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Krykkjene i Berlevåg 2020

Over flere tiår har dårligere 
næringstilgang ført til nedgang for 

de fleste av våre kystnære sjøfugler, 
men også økt predasjon bidrar 
negativt. Bestandene av gråmåker og 
sildemåker går nedover, men det er 
spesielt for krykkja hvor nedgangen 
er størst. På Finnmarkskysten har 
fuglene med viten og vilje forlatt 
fuglefjella i nærheten for en bedre 
tilværelse i blant annet Berlevåg. En 
viktig årsak til denne migrasjonen av 
krykkjer er sannsynligvis at antallet 
havørner som holdt til ved fuglefjellet 
ble for mye for dem. Tidligere store 
fuglefjell har i løpet av de siste 10-20 
årene nesten mistet hele bestanden 
av hekkende krykkje fordi havørnene 
tar voksne fugler på reiret, i lufta og 

unger i reiret. Ravn benytter seg av 
kaoset som ørnene lager og deltar 
med å ta egg og unger. Til slutt blir 
belastningen for stor for kolonien og 
de må finne et tryggere sted å være. 
Valget falt blant annet på Berlevåg. 
Menneskelig aktivitet holder havørna 
unna og bygninger gir potensielle 
hekkemuligheter. Dette skjer ikke 
bare i Berlevåg, men stadig flere 
steder langs kysten. Når slikt skjer 
skaper dette et problem for byen. I 
hekketida er fuglene fredet og de må 
få være i fred. Utenfor hekkesesongen 
kan man gjøre bygningsmassen 
mindre attraktiv, og det har man 
begynt å gjøre, men det er en stor 
jobb å klare å gjøre hele byen 
utilgjengelig. 

av Bjørn Frantzen, NIBIO

14. juli 2020 ble alle reirene i 
Berlevåg by talt opp. Av 327 reir 
fordelt på 17 bygninger, hadde kun 
30 unger i reirene. Ungene var fra ca. 
en uke gamle til nesten flyvedyktige. 
Reirene var plassert lavt og høyt på 
alle mulige utspring og innsmett. De 
fleste er på loddrette vegger, men 
en del også på skråtak. Fra den lave 
hekkesuksessen ser man at det ikke 
er mange «sikre» reirplasser, men at 
næringsforholdene i havet også må ha 
vært dårlige dette året. Med lite mat 
er det høyere dødelighet for ungene 
og de voksne investerer også lite i 
reirforsvar.

Videre her gjør vi en gjennomgang av 
bygningsmassen der fuglene hekket.

Foto: Bjørn Frantzen
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Storgata 24 - Dette huset hadde 
den beste hekkesuksessen blant alle 
bygninger i Berlevåg. Grunnen var at 
de få reirene lå veldig inneklemt og 
beskyttet. Av totalt 12 reir var det 9 
store unger i reirene.

Berlevåg kongekrabbe har mange 
reir i nedre kant av vinduene, men 
ikke et eneste reir har unger. Reirene 
har ingen beskyttelse ovenfra. Mange 
reir blir plassert veldig lavt slik at 
katt og hund lett kommer til. Andre 
plasseres på lagrede fiskeredskaper 
og annet utstyr. Ingen av disse 
reirene hadde unger. Mange av disse 
plasseringene kan kalles desperate 
forsøk som har liten sjanse for å 
lykkes. Store utvendige vifter på flere 
av fabrikkene lokker krykkjer til å 
hekke på taket av disse. Viftene skites 
fullstendig ned og få unger kommer 
fram her.

Huset i Samfunnsgata 13 har 
12 reir og hadde 7 unger ved vårt 
besøk selv om alle reirene ligger 
eksponert. Kan ikke forklare hvorfor 
en del av disse reirene ikke ble 
røvet. Lenger oppe i samme gate 
ligger Samfunnsgata 20 med 8 reir 
hvor ingen har unger i reiret som vi 
kunne se. Samfunnshuset har 4 reir 
og flere «nybegynner» reir, der par 
sitter sammen på litt reirmateriale. 
En kan undre seg over at krykkjene 
velger å bygge på så usle steder.

Fjørtoftbruket ligger isolert til 
ytterst på nordsiden av bukta. 
Heissjakta har mange reir på 
reisverket på utsiden, men lav 
hekkesuksess. Antar at dette skyldes 
at reirene ligger åpent. Dersom 
man bygger tak under lista over 
reirplassen som strekker seg 15 cm 
ut fra lista er det en mulighet for økt 
hekkesuksess. Dette ses tydelig på 
«hvitt hus uten navn» hvor de fleste 
fuglene som hekker trangt får fram 
unger. Dersom man kan tilrettelegge 
for hekking på heissjakta på 
Fjørtoftbruket, er det grunn til å tro 
at mange krykkjer kan få fram unger 
her. Bygget ligger i utkant av byen og 
en fuglekoloni her forstyrrer ikke slik 
som hekkingen i sentrum. På hvert 
nivå av sjakta er det plass til 8 reir. 
Tak kan legges på hyller i 13 etasjer 
som gir rundt 100 reirplasser.

Ett hvit hus "uten navn" hadde den beste hekkesuksessen i Berlevåg i 2020. Her vardet 
12 reir, hvorav 9 hadde totalt 14 unger. Foto: Bjørn Frantzen.

Heissjakta på Fjørtoftbruket innehar det største antallet med krykkjereir i Berlevåg 
med totalt 44 reir. Hekkesuksessen her er likevel lav, hvor kun 4 reir hadde unger i 
2020. Foto: Bjørn Frantzen.
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Lerøy har et moderne bygg med rene 
flater i metall med få muligheter for 
reirbygging. I en krok av fabrikken 
er det rørledninger og noen utspring 
som gir muligheter og da blir det 
straks noen reir.

Storgata 10 og Storgata 14 (Villa 
Borealis) har henholdsvis 27 og 3 
krykkjereir på skråtaket på sjøsiden. 
Ingen av reirene har fått fram unger. 
Ravn går fra reir til reir og tar eggene. 
Den mye større ravnen dytter krykkja 
av reiret dersom hun ikke flyr av 
frivillig. 7. juni så jeg en ravn plukke 
egg fra reirene på taket til Storgata 
10. Krykkjene hadde ingen ting å 
stille opp med (bilde til høyre) for å 
hindre ravnen i å ta egg. Hekkeforsøk 
på andre tak i Berlevåg finnes på 3-4 
andre hus, Villa Borealis og på "rød y" 
og Nottørka.

Krykkjehotellet som ble bygget 
for sesongen 2020 har ingen reir. 
Både plassering og utforming kan 
diskuteres. Krykkjene hekker der 
folk bor og arbeider, sannsynligvis 
for at dette gir god beskyttelse 
mot havørna, men ikke mot ravn 
som ikke bryr om at folk beveger 
seg ganske nær krykkjereirene. 
Plasseringa utenfor bebyggelsen gir 
ingen beskyttelse. Krykkjehotellet 
ligger ytterst mot havet på vestsiden 
av bukta. Krykkjehotellet er formet 
som et skråtak av to vegger med 
langsgående hekkebrett uten bakvegg 
og dermed uten beskyttelse mot 
vind. Det var knapt fugleskit synlig på 
konstruksjonen ved vårt besøk.

HVORDAN HINDRE KRYKKJA Å 
BYGGE REIR?
Flere bygninger har laget hindre 
slik at krykkjene ikke kan bygge reir 
på huset. Det meste som er laget 
fungerer.

På huset Hydraulikk Finnmark AS 
har to konstruksjoner i aluminium 
fått sveiset små spyd loddrett tett i 
tett på øvre del. Ingen krykkjer har 
prøvd seg her. Hos Lerøy har man 
montert mange ståltråder som står 
loddrett på lampa for å hindre fugler 
å lande der. Ei krykkje har et reir 
med to unger på ei slik lampe. Reiret 
har fått et godt feste og ståltrådene 

Ravnen henter seg krykkje-egg i Storgata 10. Foto: Bjørn Frantzen.

Krykkjehotellet i Berlevåg var ingen umiddelbar suksess. Uten bakvegg eller 
overheng er "fiskehjell" ikke attraktivt som hekkeplass for krykkjer. Hanne Margrethe 
Ingebrigtsen i forkant viser størrelsen på byggverket. Foto: Bjørn Frantzen.
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funger slik at en predator ikke kan 
lande ved reiret. Fungerer ikke 
etter intensjonen. Noen vinduer har 
påmontert tråder vannrett over nedre 
vannbrett med plaststrimler festet til. 
Det fungerer så godt at flere huseiere 
vil montere slikt til 2021-sesongen 
(rådmannen pm). Også bare 
plastbiter festet i både øvre og nedre 
del av vindu ser ut til å fungere.

Neptun pub har hatt mange reir på 
taket i tidligere hekkesesonger. Nå er 
det montert et rutenett av tråd over 
hele taket og ingen krykkjer hekker 
her lengre. 

Et glatt stykke metall settes skrått 
over vannbordet. Ingen fugler hekker 
der. Samme teknikk brukes på hotell 
Tulipan i Pyramiden, Svalbard.

KRYKKJEKOLONI PÅ 
INDUSTRIBYGG?

Siden fuglene er så bestemte på å 
bli innbyggere i Berlevåg, kan det 
kanskje være en tanke å positivt lete 
etter veggarealer som kan settes 
av til krykkjekolonier. Å hindre 
fuglene fra å hekke på eneboliger 
lar seg gjøre. Det har både bruk 
av streng/plast og montering av 
glatte metallplater på skrå på 
vannbrettet vist. Hva med å vurdere 
å lage et system for økonomisk 
kompensasjon for tilrettelegging av 
krykkjehekking på industribygg? 
Finn en fabrikk som er villig til å 
tilrettelegge for en testkoloni på 
50 reir hvor det tilrettelegges for 
trangboddhet. Her  tilrettelegging på 
Fjørtoftbruket kanskje den aller beste 
"prøvekaninen". 

Fenomenet med hekkende måker i 
byer øker og det vil tvinge seg fram at 
man på den ene siden klarer å hindre 
hekking, mens man må få etablert 
offentlig økonomisk kompensasjon 
for de som er villige til å gi krykkjene 
en hekkeplass. Lykkes man med en 
slik strategi, kan dette gi byen en 
attraksjon som besøkende vil synes 
er spennende, mens innbyggerne 
motvillig lever med det til det har 
pågått så lenge at det ikke bare blir 
allment akseptert, men har blitt en 
naturlig og verdifull del av nærmiljøet Kartet gir en oversikt over bygningene i Berlevåg som hadde krykkjereir i 2020. Farge 

angir mengde reir. Totalt ble det talt 327 reir, hvorav 34 fikk fram unger.

Neptun pub har montert tråder og tau over taket for aktivt å forhindre krykkje å bygge i 
reir der. Foto: Bjørn Frantzen.
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Samfunnshuset 4 0 0 4

Samfunnsgata 20 (Grønt hus) 8
Nordvegg 5 0
Sørvegg 3 0

Samfunnsgata 13 (gult hus) 12
Vestvegg 7 2 4
Ingangspart øst 5 2 3

Berlevåg kongekrabbe 76
Østvegg 9 0
Sørvegg 3 0
Vestvegg 8 0
Nordvegg 56 0

Berlevåg AS 6
Nordvegg 1
Østvegg 5 3 3

Villa Borealis 3
Østre tak 3 0 0

Storgata 10 27
Tak sør 27 0 0

Fjørtoftbruket
Grått hus, mur og tre 58
Østvegg mot kaia 1 0
Sørvegg 13 0
Heisjakt
Sørvegg 20 0
Østvegg  24 4 5
Lite hvitt hus 17
Sørvegg 7 0
Østvegg 3 0
Nordvegg 7 0
Stort hvitt hus 6
Vestvegg 6 0

Nottørke 12
Hvitt hus
Nordvegg 1 0
Østvegg 4 0
Tak øst 1 0
Tørka mot havna 6 0

Berlevåg fiskemottak 3
Hvitt hus sjøside 0 0
Hvitt hus bak
Nordvegg 2 0
Østvegg 1 0

Storgata 24 24
Nordvegg 12 1 2
Østvegg 12 9 14

Berle-Fisk AS 23
Nordvegg 22 7 10
Østvegg 1

Lerøy 23
Sørvegg 5
Nordvegg 2 1 2
Østvegg 3 2 2
Sørlig bygg
Østvegg 13 3 4

Rødt tilbygg vest 19 0 19
Pakkhus hvitt tak N 6 0 6

Totalt 327 34 49 327

Antall 
reir

Reir med 
unger

Antall 
unger

Totalt antall 
reir på huset

Tabell 1. Oversikt over krykkjereir med innhold i 
Berlevåg i 2020.

Tau og plastrstrimler i vinduskarmen holder krykkjene borte, men det ser 
kanskje ikke så fint ut. Foto: Bjørn Franzen.

Ei skråmontert metallplate monter på vannbrett over og under vinduet hin-
drer krykkja effektivt fra å få feste til reirmaterialer. Skitmerker på veggen 
viser at krykkjene har hatt reir her tidligere, men ikke i 2020. Foto: Bjørn 
Franzen.

Det er vanlig å finne krykkjereir på toppen av lamper. Ei matte med stål-
trådbiter stikkende opp er festet med plaststrips på toppen av ei utelampe. 
Dette fungerte delvis. Dersom krykkja fikk plassert nok reirmateriale ble 
dette en reirplass som hindret predatorer å lande ved siden av. En trang 
men trygg hekkeplass for familien. Foto: Bjørn Franzen.


