
NOF. Avd- Sør-Salten Lokallag ønsker å komme med med følgende 
innspill i forbindelse med planlagt etablering av oppdrettslokalitet 
Fugløya . 
 
 
Lundefugl på Fugløya.  
Lundefuglen er på nasjonal rødliste for truede arter i Norge 
(VU=sårbar), og ved telling i 2002 ble hekkebestanden på Fugløy 
beregnet å være ca. 10 000 par. Denne kolonien er den eneste nær 
fastlandskysten mellom Lovund og Lofoten. 
 
Ved lundefuglkolonien på Røst/Hernyken har det ikke vært registrert 
vellykket hekking siden 2006, og bestanden I 2014 var den laveste 
registrerte siden tellingen startet I 1979 og er i jevn nedgang.   
 
NOF, avd Sør-Salten er ikke kjent med at det har vært foretatt 
telling/oppfølging av lundefuglkolonien på Fugløy senere år, så vi vet 
ikke hvordan bestandsutviklingen har vært siden telling I 2002. 
Ettersom denne kolonien ligger rett inn fra koloniene på Røst som har 
store problemer er det overveiende sannsynlig at også kolonien på 
Fugløya sliter. 
 
Planlagt lokalisering av torskeoppdrettsanlegget ligger like ved 
yttergrensen av sjøarealet til Fugløya Naturreservat. Havområdet 
utenfor naturreservatgrensen, og bukta innenfor benyttes av lunden 
som hvileplass i forbindelse med mating og tilsyn av unger i lundeura i 
perioden april – august/september. Andre sjøarealer rundt Fugløya 
brukes i mindre grad av lundene. Havområdet er også det første 
sjøarealet lundeungene kommer i kontakt med når de forlater 
hekkeområdet på seinsommeren.  
 
Konklusjon:  
NOF, avd. Sør-Salten lokallag vil fraråde etablering av oppdrettsanlegg 
i dette området da tap av areal og permanent menneskelig aktivitet i 
området kan få katastrofale følger for lundkolonien – en art som 
allerede er en svært presset og  i sterk nedgang i regionen. Vi anbefaler 
at oppfølging av telling/kartlegging av bestanden på Fugløy foretas, og 
at det utføres en grundig konsekvensutredning før vedtak fattes i saken. 
Det bør vektlegges å kartlegge og identifisere arealbruken til lundene i 
lys av det planlagte anlegget. 
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