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Innledning 
Kartlegging av fuglefaunaen i og ved Kvesjøen ble bestilt av Seem og Glømmen Eiendom AS 

via Trønderplan. Kartleggingen er et ledd i forbindelse med regulering av et nytt område for 

fritidsbebyggelse i Lierne. Det planlagte reguleringsområde for fritidsboliger ligger nord og 

øst for Kvesjøen. Formålet med kartleggingen var å få mer innsikt over hvilke fuglearter som 

benytter området i og langs Kvesjøen i forbindelse med rasting under vårtrekket (Figur 1), og 

hvilke arter som benytter det planlagte området for fritidsbebyggelse som hekkeplass. 

Børje Cato Moen har utført feltundersøkelsene, og Tom Roger Østerås har stått for 

billedmaterialet. Vi har i felleskap planlagt kartleggingen og utarbeidet denne rapporten.  

 

Figur 1: Rødstilk er en av vadefuglene som opptrer regelmessig ved Kvesjøen (Arkivfoto). 

 
 
 
Juli, 2020 
Børje Cato Moen       Tom Roger Østerås 

 
 
Framsidebilde: Sædgås av underarten A. f. fabalis raster årlig ved Kvesjøen. (Arkivfoto). 
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Metode 
Kartleggingen av fuglefaunaen ble gjennomført i to faser. Første fase besto i å registrere fugl 

i og rundt Kvesjøen som benytter området som rasteplass i forbindelse med vårtrekket til 

hekkeplasser. Andre fase besto i å kartlegge hekkende fugl i og ved det planlagte området for 

fritidsbebyggelse. Historiske data over fuglearter som er registrert i og ved Kvesjøen er 

omfattende og er hentet fra www.artsobservasjoner.no (Vedlegg 1). Noen få arter kan være 

skjermet og vil derfor ikke komme til syne for offentligheten. Listen er derfor ikke 

uttømmende.  

Rastende fugl 
Kartlegging av rastende fugl ble gjennomført i tidsrommet 7. til 25. mai fordelt over tre dager. 

Kartleggingen foregikk i hovedsak langs nordsiden av Kvesjøen. Observasjonene er registrert 

i www.artsobservasjoner.no.  

Hekkende fugl 
Anerkjent metodikk ble benyttet for å kartlegge hekkende fugl. Metoden består i å registrere 

antall par i området ved direkte observasjoner og-/eller syngende hanner. Samme metodikk 

blir benyttet nasjonalt i forbindelse med TOV-E (Terrestrisk overvåkning av fugl – ekstensiv). 

Metodikken består i å registrere alle arter innenfor en tidsramme på fem minutter for hvert 

punkt. For mer innføring av metodikk se:  

Program for terrestrisk naturovervåking. 2019. TOV‐Ekstensiv overvåking av hekkefugl. 

Metodehefte. Versjon 2.2n, 5. februar 2019. https://tov-

e.nina.no/Fugl/public/papirskjema/Metodemanual_TOV-E.pdf 

Avstanden mellom takseringspunktene var ca. 300 meter. Dette anses som gunstig i forhold 

til metodikken (Figur 2).  
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Figur 2: Punkttaksering ble gjennomført med 13 punkter fordelt over det planlagte området 

for fritidsbebyggelse. 

Registreringen av hekkende fugl ble gjennomført to ganger for å øke oppdagbarheten blant 

hekkende fugl i området. Punkttakseringen ble gjennomført i siste halvdel av juni med sju 

dagers mellomrom. Det høyeste antallet av arter gjennom de to registreringene ble benyttet 

i denne kartleggingen. For eksempel ved observering av én syngende hann ved punkt 1 ved 

første registrering og to syngende hanner ved siste registrering, ble endelig resultatet to 

syngende hanner (to hekkende par). I tillegg til punkttaksering var linjetaksering mellom 

punktene med på å øke oppdagbarheten av hekkende fugl.  
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Resultat 
Rastende fugl 
Setervika vest i Kvesjøen synes å være det viktigste rasteområde for fugler som er på vårtrekk 

til sine hekkeområder. Ved utløpet av Kvelielva åpner isen seg tidlig, og isråka blir en naturlig 

rasteplass for vannfugler. I tillegg til isråka ligger det kulturmark inntil Kvesjøen som delvis blir 

oversvømt under snøsmeltinga. I Setervika bidrar tilgangen til åpent vann og gode forhold for 

næringssøk, til et stort artsmangfold og et høyt antall rastende fugler (Vedlegg 2). Tilgangen 

til byttedyr i området bidrar ytterligere til at rovfuglene benytter området til næringssøk.  

Det planlagte området for fritidsbebyggelse består i hovedsak av ungskog, med unntak av 

Kvenntangen som består av gammelskog. Kartlegging av rastende fugl ble gjennomført langs 

strandsonen i det planlagte området for fritidsbebyggelse i mai måned og ga følgende 

resultat: 

Slåttmyrtangen 
Heilo   5 ind. 
Gransanger  1 ind. 
Gulspurv  NT 1 ind. 
Brunnakke  2 par 
Krikkand  7 par 
Steinskvett  2 par 
 
Kvemoen 
Gråtrost   52 ind. 
Bjørkefink  1 ind. 
Spurvehauk  1 ind. 
Siland   2 par 
Kanadagås  2 par 
Løvsanger  1 ind. 
 
Kvenntangen 
Strandsnipe  2 par 
Kvinand  3 hunner 
Smålom  sang/spill 
Gransanger  3 ind. 
Rødvingetrost  5 ind. 
 
Firsnortangen 
Fiskemåke  NT 2 ind. (Figur 3) 
Strandsnipe   1 par 
Smålom  sang/spill 
Svarthvitf.s.  1 hann 
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Møller   1 hann 
Gråfluesn.  1 ind. 
Trepiplerke  1 ind. 
Duetrost  1 ind. 
Måltrost  1 ind. 
Enkeltbekkasin spill 
Løvsanger  2 ind. 
 
Harrtangen 
Bokfink  2 ind. 
Dompap  1 ind. 
Kråke   1 ind. 
Gransanger  1 ind. 
Fuglekonge  1 ind. 
 
Kvesjørøysa 
Strandsnipe  1 par 
 
Nysetersanden 
Krikkand  1 par 
Gluttsnipe  1 ind. 
 
Musurvika 
Strandsnipe  1 ind. 
Bjørkefink  1 ind. 
 

 
 
Figur 3: Fiskemåke står på den Norske rødlista og forekommer regelmessig ved Kvesjøen 
(Arkivfoto). 
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Hekkende fugl 
I det planlagte området for fritidsbebyggelse var det totalt 125 par fordelt på 24 arter (Tabell 

1). Gulspurv (Figur 4) var blant disse og er registrert på den Norske rødlista. Artene var jevnt 

fordelt i det planlagte området for fritidsbebyggelse med tendens til størst artsmangfold i 

vestre del. 

 

 

Figur 4: Gulspurven er i hovedsak standfugl og kan finnes både ved kulturmark og i åpen        

skog (Arkivfoto). 
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     Tabell 1: Registrerte arter i hekketid i det planlagte området for fritidsbebyggelse ved Kvesjøen i Lierne kommune juni 2020. 
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Vurdering 

Området som er planlagt til fritidsbebyggelse synes ikke å være foretrukket som rasteplass i 

noen særlig grad under vårtrekket. For hekkende fugl er det i hovedsak spurvefugler som 

benytter seg av området, og tretåspetten som holder til i østre del av området anses som en 

nøkkelart i biotopen. Raubergfloen kan benyttes til næringssøk av rovfugler som har 

hekkeplass i nærheten, men dette ble ikke observert under kartleggingen.  

Metodikken og tidsrommet for kartleggingen som er benyttet er ikke gunstig for registrering 

av ugler. Ugler starter med sangaktivitet tidlig på året (mars måned), og vil derfor ikke bli 

registrert i denne kartleggingen. Slagugle kan være blant uglene som hekker i nærområdet, 

basert på kjent hekking ved Kvesjøen i 2015. 

Setervika vest i Kvesjøen peker seg ut som en god rasteplass for fugl, spesielt på vårtrekk. Det 

vil være fornuftig å vurdere om fritidsboliger ved Kvenntangen medfører økt motorisert 

ferdsel i området, noe som vil være forstyrrende for rastende fugl. 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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