
Høringssvar på Hammerfest kommunes «kommuneplan-arealdel» for 

BRU202 Kråkeberget. Foreslått planstatus; Råstoffutvinning, med 

masseuttak.  

Henviser til kommunens planforslag for Kråkeberget med kart på side 28, i vedlegg 8 
«konsekvensutredninger for enkeltområder» 
(http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5406/20170003/Dokumenter/Vedlegg%208%20-
%20Konsekvensutredning%20av%20enkeltomr%C3%A5der.pdf)  

Slik dette planforslaget er tegnet inn og beskrevet, vil det utslette en aktiv jaktfalklokalitet med 
minst to reirplasser, noe jeg er sterkt kritisk til. Og krever at kommunen i sine planer tar 
hensyn til sårbare arter med strenge krav til yngle og hekkelokaliteter. 

Jaktfalk -  

I Norsk Rødliste for arter (https://artsdatabanken.no/rodliste2015/sok?Query=jaktfalk&x=8&y=11) er 
jaktfalken kategorisert som NT (nær truet). Rødlista beskriver videre kriteriet D1, som beskriver arter 
med svært liten populasjon, svært begrenset forekomstareal eller få lokaliteter.  

Videre beskriver rødlista artens foretrukne naturtype, som er fjell. Påvirkningsfaktorer for arten er 
spesielt menneskelig forstyrrelser, som støy, ferdsel og habitatødeleggelse. 

Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I tillegg 
bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en 
kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på rødlista. Felles for rødlista arter er at 
de trenger vern og/eller andre tiltak, skal vi unngå at de dør ut.  

Jaktfalklokaliteten ved Birjavika /Kråkeberget har vært aktiv i flere tiår, og med god hekkesuksess.  
Det ene reiret ligger innenfor det skraverte området på kartet BRU202 Kråkeberget. Det andre reiret er 
synlig fra fv889 og ligger 150 -200 meter utenfor det skraverte området. Men med direkte innsyn til 
det planlagte masseuttaket.  

Jaktfalken benytter minst to, muligens flere reirplasser innenfor hekkelokaliteten, og bytter litt mellom 
plassene fra år til år.  

Jaktfalken stiller store krav til hekkelokaliteter og det er ikke mange andre plasser langs Revsbotn eller 
vestsiden av Porsangerhalvøya som tilfredsstiller artens krav til hekkelokalitet. På Porsangerhalvøya 
som helhet er det ett par andre plasser jaktfalken ses, men det er kun her ved Kråkeberget/Birjavika jeg 
har sett den hekke de siste ti årene.  

En av konsekvensene ved å realisere masseuttaket her er at jaktfalklokaliteten forsvinner, mest 
sannsynlig for all framtid. Med tap av en karakterart og reduksjon i artsmangfoldet som resultat.  

Kråkeberget og Birjavika er spesielt godt egnet som rovfugllokalitet med bratte sandsteinsformasjoner, 
enkeltstående «staur/stabber» og bratte fjellskrenter med flere egnede reirplasser. Området er også en 
svært rik fuglebiotop, og arter som fjellrype ses her gjennom store deler av året. Svarttrost, ringtrost, 
blåstrupe, heipiplerke og steinskvett observeres også i spill, sang eller med unger i området årlig. 
Jaktfalkparet som er aktiv i lokaliteten pr dags dato er stasjonær, og kan ses sporadisk i og rundt 
lokaliteten gjennom hele året. Fra mars og utover våren og sommeren ses og høres fuglene i 
lokaliteten jevnlig.  



Den tre fire kilometer lange strekningen mellom Selkop og kommunegrensa til Måsøy langs fv889 må 
ses på som en helhetlig rovfuglbiotop. Og her påtreffes også flere andre rovfuglarter som dvergfalk, 
fjellvåk, konge-og havørn. Dvergfalk og fjellvåk hekker innenfor dette området. De andre artene er 
innom på næringssøk eller trekk. Jeg vil påstå at området har en høy rovfugl tetthet og har dermed en 
verdi i seg selv, og som en ekstra attraksjon på turistveien til Havøysund. I 2014 hekket også et 
vandrefalkpar i området (reirplass ukjent) men to årsunger dukket opp i området på sommeren.  

Andre rødlistede arter som benytter området er blant annet Teist, som hekker i ura langs fjorden på 
dette stedet. Oter er en annen rødlistet art som også bruker planområdet aktivt, enten som 
gjennomfartsvei på tur opp mot fjellet (følger dalen) eller til hilokaliteter, som heller ikke er kartlagt!  

 

Jeg er svært bekymret for jaktfalklokaliteten ved etablering av masseuttak i 
Birjavika/Kråkeberget ( BRU 202).  

Og foreslår dette masseuttaket flyttet til et sted der det ikke gjør så stor skade på en sårbar fuglefauna. 
Eller der det ikke ødelegger de spesielle geologiske formasjonene i sandstein som er formet her, og 
som gjør starten av turen langs nasjonal turistvei til Havøysund til en rik naturopplevelse i seg selv. I 
brosjyren for nasjonal turistvei trekkes det da også fram den spesielle geologien og steinformasjonene 
langs ruta mellom Kokelv og Havøysund.  

Kommunen bør heller legge til rette for turistsatsing langs den nasjonale turistveien, men særlig fokus 
på økoturisme.  

Jeg krever at Kommunen gjør en skikkelig konsekvensutredning, og at kompetente fagfolk 
kartlegger området for fredede og rødlistede arter. Ved en eventuell etablering av masseuttak her vil en 
av de siste godt egnede jaktfalklokalitetene i hele området forsvinne.  

Jeg stiller også spørsmål ved etableringen av hele masseuttaket, da vi i Hammerfest kommune har 
flere masseuttak bland annet i Repparfjord. I nabokommunen Porsanger er det også ett masseuttak på 
Veidnes ved Kistrand, ca 4 mil fra Kokelv. Det er i Kokelv kun en entreprenør som kan nyttiggjøre 
seg av et slikt masseuttak pr dags dato. Denne entreprenøren har signalisert flytting av hele eller deler 
av driften til Olderfjord i Porsanger Kommune, og vil da ha nærhet til andre mer egnede masseuttak. 

Det er i planbeskrivelsen beskrevet uttak og bearbeiding av bergmasser for bruk i Kokelv 
/Måsøyområdet. Å sette av et areal på 73daa for bruk i Kokelvområdet mener jeg er urealistisk, og 
unødvendig. For Måsøys vedkommende har de flere store masseuttak som har vært brukt under 
byggingen av fv889. Og disse ligger også nærmere Havøysund som man må anta å være 
kundegrunnlaget for en entreprenør i området.  

Kommunen og statlige myndigheter har gitt Nussir tillatelse til gruvedrift i Repparfjord. Her har 
Nussir tillatelse til tre landdeponi for gråberg. Det er beregnet å måtte fjerne minst 400 000 tonn 
gråberg i adkomstfasen for gruveetableringa, og rundt 300 000 tonn årlig under drift. Dette alene bør 
dekke entreprenørenes behov for stein/grus i lang tid.  

Det vil være svært uheldig å ødelegge en aktiv jaktfalklokalitet som er brukt i mange tiår, for å ta ut 
masse. Når det under en times kjøring unna vil bli frigjort store mengder gråberg og løsmasser. En av 
momentene i driftsplanene til Nussir er også salg av gråberg. På den måten vil det være både 
uakseptabelt og uetisk å etablere ett nytt masseuttak av denne størrelsen bare noen mil unna.  
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