarkslokaliteten Steinsvika
er ikke det mest egnete sted for de fleste av våre
hekkende trostearter.
Gråtrost Turdus pilaris

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus

Denne trostearten ble notert på 17 av de 20 regist
reringsdagene. Under vårperioden ble 1–5 indv.
loggført pr. dag. Største antall med 5 indv. gjaldt
8.5. og 28.5. Noen av disse fuglene representerte
trolig en liten hekkebestand i Steinsvika-området
– anslagsvis 2–3 par. Den 8.6. ble det observert

Påtruffet på én av de 20 registreringsdagene i
2011. En syngende hann hadde tilhold i vierkrattet
rundt den innerste delen av Snekkerevja (SI) ved
06:45-tiden den 28.6. Arten er trolig en sporadisk
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eller uregelmessig hekkefugl i Tyrifjorden våtmarkssystem.

alt 8 fugler ble loggført, og samtlige dreide seg
om syngende hanner i Storren intakt (SI). Av disse
var 7 en fugl som hadde tilhold i viersumpkrattet
på østsiden av Snekkerevjas midtre del. Den 12.6.
ble det i tillegg hørt en hagesanger som satt i et
område med intakt vierkratt på østsiden av Storrenbeltet (SI). Registreringene viser at 1–2 par kan ha
hekket i Steinsvika-området sommeren 2011.

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Denne sangerarten ble påvist på 6 av de 20
registreringsdagene. En syngende hann (hann
er?) hadde sommeren 2011 tilhold i takrør- og
dunkjevlebestandet i den vestre delen av vika (SV)
– nær Steinslandet. Her ble fuglen hørt 28.5., 12.6.,
28.6., 3.7., 6.7. og 21.7. Dette indikerer at ett par
hekket i denne takrør- og dunkjevleforekomsten. På
flomdagen 12.6. ble det dessuten registrert syngende
hanner både i vierkratt i strandsumpbeltet (SN) og
2 steder langs Seltebekken (SI). Denne dagen var
det altså hele 4 syngende hanner i Steinsvika. Det
er ikke vanlig at arten oppholder seg og synger i
vierkratt. Disse fuglene kan ha kommet fra andre
takrørforekomster i Steinsfjorden. Det var trolig
den høye vannstanden som førte til denne spesielle
situasjonen den 12.6.

Gransanger Phylloscopus collybita
Påtruffet på 3 av de 20 registreringsdagene. Under
vårperioden ble en syngende hann hørt fra vierkratt
et i Storren intakt (SI) den 21.4. På høsten ble ett
indv. sett i vierkratt på Storren hogd (SH) den 25.8.,
og 2 fugler ble registrert i bjørkelunden på Steinslandet (SH) den 30.8. Arten hekker spredt i Hole og
Ringerike, men trolig ikke Steinsvika-området.
Løvsanger Phylloscopus trochilus
Arten ble påvist på 17 av de 20 registreringsdag
ene i 2011. Totalt ble 72 fugler loggført i perioden
fra 29.4. til og med 9.9. På våren og fram til 21.7.
dreide de fleste observasjonene seg om syngende
hanner – totalt 37 fugler. Av disse ble 10 indv.
registrert i viersumpkratt i strandsumpen (SN),
17 indv. i viervegetasjonen i Storren intakt (SI)

Møller Sylvia curruca
Påtruffet på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Ett indv. ble sett i viervegetasjonen i strandsumpbeltet (SN) den 21.8.
Tornsanger Sylvia communis
Arten ble påvist på 5 av de 20 registreringsdagene
– fra 28.5. til og med 13.7. I alt 10 fugler ble loggført i undersøkelsesperioden, og samtlige dreide
seg om syngende hanner. Hele 8 av tornsangerne
ble observert i Storren hogd (SH) – med 4 indv. i
krattet på Steinslandet (SH) og 4 indv. i området
som ble hogget høsten 2009 (SH). En fugl ble registrert i vierkrattet i Storren intakt (SI) og ett indv.
i viervegetasjon i strandsumpen (SN). Høyeste
dagsntall var 3 indv. den 8.6. Anslagsvis 2–3 par
kan ha hekket eller gjort hekkeforsøk i Steinsvikaområdet sommeren 2011.

Figur 37. Fordelingen av påtruffete løvsangere i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Løvsanger Steinsvika 2011

Hagesanger Sylvia borin
Åpent
vann
SV

Denne sangerarten ble påvist på 7 av de 20 regist
reringsdagene i 2011 – fra 14.5 til og med 6.7. I
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og 10 indv. i del delen av Storren hogd (SH) der
trær og kratt ble hogget i 2009. På Figur 37 går det
fram hvor løvsangerne ble registrert i Steinsvikaområdet. I alt 14 fugler ble sett i viervegetasjonen i
strandsumpbeltet (SN), mens 27 indv. ble observert
i vierkrattet i Storren intakt (SI). Samlet utgjør dette
41 fugler. I Storren hogd (SI) ble totalt 31 løvsang
ere sett. Av disse oppholdt 13 fugler seg i trærne og
vegetasjonen på Steinslandet (SH) – de øvrige 18 i
trær og vierkjerr i områdene der hogsten fant sted i
2009 (SH). Det største dagsantallet med syngende
hanner var 8.5 med 6 ulike fugler. Den 21.7. ble 2
fugler registrert varslende, noe som klart indikerer
hekking. Antall hekkende par med løvsangere i
Steinsvika-området kan ha vært 5–6 dette året.

perioden. Det dreide seg primært om enkeltindivid
er, men den 2.8. ble 4 fugler sett i viersumpkratt
i strandsumpen (SN) og i alt 2 indv. ble registrert
i bjørketrærne på Steinslandet (SH) den 25.8. En
blåmeis observert i et tre i Storren hogd (SH) den
3.7. var en årsunge (juvenil). Anslagsvis 1–2 par
hekket i nærheten av Steinsvika sommeren 2011.
Disse søkte av og til næring i våtmarksområdet.
Det finnes ingen aktuelle hekkeplasser for denne
hullrugeren i selve Steinsvika.
Kjøttmeis Parus major
Denne arten ble påvist på 13 av de 20 registreringsdagene – fra 29.4. til og med 25.8. I vårperioden
ble syngende hanner notert i vierkrattet i Storren
intakt (SI) 8.5., i bjørkelunden på Halvdansbeitet
(SH) 19.5. og i vierkrattet i Storren intakt (SI) 28.5.
Trolig hekket 2–3 par i nærheten av Steinsvika
denne sommeren. Det er f.eks. hekkemuligheter på
Stein gård – både i bygninger og trolig i noen av de
store trærne. Familiegrupper ble observert i bjørke
lunden på Steinslandet (SH) 3.7. (5–6 indv.) og i
bjørkene på Halvdansbeitet (SH) 13.7. (hørt). Tot
alt ble 39 fugler loggført i undersøkelsesperioden.
De fleste fuglene – i alt 26 indv. – oppholdt seg i
vegetasjonen i Storren hogd (SH). Av disse ble 11
indv. registrert i lunden på Steinslandet (SH), 5
indv. i trærne på Halvdansbeitet (SH) og de øvrige
10 indv. i trær og vierkratt i del delen av området
hvor det ble gjennomført hogst høsten 2009 (SH).
I alt 10 kjøttmeiser ble sett i viersumpvegetasjonen
i Storren intakt (SI), mens de øvrige 3 indv. ble
notert i vierkratt i strandsumpen (SN).

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Påtruffet på 2 av de 20 registreringsdagene. Ett
indv. ble observert i vierkratt i Storren hogd (SH)
den 21.8. I alt 3 indv. ble sett den 25.8. Dette
dreide seg om et indv. i et tre i bjørkelunden på
Steinslandet (SH), et indv. i et gråseljekratt på
Steinslandet og et indv. i viervegetasjonen i strandsumpbeltet (SN).
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca
Denne arten ble påvist på én av de 20 registreringsdagene i 2011. Et hunnfarget indv. ble observert
i viersumpkrattet i Storren intakt (SI) den 11.8.
Som nevnt er det ingen hekkemuligheter for arten
i Steinsvika-området grunnet mangelen på hulltrær
og trær i klimaksstadiet.

Spettmeis Sitta europaea

Granmeis Parus montanus

Påvist på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Et indv. ble observert i en bjørk i lunden på Steinslandet (SH) den 30.8. Arten hekker trolig i trær
eller skog nær Stein gård.

Arten ble påvist på én av de 20 registreringsdag
ene. Et indv. rastet i et gråseljekratt i strandsumpbeltet (SN) den 25.8. Individet av denne skogtilknyttete meisearten var åpenbart på streif gjennom
våtmarksområdet.

Tornskate Lanius collurio (NT)

Blåmeis Parus caeruleus

Denne rødlistete varslerarten ble funnet på én av
de 20 registreringsdagene. En voksen hunn hadde
tilhold i buskvegetasjonen lengst nord på Storren
hogd (SH) ved 06:10-tiden den 12.6.

Påtruffet på 9 av de 20 registreringsdagene i 2011.
Arten ble observert spredt gjennom undersøkelses
42

Nøtteskrike Garrulus glandarius

ble sett i trærne på Halvdansbeitet (SH). De andre
delene av Steinsvika der kråker oppholdt seg var
vierkrattet i Storren intakt (SI) med 12 loggførte
individer – og viervegetasjonen i strandsumpen
(SN) med 5 individer.

Påtruffet på 2 av de 20 registreringsdagene i 2011.
I vårperioden ble ett indv. sett i vierkrattet i Storr
en intakt (SI) den 29.4. Ett indv. slo seg ned i en
av bjørkene i lunden på Steinslandet (SH) den 9.9.
Arten hekker i skogområdene rundt Steinsvika.

Stær Sturnus vulgaris (NT)

Skjære Pica pica

Denne rødlistearten ble påvist på 10 av de 20 regist
reringsdagene i 2011. På vårparten ble kun 2 indv.
observert i vierkrattet i Storren intakt (SI) den 21.4.
og ett indv. i et tre i Storren hogd (SH) den 8.5.
Den begrensete forekomsten av stær i vårperioden
har åpenbart sammenheng med at denne hullrugerarten ikke finner egnete hekkeplasser i Steinsvika
siden gamle trær med hulrom er hogget ned. Utover
sommeren og høsten samler fuglene seg i flokker
og opptrer i ulike deler av kulturlandskapet. Fra 8.6.
og fram mot begynnelsen av september dukket det
opp stærflokker Steinsvika-området. Figur 38 viser
hvor arten opptrådte i undersøkelsesperioden. Flest
fugler ble registrert i Storren hogd (SH) – med i alt
656 loggførte individer. Av disse ble 41 indv. sett
på Steinslandet (SH) og 10 indv. på Halvdansbeitet
(SH). De øvrige 605 fuglene holdt til i området der
hogsten fant sted høsten 2009. Flokker på 50 indv.
og 20 indv. holdt til i kratthøystubber («tørrpinner»)
ute i det oversvømte området den 2.8. Den 4.9. ble
henholdsvis 70 indv. og 250 indv. sett i det samme

Arten ble påvist på 6 av de 20 registreringsdagene.
Enkeltindivider ble sett under flukt mot sør over
Steinslandet (SH) 8.5., i gråseljekratt i strandsumpen (SN) 14.5., i vierkrattet ved Snekkerevja
i Storren intakt (SI) 28.6., i bjørkene i lunden på
Steinslandet (SH) 2.8. og i krattet ved Snekkerevja
i Storren intakt (SI) 25.8. I tillegg ble 3 indv. observert i krattvegetasjonen i Storren intakt den 28.5.
Arten hekker i kulturlandskapet rundt Steinsvika,
og disse fuglene forflytter seg av og til inn i eller
over våtmarksområdet.
Kaie Corvus monedula
Påtruffet på 6 av de 20 registreringsdagene i 2011.
På vårparten ble henholdsvis 4–5 indv., 10 indv.
og 2 indv. sett på Storren hogd (SH) samt ett indv.
innerst i Storren intakt (SI) 28.5. Den 28.6. hadde
20 indv. tilhold i Storren hogd (SH). Halvparten
hvilte i bjørketrær, mens de andre søkte føde på
bakken. Den 2.8. oppholdt det seg henholdsvis 10
indv., 2 indv. og 60 indv. i bjørketrær på Storren
hogd (SH). Arten opptrådte regelmessig i større
antall på jordene rundt Steinsvika, og det var noe
overraskende at ikke flere fugler slo seg ned i våtmarksområdet mens registreringene pågikk.

Figur 38. Fordelingen av påtruffete stærer i de ulike beltene i
Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Stær Steinsvika 2011

Kråke Corvus cornix
Påvist på 14 av de 20 registreringsdagene. Enkeltindivider og småflokker ble loggført i Steinsvikaområdet gjennom hele undersøkelsesperioden.
Som for kaie var det ofte en del fugler på jordene
utenfor våtmarksområdet. Majoriteten av kråkene
ble observert i Storren hogd (SH) – totalt 244 indv.
Av disse satt 186 fugler i trær eller vierkratt, mens
58 indv. oppholdt seg på bakken (primært for å lete
etter føde). Kun 3 av fuglene i Storren hogd (SH)
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delen av Storren hogd (SH), og 200 fugler hadde tilhold her den 9.9. Stærene i disse flokkene fant føde i
vannoverflaten og på vegetasjonen, og samtidig rast
et de i disse krattrestene. En del av stærene blandet
seg med gråtroster disse to septemberdagene. I viersumpvegetasjonen i Storren intakt (SI) ble realivt få
stærer sett i undersøkelseperioden – i alt 41 indv. I en
flokk på 10 fugler her den 8.6. var det også juvenile
individer (årsunger). En flokk på 200 fugler rastet i et
vierkratt i strandsumpen (SN) den 28.6. Den største
flokken av denne røslistearten ble registrert den 21.7.
Da lettet en flokk på om lag 500 stærer fra takrør- og
dunkjevlevegetasjonen utenfor Steinslandet (SV) kl.
05:13. Fuglene hadde åpenbart tilbrakt natten i dette
området. Stærflokker ble også sett i flukt over Steinsvika og åkrene rundt gjennom sommeren og høsten,
bl.a. passerte en flokk på 300 indv. mot nord over
Stein gård ved 04:50-tiden den 12.6.

naturlandskapet på Ringerike. Den er ikke knyttet
spesielt til vårmarksområder.
Grønnsisik Carduelis spinus
Påtruffet på 5 av de 20 registreringsdagene i 2011.
På sommeren ble enkeltindivider sett 6.7. og 13.7. i
henholdsvis bjørkelunden i Halvdansbeitet (SH) og
trærne på Steinslandet (SH). Under høstperioden
ble 3 indv. observert i et tre i Storren hogd (SH)
den 30.8. og 5 indv. holdt til i bjørkelunden på
Steinslandet (SH) 4.9. Den 9.9. ble 2 indv. regist
rert i vierkratt i strandsumpen (SN) og ett indv. satt
i en bjørk i Halvdansbeitet (SH).
Tornirisk Carduelis cannabina
Arten ble påvist på én av de 20 registreringsdag
ene. Ett indv. ble observert i flukt over Halvdansbeitet (SH) den 28.5. Arten hekker spredt i de
tørrere delene av kulturlandskapet på Ringerike.

Bokfink Fringilla coelebs
Påtruffet på 10 av de 20 registreringsdagene – fra
21.4. til og med 21.7. Antall loggførte individer
i undersøkelsesperioden var 15, hvorav 7 fugler
i Storren intakt (SI) og 8 i Storren hogd (SH). I
forbindelse med sistnevnte del av området var
halvparten av fuglene i Halvdansbeitet (SH) og étt
indv. på Steinslandet. Av disse bokfinkene var 8
syngende hanner – 3 indv. i Storren intakt (SI) og 4
indv. i Storren hogd (SH). Observasjonsmaterialet
viser at 2–3 par hekket eller gjorde hekkeforsøk i
Steinsvika-området.

Gulspurv Emberiza citrinella
Denne buskspurvarten ble funnet på 13 av de 20
registreringsdagene – fra 21.4. til og med 21.7. Tot
alt ble 47 fugler loggført i undersøkelsesperioden.

Figur 39. Fordelingen av påtruffete gulspurver i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Grønnfink Carduelis chloris

Gulspurv Steinsvika 2011
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Arten ble påvist på 4 av de 20 registreringsdagene
i 2011. På vårparten ble 2 grønnfinker observert i
et tre på Storren hogd (SH). I høstperioden hadde
2 indv. tilhold i bjørkene på Steinslandet (SH) den
2.8., en fugl ble sett i et tre på Storren hogd (SH)
den 11.8. og en flokk på 7 indv. satt i bjørkelunden
på Steinslandet (SH) den 25.8.
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Stillits Carduelis carduelis

5

Denne finkearten ble funnet på én av de 20 regist
reringsdagene. En fugl fløy over Storren hogd
(SH) den 21.4. Arten hekker fåtallig i kultur- og
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Figur 39 viser at de fleste oppholdt seg på Storren
hogd (SH). Her ble i alt 40 gulspurver registrert –
hvorav 29 i området som ble hogget høsten 2009
(SH), 4 indv. på Steinslandet (SH) og 7 indv. på
Halvdansbeitet (SH). De øvrige 7 gulspurvene ble
observert i viervegetasjonen i Storren intakt (SI).
I alt ble 15 syngende hanner registrert. Av disse
satt 3 i Storren intakt (SI) og de øvrige 12 i Storren
hogd (SH). Syngende hanner ble iakttatt og hørt fra
14.5 til 21.7. Hekkeatferd med fugl som ble skremt
opp fra bakken ble registrert på Storren hogd
(SH) den 6.7. Antall territoriemarkerende hanner
indikerer at 3–4 par hekket i Steinsvika-området
sommeren 2011.

primært i de noe høyereliggende partiene innenfor – først og fremst i Storren hogd (SH). Her ble
også hunner med hekkeatferd registrert. Den 28.6.
spilte en hunn skadet på Storren hogd (SH), mens
lignende atferd ble observert i samme område den
3.7. På sistnevnte dag var det i tillegg hunner med
hekkeatferd to andre steder i Storren hogd (SH). En
hunn med hekkeatferd ble også registrert i Storr
en intakt (SI) den 8.6. Anslagsvis 8–10 par hekket
eller gjorde hekkeforsøk i Steinsvika sommeren
2011. Sivspurven er således en karakterart for
denne våtmarkslokaliteten.

Figur 40. Fordelingen av påtruffete gulspurver i de ulike
beltene i Steinsvika under registreringsperioden i 2011.

Sivspurv Emberiza schoeniclus

Sivspurv Steinsvika 2011

Påtruffet på 16 av de 20 registreringsdagene i
2011. Totalt ble 103 sivspurver loggført i undersøkelsesperioden – se Figur 40. Ingen fugler ble
registrert i takrør- og dunkjevlevegetasjonen i vika
(SV). Flest individer av denne buskspurvarten ble
sett i Storren intakt (SI) – i alt 38. Av disse var 15
syngende hanner. I vierkrattet i strandsumpbelt
et (SN) ble totalt 34 indv. observert – hvorav 14
syngende hanner. I Storren hogd (SH) ble tilsammen 31 sivspurver registrert. Av disse var 12
syngende hanner. Antall syngende og revirmarker
ende hanner totalt var følgelig 41. Fuglene som
oppholdt seg i strandsumpen (SN) hekket trolig
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RESULTATER – PATTEDYR

mellom Steinslandet og Storren den 30.8. Dyret
forsvant innover i Seltebekken.

Rødrev Vulpes vulpes

Elg Alces alces

Arten ble påvist på 6 av de 20 registreringsdagene.
På i alt 4 av disse dagene ble dyr observert på
jordene (åkrene) rundt Steinsvika. Den 8.6. ble en
voksen rødrev sett luntende med det som trolig var
en stokkandhunn i kjeften langs Snekkerevja (SI),
og et ungdyr hadde tilhold på Storren hogd (SH)
den 3.7.

Arten ble observert på én av de 20 registreringsdagene. Et yngre dyr løp mot nord over jordet
nordvest for Steinsvika den 28.5. Etter hogsten på
Storren høsten 2009 har denne våtmarkslokaliteten
i langt mindre grad blitt besøkt av denne hjortedyr
arten.

Grevling Meles meles

Rådyr Capreolus capreolus

Denne mårdyrarten ble påvist på én av de 20
registreringsdagene. Spor etter et individ i fuktig
leire ble funnet i Storren hogd (SH) den 12.6.

Denne hjortedyrarten ble påtruffet på 4 av de 20
registreringsdagene i 2011. Ett indv. ble sett i vierkrattet ved Myrabekken (SI) den 19.5. De øvrige 3
undersøkelsesdagene rådyr ble sett dreier seg om
i alt 4 dyr som oppholdt seg på jordene (åkrene)
rundt Steinsvika (hann og hunn på Bihli-jordet den
2.8.).

Mink Neovison vison
Påtruffet på én av de 20 registreringsdagene i 2011.
Ett indv. hadde tilhold ved broen over Evja (SI)
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DISKUSJON

i artssammensetningen og forekomsten i de vegetasjonsdominerte delene av denne lokaliteten ble
registreringene i Storren-beltet i 2011 på mange
måter et pionérarbeid. Manglende sammenlign
ingsgrunnlag fra perioden med åpne strandenger
fram til midten av 1900-tallet – og tiårene med
betydelig forekomst av gråseljekratt og trær fram
til skjøtselstiltakene i 2009 – gjør at resultatene fra
2011 må vurderes i forhold til generell kunnskap
om og langtidsstudier i andre våtmarksområder.

Fraværet av skjøtsel og beitedyr i Steinsvika gjenn
om de siste 60–70(80) år og fram til 2009 har rime
ligvis ført til en annen artssammensetning både når
det gjelder flora og fauna. Den nesten kratt- og treløse strandengmarken på Storren fram til 1940-tall
et representerte et åpent kulturlandskap med sine
naturkvaliteter. I løpet av de siste tiårene har fuglefaunaen i denne delen av våtmarkslokaliteten tilpass
et seg et naturmiljø dominert av viersumpvegetasjon
og trær. Etter at Steinssletta fikk status som nasjonalt
utvalgt kulturlandskap i 2009 skrev LMD (2010)
bl.a.: «Å gjenskape raste-, beite- og hekkeplasser
for fugl knyttet til strandeng var et av argumentene
for (å) velge skjøtsel i Steinsvika som første hovedprosjekt». Arter som vipe, rødstilk, storspove og
åkerrikse har i følge LMD (2010) «hatt en negativ
utvikling både rundt Steinssletta og ellers i landet».
Det er imidlertid ikke kjent hvilke fuglearter som
opptrådte på strandengene i Steinsvika på 1940-tallet
– ganske enkelt fordi det ikke ble gjennomført noen
vitenskapelige undersøkelser eller andre type kartlegginger på den tiden. Kunnskapen om fuglelivet i
Steinsvika ble først tilfredsstillende kartlagt gjennom
registreringene til NOF fra begynnelsen på 1980-tall
et. Og da var det i første rekke våtmarksfuglene i det
åpne vannspeilet og delvis i strandsumpen som ble
undersøkt. Dette innebærer at de ornitologiske kvali
tetene i gråseljekrattet og den øvrige vegetasjonen
i Storren-beltet i løpet av de siste 30 årene ikke har
vært tilfredsstillende kjent. Grunnen er at ingen har
gjennomført noen studier av betydning i denne delen
av våtmarkslokaliteten (se også teksten i materiale
og metode-kapitlet foran). Det betyr at myndighet
ene hadde begrenset kunnskap om det eksisterende
naturmangfoldet – fuglelivet inkludert – i Storrenbeltet i det hogsten og skjøtselstiltakene tok til høsten
2009. Noe ornitologisk faggrunnlag av betydning
fra tidligere perioder for sammenligning med NOFs
registreringsmateriale fra 2011 har man følgelig
ikke. Rødstilk er for øvrig aldri påvist hekkende i
Tyrifjorden-området. Det er ingen kjent bestandsnedgang for denne arten i vårt land. Den norske
rødstilkbestanden var stabil eller økende i perioden
1990–2000 (BirdLife International 2004). Rødstilken
er imidlertid en norsk ansvarsart – med rundt 35 %
av den europeiske hekkebestanden.

Fuglene i Storren hogd (SH)
Flere våtmarksfugler opptrådte primært i Storr
en hogd (SH). Skjøtselstiltakene med fjerning av
viersumpvegetasjon og trær høsten 2009 har uten
tvil hatt en gunstig innvirkning på arter knyttet
til starr- og gressarealer. Forholdene i dette beltet i
Steinsvika to år etter er imidertid ikke optimale for
en del beitemarksarter. Det finnes fortsatt enkelte
krattansamlinger og trær i Storren hogd (SH), og
der viervegetasjonen er fjernet står det igjen stubb
er og kratthøystubber («tørrpinner»). Dette er
positivt for en del arter som er avhengige av kratt
og annen type vegetasjon for bl.a. sang og hvile.
Men de mange restene av gråseljekrattet i starr- og
gressbeltet gjør at denne delen av Steinsvika foreløpig ikke fungerer som et åpent og lettilgjenge
lig beiteareal for våtmarksfugler som foretrekker
treløst landskap (feks. vipe, storspove og rødstilk).
Størst interesse var knyttet til observasjoner av
vadere i Storren hogd (SH). Det var tydelig at
dette delvis åpne terrenget i 2011 virket positivt inn
på arter som brushane og enkeltbekkasin – og til
en viss grad også for både skogsnipe, grønnstilk
og strandsnipe. Flere av de rastende brushanene
søkte føde i både strandkantene og gruntvannsområdene i hovedområdet på Storren (SH) og på
Halvdansbeitet (SH). Noen av strandsnipene rastet
på kvisthauger og kratthøystubber i Storren hogd
(SH). To år tidligere dominerte den tette viersumpvegetasjonen i disse delene av Steinsvika.
Enkelte individer av gråhegre, sivhauk og musvåk benyttet Storren hogd (SH) for næringssøk, og
noen rastet også i trær, vierkratt og kratthøystubber
i dette området. Fugler som spesielt profiterte på at
Storren ble åpnet opp gjennom hogsten i 2009 var
linerle, buskskvett og gulspurv. De aller fleste
observasjoner av disse tre artene i Steinsvika ble

Siden kunnskapen om våtmarksfuglene i de åpne
vannarealene i Steinsvika er bedre enn innsikten
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gjort i Storren hogd (SH). Buskskvetten er knytt
et til åpent terreng med noe vegetasjon, og beitemarken i denne delen av Steinsvika fungerte som
et velegnet leveområde for denne arten. Hannene
sang ofte fra toppen av enkeltrærne og krattansaml
ingene i Storren hogd (SH). Andre arter som først
og fremst ble registrert i Storren hogd (SH) var
heipiplerke og gulerle. Observasjonsmaterialet
for disse fuglene i 2011 er imidlertid ikke er stort.
Også en del sivspurvpar hadde tilhold i denne
delen av Steinsvika. Flokker av gråtrost og stær
slo seg dessuten ned i Storren hogd (SH), bl.a. for
å søke næring. De satt da ofte på kratthøystubbene
som stakk opp av vannet under flomperioden på
høsten. Noen av kaiene og kråkene søkte også
føde på bakken i Storren hogd (SH).

de observerte sanglerkene hadde tilhold i starrog gressmarkene ved Snekkerevja (SI) om man
sammenligner med antall fugler i de tre delene av
Storren hogd (SH). Flertallet av sivspurvene oppholdt seg også i Storren intakt (SI) – både i vier
krattet og i de åpne arealene ved Snekkerevja. De
fleste registrerte sivhaukene ble også sett i Storren
intakt (SI). En del av krikkendene og stokkend
ene oppholdt seg i evjene i Storren intakt (SI) –
særlig sistnevnte art. Det var også en stor andel av
løvsangerne som hadde tilhold i vierkrattet i Storr
en intakt (SI). Dette gjaldt også i en viss grad de
observerte ringduene i Steinsvika-området. Evjene
i Storren intalt (SI) var også viktige jaktområder
for låvesvale.

Det er verdt å merke seg at ingen gjess eller traner
ble observert i Storren-området. Dette har trolig
først og fremst sammenheng med den gjenstående
vegetasjonen og vegetasjonsrestene i denne delen
av Steinsvika (som altså har positiv effekt for andre
arter). Heller ingen viper eller rødstilker ble påvist
i Storren-området. Dette var to arter som spesielt
ble omtalt av LMD (2010) i forbindelse med tiltak
ene for å gjenskape strandenger i Steinsvika. Vipe
hekker andre steder i Ringeriksområdet – både på
jorder og i utkanten av våtmarker, mens rødstilk
kun viser seg i Tyrifjorden-området i trekktidene.
De to andre kulturlandskapsfuglene som ble nevnt
av LMD (2010) i forbindelse med gjenskaping av
strandengene var storspove Numenius arquata (NT)
og åkerrikse Crex crex (CR). Ingen av disse artene
ble påvist under NOF-registreringene i Steinsvika i
2011. Førstnevnte har ikke hekket i Tyrifjorden-området (Karlsrudtangen) siden 1950-tallet (Fossheim
1955), men raster i mindre antall i våtmarkssystemet
i trekktidene. Åkerrikse hekker trolig årlig i kulturlandskapet i Hole og Ringerike, bl.a. på Steinssletta.
Denne riksearten har imidlertid ikke blitt påvist i
starr- og gressmark (beitemark) i eller nær våtmarker
(f.eks. Storren), men i åkrer i disse to kommunene.

Fuglene i snelle- og starrsumpen (SN)
Strandsumpen (SN) er et viktig belte i ornitologisk
sammenheng i Steinsvika. Ved siden av Onsakervika er Steinsvika den mest betydningsfulle lokaliteten for rødlistearten myrrikse Porzana porzana
(EN) i hele våtmarkssystemet. Ingen individer av
denne arten ble registrert i Steinsvika i 2011, men
de fleste funn her i tidligere år har vært i strandsumpbeltet (SN). Undersøkelsene i 2011 viste at
majoriteten av krikkendene i Steinsvika oppholdt
seg i strandsumpen (SN). To av i alt 3 observasjon
er av rødlistearten knekkand ble gjort i denne
delen av våtmarksområdet. Også en del stokkend
er og gråhegrer ble observert i dette beltet (SN).
Både toppdykkere og sothøner beveget seg av
og til fra vika og inn i strandsumpvegetasjonen
(SN). Noen sivhauker ble også sett her i 2011. En
god del av enkeltbekkasinobservasjonene er fra
strandsumpen (SN). De fleste registrerte gluttsnip
ene og grønnstilkene er dessuen fra dette området.
Det ble også påvist noe løvsanger og linerle i
dette beltet. En flokk på 200 stær rastet dessuten
i vierkratt i strandsumpen (SN). En stor andel av
sivspurvene i Steinsvika ble dessuten sett i strandsumpen (SN). Det er vanligvis vanskelig å kartlegge de ornitologiske forekomstene i dette beltet
fordi fuglene ofte er skjult i vannvegetasjonen.

Fuglene i Storren intakt (SI)
Enkelte våtmarksarter opptrådte i størst antall i
den intakte delen av Storren (SI). Spesielt viktig
i denne sammenheng var vannåresystemet med
evjene og bekkene. De fleste skogsnipene rastet i
denne delen av våtmarksområdet. Majoriteten av

Fuglene i det åpne vannarealet – vika (SV)
Når man oppholder seg i eller nær Steinsvika-området er det våtmarksfuglene i det åpne vannspeil
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et i bukten (SV) som er mest iøynefallende – og
følgelig lettest å registrere. Det er denne delen
av lokaliteten som er best kartlagt når det gjelder
ornitologiske forekomster (se avsnittet om materi
ale og metoder foran). I dette beltet oppholder de
fleste eller alle individer av en rekke våtmarksarter
seg. Dette gjelder bl.a. knoppsvane (med hekke
plass i takrør- og dunkjevleforekomsten sørøst for
Steinslandet), kanadagås, brunnakke, snadder
and, stokkand, toppand, kvinand, siland og
laksand. De fleste toppdykkerne i Steinsvika oppholder seg også i det åpne vannarealet (SV), men
utnytter dessuten takrør- og dunkjevlebestandet
sørøst for Steinslandet og deler av strandsumpen
(SN). Plattformene for parring og hekking bygg
es både i det åpne vannspeilet og i den nærmeste
vannvegetasjonen. Storskarvene oppholder seg
fortrinnsvis i den sørlige delen av vannbeltet – nær
Småøyene og Tjuvholmen. De fleste registreringer
av gråhegre var fugler som jaktet eller hvilte i
kanten av vika – områder med noe vannvegetasjon.
Fiskeørnene jakter og henter sin føde i det åpne
vannbeltet. Selv om sothønene ofte befinner seg i
de åpne vannarealene, så er disse fuglene avheng
ige av både takrør- og dunkjevlebestandet sørøst
for Steinslandet og de ytterste delene av strandsumpen (SN) – bl.a. for å hekke. Strandpartiene
rundt vika representerer ikke optimale rasteplasser
for vadere, men enkelte individer av bl.a. tjeld,
sandlo, myrsnipe og småspove ble registrert i
denne delen av våtmarkslokaliteten. Majoriteten
eller samtlige individer av de 5 observerte måke
artene hettemåke, fiskemåke, sildemåke, grå
måke og svartbak samt makrellterne refererer
seg til opptreden i det åpne vannarealet eller på
øyene sør i dette beltet. Takrør- og dunkjevle
forekomsten sørøst for Steinslandet er lokalitetens
beste leveområde for rørsanger. Her overnattet
også en flokk på om lag 500 indivder av rødliste
arten stær.

våtmarkslokaliteten er relatert til menneskelige
aktiviteter. Under feltundersøkelsen i 2011 representerte rapportforfatteren en skremselsfaktor ved
den jevnlige ferdselen i området. Når fugler som
f.eks. enkeltbekkasin, sanglerke og heipiplerke
ble skremt på vingene i Storren hogd (SH) fikk
man imidlertid mer omfattende opplysninger om
disse artenes tilstedeværelse i Steinsvika. Dette
hadde vært vanskeligere om man skulle foretatt
tellingene fra områder rundt våtmarken. Det er
ikke mye ferdsel i de høyereliggende delene av
Steinsvika. I løpet av feltundersøkelsen ble kun én
fugleinteressert, én jogger og én turgåer med hund
registrert i Storren-området. Sistnevnte ble sett
flere ganger, og representerte forstyrrelser for bl.a.
traner (se artsomtalen). En betydelig skremsels
faktor for fuglelivet var jakten i området. Dette
gjaldt i første rekke ringduejakt på Halvdansbeitet,
men også andejakt fra stranden på Steinslandet.
Også kjøring med traktor og firhjuling i og inntil
våtmarksområdet førte til at fugler ble skremt. Den
største forstyrrelsesfaktoren for våtmarksfuglene i
Steinsvika er imidlertid båttrafikken. Det er særlig
på våren og forsommeren at denne aktiviteten er
stor. De fleste i båt driver med fiske, og dette foregår jevnlig både med stang og garn også i de innerste og grunneste delene av vika. Dette førte til at
ingen sothøner eller toppdykkere klarte å gjennom
føre vellykket hekking i 2011 (se artsomtalene
foran). Det ene toppdykkerparet og flere sothønepar i Vikbukta fikk fram avkom denne sommeren,
noe som viste at mulighetene for reproduksjon hos
disse artene hadde vært til stede også i Steinsvika
om ikke alle forstyrrelsene hadde funnet sted.
Forvaltningen av beiteområdene i 2011 og årene
som kommer
Også i 2011 beitet det storfe i Steinsvika – tilsammen 22 dyr. Det var i første rekke skotsk
høylandsfe (10 dyr) og dexterfe (7 dyr) samt en
blanding av norsk rødt fe og andre (5 dyr) – se
Figur 41. I tillegg var det 70 sauer (flest blanding
av dalasau og spelsau – noen rene dalasau) samt 9
mohairgeiter. Beitesesongen dette året ble preget
av manglende flom på våren og forsommeren, men
høy vannstand i august og september (jf. Figur 10).
Storfeet taklet alt dette vannet på slutten av beitesesongen tilsynelatende greit. Ved et tilfelle sto det
høylandsfe ute i Snekkerevja og beitet rolig – med

Forstyrrende faktorer for fuglelivet i Steinsvika
i 2011
Som den viktigste fuglelokaliteten i Tyrifjorden
våtmarkssystem er det av betydning å evaluere en
del av forstyrrelsesfaktorene i Steinsvika. Erfaring
ene fra NOFs registreringsarbeid i 2011-sesongen
kan bidra til opplysninger av verdi for forvaltning
en i årene som kommer. All forstyrrelse i denne
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Figur 41. Skotsk høylandsfe og dexterfe på beitet lengst ut på Storren hogd (SH) den 28.5.2011. Vierkrattstubbene og krattrestene
befinner seg i strandsonen mot snelle- og starrsumpen (SN) der det er enkelte gråseljekratt. I bakgrunnen sees Langenga og Loreåsen. Foto & ©: Viggo Ree.

Figur 42. Den 2.8.2011 var det flomtilstand i Steinsvika, og vannet dekket det meste av våtmarksområdet. Denne dagen ble flere
sauer sett svømmende fra broen over Evja (SI) og over til tørt land langt inne på Storren hogd (SH). Det siste dyret som tok denne
svømmeturen denne dagen var et lam som raskt tok seg mot nord-nordøst gjennom vannmassene – like ved et lam som kort tid i
forveien hadde satt seg fast i en gråseljegreinkløft og druknet. At sauer er såvidt dyktige svømmere er overraskende for mange.
Foto & ©: Viggo Ree.
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kun hodet stikkende opp av vannet. På dagene med
høy vannstand samlet disse beitedyrene seg av og
til på de høyestliggende partiene i våtmarksområd
et, bl.a. på forhøyningen med den grønne transformatoren til vanningsanlegget lengst nord på
Storren. Det ble også begrensete beitemuligheter
for sauene i Steinsvika mot slutten av sesongen.
Disse dyrene hadde imidlertid ingen problemer
med å svømme fra ett område til et annet. Den 2.8.
la om lag 20 dyr på svøm fra broen over Evja for å
komme seg over til tørt land et godt stykke lenger
mot øst på Storren hogd (SH). For en av sauene
hadde det tidligere gått galt under svømmingen
over dette vannområdet. Dyret hadde satt seg fast
i en kløft i en gråselje og druknet (se Figur 42).
Dette påvirket ikke atferden til de øvrige sauene,
som svømte forbi det døde dyret. I 2011 omkom i
alt 3 sauer i Steinsvika, og det ble dessuten påvist
innvoldsormer på beitet. Noen dyr var også plaget
med magesyke, muligens grunnet fuktig gress og
mange pytter med dårlig vann. Disse faktorene
kan føre til at det kommende beiteutvalget, som
etter planen skal bestå av representanter fra grunneierhold, dyreholdet, veterinærmyndighetene,
fylkesmannen og landbrukskontoret, bestemmer
seg for ikke å slippe sau i Steinsvika i 2012 (Jan
Fredrik Hornemann pers. medd.). Mohairgeitene
holdt seg i 2011 fortrinnsvis på Steinslandet og
Halvdansbeitet (som i 2010).

lertid naturlig næringsrike på grunn av baserike
bergarter, næringsrike løsmasser og stor tilførsel
av næringsstoffer fra evjer og bekker. Overgjødsling kan bl.a. føre til oksygensvikt i bunnvannet,
samt at husdyrmøkk kan resultere i sykdommer
forårsaket av E. coli-bakterier. Vask av dyrepels
og -ull representerer også en forurensningskilde i
vann. Steinsvika ligger like ved Høienhallstranda,
som er en offentlig badeplass.
Det bør også påpekes at det omfattende uttaket av
gråseljekratt og trær i Storren-beltet i 2009 sørget
for økt tilførsel av plantenæringsstoffer til omgiv
elsene. Når en slik hogst blir gjennomført frigjør
es bl.a. mye nitrogen fra rotsystemene. Det blir
også frigjort nitrogen når røttene brytes ned. Disse
næringsstoffene blir tatt opp av planter i nærheten,
men en del spres også ut i vannet.
I 1997 ble den interkommunale styringsgruppen
«Aksjon Steinsfjorden» etablert. Formålet var å
sikre tilfredsstillende vannkvalitet slik at bl.a. ulike
rekreasjonsaktiviteter som bading, sportsfiske og
krepsing kunne fortsette. I perioder har oppblomst
ring av toksinproduserende blågrønnalger vært
betydelig (Hole kommune & Ringerike kommune
2001). Dette skyldes først og fremst forurensning
fra bebyggelsen og landbruket rundt Steinsfjorden.
Flere tiltak ble satt i gang for å redusere tilførsel
en av bl.a. fosfor og nitrogen. Et av tiltakene var
gjennomføringen av KUR-prosjektet (KUR =
kloakk uten rør) – jf. Tufto (2002). Dette prosjekt
et ble avviklet i 2008. Det ble dessuten bygget
flere fangdammer langs bekkene som renner
ut i Steinsvika. På hjemmesidene til Steinssletta
Kulturlandskap, som ble etablert i november 2011
(Steinssletta Grunneierlag 2011 a), er det en egen
nettside om fangdammer. Her opplyses det at
bygging av fangdammer er aktuelt bl.a. «i intensive
husdyrdistrikter hvor tråkk på beiter er betydelig,
og hvor avrenning etter spredning av husdyrgjødsel
er et problem» (Steinssletta Grunneierlag 2011 b).
Hovedproblemet er nok ikke tråkk på beiter, men
avrenningen fra gjødselen. Disse fangdammene
befinner seg imidlertid innenfor (oppstrøms) de
restaurerte strandengene på Storren, og mye av
husdyrmøkka i Steinsvika har følgelig gått rett i
vannet i 2010 og 2011.

Restaureringen av strandengene i Steinsvika representerer et viktig tiltak for å opprettholde det åpne
kulturlandskapet i Steinssletta-området – enten det
tas utgangspunkt i Baardseths (1942) opplysning
er om manglende beitedyr på 1930-tallet eller at
skjøtselstiltakene i 2009–10 dreier seg om reetab
lering av beitemark med husdyr etter drøye 60 år
(LMD 2010). En viktig målsetting er ivaretakelse
av det biologiske mangfoldet, og forvaltningen
av denne delen av Tyrifjorden våtmarkssystem i
årene som kommer vil gi oss svar på om ansvarlige
myndigheter tar eller vil ta de rette valg for å sikre
disse verdier. Et relevant forhold knyttet til forvaltningen av Steinsvikas strandenger er avrenn
ing fra husdyrmøkk. I næringsfattige innsjøer
kan begrenset tilførsel av møkk fra beitedyr (med
bl.a. tilførsel av fosfor, nitrogen og kalium) være
positivt for plante- og dyrelivet siden den kan
bidra til økt primærproduksjon og dermed også
større biomasse tilgjengelig som næring for høyere
organismer. Steinsfjorden og Steinsvika er imid-

Siden aktiviteten innen «Aksjon Steinsfjorden» har
vært ubetydelig den siste tiden – det siste møtet var
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i januar 2010 – vil landbruks- og miljømyndigheter
som NIVA og Mattilsynet i tiden som kommer få et
større ansvar når det gjelder faglige undersøkelser
og overvåking av bl.a. husdyrgjødselens innvirkning på vannarealene i Steinsvika.

De planteartene som tok over på strandengene med
husdyr var hovedsakelig nålesivaks og elvesoleie.
Disse er bedre tilpasset beiting, tråkk og gjødsling
fra husdyrene. Våtmarkslokaliteten Øgardsvika
sørøst for Garntangen ble for øvrig ødelagt på
1980-tallet gjennom utfylling. I kommuneplanens
arealdel fra 1987 var denne lokaliteten avsatt til utbyggingsformål med tanke på næring/industri. Det
ble tatt ut av Holes kommuneplan ved revisjonen i
2003. Dette våtmarksområdet, som var på om lag 5
dekar, er i dag mest kjent som Paddevika.

I Steinsvika er det ikke lagt opp til noen form
for mer dynamisk varierende skjøtsel med f.eks.
avstenging av et delområde for en periode i beite
sesongen (jf. Dahlström 2006). Dette blir gjort
enkelte steder for å ivareta f.eks. bestemte plantearter. Beitemarkenes dynamikk er grundig behand
let av bl.a. Emanuelsson (2009). Her diskuteres
bl.a. teoriene til Vera (2009), som er kjent for å ha
«skapt» våtmarksreservatet Oostvaardersplassen
i Nederland. Feil bruk av husdyr kan noen ganger
føre til det motsatte av hva som er målsettingen for
det biologiske mangfoldet i beiteområder. Naturbeitemark gror faktisk mange steder mer og mer
til – til tross for at det er mange beitedyr i områd
et (Ullring 2011). Overbeiting er ganske vanlig
og forekommer side om side med underbeiting –
samtidig med at landskapet gror igjen. Overbeiting
og underbeiting er ikke noe som skjer med et landskap – det er noe som skjer med hver enkelt plante.
Et overbeitet landskap mister derfor ikke vegetasjonen – det mister bare de gode beiteplantene
(Ullring 2011). Undersøkelser av strandenger ved
fuglesjøer er gjort i flere land. En klassisk studie i
Sverige er utført av Alexandersson mfl. (1986).

Skjøtselstiltakene i Steinsvika er knyttet opp
til kulturlandskapstilskudd i forvaltningen av
Steinssletta. Dette er en avgjørende faktor for
forvaltningen av området. Formålet med kulturlandskapstilskuddet er å medvirke til å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom
aktiv drift, og til å holde jordbruksareal i drift i
samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål.
Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dekar jordbruksareal i drift, og hvor satsene er differ
ensiert mellom vekster og distrikt (LMD 2010).
Midlene kommer fra jordbruksoppgjøret, og Miljø
verndepartementet (MD), DN og Riksantikvaren
er med i denne prosessen. SLF står sentralt i dette
arbeidet, og midlene styres via fylkesmannen. I
2010 ble det utarbeidet en brosjyre om Steinssletta
som nasjonalt utvalgt kulturlandskap (Fylkesmannen i Buskerud & Buskerud fylkeskommune
2010). Brosjyren mangler opplysninger om årstall
for offentliggjøringen. Hovedfotografiet inne i
brosjyren viser Steinsvika, men noe overraskende
er dette utplukkete flybildet tatt før hogsten og
skjøtselstiltakene fant sted høsten 2009 – altså med
Storren-området intakt.

Vegetasjonsstudiene i Steinsfjorden på 1930-tallet
viste at helofyttbeltene med i første rekke kvasstarr
og sumpsivaks var intakte i Steinsvika, men hadde
nesten forsvunnet fra Vikbukta og Øgardsvika
grunnet beiting av storfe og hest (Baardseth 1942).
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SAMMENFATNING

Noen fuglearter utnyttet hele området, mens andre
i stor grad var knyttet til de ulike beltene. Steinsvikas naturvariasjon og næringsrikdom sørger for
stort biologisk mangfold også når det gjelder ornitologiske forekomster. Resultatene fra 2011 viste
at Steinsvika fortsatt er en meget betydningsfull
fuglelokalitet – både kvantitativt og kvalitativt. Det
er trolig ingen eller få andre lokaliteter i våtmarkssystemet som kan framvise 91 ulike fuglearter
– hvorav 18 rødlistearter – i løpet av 40 observasjonstimer fra april til september.

Registreringene i 2011 viste at Steinsvika fungerer
som én sammenhengende våtmarkslokalitet der
de ulike beltene utfyller hverandre når det gjelder
egnete livsmiljøer for både vannfugler og andre
fuglearter. En viktig faktor i denne forbindelse
er vannstanden. I 2011 uteble flommen på våren
og forsommeren, mens det på ettersommeren og
høsten var høy vannstand (Figur 43). Vannstanden
i august–september dette året var imidlertid ikke så
høy som enkelte sesonger i de foregående tiårene
(jf. Figur 10). Middelvannstanden for Tyrifjorden
for perioden 1970–2010 var 62,95 moh (medianverdi 62,94). Høyeste regulerte vannstand (HRV)
er 63,0 moh. At vannstanden enkelte somrer ofte
er over HRV, kan ikke regulanten lastes for. Krav
et er at reguleringen ikke skal forsterke naturlige
flommer, noe som også betyr at de ikke kan slippe
mer vann ut av et magasin enn det som naturlig
ville rent i en flomsituasjon for ikke å forverre
flommen nedstrøms (Svein Taksdal pers. medd.).

Et av målene med prosjektoppdraget var å undersøke hvilke effekter skjøtselstiltakene i 2009 hadde
for fuglelivet i det restaurerte strandengarealet.
Fjerningen av vierkratt og en del trær i denne delen
av våtmarkslokaliteten førte til at enkelte vadere
og spurvefuglarter som linerle, buskskvett og
gulspurv fikk bedre betingelser for næringssøk,
hvile og hekking. En kartlegging av fugleforekomstene i Steinsvika mindre enn to år etter at
skjøtselstiltakene ble gjennomført representerer en

Figur 43. En sentral del av Steinsvika fotografert den 28.7.2011 – en dag med høy vannstand. I forgrunnen Steinslandet (SH)
med kvasstarrvegetasjon – og deretter Evja (SI), det oversvømte strandsumpbeltet (SN), den østligste delen av Storren hogd
(SH), Langenga og Loreåsen. Foto & ©: Viggo Ree.
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kort tidsperiode. Antall beitemarks- og strandengtilnyttete arter vil trolig øke etter hvert som restene
av gråseljekrattet forsvinner og det etableres mer
sammenhengende starr- og engarealer. En viktig
indikator på strandengenes beskaffenhet er tidspunktet når eventuelle gåseflokker tar til å beite
og raste i området. Om man på sikt vil oppleve at
arter som vipe, storspove, rødstilk og åkerrikse
hekker i Steinsvika (jfr. LMD 2010) er en særdeles
målrettet og presis forvaltningsstrategi nødvendig.
I løpet av de nærmeste årene er det lite realistisk å
tenke seg en slik utvikling – ikke minst når man tar
utgangspunkt i forholdene i andre deler av våtmarkssystemet. En viktig faktor knyttet til utvikl
ingen i Steinsvika er det manglende ornitologiske
sammenligningsgrunnlaget i forhold til situasjonen
med åpne strandenger fram mot 1950 og senere
under årene med betydelig forekomst av viersumpkratt fram til høsten 2009. Fjerningen av krattvegetasjonen og trærne bidro for øvrig til at Steinsvika
mistet leveområder for arter som nattergal (NT) og
trolig dvergspett. Oppføringen av det solide nett
inggjerdet rundt deler av Steinsvika våren 2010 var
et nødvendig tiltak for å sikre at storfe og andre
husdyr ikke kommer ut av området. Ved høy vannstand viste det seg at gjerdet kan fungere som en
felle for svaner, og dette vil også kunne finne sted
ved senere anledninger. Også gjess har en kroppsstørrelse som gjør at de kan sette seg fast i dette
gjerdet.

avgjørende vekt på at de vegetasjonsdominerte
beltene i Steinsvika i dag er en del av et statlig
utvalgt kulturlandskap. Fylkesmannen i Buskerud
(2011) skriver bl.a.: «Dette gir en trygghet også
for forvaltningen av det biologiske mangfoldet.
Fylkesmannen mener derfor at de viktige biolog
iske verdiene kan ivaretas gjennom kulturlandskapsprosjektet. Landbruks- og matdepartementet
ønsker i kulturlandskapsprosjektet å gjenskape
raste-, beite- og hekkeplasser for fugl knyttet til
strandeng, og dette var en viktig del av begrunn
elsen for å velge skjøtsel i Steinsvika som første
hovedprosjekt.» Et alternativ er å inkludere hele
våtmarkslokaliteten – også strandsumpbeltet og
starr- og gressbeltet – i det planlagte naturreservatet. Det er vanlig at denne type verneområder
omfatter beitete strandenger og strandsumper –
både i Norge og andre land. Under den avsluttende
høringsrunden i verneplanprosessen kom det fra
ulike hold fram synspunkter om at en del av et
naturreservat med disse kvaliteter bør kunne legges
inn under forvaltningen av Steinssletta kulturlandskapsområde. Miljømyndighetene har et særskilt
forvaltningsansvar for både kulturlandskap og
naturverdier. Uansett hvilken status Steinsvika får
i framtiden er det viktig at myndighetene forvalter
denne delen av systemet som ett våtmarksområde
– ikke en bit som kulturlandskap og en bit som
naturområde (fuglereservat). Dette kan føre til at
løsninger som synes god for den ene delen blir dårlig for den andre delen – og for helheten. I andre
verne- og skjøtselsområder med stor betydning for
våtmarksfugl slippes f.eks. husdyrene etter klekkeperioden. Dette er et nødvendig tiltak for å hindre
tråkkskader på egg og reir.

Det er avgjørende at den biologiske produksjonen
og mangfoldet i Steinsvika opprettholdes siden dette næringsrike området representerer den viktigste
fuglelokaliteten i hele våtmarkssystemet. Spesielle
utfordringer for forvaltningen i årene som kommer
gjelder bl.a. husdyrgjødselen som forurensningsfaktor i forhold til vannkvaliteten i Steinsfjorden.
En del av de menneskelige forstyrrelsene som
negativ faktor for vannfugler bør kunne reduseres
eller elemineres ved fornuftige forvaltningstiltak.

Steinsvika er i mange sammenhenger en liten
våtmarkslokalitet. Avstanden fra Steinslandet til
Loreåsen i øst er ikke mer enn om lag 280 meter,
og fra Gruvika og nord til Horkengtangen i Storr
en er det ca. 450 meter. Det åpne vannarealet fra
Steinslandet til Loretangen i øst er kun rundt 250
meter bredt. Til tross for den beskjedne størrelsen
er Steinsvika altså den viktigste fuglelokaliteten i
Tyrifjorden-området. Om denne økologisk betydningsfulle delen av våtmarkssystemet skal forvaltes
av to offentlige etater i framtiden vil DN – og deretter MD – ta endelig stilling til mot slutten av den
mangeårige verneplanprosessen for Tyrifjorden.

I Fylkesmannen i Buskeruds (2011) tilrådning til
DN i anledning verneplanen for Tyrifjorden er det
foreslått at våtmarkslokaliteten Steinsvika deles i
to forvaltningsområder – et naturreservat som kun
omfatter vannareal og et område innenfor (nord
for) vannkanten som utgjør en del av Steinssletta
kulturlandskapsområde. I vurderingen er det lagt
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avdeling, Seksjon for hydroinformatikk i Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt
data knyttet til vannstanden i Tyrifjorden. Førsteamanuensis Margit Harsson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo
og cand. real. Bjørn Geirr Harsson – begge sentrale
lokalhistorikere i Hole – har bidratt med litteratur og
kommentarer knyttet til navnebruk og Steinsvikas
historie. Prosjektkoordinator på botanikk i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) Even
Woldstad Hanssen og forsker i Norsk institutt for
vannforskning (NIVA) Marit Mjelde har gitt fagopplysninger om vegetasjonen i Steinsvika og Steinsfjorden – og cand. scient. Ulf Egil Ullring i Økologihjelpen har sørget for informasjon om litteratur
knyttet til beiting og naturforvaltning. Innen NOFs
lokallag i Hole og Ringerike har en rekke verdifulle
kommentarer og innspill kommet fra Bjørn Harald
Larsen og Kendt Myrmo. Takk til Siri Berrefjord for
digitalfotografering av forsideillustrasjonen. Yngve
Kvebæk har satt sammen tekst og figurer til den
ferdigstilte oppdragsrapporten.

En rekke personer har bidratt med opplysninger og
assistanse i tilknytning til dette prosjektoppdraget.
En spesiell takk går til grunneiere i Steinsvikaområdet som har gitt verdifull informasjon om bl.a.
historikk, skjøtsel og stedsnavn – i første rekke Jan
Fredrik Hornemann (Stein), Helge Bihli (Nordigarden Hårum og Østigarden Hårum) og Harald A.
Hurum (Høgstua Hurum). Harald Fuglerud (Lore
Søndre), Arild Hungerholdt (Hungerholt) og Martin
Bjerke Sexe (Ner-Nigarden Hårum) har også bidratt
med betydningsfulle kommentarer. Hos Fylkes
mannen i Buskerud har den jevnlige kontakten med
rådgiver Åsmund Tysse i Miljøvernavdelingen vært
viktig, og rådgiver Alfred de Haas har velvilligst
utformet kartet til rapporten. Plankonsulent Hilde
Bendz i Hole kommune har bidratt med ulike faktaopplysninger om forvaltningen av Steinsfjorden-området. Viktig informasjon om vannshowet til Lions
Club Ringerike på 1960-tallet har kommet fra Sven
Sved, og seksjonssjef Svein Taksdal i Hydrologisk
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