
 





Vest-Nordiske sjøfugler i et 
presset havmiljø 
Hva er status for sjøfuglbestandene i Norden?  
Hvilke påvirkningsfaktorer truer?  
Hvilke tiltak kan settes inn? 
 

 

 

Rapport fra en nordisk workshop 
Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TemaNord 2008:573  



 
 
 

Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø 
Rapport fra en nordisk workshop  
Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007 
 
TemaNord 2008:573  
© Nordisk Ministerråd, København 2008 

ISBN 978-92-893-1732-0 

Trykk: Ekspressen Tryk & Kopicenter 
Foto: Morten Ekker, Direktoratet for naturforvaltning  

Opplag: 200 
 
Trykt på miljøvennlig papir som oppfyller kravene i den nordiske miljøsvanemerkeordning. 
Publikasjonen kan bestilles på www.norden.org/order. Flere publikasjoner på 
www.norden.org/publikationer 
 
Printed in Denmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd 
Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 
1255 Copenhagen K 1255 Copenhagen K 
Telefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400  
Fax (+45) 3396 0202 Fax (+45) 3311 1870 
 

www.norden.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nordiske samarbeidet 

Det nordiske samarbeid er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grøn-
land og Åland.  

Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i 
det europeiske og internasjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et sterkt Norden i et 
sterkt Europa.  

Det nordiske samarbeid ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. 
Felles verdier landene imellom er med til å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative 
og konkurransekraftige regioner.  
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Forord 

Den foreliggende rapporten oppsummerer en nordisk workshop arrangert 
på Færøyene 26–29 september 2007. Workshopen var et resultat av en 
oppfordring som møtet mellom de nordiske naturvernorganisasjonene stilet 
til den norske miljøvernministern i 2006. Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) ble utfordret til løse oppdraget i tråd med miljøvernministermøtets 
vedtak av 1. november 2006 (jf. vedlegg III), og fikk vinteren 2007 stilt 
midler til disposisjon fra NFK-gruppen under Nordisk Ministerråd for å 
arrangere en tematisk workshop om sjøfugl og de bekymringer som råder 
med hensyn til bestandenes utvikling i det vestnordiske området. 

I henhold til føringene fra bl.a. ministermøtet ble altså geografisk fo-
kus lagt på det vestnordiske området. Dette er definert som kyst og ha-
vområdene innenfor følgende del av Nordøst-Atlanteren: Barentshavet, 
Norskehavet, Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og det som kalles Grøn-
landshavet, og inkluderer primært Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, 
Island og Grønland. Det ble fra starten samarbeidet med de nordiske 
lands delegater i CAFFs sjøfuglgruppe (CBird). I forbindelse med CBird 
XIII i Stockholm 2007 ble rammene  for workshopen utformet. Det ble 
konkludert med at workshopformen med et begrenset antall deltakere var 
hensiktsmessig, og at nasjonal status så langt som mulig skulle beskrives 
på standardisert måte i forkant. 

 

 
 
Færøyene har rike sjøfuglforekomster og lange tradisjoner knyttet til sjø-
fuglene, og har i de senere år opplevd kraftig tilbakegang i flere sjøfugl-
bestander. Færøyene ble av den grunn valgt til åsted for workshopen. 
Fiskerilaboratoriet ved Bergur Olsen har vært  en viktig brikke for å få 
arrangementet i havn på en god måte. 
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DN valgte å gjøre et «nytt grep» gjennom å vektlegge informa-
sjon/formidling spesielt. Vi tror dette var nyttig for alle parter og resulta-
tene fra workshopen fikk bred mediadekning, blant annet på bakgrunn av 
en pressemeldingen sendt ut 8. oktober 2007. 

Rapporten beskriver status for sjøfuglene i Vest-Norden. Situasjonen 
for sjøfuglbestandene i dette området har gjennom flere år vært til dels 
alarmerende. I flere kolonier både i Nordsjøen og i de sørlige delene av 
Norskehavet har flere fiskespisende arter mislyktes fullstendig med hek-
kesesongen. Mange bestander har gått tilbake de siste årene. Dette skaper 
bekymring – på flere nivåer; sjøfuglene er gode indikatorer for endringer 
i havmiljøet og slike data er derfor et dårlig varsel.  

I rapporten beskrives også de antatte hovedmekanismene bak den ne-
gative utviklingen.  

Til sist oppsummeres de mest sentrale påvirkningsfaktorene for sjø-
fuglene i dette området, og sentrale utfordringer og mulige tiltak som kan 
avbøte/forbedre status skisseres.  

Rapporten er satt sammen i DN, av en arbeidsgruppe bestående av Jo 
Anders Auran, Tore Høyland og Morten Ekker. Manuskriptet har vært 
sirkulert til alle deltakere for kommentarer. 

Tilbakemeldingene fra deltakere og omgivelsene har vært gode etter 
workshopen. Vi håper nå at også rapporten blir godt mottatt og kan 
komme til nytte ved både nasjonale og flernasjonale anstrengelser for å 
bevare livskraftige bestander av sjøfuglene og vårt felles livsmiljø – kys-
ten og havet –  til glede for kommende generasjoner.  

DN takker for oppdraget og ønsker alle som har en rolle i å ta disse ut-
fordringene videre lykke til med arbeidet. 
 
 
 
Janne Sollie,    Morten Ekker 
Direktør   Prosjektleder 



 

Sammendrag 

Den nordiske workshopen på Færøyene 26.–29. september 2007 kom i 
stand på bakgrunn av drøftinger mellom Nordens miljøvernministre ved-
rørende bekymringen for sjøfuglene i Vest-Norden1. Workshopen samlet 
eksperter og fagfolk fra alle berørte land. Det ble arbeidet med tre hoved-
områder; status, årsaker og utfordringer/tiltak. 

Bestandssituasjon 

De siste fire år (2004–2007) er det registrert omfattende problemer for 
hekkende sjøfugler i de vestnordiske farvann, både i Nordsjøen og i de 
sørlige delene av Norskehavet. Dette har særlig kommet til uttrykk gjen-
nom dårlig hekkesuksess for fiskespisende arter. Flere ledd i næringskje-
den til sjøfugl i nordiske farvann synes å være slått ut. Dette har resultert i 
matmangel, som igjen har ført til at mange fugler har unnlatt å hekke eller 
gitt opp tidlig i hekkesesongen. Tallet på hekkende fugler er dramatisk 
redusert, og ungeproduksjonen har kollapset i mange områder.  

For sjøfugl er det normalt med årlige variasjoner i hekkesuksess. De 
endringene som nå observeres, er likevel av en slik karakter at det gir 
grunn til bekymring. 

Spesielt sjøfuglarter som henter mat langt til havs har hatt store prob-
lemer. Havhest Fulmarus glacialis, krykkje Rissa tridactyla, rødnebbter-
ne Sterna paradisaea, lomvi Uria aalge og lunde Fratercula arctica opp-
lever problemer i et stort område som strekker seg fra Island i vest, via 
Færøyene og Skottland til Norge i øst. På mange lokaliteter har disse 
artene mislyktes fullstendig med hekkingen.  

Urovekkende mange bestander har vært i klar tilbakegang over mange 
år, med kraftig reduksjon i kolonienes størrelse. I Norge har for eksempel 
lomvi opplevd en langvarig negativ utvikling de siste 50–60 år. Flere 
kolonier kan være på vei mot utryddelse. I hele det vestnordiske området 
er hekkebestandene av krykkje i kraftig tilbakegang. For mange land er 
tilbakegangen over 50 % i løpet av de siste 10–20 årene. Situasjonen 
ansees å være meget alvorlig for denne arten.  

For de mer kystbundne sjøfuglartene er utviklingen ikke like entydig 
negativ, og flere bestander er i framgang. 

                                                            

1 Vest-Norden er definert som Nordøst-Atlanteren: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen; Ska-
gerrak/Kattegatt og Grønlandshavet. 
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Årsaker til bestandsendringene 

Sjøfuglenes bestandsutvikling overvåkes årlig i mange områder i Vest-
Norden, men gode dataserier for deres reproduksjon, overlevelse og diett er 
bare unntaksvis samlet inn. Det er derfor ofte vanskelig å identifisere med 
stor sikkerhet årsakene til de antallsendringene overvåkingen avdekker.  

Siden problemene i stor grad har vært sammenfallende i tid, er det li-
kevel sannsynlig at det finnes en felles årsak som berører store deler av 
Vest-Norden. Fenomenets omfang og art tilsier dessuten at problemene i 
stor grad skyldes en forringelse av fuglenes næringsgrunnlag i hekketi-
den. Dette støttes blant annet av langtidsstudier på enkelte lokaliteter, 
spesielt i Skottland, som i større detalj belyser mekanismene for hvordan 
næringsgrunnlaget påvirker bestandenes hekkesuksess og utvikling. 

Ekspertgruppen valgte å sette opp en virkningshypotese som kan bidra 
til å forklare noen av de mest akutte problemene for vestnordiske sjø-
fugler. Den er først og fremst ment å være et nyttig arbeidsverktøy for å 
avdekke åpenbare effekter i kjølvannet av de store, klimainduserte øko-
systemendringene som skjer i Nordøst-Atlanteren.  

Hypotesen kopler utviklingen for sjøfugl med viktig kunnskap om 
andre biologiske komponenter og de oseanografiske drivkrefter som sy-
nes å være styrende økosystemfaktorer i disse farvannene.  

Ifølge hypotesen synes klimastyrte endringer i havet å være den 
grunnleggende forklaringen på den negative utviklingen mange sjøfugl-
bestander opplever. I tillegg til naturlige klimavariasjoner, kan også men-
neskeskapte klimaendringer spille inn.  

Disse endringene har påvirket flere nøkkelarter i det marine økosys-
temet. Av stor betydning er det faktum at det planktoniske krepsdyret 
raudåte Calanus finmarchicus nå opptrer lengre nord enn det gjorde for få 
år siden, mens arten er nærmest helt borte i sørlige deler av det vestnor-
diske området. Dette har blant annet rammet den fettrike stimfisken tobis 
Ammodytes spp. (sil) som er en svært viktig del av næringsgrunnlaget for 
flere fiskespisende sjøfuglarter, og som de siste årene har opplevd prob-
lemer, delvis også pga. overbeskatning. Når tilgangen på tobis reduseres, 
skaper det matmangel for fuglene. 

Utviklingen i sjøfuglbestandene er resultat av den samlede påvirk-
ningen fuglene er utsatt for. Påvirkningsfaktorene er mange og komplek-
se. Selv om en hovedutfordring synes å være mangelen på føde av god 
kvalitet i den perioden av året da næringsbehovet er mest kritisk, er ikke 
dette hele forklaringen. Andre påvirkningsfaktorer som bifangst av fugl i 
fiskeredskaper, oljeforurensning, arealbeslag, forstyrrelser, avfallsprob-
lematikk og introduserte rovdyr har også stor betydning, spesielt på lokalt 
nivå.  

Fordi klimascenariene er usikre, preges de samlede utfordringene for 
sjøfuglbestandene av uforutsigbarhet. I denne situasjonen er det derfor 
behov for systematisk overvåking og kunnskapsoppbygging, og mer enn 
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noen gang er det viktig å få kontroll over de andre faktorene som påvir-
ker sjøfuglene negativt.  

Utfordringer og tiltak 

I det følgende gis en kortfattet oppsummering av ekspertgruppens konk-
lusjoner knyttet til sentrale faktorer som påvirker sjøfugl negativt. Her 
blir det pekt på hvordan de ulike faktorene påvirker sjøfuglbestandene, og 
hvilke tiltak ekspertgruppen peker på som de viktigste for å motvirke den 
negative utviklingen.  

Fakta om de ulike påvirkningsfaktorene er beskrevet nærmere i rap-
portens kapittel 1 og 3, mens forslag til  tiltak er beskrevet i kapittel 3. 

 
• Klimaendringer 

Klimaendringene representerer en stor og svært kompleks utfordring 
med potensielt store direkte og indirekte konsekvenser for sjøfugl. 
Den største utfordringen vil sannsynligvis være endringer i sjøfugle-
nes næringsgrunnlag (tilgang på byttedyr).  
 
I en slik situasjon er det svært viktig at andre menneskeskapte på-
virkningsfaktorer ikke fører til en ytterligere belastning på sjøfugl-
bestandene. I siste instans er det summen av negativ påvirkning som 
gir utslag på bestandsutviklingen. Gjennom å redusere belastningen på 
andre områder, vil klimaeffektene i noen grad kunne kompenseres.  
 
Ekspertgruppens anbefaling: Alle samfunnssektorer må regelmessig 
evaluere sin egen rolle/påvirkning i det marine økosystemet, og an-
vende en «føre var»-tilnærming for å unngå at aktiviteter innen egen 
sektor forsterker klimaeffektene på sjøfuglbestandene.  

 
• Overbeskatning av næringsorganismer  

Økologiske konsekvenser av klimabaserte endringer i det marine 
økosystemet gir også endrede rammevilkår for fiskerinæringen. Sjø-
fuglene konkurrerer med fiskeriene om ulike marine organismer, 
deriblant fisk som tobis Ammodytes spp., lodde Mallotus villosus, 
øyepål Trisopterus esmarki, brisling Sprattus sprattus og sild Clupea 
harengus. Når svikt i næringstilgang er antatt å være en avgjørende 
årsak til problemene mange sjøfuglbestander i Vest-Norden opplever, 
blir konkurransen med fiskeriene enda viktigere.  
 
ICES bygger sine anbefalinger på bærekraftprinsipper og legger årlig 
fram sine kvoteforslag basert på oppdatert kunnskap. Dette represen-
terer et godt grunnlag for en økosystembasert fiskeriforvaltning som 
også må innarbeide hensyn til andre deler av økosystemet. 
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Ekspertgruppens anbefaling: Det er av stor viktighet at nasjonal og 
internasjonal forvaltning av kommersielt viktige fiskearter tar tilstrek-
kelig hensyn til fuglenes næringsbehov, og ikke bidrar til å forsterke 
presset på sjøfuglbestandene. «Egne fiskekvoter» for sjøfugl, eller 
spesialtilpassede reguleringer av fiskeriene i tid og rom, kan være 
nødvendige tiltak. Også i framveksten av nye næringer, bl.a. knyttet til 
kommersiell utnytting av arter på lavere trofisk nivå (krill, raudåte 
etc.), må det bygges inn forsvarlige sikkerhetsmarginer i forvaltningen 
som bidrar til at økosystemene ikke påføres skade. Aktiv oppfølging 
og etterlevelse av miljøsertifiseringsordninger for kommersielle 
fiskerier bør være et mål for fiskeriene i de nordiske farvann.  

 
• Oljeforurensning 

Oljesøl på havoverflaten kan forårsake omfattende dødelighet blant 
sjøfugl. Oljesøl kan være resultat av store uhell (ved bl.a. oljeproduk-
sjon og transport) eller kroniske søl bl.a. fra ulovlige utslipp, drifts-
utslipp etc. Ærfugl Somateria mollissima, alke Alca torda og lomvi er 
blant de artene som oftest blir rammet av oljesøl.  
 
Akutte situasjoner/ulykker blir automatisk kjent og som regel godt 
dokumentert, mens småskala og kronisk oljeforurensning, som også 
kan skyldes ulovlige utslipp, generelt er mindre kjent og får i liten 
grad oppmerksomhet fra publikum og media. Til tross for dette er 
kroniske søl antatt å medføre vesentlig større dødelighet blant sjøfugl 
enn de store «katastrofene» og det foreligger dokumentasjon fra 
kysten av New Foundland og Østersjøen om meget høy dødelighet 
som følge av kronisk søl (primært ulovlige utslipp fra skipstrafikk). 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Det er viktig å skjerpe fokuset på 
oljevernberedskap og sjøfugl i forbindelse med både skipsfart og 
oljeleting/utvinning. Både letevirksomhet, transport- og utskipings-
aktivitet bør begrenses i sårbare områder, og i perioder da sjøfuglene 
er ekstra sårbare. Høyere straffenivå for ulovlige utslipp kan virke 
preventivt. Ordninger og tilretteleggingen for mottak av spillolje i 
havner bør bli bedre. Dette er er tiltak som forutsetter koordinering 
over landegrensene. Løsninger knyttet til utfordringene vedrørende 
rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er også et tema som er egnet for 
nordisk samarbeid. 

 
• Miljøgifter 

Miljøgifter er en felles betegnelse på en lang rekke stoffer som er 
skadelige for miljøet. Miljøgifter kan være langtransportert inn i våre 
områder via luft- eller havstrømmer, eller de kan tilføres fra mer 
lokale kilder blant annet avrenning fra land. Miljøgiftene har gjerne 
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lang nedbrytningstid og akkumuleres i organismer og næringskjeder.  
 
I mange år har målinger av nivåer vært hovedfokus og det har vært 
begrenset forskningsinnsats på de biologiske effektene. Kompleksite-
ten med hensyn til bl.a. eksponering og kombinasjonseffekter av mil-
jøgifter gjør dette til et komplisert  tema å belyse.  
 
Gjennom bl.a. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program-
me) har det blitt satt fokus på miljøgifter i nordområdene, og det 
foreligger noen studier av effekter på sjøfugl (bl.a. polarmåke Larus 
hyperboreus og ismåke  Pagophila eburnea). Dette omfatter også 
studier som viser sammenheng mellom ulike skadeeffekter og 
kondisjon, et moment som vil kunne ha stor betydning i perioder med 
dårlig næringstilgang og påfølgende kondisjonssvikt hos sjøfugl.  
 
Ekspertgruppens anbefaling: Utfasing av bruk av miljøgifter, og ut-
slippsreduserende tiltak, må settes i verk. Det er også viktig at kunn-
skapsgrunnlaget mht. effekter av miljøgifter (enkeltvis og i kombina-
sjoner), og koplinger til andre stressfaktorer på individer og økosyste-
mer, utvikles videre. Dette er begge  områder som krever utstrakt 
internasjonalt samarbeid.   

 
• Jakt/fangst 

I alle de vestnordiske landene foregår det jakt/fangst av sjøfugl, eller 
høsting av egg. I deler av Vest-Norden finnes det kun i begrenset grad 
jakt/fangst-statistikk. Det er derfor vanskelig å si sikkert i hvilken grad 
jakt og fangst påvirker dynamikken hos de marine fuglebestandene 
våre. Studier indikerer imidlertid at jakt og fangst nær hekkekolonier 
kan være en hovedårsak til desimering av enkelte bestander, f.eks. av 
polarlomvi Uria lomvia på Vest-Grønland.  
 
Ekspertgruppens anbefaling: Jakt/fangst er en faktor som det er 
relativt lett å kontrollere. Når sjøfuglbestandene får problemer med å 
tilpasse seg på grunn av raske endringer i levevilkår (f.eks. klima-
endringer), er det viktig at dette blir tatt hensyn til i forvaltningen av 
jakt og fangst. Eventuelle innstramminger vil både kreve økt kontroll 
(oppsyn) og informasjonstiltak for å skape forståelse, særlig der 
jakt/fangst er en levende kulturtradisjon. 
 
Sjøfuglbestandene er internasjonale ressurser som opptrer over store 
arealer. «Sjøfuglressursene» som høstes i én region kan ha sine hekke-
områder i en annen. Det er derfor viktig å sikre god og internasjonalt 
samordnet jakt/fangst-statistikk som avdekker hvilke påvirkninger 
jakt/fangst representerer for bestandene, og sørge for bilateral/interna-
sjonal koordinering ved behov. 
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• Bifangst av fugl i fiskeredskaper 
Omfanget av og konsekvensene av bifangst (drukning) av sjøfugl i 
fiskeredskaper er i begrenset grad dokumentert. Likevel kan slik bi-
fangst i enkelte typer fiskerier representere et betydelig problem for 
noen arter og i noen områder. Bifangst av fugler i fiskeredskaper har 
også etiske perspektiver og er normalt uønsket. 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Fiskeindustrien bør utvikle og ta i bruk 
effektive avbøtende tiltak for å begrense slik bifangst til et minimum. 
For å dokumentere problematikken bedre bl.a. i forhold til omfang, 
geografisk utbredelse, redskapstyper etc., bør det iverksettes program-
mer som bidrar til tetting av grunnleggende kunnskapshull, samt tiltak 
i form av reguleringer og tekniske løsninger for å hindre uønsket 
bifangst av fugler. 

 
• Ferdsel/forstyrrelse 

Menneskelige forstyrrelser er mange steder et problem for sjøfugl 
/sjøfuglkolonier. Som gruppe er måker/terner oppfattet som de mest 
sårbare, ettersom hekkekoloniene ofte ligger på lave, tilgjengelige 
skjær eller i strandområder som besøkes av mennesker. I slike 
områder kan forstyrrelsene føre til at hekkefuglene forlater reirplassen 
i en periode og resultatet kan bli økt predasjon fra andre fugler/patte-
dyr, nedkjøling/overoppheting av egg/unger etc. Organiserte turer leg-
ges ofte til fuglefjell med toppskarv Phalacrocorax aristotelis, 
krykkje og alkefugler med potensielle og reelle effekter. 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Utarbeidelse av nasjonale og/eller felles 
nordiske opplegg for bærekraftig turisme i fugleområder (retnings-
linjer, «wise use»/opplæring, sertifisering av guider etc.), samt innfor-
masjon rettet mot publikum og reiselivsoperatører vil være viktige til-
tak for å redusere forstyrrelseseffekter. 
 
Generell ferdsel i kystsonen med bl.a. raske båter er et økende pro-
blem for sjøfugl i sårbare faser som hekking og fjærfelling. Dette pro-
blemet fordrer både informasjons- og kontrolltiltak.  
 
I takt med klimaendringene vil tidspunkt og varighet for hekkeperio-
den kunne endres. Dette er delvis dokumentert allerede, bl.a. på Ska-
gerrakkysten. I vernede områder med «smale»/statiske ferdselsregul-
eringer knyttet til hekkende sjøfugl, kan slike fenologiske endringer 
(tilpasninger) medføre at hensikten med vernet går tapt ved at «lovlig» 
ferdsel i sårbare faser påvirker fuglenes reproduksjon negativt. Utvik-
ling av dynamiske verneregimer relatert til bl.a. klima i endring, kan 
avbøte denne utfordringen.  
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• Introduserte arter 
«Nye» predatorer er en stor utfordring i en rekke sjøfuglområder. Det 
er et økende problem at stedegne rovdyr som rødrev Vulpes vulpes, 
mår Martes martes og røyskatt Mustela erminea  slipper til, for 
eksempel når øyer knyttes til fastlandet gjennom tunneler og broer.  
 
Mink Mustela vison er et stort problem flere steder i Norden. Bl.a. har 
tekniske installasjoner bidratt til at arten er spredt til mange øyer der 
forekomstene av sjøfugl tidligere var beskyttet. På Færøyene har rotter 
utryddet havsvalen Hydrobates pelagicus på flere øyer, mens det på 
Hebridene er dokumentert at introduserte pinnsvin Erinaceus 
europaeus spiser fugleegg i stor skala (opptil 60 % predasjon). Hunder 
og katter kan også gjøre vesentlig skade lokalt. 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Det er viktig å forebygge/hindre 
spredning av introduserte predatorer til beskyttede sjøfuglkolonier. 
Når slik spredning skjer, bør det settes i verk tiltak for å fjerne 
predatorene. 

 
• Arealbruk 

Arealene i strand- og kystsonen er under sterkt press. Konflikten 
mellom sjøfuglenes krav til beskyttelse og gode leveområder og 
«samfunnets» krav om utnytting av arealer, er økende. Dette gjelder 
for eksempel hyttebygging, akvakultur, taretråling, bunntråling, 
vindkraft og annen nedbygging av viktige habitater for sjøfugl.  
 
Konflikter i kystområdene knytter seg først og fremst til knapphet på 
areal, og gjennom planlegging må det derfor finnes en god balanse 
mellom bruk og vern. I enkelte områder, og for enkelte arter kan også 
opphør av beite med påfølgende gjengroing av kulturlandskap, gi 
habitatendringer som har negativ effekt. 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Viktige leveområder for sjøfugl må få 
hensiktsmessig vern mot arealinngrep. Grundige risikoanalyser/konse-
kvensvurderinger ved disponering av kystarealer er viktig for å av-
klare og redusere konfliktnivået. Bedre styrt lokal/regional planleg-
ging av sjø- og kystområder for å løse eksisterende og forebygge 
framtidige konflikter er også av stor betydning. Det er nødvendig med 
mer kunnskap om konsekvensene av slike arealinngrep for sjøfugl-
bestandene. 
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• Andre påvirkningsfaktorer 
Avfall i marine områder påvirker sjøfugl. Påvirkningen kan være 
representert ved for eksempel økt næringstilgang fra søppel/fiskeav-
fall, noe som kan endre artssammensetningen i sjøfuglsamfunnene 
lokalt. Sjøfugl dør også på grunn av innfiltring i avfall, eller de får 
problemer ved inntak av avfall (f.eks. plastikkpartikler i 
mage/tarmsystem). 
 
Utkast av små fisk, bifangst og fiskeavfall kan gi et næringsfortrinn 
for åtseletende og overflatebeitende arter som kan utnytte denne 
ressursen. For Nordsjøen alene er det estimert at det i årene før 1995 
var et utkast på omkring 570.000 tonn fiskeavfall og bifangst årlig.  
 
Tapte garn, liner og andre rester fra fiskeriene kan utgjøre en trussel 
mot sjøfugl. Det finnes få systematiske studier av denne type «sekun-
dær» bifangst. Det samme gjelder spøkelsesfiske (tapte garn i sjøen). 
Slike «spøkelsesgarn» fortsetter å fiske i sjøen i opptil 7–8 år, og er 
derfor en trussel mot sjøfuglbestandene.  
 
Ekspertgruppens anbefaling: Ubetenksomme handlinger kan ha 
negative effekter på sjøfugl, og konsekvensensene er ikke alltid like 
åpenbare. Det er derfor svært viktig å formidle kunnskap om disse 
påvirkningsfaktorene til relevante sektorer og allmennheten. Dette vil 
kunne høyne bevisstheten, bedre problemhåndteringen osv og derved 
redusere negative konsekvenser på individ og bestandsnivå. 

 
• Kombinasjonseffekter og samlet påvirkning 

Sjøfuglene i de vestnordiske farvannene er utsatt for en kombinasjon 
av mange ulike påvirkningsfaktorer innenfor sitt utbredelsesområde 
(herunder trekk- og overvintringsområder utenfor vestnordiske far-
vann), hvorav svært mange er direkte eller indirekte forårsaket av 
mennesket. På bestandsnivå vil den samlede påvirkningen øve et ster-
kere negativt press enn summen av enkeltfaktorene. Over tid kan dette 
bidra til betydelige bestandsreduksjoner for mange arter, med lokal ut-
ryddelse som et ekstremt resultat. Dykkende arter er trolig den grup-
pen av sjøfugl som er mest utsatt for slike kombinasjonseffekter.  
 
Det er en stor og viktig utfordring å sikre god kunnskap om kombina-
sjonseffekter. Denne kunnskapen må legges til grunn for de forvalt-
ningsprinsippene som skal gjelde i nordiske farvann. Økt samarbeid 
på nordisk nivå vil kunne styrke dette kunnskapsgrunnlaget og som et 
ledd i dette samarbeidet kan bl.a. en nordisk «rødliste» basert på felles 
analyser av årssakssammenhenger og prioritering av arter/bestander 
være et relevant oppfølgingspunkt. 
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Å løse utfordringene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor er en opp-
gave miljøforvaltningen tar på stort alvor, men ikke kan løse alene. De 
identifiserte utfordringenes kompleksitet forutsetter at mange sektorer 
bidrar for å hindre at det samlede presset på sjøfuglbestandene blir for 
stort. 
 
Den norske modellen for forvaltning av havområdene (St. meld. Nr 12 
(2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)) bygger 
på en helhetstilnærming som bl.a. analyserer og tilgodeser sjøfuglenes 
behov i relasjon til alle påvirkninger og relevante samfunnssektorer.  
 
Som et ledd i denne modellen er overvåking og kunnskapsutvikling 
mht. sjøfugl et prioritert felt som søkes ivaretatt gjennom SEAPOP-
programmet (www.seapop.no). Dette er et godt konsept, som ved vi-
dere utvikling i andre vestnordiske områder (og tilliggende områder 
benyttet av trekkende arter), representerer den beste forsikringen for å 
trygge sjøfuglene i Vest-Norden. 
 
Ekspertgruppen påpeker at mange av de påviste utfordringene og til-
hørende tiltak/kunnskapsmangler er av generell, grenseoverskridende 
karakter. I mange tilfeller er det også felles (trekkende) bestander som 
berøres. Dette medfører at nordisk samarbeid har stor verdi. Samar-
beid bidrar til større bredde i kompetanse og erfaring, i tillegg til å gi 
økt kostnadseffektivitet. 
 
Ekspertgruppens anbefaling: Ulike menneskeskapte faktorer som på-
virker sjøfuglbestandene negativt, bør reduseres for å hindre at den 
samlede belastningen på sjøfuglbestandene blir for stor.  
 
På basis av denne rapporten bør det foretas nasjonale, tverrsektorielle 
vurderinger, og utvikles tiltaksplaner, som kan operasjonaliseres na-
sjonalt og/eller i samarbeid med andre land. 
 
Samarbeid om sjøfugl på nordisk nivå har stor verdi og bør videreut-
vikles. Det bør samarbeides på tvers av landegrenser, og også mellom 
ulike sektorer. Blant annet bør det skje en fellesnordisk kunnskaps-
utvikling knyttet til sjøfuglbestandene, påvirkningsfaktorene og løs-
ninger for å bevare livskraftige bestander. 
 
Det er av avgjørende betydning at de nordiske land deltar aktivt i de 
internasjonale arbeidsgruppene som diskuterer de utfordringene man 
står overfor i forvaltningen av sjøfugl. Gjennom en slik deltakelse drar 
man veksler på erfaringer fra parallelt arbeid i andre områder og ska-
per større robusthet i analyser og bevaringstiltak. Slikt samarbeid kan 
f.eks. være i regi av CAFF (CBird) og ICES (WGSE).  
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For en rekke sjøfuglarter er det avgjørende viktig med kunnskap om 
fuglenes antall og fordeling i overvintringsområdene. Dette temaet ble 
i liten grad belyst i workshopen og bør sammen med fokus på trekk-
veier og myteområder fokuseres i en egen nordisk workshop. 

 
• Kommunikasjonsutfordringer  

Under flere av de beskrevne påvirkningsfaktorene pekes det på 
informasjon og kommunikasjonsutfordringer. Målrettet formidling av 
de komplekse sammenhengene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor, 
er en stor utfordring. Kunnskapsgrunnlaget (om trender, dynamikk og 
årsakssammenhenger) må kommuniseres i mange retninger og 
sammenhenger (både nasjonalt og internasjonalt), og det er viktig at 
også dette elementet bygger på profesjonelle vurderinger.  
 
Ekspertgruppens anbefaling: Det bør etableres en felles nordisk 
webløsning for utveksling av informasjon mellom ulike miljøer som 
jobber med sjøfugl. Det bør arrangeres en nordisk workshop for å 
styrke kompetansen vedrørende strategisk formidling/kommunikasjon 
når det gjelder sjøfugl. 

 
 

 
Krykkjene forlater kolonien på Ekkerøy i Finnmark  
 

 

 

 

 



 

Bakgrunnen for rapporten 

De nordiske naturvernorganisasjonene vedtok under sitt felles årsmøte på 
Færøyene i 2006 en resolusjon om sjøfuglsituasjonen i Vest-Norden (ved-
legg II). Resolusjonen var stilet til Norges miljøvernminister Helen Bjør-
nøy. Organisasjonen ba Nordisk Ministerråd ta et initiativ overfor de 
nordiske landene for å klarlegge grunnene til at mange sjøfuglarter opp-
lever tilbakegang, og forelå mottiltak. 

Norge og Miljøvernminister Helen Bjørnøy tok saken opp i minister-
rådet 1. november 2006. Ministerrådet bestemte da at et seminar skulle 
holdes for å oppsummere dagens kunnskap, analysere årsaker til be-
standsendringene og foreslå tiltak. Ministerrådet forutsatte at seminaret 
skulle være tverrfaglig og at Grønland skulle inkluderes i arbeidet. (Se 
vedlegg III). 

Vest-Norden er på denne bakgrunn i denne sammenheng definert som 
kyst og havområdene innenfor følgende del av Nordøst- Atlanteren: Ba-
rentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og det som kal-
les Grønlandshavet, og inkluderer primært Norge, Sverige, Danmark, 
Færøyene, Island og Grønland. 

Ministerrådet hadde også ønske om en kopling mot den sirkumpolare 
sjøfuglekspertgruppen (CBird) under CAFF (Conservation of Arctic Flo-
ra and Fauna) og under CBird’s møte i Stockholm i februar 2007, ble 
oppdraget drøftet blant de nordiske deltakerne. Man konkluderte her med 
at en workshop-modell var den beste løsningen og at en del standard in-
formasjon skulle innhentes i forkant av workshopen for bl.a. å effektivi-
sere rapporteringen under arrangementet. 

I dagene fra 26. til 29. september 2007 ble workshopen gjennomført i 
Tórshavn på Færøyene. 30 eksperter fra forsknings- og forvaltningsmiljø-
er fra Færøyene, Grønland, Danmark, Island, Sverige og Norge deltok. 

Workshopens første dag ble holdt i Nordens Hus og var åpen for pub-
likum. Dagen var satt av til en kort gjennomgang av status for de enkelte 
landene, samt foredrag om tema som sjøfugl og fiskerier, sjøfugl og kli-
ma, sjøfugl og oljeforurensning m.v. Disse rapportene og presentasjonene 
ble benyttet som faglig underlag for det videre arbeidet og rapportering. 

De etterfølgende dagene ble brukt til gruppearbeid. Seminardeltakerne 
ble delt i tre grupper. For å utfylle arbeidet i gruppene var enkelte delta-
kere innom flere grupper. Foreløpige resultater fra gruppene ble også 
rapportert/diskutert i plenum. 
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Gruppe I: Status for sjøfugl i Vest-Norden (jf. kapittel 1): 
• Svein-Håkon Lorentsen (Norge, gruppeleder) 
• Carsten Egevang (Grønland)  
• Martina Kadin (Sverige)  
• Aili Lage Labansen (Grønland)  
• Flemming Merkel (Danmark/Grønland) 
• Bergur Olsen (Færøyene) 
• Ævar Petersen (Island)  
• Ib Krag Petersen (Danmark)  

Gruppe II: Årsaker til den negativ bestandsutviklingen (jf. kapittel 2).  
• Morten Frederiksen (Danmark/Grønland, gruppeleder) 
• Hjalmar Hàtun  (Færøyene) 
• Tycho Anker-Nilssen (Norge) 
• Leif Nøttestad (Norge) 
• Freydis Vigfusdottir (Island) 

Gruppe III: Påvirkningsfaktorer, utfordringer og tiltak (jf. kapittel 3):. 
• Martina Kadin (Sverige, gruppeleder) 
• Kate Skjærbæk Rasmussen (Grønland) 
• Anders Mosbeck (Danmark/Grønland) 
• Maria Dam (Færøyene) 
• Jens-Kjeld Jensen (Færøyene) 
• Stein Byrkjeland (Norge) 

 
Parallelt med disse gruppene arbeidet en gruppe bestående av Hans Skot-
te Møller, Bergur Olsen, Tore Høyland, Ove Bakken, Stein Byrkjeland og 
Morten Ekker med å tilrettelegge for hensiktsmessig arbeidsprosesser 
underveis og målretta videreføring av arbeidet. 

Denne rapporten er et resultat av arbeidet som ble gjort under semina-
ret, både under første dag (plenumsforedrag) og påfølgende gruppearbeid. 
Resultatene fra gruppe en og to er i hovedsak tatt rett inn i rapporten. 
Påvirkningsfaktorer, utfordringer og tiltak (kapittel 3) er bearbeidet og 
utvidet vesentlig for å kunne gi brukere av rapporten en meningsfylt inn-
føring i problemstillingene og mer utfyllende bakgrunn for foreslåtte 
tiltak som bør belyses og iverksettes for å bedre situasjonen for sjøfugle-
ne i Vest-Norden. 
 



 

1. Status for sjøfugl i 
vestnordiske farvann 

Innledning 

For å kartlegge, identifisere fellestrekk og skape et generelt overblikk 
over den aktuelle situasjonen mht sjøfuglenes tilstand i Vest-Norden, ble 
det i forkant av workshopen utarbeidet en standard matrise med nøkkelin-
formasjon fra alle deltakende land. Matrisene (vedlegg I:a–e) inneholder 
opplysninger om: 

 

• status og bestandsutvikling for sjøfuglartene (vedlegg I a), 
• eksisterende overvåkning av sjøfuglekolonier i Vest-Norden  

(vedlegg I b) 
• hvilke påvirkningsfaktorer/trusler som råder i de enkelte land  

(vedlegg I c)  
• rødlistestatus for de enkelte land (vedlegg I d) 
• liste over navn på forskjellige språk for de fleste sjøfuglartene  

som omtales i denne rapporten (vedlegg I e) 
 
Under workshopen dannet disse matrisene grunnlag for konklusjoner 
vedr artenes status, kvalitet på pågående overvåking etc.  

Gruppens arbeid hadde hovedfokus på hekkende bestander av 
fiskespisende sjøfuglarter.  

 
 

Rødnebbterne  
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Overvåkningsaktivitet for sjøfugl i Vest-Norden 

Som et mål for det (overordnede) overvåkningsnivået i de vestnordiske 
landene, ble hvert land i forkant av workshopen bedt om å angi hvor stor 
andel av sjøfuglkoloniene som blir overvåket (artsvis) (Vedlegg I b). 
Kriteriene for overvåking er i denne sammenheng definert svært bredt; 
kolonier som er telt to eller flere ganger i løpet av de siste 20 år. Oversik-
ten omfatter bare antall fugl eller hekkepar i koloniene og ikke andre 
overvåkingsparametre (hekkesuksess, ungeproduksjon etc.).  

Antallet overvåkede kolonier varierer mye fra land til land og fra art 
til art – fra 0–100 % – og avhenger selvfølgelig av en rekke faktorer, som 
landets infrastruktur, koloniantall og en rekke prioriteringer i de enkelte 
land. Et grovt gjennomsnitt, summert over alle arter, viser at mellom 2 % 
og 16 % av sjøfuglkoloniene overvåkes i Vest-Norden. Storbritannia2 
skiller seg vesentlig fra dette bildet da stort sett alle koloniene her blir 
overvåket (98 %). Dette skyldes at et stort antall frivillige observatører er 
involvert i overvåkingsprogrammet.   

Bearbeidingen av de nasjonale matrisene viser at det er svært begren-
set hvilke konklusjoner om sjøfuglenes aktuelle tilstand i Vest-Norden 
man kan trekke på bakgrunn av bare bestandstall. Dette skyldes dels stor 
variasjon i kvalitet og hyppighet av overvåkingsdata (antall fugl), og ikke 
minst at antall fugl er en parameter med innebygget forsinkelse (avhengig 
av de enkelte arters biologi). Det er derfor viktig å fremheve betydningen 
av å i tillegg overvåke andre parametre med raskere responstid. 

Status og trender 
Med bakgrunn i utfylte matriser over bestandstrender ble det gjort en 
evaluering av status for hekkende sjøfuglarter i nordiske farvann i den 
siste 5–10-års periode. Vurderingene i de nasjonale matrisene er gjort på 
grunnlag av eksisterende overvåking, samt generelle inntrykk av trender 
basert på bl.a. muntlige rapporter fra observatører, rapporter i nasjonale 
tidsskrifter og lokale og regionale faunarapporter («grårapporter»).  

Generelt sett er det en lik fordeling av arter i tilbakegang som arter i 
framgang i de nordiske farvannene siste 5–10 år, henholdsvis 25 og 24 % 
(tabell 1). Også hvis man inkluderer gruppen som er antatt å være i fram- 
eller tilbakegang er fordelingen relativt lik, henholdsvis 31 og 35 %. Hvis 
man ser på resultatene fra de enkelte land er mønsteret ganske likt, med unn-
tak av Færøyene der det er en betydelig større andel sjøfugl i tilbakegang og 
antatt tilbakegang (55 %) enn i framgang og antatt framgang (15 %). 
                                                            

2 Britiske eksperter deltok ikke i workshopen på Færøyene. Det er imidlertid naturlig å betrakte 
britiske og vest-nordiske sjøfuglkolonier som en del av det samme systemet, da vi deler både bestan-
der og utfordringer. Britiske data ble derfor innhentet i forkant av workshopen (jf. Vedlegg 1) og er i 
noen grad diskutert i rapporten.  
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Tabell 1 Oppsummering av bestandstrender for sjøfugl på nasjonalt og nordisk nivå. 
Summary of seabird population trends at national/Nordic level. 

  FO % DK % GL % IS % NO % S % Snitt/ Mean 

Ukjent (?) 5 0 27 13 28 11 14 
Tilbakegang (d) 45 29 14 26 14 22 25 
Tilbakegang? ( d?) 10 7 9 17 17 0 10 
Ingen trend (not) 25 21 18 9 14 33 20 
Framgang (i) 10 43 18 22 24 28 24 
Framgang? (i?) 5 0 14 13 3 6 7 
N 20 14 22 23 29 18  

FO = Færøyene, DK = Danmark, GL = Grønland, IS = Island, NO = Norge, S = Sverige. Summary of seabird population 
trends on national and Nordic level. FO=Faeroes, DK=Denmark, GL=Greenland, IS= Iceland, NO= Norway, S=Sweden 

 
I de senere år er det rapportert om betydelig hekkesvikt for fiskespisende 
arter. For å se om dette også ble reflektert i bestandstrendene for de sam-
me artene ble sjøfuglartene inndelt i økologiske grupper basert på deres 
hovednæring og hvordan de får tak i denne næringen (hvordan de beiter). 
Den samme inndelingen er indikert i de utsendte matriser, og er også 
benyttet ved mange anledninger i norsk forskning og forvaltning (f. eks. 
Barrett et al. 2006) (tabell 2). 

Tabell 2. Inndeling av de forskjellige sjøfuglartene i økologiske grupper basert på 
hvordan de finner næring og hvilken type næring de spiser. Classification of seabird 
species in ecological groups based upon feeding habitat and type of food. 

Økologisk gruppe / Ecological group 

Pelagisk 
dykkende  

Pelagisk overflatebeitende Kystbunden 
bentisk beitende 

Kystbunden 
fiskespisende 

Kystbunden 
overflatebeitende 

Alke 
Lomvi 
Polarlomvi 
Alkekonge 
Lunde 

Havhest 
Havlire 
Havsvale 
Stormsvale 
Havsule 
Tyvjo 
Fjelljo 
Storjo 
Krykkje 
Sabinemåke 
Rødnebbterne 
Makrellterne 
Dvergterne 

Ærfugl 
Praktærfugl 

Storskarv 
Toppskarv 
Teist 

Grønlandsmåke 
Polarmåke 
Svartbak 
Gråmåke 
Sildemåke 
Fiskemåke 
Hettemåke 
Dvergmåke 
Ismåke 

Pelagic diving  Pelagic surface Coastal benthic Coastal fish Coastal surface 

Razorbill 
Common 
Guillemot 
Brünnich’s 
Guillemot 
Little Auk 
Atlantic Puffin 

Northern Fulmar 
Manx Shearwater 
Storm Petrel 
Leach’s Storm Petrel 
Northern Gannet 
Arctic Skua 
Long-tailed Skua 
Great Skua 
Black-legged Kittiwake 
Sabine’s Gull 
Arctic Tern 
Common Tern 
Little Tern 

Common Eider 
King Eider 

Great Cormo-
rant 
Shag 
Black Guille-
mot 

Iceland Gull 
Glaucous Gull 
Great black-
backed Gull 
Herring Gull 
Lesser black-
backed Gull 
Common Gull 
Black-headed 
Gull 
Little Gull 
Ivory Gull 
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Generelt sett, og sett i et vestnordisk perspektiv, er det ingen forskjell 
mellom andelen landsspesifikke bestandstrender (herunder kalt bestan-
der) i tilbakegang og antatt tilbakegang (30 %) og andelen bestander i 
framgang og antatt framgang (36 %) når man ser alle de økologiske 
gruppene under ett (tabell 3).  
 
• For gruppen pelagisk dykkende sjøfugler, der de fokuserte problemene 

har vært store de siste årene er det heller ingen forskjell mellom 
andelen bestander i tilbakegang og framgang.  

• For gruppen pelagisk overflatebeitende sjøfugl er det imidlertid 
rapportert om dobbelt så mange bestander i tilbakegang (37 %)  
som bestander i framgang (16 %).  

• I gruppen kystbundne bentisk beitende sjøfugl er det ingen rapporter 
om bestander i tilbakegang. I denne gruppen var en tredel av be-
standene (33 %) i framgang.  

• For kystbundne fiskespisende sjøfugler ble det rapportert om nesten 
dobbelt så mange bestander i framgang (56 %) som i tilbakegang  
(33 %).  

Tabell 3. Oppsummering av bestandstrender for sjøfugl i forhold til økologisk gruppe-
tilhørighet. Summary of seabird population trends in relation to ecological group.  

  PeDy PeOv KyBe KyFi KyOv Snitt 

  % % % % %  

Ukjent (?) 10 27 33 0 6 15 

Tilbakegang (d) 29 24 0 22 28 21 

Tilbakegang? ( d?) 14 13 0 11 6 9 

Ingen trend (not) 10 20 33 11 25 20 

Framgang (i) 29 9 22 56 31 29 

Framgang? (i?) 10 7 11 0 6 7 
N 21 45 9 9 36  

jf. tabell 2. PeDy = pelagisk dykkende, PeOv = pelagisk overflatebeitende, KyBe = Kystbunden bentisk beitende, KyFi = 
Kystbunden fiskespisende, KyOv = Kystbunden overflatebeitende, n = en registrert bestandstrend for en gitt art i de 
respektive økologiske gruppene for hvert land. 

PeDy = pelagic diving, PeOv = pelagic surface feeding, KyBe = coast benthic feeding, KyFi = coast fishfeeding, KyOv = 
coast surface feeding, n = an observed population trend for a given species in ecological groups for each country. 

 
Denne oversikten (tabell 3) er basert på de svar som er gitt i de utsendte 
Excel-matrisene, og er således basert på registrerte bestandstrender de 
siste 5–10 år. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at endringer i 
hekkebestandene først gir seg utslag år eller tiår etter at påvirkningsfakto-
ren opptrer i koloniene (jf. figur 4). Med andre ord, en hekkesvikt (som er 
rapportert for mange arter og kolonier i de senere årene) vil ikke gi seg 
utslag i hekkebestanden før det er gått flere år. Denne responstiden er ofte 
avhengig av tiden det tar før de aktuelle artene er kjønnsmodne, dvs. 4–5 
år for de fleste alkefugler. 
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For å visualisere og komplettere bildet av bestandstrender på en geo-
grafisk skala er trendene for noen utvalgte arter vist i figur 1:  

 
• For havhest er det rapportert om bestandsnedganger på Færøyene  

og på Island, mens bestandene i Storbritannia og Norge er stabile.  
• Havsulebestanden rapporteres å være i framgang i alle vestnordiske 

land.  
• For storskarv rapporteres om framgang i hekkebestandene på Grøn-

land, Island, Sverige og Norge, mens hekkebestanden i Danmark 
sannsynligvis er i tilbakegang.  

• Situasjonen er ærfuglbestandene i de vestnordiske landene er god. 
• Hekkebestandene av krykkje i hele det vestnordiske området er i 

kraftig tilbakegang. For mange land er tilbakegangen over 50 % i 
løpet av de siste 10–20 årene, og situasjonen ansees å være meget 
alvorlig for denne arten. Det anbefales sterkt å undersøke nærmere 
årsakene til disse tilbakegangene, som sannsynligvis skyldes bred 
skala forandringer i de marine økosystemene, og som kan være 
relatert til klimaendringer.   

• Også for rødnebbterne er det funnet store og regionale tilbakeganger  
i hekkebestandene i Danmark, Storbritannia og Færøyene, og sann-
synlige tilbakeganger på Grønland, Island og i Norge. Bare i Sverige 
er det om tilsynelatende stabile bestander av denne arten, men den 
samlede hekkebestanden er liten.  

• Hekkebestanden av alke rapporteres å være i tilbakegang på Island, 
som klart har den største hekkebestanden. For de andre landene rap-
porteres om en sannsynlig tilbakegang på Færøyene, ingen påvisbar 
tendens i Norge, framgang i Sverige og Danmark og sannsynlig fram-
gang i Storbritannia.  

• Hekkebestanden av lomvi er i kraftig tilbakegang på Grønland, Island, 
og langs fastlandskysten av Norge. Når trenden for Norge rapporteres 
å være positiv (figur 1) skyldes dette at hekkebestanden på Bjørnøya, 
som er betydelig større enn den langs fastlandskysten, er i framgang.  
I Sverige, Danmark og Storbritannia rapporteres om framgang i hek-
kebestandene, men spesielt i Storbritannia er det rapportert om massiv 
hekkesvikt de siste 3–4 årene.  

• Hekkebestanden av polarlomvi rapporteres å være i tilbakegang på 
Grønland og Island, og sannsynligvis i tilbakegang på Svalbard.  

• For lunde rapporteres om tilbakegang i hekkebestanden på Færøyene 
og sannsynlig tilbakegang på Grønland og Norge. På Island og i Stor-
britannia rapporteres om sannsynlig framgang. For alle landene er det 
rapportert om massiv hekkesvikt i mange kolonier siste 3–4 år. 
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Figur 1. Nasjonale bestandstrender for et utvalg arter i de vestnordiske land. Følgende arter 
er vist rødnebbterne (øverst til venstre), polarlomvi (øverst til høyre), storskarv, ærfugl, 
havhest, havsule, lomvi, krykkje, lunde (nederst til venstre) og alke (nederst til høyre). Far-
gen på sirklene symboliserer bestandstrend de siste 5–10 år, tomme sirkler = ukjent, rød = 
tilbakegang, rosa = antatt tilbakegang, gul = ingen tendens (stabil?), lysegrønn = antatt 
framgang og mørkegrønn = framgang. National population trends for a number of species in 
Vest- Nordic countries. Following species are shown: Arctic tern (upper left), Brünnich’s 
Guillemot (upper right), Great Cormorant, Common Eider, Northern Fulmar, Northern 
Gannet, Common Guillemot, Black-legged Kittiwake, Atlantic Puffin (bottom left) and Ra-
zorbill (bottom right). Colours on circles refer to population trends last 5–10 years, open 
circles = unknown, red = decline, pink (presumed decline), yellow = no tendency (stable?), 
light green = presumed increase and dark green = increase. 
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På bakgrunn av de observerte trendene (figur 1, Vedlegg I) og rapporter 
om betydelig hekkesvikt for en rekke arter de siste 3–5 årene er det fem 
arter som er identifisert å ha betydelige problemer. Dette er rødnebbterne, 
krykkje, lomvi, polarlomvi og lunde (tabell 4), alle fiskespisende og av-
hengig av god tilgang på stimdannende fisk og da særlig tobis.  

Gruppen anbefaler at det umiddelbart settes inn undersøkelser for å 
belyse årsakene til disse artenes negative bestandsstatus, og at dette føl-
ges opp av tiltak for å endre artenes negative status.  

Tabell 4. Endelig og samlet vurdering av tilstand for de fem artene som er identifisert 
til å ha betydelige problemer relatert til bestandsutvikling de siste 5–10 år samt 
manglende reproduksjon (hekkesvikt) de siste 3–5 år. Unified estimates of condition 
for 5 species indentified with major problems related to population trends last 5–10 
years and lacking reproduction (breeding failure) last 3–5 years.  

 Bestandstrend Reproduksjon 

Rødnebbterne   

Krykkje   

Lomvi   

Polarlomvi  ? 

Lunde   

Rød farge = bestandstilbakegang og hekkesvikt, gul farge = ingen bestandstrend og ingen markert hekkesvikt, ? = ukjent, 
opplysning mangler. 
Red colour = population decline and breeding failure, yellow colour = no population trend and no observed breeding 
failure, white = unknown, lack of information. 

Påvirkningsfaktorer 

Iht. matrisen som ble distribuert i forkant av workshopen ble det bedt om 
status for påvirkningsfaktorer. I dette kapittelet er påvirkningsfaktorene 
omtalt og oppsummert på basis av matrisene. I kapittel 3 er påvirknings-
faktorene omtalt noe mer omfattende – som bakgrunn for identifisering 
av utfordringer og tiltak. 

Jakt / fangst /eggsanking 

Sjøfugl jaktes til dels intensivt de fleste nordiske land, særlig Grønland, 
Island og Færøyene, men også i Norge og Danmark. Jakten foregår både i 
sommerhalvåret (hekketiden) (Grønland, Island og Færøyene) og utenfor 
hekkesesongen (alle land). En rekke arter er påvirket av jakt i større eller 
mindre grad. Jakten berører 27 av 35 hekkearter. 

I Grønland utgjør lomvi, ærfugl, praktærfugl, rødnebbterne, krykkje 
og polarlomvi de viktigste høstingsartene. I perioden 1993–2005 ble det 
tatt rundt 317 000 sjøfugl årlig. Høstingsstatistikk for eggsanking er også 
tilgjengelig for Grønland, som det eneste av landene som er vurdert. Før 
2001 foregikk det omfattende eggsanking på rødnebbterne i Grønland. 
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Tabell 5. Årlig antall fugl felt ved jakt/fangst. Færøyene, Danmark (2005. 
http://vildudbytte.dmu.dk), Grønland (gjennomsnittlig årlig antall 2002–2005 og for 
noen arter (*) 2002–2006), Island (1995–2002), Norge (2006–2007, www.ssb.no ) og 
Sverige (2002–2005, www.jagareforbundet.se). Annual number of harvested birds:  
in the Faeroes, Denmark (2005, Greenland (average annual numbers 2002–2005, for 
some species (*) 2002–2006), Iceland (1995–2002), Norway (2006–2007) and Sweden 
(2002–2005). 

Species  Faeroes Denmark Greenland Iceland Norway Sweden 

Northern Fulmar 75 0001  800 (63) 2 9103   
Manx shearwater 3 0001      
Northern Gannet 4501   748   
Great Cormorant  3 700 400 2459 8093 5 600 
Shag 1 000   3785 1424  
Arctic Skua    1770   
Common Eider  62 500 26 0003  9465 2 800 
King Eider       
Glaucous Gull   300 (750) 2 3847   
Great Black-backed Gull 10004  300 (1926) 2 26402 161114 3 700 
Herring Gull  25 7004  5887  12 000 
Lesser Black-backed Gull    24207   
Black-headed Gull    2090   
Black-legged Kittiwake   11 000 1661   
Razorbill 5 000   22936   
Little Auk   46 000 (761)2    
Common Guillemot 5 000   59968   
Brünnich’s Guillemot   95 000 17513   
Black Guillemot    4116   
Atlantic Puffin 50 000   163585   

Forklaringer til tabellen:1. Reirunger/chicks, 2. Egg/eggs 3. Ærfugl og praktærfugl samlet /Common- and King eider 
combined, 4. Måkefugler samlet/Gulls combined. 

 
På Island utgjør lunde hovedmengden av fangstet sjøfugl med over 
160 000 fugler i jaktutbytte årlig i perioden 1995–2002 (se tabell 5). Sam-
let jaktutbytte for sjøfugl er 350 000 per år. Ingen data tilgjengelig på 
uttak av egg. 

På Færøyene er årlig estimert jaktutbytte mer enn 140 000 fugler. Ing-
en offentlig jaktstatistikk tilgjengelig. Havhest (i hovedsak ungfugl) og 
lunde (voksne individer) utgjør hovedmengden fangstet (tabell 5). 

I Norge er årlig jaktutbytte av sjøfugl ca 35 000 fugler, majoriteten av 
disse er måkefugl men også en del ærfugl og skarv blir skutt (tabell 5). 

I Danmark blir rundt 92 000 sjøfugl fangstet årlig, i hovedsak ærfugl 
(tabell 5)  

I Sverige er det kun jakt på ett fåtall arter. Årlig jaktutbytte er estimert 
til 36 000 fugler men statistikken kan være misvisende da tallene stam-
mer fra frivillig rapportering fra ett fåtall jegere. Viktigste jaktbare arter 
er gråmåke og fiskemåke, der ett årlig jaktutbytte på begge arter er ca 
12 000 fugler (tabell 5). 

Bifangst av sjøfugl i fiskeredskaper 

Fiskerier representerer en bekymring for sjøfugl gjennom bifangst i fiske-
redskaper, uansett hvor de foregår i verden. Alle de nordiske landene rap-
porterer bifangst som et potensielt problem, som rammer 10 arter i større 
eller mindre grad. Havhest, skarver, ærfugl, alke, lomvi og teist er de mest 

http://vildudbytte.dmu.dk/
http://www.ssb.no/
http://www.jagareforbundet.se/
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utsatte artene. I våre farvann representerer bifangsten av dykkende arter 
som fester seg og drukner i garn den største bekymringen, selv om også 
linefiske tar store antall fugl – særlig havhest (Dunn & Steel 2001). 

Generelt er kunnskapsnivået eller dokumentasjonsgraden dårlig når 
det gjelder omfang, fordeling mellom arter, fordeling i tid og rom – både 
innen og mellom landene. Det foreligger begrenset informasjon om effek-
ter på de ulike populasjonene, som er det viktigste aspektet. Denne bi-
fangsten har også etiske sider og i de fleste tilfeller er det uønsket fangst 
som også har økonomiske konsekvenser for fiskerne. Derfor er det mulig 
å oppnå en vinn-vinn situasjon hvis dette problemet kan løses. 

CAFFs sjøfuglekspertgruppe (CBird) har produsert en teknisk rapport 
om bifangst som inkluderer de fleste nordiske land. Rapporten er fra 1998 
og er derfor delvis utdatert, men rapporten inkluderer bl.a. informasjon 
om omfang/volum av bifangst i de forskjellige land og beskriver årlig 
dødelighet på noen tusen sjøfugl i de nordiske landene (unntatt Danmark) 
(Bakken & Falk 1998). Rapporten er under oppdatering (Merkel et al. In 
prep).  

Forurensning (olje) 

Forurensning av naturmiljøet er et globalt problem og oljeforurensning og 
tilsøling av sjøfugl kan ha stor bevaringsmessig betydning. Av de hekkende 
sjøfuglartene som er vurdert er 14 påvirket av forurensning. Ærfugl, alke 
og lomvi er de artene som oftest blir rapportert/rammet av oljesøl.  

Oljeforurensning kan både være av kronisk og akutt art – gjennom 
bl.a. utslipp og havari. Store akutte situasjoner blir automatisk kjent og 
som regel godt dokumentert, mens småskala og kronisk oljeforurensning 
– som også kan skyldes ulovlige utslipp – generelt er mindre kjent og får 
i liten grad oppmerksomhet fra publikum og media.  

Til tross for dette er kroniske søl antatt å medføre vesentlig større dø-
delighet blant sjøfugl enn de store «katastrofene» og det foreligger studier 
fra bl.a. kysten av New Foundland og Østersjøen som dokumenterer/ 
sannsynliggjør meget høy dødelighet som følge av kronisk søl (primært 
ulovlige utslipp fra skipstrafikk). 

Burger (1993) viser svak korrelasjon mellom mengde olje (på havet) 
og antall fugl funnet strandet. Andre faktorer er viktigere for å forklare 
det totale tapet fugl ved akutte oljesøl. 

Introduserte predatorer 

Introduksjonen av nye (fremmede) arter har ofte ledet til katastrofale 
resultater for lokal fauna – ofte sjøfuglsamfunn. For de nordiske landene 
har vi identifisert slike potensielle eller reelle problemer for 17 arter av 
hekkende sjøfugl. Konsekvensene varierer mellom arter, land og type 
predator.  
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Mink Mustela vison fra Nord-Amerika er introdusert til Europa for 
oppdrett og har gjennom rømminger etablert deg i naturen. Arten har hatt 
stor negativ påvirkning på lokale sjøfuglbestander, særlig teist og ærfugl. 
Dette er dokumentert gjennom flere eksempler fra Sverige, Norge og Island 
(e.g. Jóhannsson & Guðjónsdóttir 2006), samt andre land (Finland, UK).  

«Hulerugere» som lirer og stormsvaler, samt bakkerugende terner, er 
svært utsatte for predasjon fra bl.a. rotter. På Færøyene (Nólsoy) er ver-
dens største koloni med havsvale Hydrobates pelagicus  reelt  truet hvis 
øya blir kolonisert av rotter. Rotter har også blitt påvist i bosetningene på 
Svalbard uten at det foreløpig er dokumentert som problem for sjøfugl. 
Pinnsvin Erinaceus europaeus har blitt introdusert til øyer i Norge og 
påvirker terner og måker. På enkeltlokaliteter har også andre arter blitt 
påvist, som mårhund Nyctereutes procyonoides i Nord-Norge og kanin 
Oryctolagus cuniculus som påvirker lunden i Island (Vigfúsdóttir 2004). 

Forstyrrelse 

For 11 arter er forstyrrelse identifisert som en negativ faktor. Som gruppe 
er ternene oppfattet som mest sårbar pga. at hekkekoloniene ofte er i om-
råder som besøkes av folk/turister: lave, små skjær eller strandområder. I 
slike områder kan forstyrrelse lede til økt predasjon fra andre fugler/-
pattedyr, nedkjøling/oppvarming av egg/unger etc.  

Organiserte turer (turister) legges ofte til fuglefjell med toppskarv, 
krykkje og alkefugler med potensielle og reelle effekter. I Island er stort 
sett alle de store fuglefjellene omfattet av organisert turisme: det forelig-
ger ikke dokumentasjon at fugler har skydd reiret, men fysiologiske stu-
dier har vist bl.a. økt hjertefrekvens (Beale & Monaghan 2004).  

Sjøfuglekspertgruppen under CAFF (CBird) har produsert en rapport 
om temaet forstyrrelser av sjøfuglkolonier (Chardine & Mendenhall 
1998).  

Avfall/utkast fra fiskeflåten er en annen påvirkning relatert til forstyr-
relse. Denne faktoren har tildels komplekse virkninger og kan bevirke 
vekst i enkeltpopulasjoner. Reduksjon i avfall/utkast frafiskeflåten er 
antatt å ha negative effekter for enkelte sjøfuglbestander.  

Miljøgifter 

I 11 tilfeller er miljøgifter identifisert som trussel for nordiske sjøfuglar-
ter. Måkene er den gruppen som betraktes som mest sårbar, pga. plasse-
ring høyt i næringskjeden og utnyttelse av næringsemner som bl.a. søp-
pel. Måkene er derfor gode indikatorer for miljøgifter.  

Det foreligger mange publikasjoner vedr forholdet mellom ulike sjø-
fuglarter og ulike miljøgifter i ulike områder (AMAP 2004) men koordi-
nert innsats er nødvendig for bl.a. sammenlignende framstillinger (bl.a. 
geografisk og artsmessig variasjon). Det er en generell mangel på rele-
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vante effektstudier både av enkeltstoffer og ikke minst den miksen av 
stoffer (herunder «nye miljøgifter») som organismene reelt eksponeres 
for i sitt livsmiljø.  

Andre stressfaktorer vil også kunne slå ut og/eller forsterke fysiolo-
giske og adferdsmessige responser på miljøgifter og særlig kombinasjo-
ner med klimaeffekter er et tema som bør ha fokus.  

Kombinasjonseffekter av dødelighetsfaktorer 

De fleste sjøfuglene er utsatt for et sett av menneskeskapte faktorer som 
bidrar til overdødelighet og som virker på bestandsnivå. Tradisjonelt 
vurderes effektene av en enkelt faktor på ulike arter, mens de i realiteten 
er utsatt for en rekke faktorer, der altså noen under bestemte betingelser 
kan være ødeleggende på koloni eller bestandsnivå.  

Dykkende sjøfugl er trolig den gruppen av sjøfuglene som er mest 
sårbar for et stort antall antropogene faktorer. Dette er arter som ærfugl, 
skarvene og alkefuglene. Ved siden av høy sårbarhet og dødelighet for 
oljesøl, er de utsatt for drukning i fiskeredskaper, de jaktes tildels aktivt, 
de konkurrerer med fiskeriene om næring og er utsatt for predasjon fra 
introduserte arter.  

Det er derfor viktig å vurdere alle de sentrale dødelighetsfaktorene 
samlet når man drøfter konsekvenser og risiko for utryddelse. Slike risi-
kobetraktninger skal ligge grunn for rødlisting av arter og forutsetter altså 
et godt kunnskapsgrunnlag på mange plan og områder.  

 
 

 
Krykkje 
 
 



 
 
 



 

2. «Tobis or not tobis?»  

Mulige årsaker til de senere års omfattende hekkesvikt for 
fiskespisende sjøfugler i vestnordiske farvann 

Innledning 

De siste fire år (2004–2007) er det registrert omfattende problemer for 
hekkende sjøfugler i de vestnordiske farvann, både i Nordsjøen og i de 
sørlige delene av Norskehavet. Dette har særlig kommet til uttrykk gjen-
nom uvanlig dårlig hekkesuksess for fiskespisende arter. På mange loka-
liteter har arter som havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde mis-
lykkes fullstendig. Parallelt har man også registrert kraftig tilbakegang i 
kolonienes størrelse. Siden disse fuglene ikke etablerer seg på hekkeplas-
sen før de er 3–5 år gamle, kan endringene ikke bare tilskrives sviktende 
rekruttering. En viktig forklaring er at mange individer unnlater å hekke 
når miljøforholdene blir dårlige, men det er også tegn til redusert overle-
velse for voksne fugler i enkelte bestander (Frederiksen et al. 2004).  

Parallelt med sjøfuglenes problemer er det også observert andre feno-
mener som vitner om at det pågår omfattende økosystemendringer. En 
reduksjon i mengde og større diversitet av Calanus-arter (hoppekreps) i 
Nordsjøen er ett tegn (Beaugrand 2004). Et annet er den ekstreme eks-
pansjonen i forekomst og utbredelse av stor havnål Entelurus aequoreus 
nordover i de vestnordiske havområder (Harris et al. 2007). Denne arten 
dukker nå også stadig oftere opp i sjøfuglenes diett, til tross for at den er 
dårlig egnet som byttedyr for sjøfugl (Harris et al. 2008). Tobis Ammody-
tes spp er en fettrik stimfisk som har stor betydning som næring for man-
ge sjøfuglbestander i Vest-Norden. Tobis beiter bl.a. på raudåte Calanus 
finmarchicus og er også utsatt for industrifiske, og har de siste årene gått 
kraftig tilbake i store områder. Store og raske endringer i samfunnsstruk-
tur og mengdeforhold mellom artene på lavere trofiske nivå i næringskje-
den vil føre til betydelige endringer i de nordiske sjøfuglsamfunn og kan 
fordre helt spesielle forvaltningstiltak. 

Sjøfuglenes bestandsutvikling overvåkes årlig i mange områder av 
Vest-Norden, men tilsvarende gode dataserier for deres reproduksjon, 
overlevelse og diett er bare unntaksvis samlet inn. Derfor er det ofte van-
skelig å identifisere med stor sikkerhet årsakene til de antallsendringer 
overvåkingen avdekker. Siden problemene i stor grad har vært sammen-
fallende i tid, er det likevel sannsynlig at det finnes en felles årsak som 
berører store deler av Vest-Norden. Fenomenets omfang og art tilsier 
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dessuten at problemene i stor grad skyldes en forringelse av fuglenes 
næringsgrunnlag i hekketiden. Dette støttes blant annet av langtidsstudier 
på enkelte lokaliteter, spesielt i Skottland, som i større detalj belyser me-
kanismene for hvordan dette påvirker artenes hekkesuksess og overlevel-
se (f eks Hamer et al. 1993, Wanless et al. 2005, Frederiksen et al. 2006).  

Deltakerne på workshopen valgte derfor å sette opp en virkningshypo-
tese som kan bidra til å forklare noen av de mest akutte problemene for 
vestnordiske sjøfugler. Hypotesen kopler utviklingen for sjøfugl med 
viktig kunnskap om andre biologiske komponenter og de oseanografiske 
drivkrefter som synes å være styrende økosystemfaktorer i disse farvan-
nene. Hypotesen har ikke til hensikt å forklare alle de endringer som er 
påvist for sjøfugl i de nordiske land. Den er først og fremst ment å være 
et nyttig arbeidsverktøy for å avdekke åpenbare effekter i kjølvannet av 
de store, klimainduserte økosystemendringene som skjer i Nordøst-
Atlanteren. Hovedformålet er å sjekke ut om hypotesen er gyldig, eventu-
elt om det er sannsynlig at andre, parallelle mekanismer som omhandler 
andre fiskearter er rådende. Samtidig vil den være til hjelp i arbeidet med 
å skille ut problemer for sjøfugl som skyldes helt andre forhold. 
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En arbeidshypotese i tre trinn 

• 1. Den viktigste nærliggende årsaken til problemene er mangel på 
egnet næring av høy kvalitet, dvs. fettrik stimfisk som f.eks. tobis  
Dette trinnet i hypotesen er godt underbygget empirisk gjennom en 
lang rekke studier. Disse viser at mange sjøfuglarter er avhengige av 
disse fiskeressursene for å lykkes med hekkingen og at den hekkesvikt 
som har funnet sted i senere år særlig kan knyttes til en svekket 
tilgang på og redusert kvalitet av tobis. Det er imidlertid ikke klart i 
hvor stor grad endringene i tilgjengeligheten av dette byttedyret 
skyldes endringer i dets mengde, utbredelse eller sesongmessige 
opptreden. 

• 2. Den dårlige tilgangen på og kvaliteten av tobis henger sammen 
med en mangel på deres viktigste fødeemner, dvs. copepoden 
(hoppekrepsen) raudåte Calanus finmarchicus.  
Det finnes betydelig belegg for at raudåte C. finmarchicus er det 
viktigste byttedyret for de mange bestandene av tobis i Vest-Norden. 
En rekke studier har dokumentert en betydelig nedgang i 
forekomstene av raudåte i dette området i senere år. Heller ikke i dette 
tilfelle er det helt klart i hvilken grad det er endringer i mengde, 
romlig utbredelse eller sesongmessig opptreden (timing) som er mest 
avgjørende for raudåtas tilgjengelighet for tobis. 

• 3. Nedgangen i raudåte C. finmarchicus er forbundet med en 
naturlig, oseanografisk variasjon, den subpolare gyre, som 
muligens kan forsterkes av klimaendringer.  
Det er klart dokumentert at den subpolare gyre gjennomgikk et såkalt 
regimeskift omkring 1996, da den skiftet til en ny fase der varmere, 
saltere sjøvann strømmer inn i de vestnordiske farvann fra sørvest.  
Det er flere indikasjoner på at dette har bidratt vesentlig til store 
endringer i fordelingen av plankton i Nord-Atlanteren. Det er likevel 
uklart om denne koplingen også gjelder mengde og utbredelse av 
raudåte. 

 
Disse tre delhypotesene er antatt å være hovedmekanismene i virknings-
hypotesen og diskuteres i større detalj i de følgende avsnitt. 

Trinn 1:Fødemangel som årsak til lav hekkesuksess hos sjøfugl i Vest-
Norden 
De problemer man har sett hos sjøfuglene i Vest-Norden og Skottland i 
de seneste år har mange fellestrekk. For det første dreier det seg om et 
sammenhengende geografisk område, for det andre er det konstatert lav 
hekkesuksess i hele regionen, og for det tredje lever de fleste artene av 
små stimfisk, spesielt tobis. For å forstå disse problemene er kunnskap 
om fuglenes levevis helt nødvendig, samt å erkjenne sjøfuglene er marine 
dyr og derved del av det marine økosystemet, selv om de yngler på land. I 
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hekketiden har fuglene større næringsbehov enn i andre perioder av året, 
samtidig som de kun kan utnytte begrensede havområder fordi de regel-
messig må tilbake til kolonien for å mate unger. Dette gjør at de i hekke-
tiden er mer sårbare i forhold til redusert næringstilgang enn ellers i året. 
Det er ikke bare mengde fisk som har betydning, også kvaliteten – spesi-
elt fettinnhold – er av stor betydning for god ungevekst. Stimfisk som 
tobis, lodde og små sild er normalt fettrike fisekarter og velegnet som 
føde for disse sjøfuglene.  

Mye tyder altså på at det kan være en felles forklaring på sjøfuglenes 
problemer, nemlig at det mangler føde av god kvalitet i den perioden av 
året hvor fuglene har størst behov. Det er imidlertid viktig å huske at andre 
påvirkningsfaktorer og kan ha betydning på mer lokalt nivå, for eksempel 
bifangst av fugl i fiskeredskaper, introduserte rovdyr som mink etc.  

Næringsstudier har vist at tobis er det viktigste byttedyret for mange 
sjøfuglarter i Skottland (Lewis et al. 2001, Wanless et al. 2004, Wilson et 
al. 2004), Færøyene samt Syd- og Vest-Island, mens lodde og sild er 
viktige i Vest-Norge og på Nord- og Øst-Island. Alkefuglene (lomvi, alke 
og lunde), toppskarv, krykkje og rødnebbterne er særlig avhengige av 
disse fiskeslagene. Mens de fleste artene dykker etter maten, fanger kryk-
kje og makrellterne fisk like under havoverflaten og kan derfor bare ut-
nytte en begrenset del av fisken i havet. Det gjør dem særlig sårbare ved 
næringssvikt (svake årsklasser av fisk). På Shetland så man i perioden 
1988–90 at hekkesuksessen hos rødnebbterne og krykkje var svært dårlig, 
mens de andre artene ikke var påvirket (Wright 1996). Det tydet på at 
tobisbestanden var mindre enn normalt, men dog ikke mindre enn at de 
dykkende artene kunne finne nok mat til ungene. I motsetning til denne 
situasjonen, har problemene med næringssvikt siden 2004 påvirket alle 
tobisspisende arter, noe som indikerer at tobisbestanden nå er enda mind-
re enn under den forrige krisen. 

Lomvien skiller seg ut fordi den kun bringer med seg en fisk av gang-
en tilbake til ungen. Da er det spesielt viktig at fisken er av høy kvalitet, 
altså så stor og fet som mulig. Detaljerte studier i Skottland har da også 
vist, at mens hekkesuksessen hos toppskarv, krykkje, alke og lunde er 
relatert til mengden av tobis, er lomviens hekkesuksess mer relatert til 
størrelsen av den enkelte fisken (Frederiksen et al. 2006). I 2004, da de 
første store problemene med lav hekkesuksess opptrådte, var energiinn-
holdet i tobisen i Øst-Skottland langt under normalt og inneholdt nesten 
ikke fett (Wanless et al. 2005).   
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Trinn 2: Mangel på tobis skyldes hovedsakelig mangel på deres føde, 
spesielt raudåte Calanus finmarchicus 

Tobis er en gruppe små, relativt kortlevde stimfisk som i lange perioder 
av sin årssyklus graver seg ned i bunnsubstratet. Det er fem arter av tobis 
i Nordsjøen, men fiskerienes landinger er dominert av havsil Ammodytes 
marinus, som kan bli opptil 24 cm lang og veie 100 gram. Den gyter på 
sandbunn ned til 100 m i Nordsjøen, på Færøyene, Island, langs norske-
kysten og i stadig økende grad i Barentshavet. Tobis blir sjelden over 10 
år og kjønnsmodning inntrer i 2–3-årsalderen. Hovedbegrensningen for 
deres geografiske utbredelse er den klumpvise fordelingen av gunstig 
bunnhabitat med relativt grov sand (Wright et al. 2000). De er derfor ofte 
konsentrert innenfor små, begrensete områder. Dette gjør tobis sårbar for 
endringer i fordeling av viktige fødeorganismer. Omkring nyttår kommer 
tobisen opp fra sandbunnen noen få dager for å gyte. I mars–april starter 
ett år gamle og eldre tobis å komme opp på dagtid for å beite på pelagisk 
dyreplankton, fiskeegg og -larver, med spesiell vekt på eldre stadier av 
raudåte, Calanus finmarchicus. Tobisen graver seg ned igjen i sanden om 
natten. I juni–juli vil de fleste eldre tobis stoppe beitingen og gå inn i en 
dvale- eller overvintringstilstand. Yngre tobis derimot, fortsetter beiting-
en til ut i oktober før de overvintrer.  

Tobis er viktig som byttedyr for en rekke naturlige predatorer, inklu-
dert fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. De representerer dermed en sentral kob-
ling mellom samfunn av dyreplankton og dyr som lever høyere opp i 
næringskjeden. En viktig årsak til at tobis i Nordsjøen, på Færøyene, 
Island og langs norskekysten har vist betydelig nedgang i den senere tid 
og spesielt de siste to årene, er nok tett koblet til at tilgangen på ulike 
stadier av raudåte har gått kraftig tilbake. Dette henger sammen med at 
temperaturutviklingen mot varmere sjøvann i disse farvannene har drevet 
raudåta lenger nord og vest i havet. Det er neppe tilfeldig at vi nå ser en 
kraftig økning av mengde tobis i Barentshavet. Dette sammenfaller med 
økende mengde og tilgang på raudåte i disse kaldere områdene hvor rau-
dåta trives best. Tobis har vist nedgang både i områder med aktivt fiskeri 
på tobis og i områder hvor slikt fiske ikke forekommer. I flere områder er 
også størrelsen til tobis i dietten til sjøfugl gått tydelig ned (Wanless et al. 
2004). Dette indikerer at fødetilgangen for tobis har blitt så redusert at de 
vokser langsommere, muligens også at de gyter senere i en del områder.  

Selv om tobis har en fordel av å kunne oppholde seg nedgravd i san-
den, og dermed redusere sjansen for angrep fra et utall fiender, må de 
også betale kostnaden forbundet med at de hele tiden må være innenfor 
rekkevidde av et gunstig bunnhabitat for å overleve. De kan ikke bare kan 
svømme etter bestandene av byttedyr som forflytter seg. Dette gjør dem 
både mer stasjonære og mindre fleksible enn andre pelagiske fiskearter 
som sild, makrell og kolmule. Tobisbestandene er derfor ekstra sårbare 
for raske og betydelige geografiske endringer i tilgang på føde. Dette er 
en klar parallell til hekkende sjøfugl, som er helt avhengige av å finne 
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næring innenfor rimelig rekkevidde av kolonien. Redusert tilgang på 
raudåte er sannsynligvis en hovedforklaring på problemene for tobis i de 
vestnordiske farvannene. Fiskeriene kan også ha en betydelig effekt på 
forekomstene av tobis, både direkte i de områdene i Nordsjøen hvor to-
bisfisket utøves eller indirekte gjennom sin betydning for bestander av 
andre fisk som beiter på tobis. En fornuftig forvaltning av tobis er således 
helt avgjørende for havmiljøet i de vestnordiske farvann, spesielt i perio-
der hvor store økologiske endringer avdekkes. 

Trinn 3: Det oseaniske klima som årsak til endringene i utbredelse og 
mengde av Calanus finmarchicus 
Det oseaniske klima i Nord-Atlanterhavet domineres av den såkalte ’sub-
polare gyre’, en enorm sirkulasjon av kaldt vann sør for Grønland. Denne 
sirkulasjonen svinger naturlig med en periode på cirka 20 år, og styrken 
av den regulerer hvor mye varmt vann fra Atlanterhavet som passerer 
forbi Færøyene og inn i Norskehavet. Havtemperaturen i de vestnordiske 
farvann er derfor i høy grad bestemt av den subpolare gyre, selv om men-
neskeskapte klimaendringer også har hatt en effekt i de senere år. I 1996 
avtok styrken av gyren plutselig, og innstrømningen av varmt vann økte 
tilsvarende. Mange studier viser at utbredelsen og artssammensetningen 
av plankton i Nordatlanten er styret av klimaet, spesielt havtemperaturen 
(Richardson & Schoeman 2004). Det er også vist at mengden av mange 
typer av både plante- og dyreplankton er relatert til styrken av gyren. 
Langt den viktigste art av dyreplankton i de nordiske farvann er Calanus 
finmarchicus. Denne arten er knyttet til relativt kaldt vann og noen under-
søkelser tyder på at biomassen av C. finmarchicus avtok kraftig etter den 
plutselige stigningen i havtemperaturene omkring 1997. Også i Nord-
sjøen, hvor innflytelsen fra den subpolare gyre er mindre, er mengden av 
C. finmarchicus kraftig redusert etter cirka 1985, og dette er sannsynlig-
vis knyttet til menneskeskapte klimaendringer (Edwards et al. 2006). 
  
 

 
Folla, Norskehavet. 
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Konklusjoner og anbefalinger 

Sjøfugler i det vestnordiske området har tydeligvis hatt store problemer i 
de seneste år. Mange fiskespisende arter (f.eks. krykkje, lunde og lomvi) 
har fått frem få eller ingen unger, og i mange kolonier har antallet hek-
kende fugler gått ned. Deltakerne på workshopen konkluderer med at 
mye av årsaken til disse problemene har grunnlag i de dramatiske end-
ringer som har skjedd i de marine økosystemer i området, og at økosys-
temendringene i stor grad skyldes en kombinasjon av naturlige og men-
neskeskapte svingninger i klimaet. Vi regner det for nesten sikkert at den 
viktigste årsaken til lav hekkesuksess hos sjøfuglene i dette store området 
er mangel på passende føde, særlig fettrike stimfisk som tobis. Der er 
samtidig mye som tyder på at disse fiskeartene selv mangler føde, fordi 
den viktigste art av dyreplankton (Calanus finmarchicus) har hatt en stor 
nedgang i dette havområdet. Endringer i sjøtemperaturene er sannsynlig-
vis en viktig årsak til de omfattende endringer i planktonsamfunnets 
sammensetning og utbredelse, men dette spørsmålet er ikke godt nok 
belyst med eksisterende kunnskap.  

Sjøfuglene er altså under hardt press fra endringer i økosystemet, som 
er utenfor direkte menneskelig kontroll. Vi anbefaler derfor at myndighe-
tene i de nordiske landene gjør hva de kan for å forbedre forholdene for 
sjøfugelen på andre områder. Det er for eksempel nødvendig at forvalt-
ningen av fiske etter stimfisk som tobis, lodde, øyepål, brisling og sild tar 
hensyn til fuglenes fødebehov og ikke bidrar til å legge ytterligere press 
på sjøfuglbestandene. Flere anbefalinger er beskrevet i kapittel 3. 

Selv om der foreligger mye kunnskap om sammenhengen mellom sjø-
fugl, næringsgrunnlag og klima i det vestnordiske området, er det fortsatt 
et akutt behov for ytterligere innsikt. Noen av de viktigste kunnskapshul-
lene er beskrevet under. Merk at denne listen ikke er uttømmende. 

 
• Kan sjøfuglenes hekkesuksess (og andre parametre) i Island og på 

Færøyene relateres til miljøfaktorer som næring og klima?  
Kunnskapen på dette feltet kommer fra undersøkelser i Skottland  
og Norge, selv om der også finnes relevante dataserier om sjøfugl  
fra Island og Færøyene. En sammenlignende analyse av disse data  
vil bidra til økt forståelse av det geografiske omfanget av sjøfuglenes 
problemer, og vil også kunne bidra til en større analyse av om øko-
systemets reaksjon på klimaendringer viser tidsmessige forsinkelser 
(se nedenfor). 

• Er det et klart geografisk mønster mht når endringer i økosystemene 
registreres i forskjellige områder? Hvis svekkelsen av den subpolare 
gyre er den viktigste årsak til de observerte endringer i økosystemet er 
det sannsynlig at det opptrer forsinkelser i systemet, slik at endringene 
skjedde tidligere i områder nært gyren (f.eks. Færøyene) enn lengre 
nord. Dette kan med fordel undersøkes ved en omfattende meta-
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analyse av data om sjøfugl, fisk og plankton fra alle deler av Vest-
Norden i samarbeid mellom oseanografer, marinbiologer og sjøfugl-
økologer. 

• Hvordan er bestandsstruktur og næringsbiologi for tobis i det vest-
nordiske området? Til tross for at tobis har en helt sentral plassering  
i det marine økosystemet og er meget viktige næringsemner for mange 
kommersielt viktige fiskearter, er tobisens basale biologi dårlig stu-
dert, spesielt utenfor Nordsjøen. Der er behov for detaljerte under-
søkelser fra alle deler av regionen. 

• Hvordan har endringer i klima, spesielt svekkelsen av den subpolare 
gyre, påvirket planktonsamfunnene i Nordøstatlanteren, herunder 
spesielt Calanus finmarchicus? Det er avgjørende viktig for forståel-
sen av økosystemendringene i regionen å forstå hva som har forår-
saket  de tilsynelatende endringene i utbredelse og mengde av denne 
sentrale dyreplanktonarten, og hvorfor nedgangen ikke har blitt kom-
pensert av andre og mer varmetålende arter. Dette vil kreve både 
analyser av eksisterende data av planktonprøver fra hele regionen, og 
detaljerte studier av økologien til C. finmarchicus. 

• Har bestandseksplosjonen av stor havnål påvirket sjøfuglene direkte 
eller indirekte? Den enorme økningen i utbredelse og mengde av 
denne arten er godt belyst, også fordi den er helt uegnet som føde for 
fiskespisende sjøfugl. Imidlertid vet man ikke hvordan den har påvir-
ket økosystemet. Spesielt er dietten til stor havnål dårlig kjent og det 
er derfor ikke klart om den konkurrerer med f.eks. tobis om samme 
næring og derfor eventuelt kan være en medvirkende årsak til ned-
gangen i bestanden av andre fiskearter. 

 
 

Kurtiserende rødnebbterner 



 

3. Påvirkningsfaktorer og 
bevaringstiltak 

Innledning 

Flere sjøfuglbestander i Vest-Norden har i de senere år hatt meget dårlig 
reproduksjon og flere kolonier er blitt betydelig redusert. De foreløpige 
analysene tilsier at svake bestander, sviktende rekruttering og endret geo-
grafisk utbredelse av tobis og andre stimfisk er en vesentlig årsak til ned-
gangen i sjøfuglbestandene siden 2004. Tobis er et sentralt næringsemne 
for flere sjøfuglbestander i hekketiden i den sørlige delen i Vest-Norden 
(Island, Skottland, Færøyene og Vest-Norge).  

Mange sjøfuglarter lever lenge og har langsom reproduksjon, de er 
derfor svært sårbare overfor ekstra dødelighet av voksne fuglene. Kont-
roll på faktorer som påvirker voksenoverlevelse er derfor særlig viktig i 
forvaltningen av sjøfugl.  

En del av problemene for mange sjøfuglbestander vurderes å være re-
latert til raske endringer i havklimaet som gir endret forekomst av bytte-
dyr og som det er vanskelig for sjøfuglene å omstille seg til.  

 
 
Når sjøfuglbestandene er presset av faktorer som er direkte og 
indirekte relatert til endringer i havklimaet, blir andre faktorer 
som påvirker sjøfuglenes overlevelse og reproduksjon (rekrutte-
ring) desto viktigere for bestandsutviklingen.  

 
 

Mens kapittel 2 presenterer en begrunnet hypotese vedrørende mekanis-
mer/hovedårsaker til bestandsendringer hos sjøfugl i de vestnordiske 
sjøområder, gir kapittel 1 status for bestandene og de sentrale faktorene 
som antas å påvirke sjøfuglbestandene. Kapittel 3 har også fokus rettet 
mot negative påvirkningsfaktorer, og presenterer disse kortfattet som en 
bakgrunn for mulige tiltak for å avbøte/fjerne negative effekter. Dette 
omfatter faktorer som bl.a. overbeskatning av fiskebestander, oljeforuren-
sing, miljøgifter, jakt og fangst, bifangst og menneskelig forstyrrelse. 
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Aktuelle påvirkninger og tiltak 

Klimaendringer 

Klimaendringene representerer en stor og svært kompleks utfordring med 
potensielt store konsekvenser for sjøfugl på bestand- og samfunnsnivå. 
Usikkerheten er stor knyttet til de fysiske og økologiske konsekvensene 
klimaendringene vil få. I enda større grad er det knyttet usikkerhet til 
iverksetting av avbøtende tiltak. Dette er bakgrunnen for at dette temaet 
får en noe mer omfattende bakgrunnsomtale enn de øvrige påvirknings-
faktorene i kapittelet. I motsetning til disse andre faktorene som bifangst, 
oljetilsøling, forstyrrelse etc, har klimafaktoren så mange indirekte og 
komplekse konsekvenser for sjøfuglbestandene at det også er en pedago-
gisk utfordring å framstille dette på en forståelig måte. Omtalen bygger i 
stor grad på NINA Rapport 338 (Christensen et al. 2008). 

Det råder usikkerhet både i forhold til omfanget av klimaendringene 
og ikke minst de utslag de vil kunne ha for sjøfugl og de marine økosys-
temene sjøfuglene er del av. Med utgangspunkt i dette bør det i vurde-
ringene av klimaendringer som påvirkningsfaktor for sjøfugler tas hensyn 
til både effekter av generell oppvarming av havene, variasjoner i klima-
systemene og økt frekvens av ekstremvær – som alle er sentrale elemen-
ter i klimascenariene. Forsuring er også et element, som kan få store kon-
sekvenser for marine økosystemer. 

De største konsekvensene av en endring i klima vil sannsynligvis være 
endringer i tilgjengelighet av egnede byttedyr. De fleste sjøfugler befin-
ner seg på et høyt trofisk nivå i næringskjeden. Når de påvirkes direkte av 
endringer i tetthet og utbredelse til sine byttedyr, er dette derfor nesten 
alltid en indirekte respons til endringer på lavere trofiske nivå. Oseano-
grafiske prosesser som fører til forandring i forholdet mellom varme og 
kalde havstrømmer kan ha gjennomgående effekter på utbredelse, rekrut-
tering og populasjonsdynamikk hos fisk. Markante endringer i havklima 
opptrer naturlig og forholdsvis regelmessig på ulik skala i tid og rom, 
men disse skiftningene kan tenkes å bli både hyppigere og sterkere som 
følge av et menneskeskapt klimabidrag. 

Koplingen mellom sjøfugler og endring i klima blir ytterligere komp-
lisert av biologien til organismene på de lavere trofiske nivåer. Byttedy-
rene, samt deres næringsgrunnlag, inkluderer et bredt spekter av organis-
mer, hver med populasjoner som vil fluktuere i forhold til klimatiske 
forandringer. Et temperaturregime som i fysiologisk forstand er aksepta-
bel for både sjøfuglene og deres byttedyr, er derfor ingen garanti for vel-
stand hvis den samtidig er negativ for byttedyrets primære fødekilde. Det 
vil alltid være en kompleks oppgave å forutsi med rimelig sikkerhet hvil-
ke konsekvenser en endring i temperatur vil ha for sjøfugler. 

Sjøfugler har stor mobilitet i forhold til utbredelse av byttedyr utenom 
hekkesesongen. De er dermed mer tilpasningsdyktige til endringer i næ-
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ringsgrunnlaget i vinterhalvåret. Hekkende sjøfugler er derimot begrenset 
av avstanden mellom kolonien og områdene hvor de kan finne mat. For 
mange arter er det begrenset tilgang på egnede hekkeplasser, og sjøfugle-
ne er avhengige av å ha et godt næringstilbud i nærheten av disse. Hvis 
klimaendringene fører til større avstand mellom hekkeområdene og bei-
teområdene kan det få store konsekvenser for sjøfuglbestandene.  

Selv om de fleste sjøfuglartene kan utnytte flere ulike fødeemner, vil 
de alltid ha fordel av å tilpasse seg de lokale ressurs- og miljøforholdene. 
De spesialiseringer dette innebærer kan imidlertid gjøre det vanskeligere 
for dem å tilpasse seg når store, hurtige endringer i vanntemperatur plut-
selig forandrer tilgangen på byttedyr (f.eks. Irons et al. 2008.). Om de 
ikke finner annen fullgod næring i samme område tilstrekkelig fort, kan 
dette føre til bestandsnedgang. Arter med smale nærings- eller habitat-
krav er mest sensitive til forandringer (Durant et al. 2004b).  

 

 
Polarlomvi  
 
I et sirkumpolart studium viste Irons et al. (2008) at kolonistørrelsen til 
både lomvi og polarlomvi ble påvirket negativt av store forandringer i 
overflatetemperaturen. Her var det størrelsen på endringen i temperatur 
som var viktig, ikke hvorvidt den var positiv eller negativ. Begge arter er 
utbredt over områder med store forskjeller i middeltemperatur, så den 
direkte effekten av lave eller høye temperaturer er ikke avgjørende i 
samme grad som tilgangen på byttedyr. 

Variasjon i klima vil i utgangspunktet ha større påvirkning på hekke-
suksess og rekruttering til bestanden enn på voksenoverlevelse, især hvis 
effektene primært er koplet til tilgang på mat. Endringer i byttedyrfau-
naen i tid og rom vil i stor grad være bestemmende for hvilke konsekven-
ser klimaendringer vil få for sjøfugl, siden tilgjengelighet av byttedyr er 
en essensiell faktor for både hekkesuksess og overlevelse (se også kap. 2 i 
denne rapporten). Hvis næringstilgangen er dårlig, eller bestandene av 
andre årsaker er stresset, vil det som oftest først gjenspeiles i endret hek-
ketidspunkt, redusert tilstedeværelse av voksne fugler på hekkeplassen og 
dårligere hekkesuksess. 
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Ismåken er en sirkumpolar, høyarktisk sjøfuglart som er i dramatisk  
tilbakegang i bl.a. arktisk Canada (Gilchrist & Mallory 2005, Robertson 
et al. 2007). Ismåken er en klimasensitiv art og habitatendringer med 
basis i endringer i isutbredelse og assosiert marin fauna er antatt å være 
en viktig årsak til den bekymringsfulle situasjonen som er avdekket. Det 
er også påvist høye konsentrasjoner av bla. PCB og DDE i ismåker fra 
Svalbard og Nordvest-Russland og kombinasjonseffekter kan være en 
mulig årsak til artens bestandsnedgang.   

De mest typiske sjøfuglene lever lenge og har små kull, i mange tilfel-
ler legger hunnen bare ett egg i året. Dette er en god tilpasning i et miljø 
som er så variabelt at reproduksjonen må spres over mange år for å sikre 
rekruttering, men forutsetter at de voksne har vilkår for å overleve til-
strekkelig lenge. De må derfor hele tiden avveie sin hekkeinnsats i for-
hold til egen overlevelse. I år med dårlig fødetilgang er det derfor ikke 
uvanlig at mange sjøfugler vil redusere omsorgen for ungen(e), som igjen 
vil resultere i mindre mat og/eller beskyttelse, og dermed reduserte mu-
ligheter til vekst og overlevelse for avkommet (Durant et al. 2004b). 
Hekkesuksessen til sjøfuglene er altså avhengige av at hekkeinnsatsen og 
den viktigste tilgangen på mat er sammenfallende i tid.  

En av de best studerte eksemplene på disse sammenhengene i nordiske 
farvann, er koplingen mellom hekkesuksess hos lunde og tilgjengelighet 
av sild på Røst (Durant et al. 2003, 2004a, 2005, 2006). Resultatene viser 
at den avgjørende miljøparameteren som bestemmer hekkesuksess er 
tilgjengelighet av næringsemner, hovedsakelig sild. Det synes å være en 
klar sammenheng mellom tilgjengeligheten av førsteårssild (0- gruppe), 
som driver nordover langs kysten etter klekking lenger sør, og hekkesuk-
sess for lundene. Det er vist total hekkesvikt når tettheten av byttedyr 
kommer under et vist nivå (Anker-Nilssen 1992, Durant et al. 2003, An-
ker-Nilssen & Aarvak 2006). God vekst hos sildelarvene reflekteres i 
deres størrelse når de passer Røst om sommeren og er på sin side avheng-
ig av tilgjengeligheten av dyreplankton, som igjen er avhengig av god 
blomstring av fytoplankton om våren. Ved en «mismatch» mellom disse 
hendelsene, dvs. at en art og dens byttedyr ikke er på samme sted i tid og 
rom, vil sildeveksten bli dårlig og sildelarver av god kvalitet vil bli mind-
re tilgjengelige for lunden i hekketida. Faktisk kan sjøtemperatur og salt-
holdighet i kyststrømmen i mars måned alene predikere lundens hekke-
suksess senere samme år med en treffsikkerhet på 84 % (Durant et al. 
2006). 

Andre studier har også dokumentert at endring i klima påvirker trofis-
ke interaksjoner som har effekt på sjøfugl. Varmere vann har f.eks. vist 
seg å være ugunstig for sjøfugl i Nordsjøen (Frederiksen et al. 2004) fordi 
det fører til dårligere rekruttering for tobis (Arnott & Ruxton 2002). Dette 
er motsatt av effekten på rekrutteringen til norsk vårgytende sild i Nors-
kehavet (Toresen & Østvedt 2000) som har bidratt til at den negative 
trenden for lundene der har snudd (Anker-Nilssen & Aarvak 2006). Har-
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ris et al. (2005) viste at voksenoverlevelsen til lunder som hekker på kys-
ten av Nordsjøen eller Barentshavet er negativt korrelert med sjøtempera-
tur, mens det motsatte er tilfellet for lunder som hekker på kysten av 
Norskehavet.  

Noe av forklaringen på disse fenomenene ligger trolig i at varmere 
vann har forskjøvet tyngdepunktet for de enorme forekomstene av raudå-
te Calanus finnmarchicus nord- og vestover, noe som gjør dem mindre 
tilgjengelige som byttedyr for tobis (sil) i Nordsjøen og mer tilgjengelige 
for sild i Norskehavet. En økende bestand av ung sild som vokser opp i 
det sørlige Barentshavet har igjen negative konsekvenser for loddebe-
standen (Hjermann et al. 2004). Ungsilda spiser lodde som har vært et 
særlig viktig byttedyr for sjøfugler der i de mange årene sildebestanden 
var liten (bl.a. Barrett 2002). Sildeyngelen når ikke Barentshavet i tide til 
å være et viktig byttedyr for sjøfugl der i sitt første leveår, og eldre ung-
sild er et langt vanskeligere byttedyr for sjøfugl enn førsteårssild og lod-
de. Resultatet er betydelige endringer i næringstilbudet for sjøfugl og 
arter som krykkje, som har levd godt på lodde gjennom en lang periode 
med lite sild, erfarer nå kraftig redusert hekkesuksess (Barrett 2007). 
Montevecchi & Myers (1996) viste at vellykket reproduksjon hos flere 
sjøfugler i Nordvest-Atlanteren også er korrelert med tilgang til og beve-
gelse av lodde. I overensstemmelse med dette viste Regehr & Rodway 
(1999) at det i år hvor lodda ankom Newfoundland sent, startet hekkingen 
senere og hekkesuksessen var dårligere enn normalt hos både krykkje, 
gråmåke og svartbak. 

 

 
Stork på Finnmarkskysten, mai 2007 

 
I mange skotske kolonier er det for tiden tydelig at sjøfuglene er avhengi-
ge av god tilgang på tobis for å sikre god ungeproduksjon, men det er 
ennå store mangler i vår kunnskap om prosessene som styrer dette økosy-
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stemet. En 50-års tidsserie av bestandsdata for havhest på Orknøyene 
viste en sammenheng mellom fuglenes hekkesuksess og vinterindeksen 
for den nordatlantiske oscillasjonen (North Atlantic Oscillation, NAO) 
(Thompson & Ollason 2001). Sandvik et al. (2005) fant også en korre-
lasjon mellom vinter- NAO og overlevelsen hos flere arter sjøfugl på 
Hornøya i Øst-Finnmark, men en sammenheng med sjøtemperaturer (som 
også korrelerer med NAO) ga betydelig høyere forklaringsgrad.  

Utover de indirekte effekter gjennom trofiske interaksjoner, kan ekst-
reme værforhold, eller endring i fremherskende vindretninger ha en di-
rekte effekt på populasjonene ved å øke tap av egg og dødelighet hos 
unger (Aebischer 1993). Perioder med dårlig vær kan hindre voksenfug-
ler i å søke etter mat, hvilket igjen kan ha betydning for ungenes vekst og 
overlevelse. Siden sjøfuglene heller oppgir hekkingen og forlater området 
enn å utsette seg for økt dødsrisiko dersom forholdene blir for dårlige, er 
det vanskelig å finne bevis på at ekstreme værforhold i seg selv kan føre 
til økt voksendødelighet. Med unntak av oljesølepisoder skyldes masse-
strandinger av døde og døende sjøfugler vinterstid som regel at fuglene 
har sultet i hjel, men det er sjelden mulig å avgjøre om de har vært utsatt 
for en generell matmangel eller om det er værforholdene som har gjort 
maten utilgjengelig. 

Både direkte og indirekte effekter av klimaendringer på sjøfugl må 
forventes å forekomme sterkere eller hyppigere i ytterkanten av artenes 
utbredelsesområde. Når varmere eller kaldere vann påvirker mengde og 
fordeling av byttedyr, er det sannsynlig at sjøfuglartene vil fordele seg i 
samsvar med fordelingen av makrozooplankton og fiskepopulasjoner. Et 
studie av polarlomvi viste at en oppvarming kan føre til populasjonsvekst 
i den nordlige del av hekkeområdet mens den har motsatt effekt i den 
sydlige del, noe som lett kan forskyve populasjonen mot nord (Gaston et 
al. 2005). En sirkumpolar analyse antyder at arten profiterer på en svak 
oppvarming mens lomvi gjør det best med en svak avkjøling, men begge 
arter vil gjøre det rimelig bra så lenge endringene er moderate (Irons et 
al. 2008). Selv om man i teorien har grunn til å forvente en generell for-
skyvning av utbredelsesområdet nordover med økende temperaturer, vil 
en rekke andre faktorer på regionalt og lokalt nivå spille inn og modifise-
re dette bildet. Endringene påvirker alle trofiske nivå, og det er den sam-
lede konsekvensen for den temporære og romlige fordelingen av sjø-
fuglenes byttedyr som vil være avgjørende. Gode næringsforhold alene er 
heller ikke nok. Det hjelper lite med mye mat i nye områder hvis den ikke 
opptrer på et gunstig tidspunkt for fuglenes hekking, eller om tilgangen 
på egnede hekkeplasser eller andreviktige habitatkrav for artene ikke er 
oppfylt. Aktuelle tiltak: 

 
• Klimaendringene kan medføre store negative konsekvenser for sjø-

fuglbestandene i Norden. Alle samfunnssektorer har et ansvar for å 
evaluere hvordan man kan bidra til å unngå at egen sektor forsterker 
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negative klimaeffekter på sjøfuglbestandene, og best kan anvende en 
«føre var» – tilnærming mht. egen påvirkning av/inngrep i økosyste-
mene som sjøfuglene er del av.  

• Klimaeffektenes potensiale og kompleksitet stiller store krav til kunn-
skapsgrunnlag og grundige analyser, scenariebetraktninger etc. Slik 
kunnskap er derfor nødvendig for både myndigheter og nærings-
aktører, og det er viktig at kunnskapen formidles på en forståelig  
måte til alle relevante sektorer og nivåer. Fellesnordiske informasjons-
løsninger vil styrke utsagnskraften og vil kunne være kostnads-
effektivt (se punkt om kommunikasjonsutfordringen.) 

• Det er stort behov for mer kvantitativ kunnskap om effekter av  
klimaendringers retning, styrke og temporære variasjon på:  
- Produksjon og trofiske interaksjoner på ulike nivå i nærings-

kjeden opp til sjøfugl, fra primærproduksjon til sjøfuglenes 
næringstilbud, reproduksjon og overlevelse.  

- Økosystemenes motstandsdyktighet mot endringene, herunder  
risiko for alvorlige økologiske regimeskift som kan føre systemet 
over i en mindre produktiv tilstand for planktoniske krepsdyr 
som utgjør det viktigste næringsgrunnlaget for fisk og de fleste 
sjøfugler.  

- Tilgangen til viktige habitat for hekking, fjærfelling, rasting  
og overvintring.  

- Konkurranseforhold mellom artene, predasjonstrykk og i  
mindre grad også forekomstav parasitter og sykdommer. 

Overbeskatning av næringsorganismer 

Den største effekten av fiskeriene på sjøfugler total sett, er gjennom på-
virkning av fuglenes næringsgrunnlag. Sjøfuglbestandene konkurrerer 
med fiskeriene om ulike marine organismer, deriblant fisk som tobis 
Ammodytes spp., lodde Mallotus villosus, øyepål Trisopterus esmarki, 
brisling Sprattus sprattus og sild Clupea harengus. Dette er samtidig 
viktige kommersielle arter som er utsatt for til dels hard beskatning. Det 
kan ofte være vanskelig å dokumentere konkrete effekter på populasjone-
ne, selv om de uten tvil er gjeldende.  

Trofiske interaksjoner mellom sjøfugl og fiskerier, isolert eller i kom-
binasjon med andre faktorer, representerer svært komplekse sammen-
henger. Kollapsen av norsk vårgytende sild på slutten av 1960-tallet og 
lodde på midten av 1980-tallet, fikk omfattende og langvarige effekter på 
lunde og lomvi (Nord-Norge). Begge disse hendelsene er gode eksempler 
på hvilke konsekvenser endring i næringsgrunnlag kan ha for sjøfugler.  
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Rødnebbterne 
 
Også annen marin ressursbeskatning, for eksempel skjelltråling, kan re-
presentere næringskonkurranse med fugl. Det er kjent at store uttak av 
blåskjell og hjerteskjell har ført til næringssvikt hos ærfugl i Vadehavet 
(Camphuysen et al. 2002). Systematisk kartlegging av høsttrekket av tjeld 
forbi Blåvandshuk på vestkysten av Danmark i perioden 1964–2003 viser 
at den norske hekkebestanden er nær halvert (Meltofte et al. 2006). Ned-
gangen samsvarer med det som er funnet i overvintringsområdene pga. 
overfisket på skjell. Flere marine dykkender som sjøorre Melanitta fusca, 
havelle Clangula hyemalis og kvinand Bucephala clangula samles vin-
terstid i Nordsjøen og Vadehavet (Bakken et al. 2003) der de kan tenkes å 
komme i konflikt med høsting av skjellresurser. 

Nye næringer er i ferd med å vokse fram blant annet knyttet til komer-
siell utnytting av arter på lavere trofisk nivå (krill, raudåte m.fl. – se bl.a. 
Havforskningsinstituttet www.imr.no). Jf. beskrivelser av slike trofiske 
interaksjoner og den nøkkelrollen bl.a. raudåte antas å ha for bl.a. mange 
sjøfuglbestander (kap. 2) er det viktig å sikre tilstrekkelig kunnskap om 
konsekvenser av slik utnytting og sørge for systemer for forsvarlig regu-
lering av virksomheten. 

Marin ressursutnytting kan forsterke en negativ utvikling i sjøfuglenes 
næringstilgang. Når svikt i næringstilgang er antatt å være en avgjørende 
årsak til problemene mange sjøfuglbestander i Vest-Norden opplever, får 
konkurransen med fiskerier og andre marine næringer enda større betyd-
ning. 

Et ferskt eksempel på konsekvensene av næringssvikt, er den omfat-
tende dødeligheten av alke i Nordsjøen høsten 2007 (bl.a. Isaksen & Bre-
desen 2007). Anslagsvis 5 000 alker omkom i denne episoden og en om-
fattende analyse av innsamlet materiale viser at de døde fuglene var kraf-
tig underernærte (Tomas Aarvak, pers medd.) 

http://www.imr.no/
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Det internasjonale havforskningsrådet – ICES – bygger sine anbefa-
linger på bærekraftprinsipper og legger årlig fram sine kvoteforslag basert 
på oppdatert kunnskap. Dette representerer et godt grunnlag for en øko-
systembasert fiskeriforvaltning som også må innarbeide hensyn til andre 
deler av økosystemet. 

Aktuelle tiltak: 

• I en situasjon der sjøfuglbestandene er presset bl.a. gjennom klima-
endringenes betydning for forekomst av tradisjonelle næringsorganis-
mer, er det av stor viktighet at man praktiserer prinsippene om øko-
systembasert forvaltning innenfor kommersielle- / industrifiskerier.  

• Fiskeriene i nordiske farvann bør opptre slik at de miljømessige kon-
sekvensene av virksomheten blir minst mulig. Dette kan sikres gjen-
nom etablering av gode ordninger for miljøsertifisering av kommer-
sielle fiskerier. Målet bør være at slike ordninger tas i bruk for fiske-
riene i de nordiske farvann.  

• Nasjonal/internasjonal kvotefastsetting i tråd med anbefalinger fra 
ICES er et avgjørende viktig element, i likhet med presise reguleringer 
i tid og rom på regional skala – tilpasset de mest kritiske fasene/ 
beiteområdene for sjøfuglkolonier.  

• Utøvelsen av en bærekraftig og målrettet fiskeriforvaltning (hensikts-
messige reguleringer) forutsetter et oppdatert og godt kunnskaps-
grunnlag på tvers av berørte sektorer og over landegrenser. Slike 
arenaer finnes i begrenset grad og bør etableres. Den norske modellen 
med helhetlige forvaltningsplaner for større havområder (St. meld. Nr 
12 (2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)) 
representerer en god tilnærming for økosystembaserte fiskerier.  

• Sikre at utviklingen av nye næringer (herunder på lave trofiske nivåer) 
skjer på en bærekraftig måte. Dette gjelder f.eks. ved utnyttelse av 
krill eller lignende arter. 

• Forsterket fiskerioppsyn og kontroll er sentralt for hindre overfiske.  
• Vurdere etablering av marine verneområder (dynamisk vern) med 

strenge restriksjoner for å begrense konkurransen om fisk i definerte 
beiteområder for hekkende sjøfugl. 

Oljeforurensing 

Det er velkjent at oljesøl på havoverflaten kan forårsake omfattende dø-
delighet blant sjøfugl. Det er særlig alkefugler og havdykkender som har 
høy individuell sårbarhet for olje. I de siste tiårene er det også blitt klart 
at oljesøl kan medføre skader på bestandsnivå, og at skadene kan vedvare 
over lang tid. Slike tilstander kan også være påvirket av giftvirkninger av 
rester av olje i miljøet.  
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Oljesøl på havoverflaten kommer dels fra store uhell hvor der går hull 
på tankskip eller andre skips brennstofftanker, eller ved uhell knyttet til 
oljeproduksjon. Oljesøl stammer også fra kronisk oljeforurensing i form 
av hyppige småspill som skyldes mindre uhell eller ulovlige utslipp fra 
skipsfart m.m.  

Statistikken tilsier at det ikke er oljeproduksjon som sådan som står 
for de store volum/omfang av oljerelaterte miljøproblemer. Derimot er 
det skipsforlis eller uhell og ulykker knyttet til transport av olje som ty-
pisk står for større utslipp. Annen skips- og båttrafikk står for de små og 
hyppige utslippene. 

Risikoen for uhell som medfører store oljesøl er stadig en vesentlig 
trussel mot sjøfuglbestander. Det er av stor betydning å forhindre uhell og 
utslipp i de mest sårbare områdene.   

Små og hyppige utslipp fra skip skjer for eksempel i forbindelse med 
bunkring, ulovlig dumping eller vask av tanker. Også disse utslippene 
kan ha en stor negativ effekt på sjøfuglbestandene. Det kreves imidlertid 
omfattende studier for å estimere dødeligheten forårsaket av kroniske 
oljeforurensing i vestnordiske farvann. Men en studie fra Østersjøen es-
timerer at det dør titusenvis av haveller hvert år (Larsson & Týden 2005). 
Fra kysten av Newfoundland er det dokumentert at mer enn 300 000 po-
larlomvi dør årlig som følge av oljesøl (Wiese et. al 2004).  

I flere land overvåkes andelen av i landdrevne fugl som har olje på 
fjærdrakten som et relativt mål for oljeforurensing til havs (Beached Bird 
Survey – BBS). I Nordsjøen har andelen av i landdrevne fugler med olje 
generelt vært fallende, men er fremdeles høy for blant annet lomvi – i 
enkelte deler av Nordsjøen over 50 %. I henhold til OSPARs miljøkvali-
tetsmål skal denne andelen ned til maksimalt 10 %. Et forsøk med gratis 
mottak av olje i havn ga effekter som kunne avleses på BBS-parameteret  
(Fleet 2006, Fleet & Reineking 2000) 

I de nordiske landene er det gjort en vesentlig innsats for å redusere 
oljeforurensingen og å forbedre aksjonsberedskapen ved uhell. Men 
skipstrafikken i nordiske farvann er økende (både tankere og annen skips-
fart). Det forventes sterkt økende oljeleting/ produksjon/ transport i nord-
områdene der de største sjøfuglbestandene opptrer.  

Vask/rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er et stadig tilbakevendende 
tema når større antall sjøfugl blir oljeskadet. De nordiske myndighetene 
har i liten grad gått inn med økonomiske virkemidler i slike aksjoner, 
men engasjementet er sterkt både fra private og ulike grupperinger når 
ulykken er ute og fugler blir rammet av oljesøl. Nylig har Finland etablert 
en beredskap basert på en flyttbar containerløsning. Dette kan være ledd i 
en felles nordisk løsningsmodell, i den grad det er ønskelig med oljevern-
beredskapsløsninger som inkluderer vask/rehabilitering av oljeskadet 
fugl. Frekvensen av ulykker/aksjoner gjør at det kan være kostnadseffek-
tivt å etablere en nordisk samarbeidsløsning. I de fleste sammenhenger vil 
rehabilitering av enkeltindivider ha begrenset verdi på bestandsnivå, men 
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for enkelte arter (truede arter) og lokalt truede bestander vil slike tiltak 
kunne ha effekt på bestandsnivå.  

Aktuelle tiltak: 

• Skjerpet regulering/overvåkning ved transport av olje. 
• Begrensninger i lete-, produksjons- og utskipningsaktiviteter i de mest 

sårbare områder og perioder.  
• Regelmessig gjennomgang/revisjon av nasjonale beredskapsplaner 

som tar tilstrekkelig hensyn til sårbare områder og perioder ved plan-
legging av oljevernberedskap og oljevernaksjoner. 

• Sterkere fokus på oljevernberedskap og sjøfugl ved planlegging av 
nye oljefelt.   

• Skjerpet straff ved ulovlig utslipp. 
• Økt tilrettelegging for mottak/ fri deponering av oljeprodukter/avfall 

(spillolje) i større havner. Vurdere panteordninger for å redusere risiko 
for ulovlige utslipp.  

• Etablere tilfredsstillende forskningsberedskap som kan håndtere 
sjøfuglundersøkelser ved oljesøl slik at innsikten i bestandenes 
dynamikk økes og effektene kan dokumenteres (i Norge omtalt som 
«etterkantundersøkelser»). Manual/standard for slike undersøkelser 
bør drøftes på internasjonalt nivå for økt overføringsverdi (evt. 
Nordisk standard). 

• Bygge opp kunnskapsgrunnlag og kompetanse vedr. estimering av 
dødelighet forårsaket av kronisk oljeforurensing (bl.a. BBS). Styrket 
formidling om konsekvensene av kronisk oljeforurensing til skips-
fartssektoren og mindre båter. 

• Utvikle akseptkriterier (for forekomst/tilstedeværelse av sjøfugl) ved 
eksperimentelle utslipp/øvelser.  

• Vurdere opplegg for vask/rehabilitering av oljeskadet sjøfugl: nasjo-
nale behovsanalyser og evt. utredning av felles løsninger mht. logi-
stikk og kompetanse (nordisk/europeisk nivå). 

Miljøgifter  

Miljøgifter er en felles betegnelse på en lang rekke stoffer som er skade-
lige for miljøet. Miljøgifter kan være langtransportert inn i våre områder 
via luft- eller havstrømmer, eller de kan tilføres fra mer lokale kilder 
blant annet avrenning fra land.  

Forurensingsstoffer som persistente (tungt nedbrytbare) miljøgifter 
(bl.a. PCB, DDE etc), eller tungmetaller som kvikksølv og kadmium, er 
kjent for å gi en rekke negative effekter på biologisk materiale. Dette 
gjelder blant annet neurotoksiske effekter; effekter på leverenzymer og 
immunforsvaret. Noen av stoffene er også kreftframkallende, andre kan 
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ha effekter på reproduksjon. Miljøgiftene har gjerne lang nedbrytningstid 
og akkumuleres i organismer og næringskjeder. 

Sjøfugl er ofte toppredatorer og vil kunne oppta relativt store mengder 
av persistente organiske miljøgifter igjennom næringen. På denne måten 
oppkonsentreres miljøgifter gjennom næringskjeden (biomagnifikasjon), 
og nivåene hos sjøfugl kan være 7–8 ganger så høye som lenger ned i 
næringskjeden.  

I mange år har målinger av nivåer vært hovedfokus og det har vært 
begrenset forskningsinnsats på de biologiske effektene. Kompleksiteten 
med hensyn til bl.a. eksponering og kombinasjonseffekter av miljøgifter 
gjør dette til et komplisert tema å belyse. 

Kunnskap om effektene av miljøgifter på sjøfugl er kun delvis kjent. 
Samtidig er slik kunnskap nødvendig for å kunne si noe om hvilken be-
tydning stoffene (enkeltvis eller i kombinasjon) har for fuglenes vekst og 
reproduksjon.  

 

 
Ismåke 
 
Gjennom bl.a. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) 
har det blitt satt fokus på mljøgifter i nordområdene, og det foreligger 
noen studier av effekter på sjøfugl (bl.a. polarmåke og ismåke). Dette 
omfatter også studier som viser sammenheng mellom kondisjon og ulike 
skadeeffekter, et moment som vil kunne ha stor betydning i perioder med 
dårlig næringstilgang og påfølgende kondisjonssvikt hos sjøfugl.  

Studier i arktiske områder har vist unormalt høye konsentrasjoner av 
bl.a. PCB’er og dioksiner i isbjørn Ursus maritimus, storkobbe Erignat-
hus barbatus, fjellrev Alopex lagopus, polarmåke og andre sjøfuglarter. 
Det er knyttet bekymring til mulige bestandseffekter av immun- og re-
produksjonsforstyrrelser (AMAP 2002).  

Til tross for forbud mot bruk av slike forbindelser i industri og pro-
duksjon, måles fortsatt forhøyede verdier i marine økosystemer. Stress 
(nedsatt kondisjon) av andre årsaker vil mest sannsynlig øke de negative 
effektene av miljøgifter. Stressfaktorene kan omfatte klimaeffekter, næ-
ringstilgang og forstyrrelse.  
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Data som viser spredning av miljøgifter i Vest-Norden/Arktis i sjøfugl 
og marine pattedyr vektes høyt i internasjonale fora (bl.a. AMAP). Slike 
data er også viktig informasjon lokalt fordi sjøfugl inngår i næringskjeder 
som inkluderer mennesker. Slik informasjon er viktig for eksempel for å 
kunne gi kostholdsråd. På dette feltet er nordisk samordning av datainn-
samling og forskning kostnadseffektivt.  

Aktuelle tiltak: 

• Internasjonalt samarbeid for å fase ut bruk/utslipp av farlige  
forurensningsstoffer. 

• Skjerpet straff ved ulovlig utslipp. 
• Koordinerte og systematiske undersøkelser av effekter av miljøgifter 

på sjøfugl, herunder koplinger til effekter av klimaendringer (bl.a. 
samarbeid under Arktisk Råd – AMAP, CAFF, CBMP). 

• Overvåkning av nye miljøgifter i marine økosystemer der resultatene 
kommer inn i reguleringsprosessene av disse stoffene. 

• Sjøfugl er en viktig indikator for miljøgiftbelastningen i marine 
økosystemer og kunnskap om trender for og effekter av miljøgifter 
 i sjøfugl bør studeres og kommuniseres ut til befolkningen.  

• Sjøfugl er en betydningsfull vektor for miljøgifter til mennesker  
i deler av Vest-Norden, og kostholdsråd til befolkningen må  
vurderes løpende. 

Jakt/fangst 

Sjøfugl blir høstet som en ressurs i alle vestnordiske land i form av jakt 
og fangst, eller eggplukking. Disse tradisjonene har til dels sterk kultur-
forankring. I uminnelige tider har sjøfugl vært en viktig kilde til kjøtt, 
egg, skinn og dun. I sin tid ble geirfuglen Pinguinus impennis utryddet 
pga. menneskenes rovdrift på lett tilgjengelige sjøfuglbestander. Med 
økende befolkning og mer effektive fangstredskaper, ble fangsten etter 
hvert en påvirkningsfaktor som kunne virke regulerende på flere sjøfugl-
bestander.   

Volumet av sjøfugl som høstes varier fra land til land, fra ubetydelige 
uttak, til høsting i stor skala lokalt (hovedsakelig uregulert – se kap. 1). 
Denne storskalafangsten er i hovedsak kultur- og tradisjonsbetinget. Den 
foregår i liten grad i den østlige delen av Nord-Atlanteren, mens omfang-
et er langt større blant annet på Grønland. Forvaltningsregimer og regule-
ring av høstingen varierer også mellom nasjonene.  

Bestandsdata dokumenterer imidlertid at flere sjøfuglbestander er i til-
bakegang, og at det derfor er behov for en mer bærekraftig forvaltning 
også med hensyn til jakt og fangst. Enkelte studier viser at slik aktivitet 
nær hekkekolonier kan være en hovedårsak til bestandsnedgang hos noen 
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populasjoner, f.eks. polarlomvi Uria lomvia på Vest-Grønland (Evans & 
Kampp 1991; Falk & Durinck 1992).  

Det er vanskelig for sjøfugl å tilpasse seg raske skifter i levevilkår, for 
eksempel knyttet til klimaendringer. Dette momentet må det tas hensyn til 
også når det gjelder regulering av jakt og fangst. Ærfuglfangsten på 
Grønland er ett eksempel på aktiv forvaltning, der det er laget en vurde-
ring av hvor stort uttaket kan være for at jakten på ærfugl kan sies å være 
bærekraftig. Deretter har man redusert jaktperioden, og i dag er uttaket på 
et nivå som er innenfor det som er beregnet å være bærekraftig. 

 

 
Praktærfugl 
 
Sjøfuglbestandene er internasjonale ressurser som over tid opptrer over 
store geografiske arealer. Sjøfugl som høstes i en region kan ha sine hek-
keområder i en annen. Fuglene krysser også landegrenser. Gjennom det 
sirkumpolare sjøfuglsamarbeidet (CBird) under CAFF, er slike tiltak 
vurdert (Denlinger & Wohl 2001). Det pekes på at overvåkning og rap-
portering/kontroll må til for å sikre at felles sjøfuglbestander høstes in-
nenfor bærekraftige nivåer.  

Aktuelle tiltak: 

• Pålitelig jakt/fangststatistikk må innføres i alle områder hvor jakt og 
fangst utøves.  Bedre kunnskap om omfanget av uttaket, hvilke deler 
av bestandene som høstes (hvor) og hvilken effekt fangsten har på 
bestandene er en forutsetning for at jakt/fangst-uttak skal være bære-
kraftig og i tråd med jaktbarhetskriteriene. 

• På bakgrunn av bedre kunnskap videreutvikle og revidere reguleringer 
av jakt/fangst, som tar hensyn til  trekkende bestander, bestandsstatus 
for lokale populasjoner vs «metapopulasjoner», og vurderinger i for-
hold til økosystemets tilstand (bestandenes hekkesuksess, nærings-
grunnlaget etc.). 
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• I den grad det er kjent at jakt/fangst foregår på «blandete bestander»/-
andre lands hekkebestander, bør jaktreguleringer drøftes med ved-
kommende myndighet. 

• Styrket oppsyn og kontroll med jakt/fangst. 

Bifangst av fugl i fiskeredskaper 

Bifangst defineres som fangst uten økonomisk verdi for fiskeren, og om-
fatter i tradisjonell forstand først og fremst fiske av andre fiskearter og 
fisk under minstemål. Når sjøfugl drukner i fiskegarn og blir tatt på line 
er også dette bifangst. Dykkende fugler (bl.a. lunde, lomvi, toppskarv og 
ærfugl) er særlig utsatt for dødelighet i fiskegarn, spesielt i kystnære fi-
skerier nær hekkekolonier. Overflatebeitende arter som havhest er utsatt 
for bifangst i linefisket.  

Omfanget av og konsekvensene av bifangst (drukning) av sjøfugl i 
fiskeredskaper er i begrenset grad dokumentert. Likevel kan slik bifangst 
i enkelte typer fiskerier representere et betydelig problem for noen arter 
og i noen områder.  

Bifangst medfører en økt dødelighet både for yngre aldersklasser og 
for voksne individer, noe som kan gi negative effekter på populasjonsnivå 
(Bakken & Falk 1998). Gjennom FNs matvareorganiasjon (FAO) er bi-
fangst av fugl i linefiske fokusert som et viktig problemområde3. 

 

 
Toppskarv drept i garn 
 
Bifangst av sjøfugl foregår i all hovedsak i line- og garnfiskeriene, men 
delvis også i ruser og andre fangstinnretninger. I norske farvann er det 

                                                            

3 http://www.fakr.noaa.gov/protectedresources/faoinitiative.pdf  

http://www.fakr.noaa.gov/protectedresources/faoinitiative.pdf
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utført flere vitenskapelige undersøkelser for å teste ulike metoder for å 
redusere bifangst av sjøfugl i autolinefisket. Disse undersøkelsene viste at 
det stort sett bare ble fanget havhest i linefisket i dette området. Videre 
ble det påpekt at problemet med bifangst av sjøfugl nærmest kan elimine-
res ved å slepe en såkalt «kjalkeskremme» (tau med flagrende strimler) 
etter båten under setting av lina.  

Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser i Barentshavet, men obser-
vasjoner indikerer at det også her er havhesten som er mest utsatt, og at 
det kystnært også forekommer bifangst av blant annet krykkje. Problema-
tikken rundt bifangst av sjøfugl og sjøpattedyr er også studert i Østersjøen 
(Österblom 2002). Her regnes bifangst som den viktigste påvirkningsfak-
toren for lomvibestanden. Det foreligger flere internasjonale publikasjo-
ner som både belyser problematikken, og som foreslår konkrete tiltak for 
å hindre bifangst av fugl4.  

For noen verneområder langs norskekysten er det innført ferdsels- 
og/eller redskapsbegrensninger for å beskytte sjøfugl i hekkeperioden.  

Til tross for at bifangst lenge har vært ett kjent problem, mangler det 
fortsatt kunnskap om omfang og påvirkning på sjøfuglbestandene i Vest-
Norden. Først og fremst beror dette på at det er vanskelig å beregne antall 
fugler tatt som bifangst.  

Dagens kunnskaper om bifangst av sjøfugl baserer seg i hovedsak på 
gjenfunn av ringmerkede fugler, og frivillige rapporter fra fiskerne. Ofte 
vil slik rapportering være mangelfull fordi denne typen fangst er negativt 
for omdømmet og gir negativ publisitet for fiskerne.  

På basis av forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet har norske 
miljøvernmyndigheter initiert ett prosjekt for kartlegge bifangst av fugl 
og hvilke effekter dette har på populasjonsnivå. Arbeidet gjøres som en 
del av sjøfuglovervåkingsprogrammet SEAPOP.   

Bifangst av fugler i fiskeredskaper har også etiske perspektiver og er 
normalt uønsket. 

Aktuelle tiltak: 

• Multilateralt og tverrsektorielt samarbeid mellom fiskerimyndigheter, 
fiskerinæring og miljøvernmyndigheter for å hindre/redusere denne 
problematikken.  

• Målrettet forskning på alternative skadebegrensende fiskeredskaper 
(former for fiske) og anbefalinger/krav om bruk av disse.  

• Bedre datagrunnlaget på sentrale felter; redskapstyper, fordeling av 
bifangst i tid og rom. De nordiske landene bør samordne innsatsen for 
å skaffe tilveie data og bedre kunnskapsgrunnlaget på dette området5. 

                                                            

4 http://www.jncc.gov.uk/page-1565 

5 Som ledd i operasjonaliseringen av Forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet skal DN/NINA ut-
vikle et prosjekt for styrking av kunnskapsgrunnlaget med mål om å redusere dødelighet som følge 

http://www.jncc.gov.uk/page-1565
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Bl.a. har Grønland data på denne fangsten som denne bør benyttes  
i det videre arbeidet. 

• Vurdere reguleringer av bruk av enkelte typer redskaper som gjør  
stor skade, reguleringer av fiske i områder/perioder6. 

• Styrke kartlegging og overvåkningen av sjøfuglbestandene for å  
bedre forståelsen av betydningen av bifangst som bestandsregu-
lerende/desimerende faktor, samt dokumentere effektene av  
avbøtende tiltak. 

• Fremme de etiske og dyrevelferdsmessige problemstillinger knyttet  
til slik problematikk.  

Ferdsel og forstyrrelse  

Menneskelige forstyrrelser er mange steder et problem for sjøfugl og 
sjøfuglkolonier. Majoriteten av sjøfugl som alkefugler, måker og terner 
hekker i kolonier, ofte på øyer eller i lite tilgjengelige klipper på fastlan-
det. Det er en allmenn oppfatning at dette er en tilpasning for å unngå 
predasjon. Slik tilpasning av hekkeplass gjør sjøfugl til en sårbar gruppe i 
forhold til ferdsel og annen forstyrrelse i hekketiden (Burger & Gochfeld 
1994). Også i myteperioden kan sjøfugl opptre konsentrert og være utsatt 
for forstyrrelsesfaktorer. 
 

 
Krykkjer på isfjell 
 
Typiske kilder til menneskelig forstyrrelse er rekreasjon i form av natur-
turisme, sportslige aktiviteter og småbåttrafikk. Andre aktiviteter som 

                                                                                                                                      

av bifangst i norske fiskerier. Første fase av dette arbeidet er en workshop som skal klargjøre «state 
of the art» og utvikle metoder for å bedre dokumentasjonen i tråd med kunnskapshull. Vi legger opp 
til å invitere bl.a. Island inn i denne workshopen. CAFF/CBird har også dette på arbeidsplanen og 
temaet er svært velegnet for nordisk samarbeid – oppfølging av workshopen på Færøyene. 

6 Dette ligger allerede inn i Forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet (kan omfatte periodisk steng-
ing av områder, setting av line i perioder av døgnet med lav aktivitet hos sjøfugl, påbud om bruk av 
«kjalkeskremme» etc. 
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direkte eller indirekte medfører forstyrrelse er militær aktivitet, flytrafikk, 
skipstrafikk, forskningsvirksomhet etc.  

Naturturisme er økende, ikke minst i nordområdene. I slike områder 
kan forstyrrelsene føre til at hekkende fugler forlater reirplassen i perio-
der. Resultatet kan bli økt predasjon fra andre fugler/pattedyr, nedkjø-
ling/overoppheting av egg/unger etc. Selv om økt interesse for fuglelivet i 
utgangspunktet er positivt, forutsetter denne formen for opplevelsestu-
risme at det tas nødvendige hensyn til fuglenes behov for «fred» i hekke-
tiden (jf. tidligere tiders «fredlysing»).  

Økt ferdsel i kystsonen og økt opplevelsesturisme medfører behov for 
å utarbeide forvaltningsregimer og reguleringer (eller «Code of Con-
duct»7) som sikrer at slik aktivitet forstyrrer fuglene minst mulig. Det er 
mange eksempler på at hurtiggående turbåter og annen fritidsbåttrafikk 
ikke tar tilstrekkelig hensyn, men opptrer uforsvarlig ved hekkekolonier 
og større ansamlinger av sjøfugl.  

I verneområder for sjøfugl er det innført ferdselsbegrensninger i hek-
kesesongen. I takt med klimaendringene vil tidspunkt og varighet for 
hekkeperioden imidlertid kunne endres. Endret fenologi er dokumentert 
blant annet fra den norske Skagerrakkysten. Slike endringer, og flytting 
av kolonier, kan derfor medføre behov for mer dynamisk forvaltning. I 
vernede hekkekolonier med «smale» ferdselsreguleringer kan slike ad-
ferdsendringer medføre at hensikten med vernet går tapt ved at «lovlig» 
ferdsel i sårbare faser reduserer reproduksjonssuksessen. Revisjon og 
tilpasning av fredningsbestemmelser, samt nye informasjonstiltak, bør 
vurderes løpende. 

Nordsjøen er en av verdens mest støyforurensede havområde på grunn 
av båttrafikk og stor seismisk aktivitet. Det går frem av den første globale 
studien av menneskenes påvirkning på marine økosystemer (Benjamin et 
al. 2008). Når det gjelder seismikkens virkning på fisk og fiskefangster, 
er hovedkonklusjonene fra et omfattende forskningsarbeid at seismikkak-
tiviteten på sokkelen ikke medfører risiko på fiskebestandsnivå i norske 
farvann. Men voksen fisk kan bli skremt av seismikk, noe som kan påvir-
ke næringsgrunnlaget for sjøfugl.  

Aktuelle tiltak: 

• Utarbeide felles nordiske retningslinjer (CoC) for bærekraftig turisme 
i sjøfuglområder (evt. i samarbeid med turoperatørene).  

• Utdanning av/pålegg om bruk av sertifiserte naturguider i sårbare 
sjøfuglområder.  

                                                            

7 Eksempel: http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/AbrolhosVisiting/AbrolhosVisitingPage 
05.php?0502  

http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/AbrolhosVisiting/AbrolhosVisitingPage%0b05.php?0502
http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/AbrolhosVisiting/AbrolhosVisitingPage%0b05.php?0502
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• Synliggjøre forstyrrelseseffektene fra den økende turismen både på 
lokalt og regionalt nivå og gi anbefalinger for å begrense ferdsel der 
dette mangler i dag. 

• Vurdere om evt. hekkefenologiske endringer/fysisk forflytning av 
kolonier (bl.a. forårsaket av klimaendringer) krever endringer i for-
valtningen av verneområder (nye vernegrenser, endrede ferdsels-
bestemmelser, nye informasjonstiltak etc.). 

• Vurdere hensiktsmessige former for årlig overvåking/statusvurdering 
av hekkelokaliteter i viktige områder, som en nødvendig tilpasning til 
dynamisk forvaltning av «hekkende sjøfugl i et ustabilt miljø». 

• Undersøke/dokumentere forstyrrelseseffekter av besøk tett på/i fugle-
fjell, fuglekolonier og andre ansamlinger av sjøfugl. 

• Studere effekter før og etter innføring av ferdselsreguleringer og gi 
anbefalinger på spesifikke tiltak rettet konkret mot viktigste negative 
påvirkningsfaktor. 

Introduserte arter: predasjon og konkurranse 

Når nye arter introduseres til et område, kan det skape betydelige prob-
lemer i sjøfuglkolonier. I verste fall kan hele kolonier gå tapt. I denne 
sammenhengen kan man skille mellom to typer introduserte arter. For det 
første representerer «stedegne arter» som innvandrer eller introduseres til 
områder med sjøfuglforekomster en utfordring. Introduksjon av fremme-
de arter i faunaen er en annen, som både kan forårsake økt predasjon 
(blant annet amerikansk mink Mustela vison og mårhund Nyctereutes 
procynoides) og endrede konkurranseforhold (bl.a. kongekrabbe, Para-
lithodes camtschaticus maneter). 

At rovpattedyr som rødrev Vulpes vulpes, mår Martes martes, mink, 
røyskatt Mustela erminea og pinnsvin Erinaceus europaeus innvandrer til 
nye områder er et økende problem. Slik innvandring kan for eksempel 
skje ved at tuneller eller broer sikrer artene tilgang fra fastlandet til tidli-
gere isolerte øyområder.  

Mink er et stort problem flere steder i Norden. Minken er en dyktig 
svømmer, men også tekniske installasjoner har bidratt til at dyrene er 
spredt til mange øyer der forekomstene av sjøfugl tidligere var naturlig 
beskyttet. Lokalt drives utrydningskampanjer for å bli kvitt slike frem-
mede arter. I Skottland er det satt i gang et omfattende program (EU LI-
FE) for å bli kvitt minken som der er definert som et betydelig problem 
for blant annet sjøfugl8. 

Skipstrafikk har bidratt til at rotter spres ut til før uforstyrrede sjøfugl-
kolonier. På Færøyene har rotter utryddet havsvalen på flere øyer, mens 
det på Hebridene er dokumentert at introduserte pinnsvin spiser egg i stor 
                                                            

8 http://www.newscientist.com/article/mg15621103.800-at-the-mercy-of-mink--an-alien-
predator-is-terrorising-the-nativesacross-britain.html; http://www.rsnz.org/publish/nzjz/2003/034.php  

http://www.newscientist.com/article/mg15621103.800-at-the-mercy-of-mink--an-alien-predator-is-terrorising-the-nativesacross-britain.html
http://www.newscientist.com/article/mg15621103.800-at-the-mercy-of-mink--an-alien-predator-is-terrorising-the-nativesacross-britain.html
http://www.rsnz.org/publish/nzjz/2003/034.php
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skala (opptil 60 % predasjon) (Jackson & Green 2000). Hunder og katter 
kan også gjøre vesentlig skade lokalt. 

Disse introduserte artene kan påvirke sjøfuglkolonier vesentlig, både 
gjennom predasjon og ved at fuglene fordrives til mindre optimale hekke-
lokaliteter, med dårligere hekkesuksess som resultat.  Direkte nærings-
konkurranse kan også forekomme. Varangerfjorden i Finnmark (Norge) 
er et viktig overvintringsområde for stellerand Polystricta stelleri. Over-
vintringsbestanden har gått kraftig tilbake de siste årene (Zydelis et al. 
2006) og en av flere mulig faktorer er tilstedeværelsen av kongekrabbe 
som i noen grad beiter på samme organismer som stellerand (Øien & 
Aarvak 2007). 

Aktuelle tiltak:  

• Hindre spredning av rødrev, rotter, mink, pinnsvin mm. til øyer der 
slike arter ikke forekommer, bl.a. ved systematisk bruk av «rovilt-
sperrer»9 som stopper små rovpattedyr. 

• Tiltak for å utrydde fremmede arter i viktige sjøfuglområder. 
• Styrket informasjon om konsekvenser av fremmede arter for lokalt 

dyreliv (sjøfugl) og mulige desimerings- og forebyggende tiltak. 

Arealbruk  

Arealene i strand- og kystsonen er under sterkt press. Konflikten mellom 
sjøfuglenes krav til beskyttelse og gode leveområder og «samfunnets» 
krav om utnytting av arealer, er økende. I mange områder er sjøfuglenes 
habitater truet som en følge av skjelloppdrett, havbruk, taretråling, bunn-
tråling, fiskeoppdrett, vindmøller, konstruksjoner (bl.a. veier, moloer og 
broer) og annen nedbygging. Flere av disse interessene har stor sam-
funnsøkonomisk betydning og konkurrerer delvis om de samme lokalite-
tene og miljøkvalitetene som sjøfuglene.   

Konflikter i kystområdene knytter seg først og fremst til knapphet på 
areal, og gjennom planlegging må det derfor finnes en god balanse mel-
lom bruk og vern.  

Oppdrett av fisk og skjell vil kunne representere et lett tilgjengelig og 
viktig næringstilskudd for enkelte sjøfuglarter som derved kan tiltrekkes 
av slike anlegg. Dette kan medføre økt konfliktnivå og utløse krav om 
skadefelling eller ulovlig felling av slike «konfliktarter». Oppdrettsaktivi-
teter kan også gi endringer i artsammensetning gjennom at enkelte arter 
(f.eks. store måker) profiterer på god og stabil næringstilgang. Dette kan 
forrykke fordelingen mellom arter lokalt. 

                                                            

9 Tekniske konstruksjoner som bl.a. benyttes på broer (http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/ 
zool_not-05-2.pdf)  

http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/%0bzool_not-05-2.pdf
http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/%0bzool_not-05-2.pdf
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Et eksempel på slike arealkonflikter er etablering av blåskjellanlegg i 
områder med mye ærfugl (jf. NINA-rapport 110). Resultatene fra denne 
undersøkelsen viste at ærfugl kan beite ned anlegg i løpet av kort tid, men 
samtidig at skjellanlegg ikke tiltrekker seg ærfugl i noen grad. Dette betyr 
at valg av arealer er viktig for å unngå fremtidige konflikter.  

Konsekvenser av vindmølleparker er studert bl.a. i Danmark. I en stu-
die fra de Baltiske stater (Garthe & Huppop 2004) er det utviklet en sår-
barhetsindeks for et antall arter i forhold til vindmøller. Her konkluderes 
det med størst sårbarhet i kystnære områder og at bruken av slike analy-
ser bør være ett hjelpemiddel ved plassering av vindparker. 

Nye veganlegg, moloer og broer kan medføre utilsiktede habitatend-
ringer som rammer sjøfugl. Øya Tautra i Trondheimsfjorden (Norge) ble 
på 1970-tallet forbundet til fastlandet med en lang steinmolo/bro. Dette 
medførte at øya som er Ramsarområde og har et svært rikt fugleliv, ble 
åpnet for nye/fremmede arter (bl.a. rev og grevling Meles meles). Moloen 
endret imidlertid også strømforholdene slik at viktige beiteområder for 
ærfugl ble ødelagt. Konsekvensen var at ærfuglbestanden gikk kraftig 
tilbake. I 2003 ble moloen åpnet med et 350 meter langt bruspenn (kost-
nad NOK 50 millioner), og ærfuglbestanden er igjen i vekst (Thingstad & 
Frengen 200510). 

I enkelte områder, og for enkelte arter kan også opphør av beite med 
påfølgende gjengroing av kulturlandskap, gi habitatendringer som har 
negativ effekt. 

Aktuelle tiltak: 

• Sikre at viktige leveområder for sjøfugl (hekking, myting, over-
vintring) har tilstrekkelig vern mot arealbeslag. 

• Bedre styrt lokal (kommunal) planlegging av sjø- og kystområder  
for både å løse de konfliktene som finnes i dag, og for å forebygge 
framtidige konflikter.  

• Krav om konsekvensanalyser ved arealinngrep i områder som har  
stor betydning for sjøfugl, eller er leveområde for rødlistearter. 

• Styrket forskning på konsekvenser av inngrep og spesifikke tiltak  
som forebygger/avbøter konflikter knyttet til slik arealbruk.  

• Restriktiv adgang til skadefelling av naturlig forekommende arter  
som tiltrekkes nye næringsforhold for eksempel gjennom oppdrett  
av fisk og skjell.  

                                                            

10 http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/zool_not-05-2.pdf  

http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/zool_not-05-2.pdf
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Andre påvirkningsfaktorer – forsøpling, spøkelsesfiske, utkast og avfall 
fra fiskerier 

Avfall i kystsonen påvirker sjøfugl. Sjøfuglebestandene kan påvirkes 
gjennom økt næringstilgang, mortalitet ved innfiltring i avfall, samt gjen-
nom fysiologiske prosesser knyttet til inntak av avfall.  

Økt næringstilgang fra søppeldynger, fiskeavfall og annet avfall kan gi 
en populasjonstilvekst for opportunistiske sjøfuglarter. Dette kan i neste 
omgang endre artssammensetningen i sjøfuglsamfunnene lokalt.  

Utkast av små fisk, bifangst og fiskeavfall kan gi et næringsfortrinn 
for åtseletende og overflatebeitende arter som kan utnytte denne ressur-
sen. Dette kan gi en kunstig økning i bestandsantall for arter som havhest, 
havsule, storjo Catharacta skua, fiskemåke Larus canus, sildemåke La-
rus fuscus, gråmåke Larus argentatus, svartbak og krykkje (Camphuysen 
et al. 1995, Votier et al. 2004). 

For Nordsjøen har det blitt estimert at det i årene før 1995 var et utkast 
på omkring 570.000 tonn fiskeavfall og bifangst årlig (Camphuysen et al. 
1995). I en beregning av mengden av utkast i forhold til næringsbehov for 
sjøfugl ble det videre estimert at utkastet fra Nordsjøen ville kunne for-
sørge mellom 2,5–3,5 millioner sjøfugler (Camphuysen et al. 1995). Det-
te er svært hypotetisk, men gir et inntrykk av påvirkningsgraden av utkast 
fra fiskeriene. 

 

 
Havsulekolonien på Gjesvær 
 
Dokumentasjon på omfanget av mortalitet ved innfiltring i avfall er be-
grenset. Noen sjøfugler (især skarv og havsule Morus bassanus) bruker 
rester av ulike typer avfall til reirmateriale. Det er dermed en risiko for at 
både voksne fugler og kyllinger blir viklet inn i materialet og dør. Det må 
imidlertid anses at dette ikke har negative effekter for sjøfugl på be-
standsnivå. 
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Tapte garn, liner og andre rester fra fiskeriene som ligger igjen i sjøen 
eller på kysten, kan utgjøre et problem for sjøfugl. Det finnes få systema-
tiske studier av denne type «sekundær» bifangst. Under innsamlinger av 
døde fugler langs kysten finnes det også ofte alkefugler, havsuler og stor-
skarv som har viklet seg inn i garnrester (Tasker et al. 2000). I slike tilfel-
le er det vel så sannsynlig at fuglene ble fanget under aktivt fiske og sene-
re skåret løs under rengjøring av fangstredskapene. 

Tapte garn i sjøen (spøkelsesfiske) kan også være en trussel mot sjø-
fuglebestandene. Slike «spøkelsesgarn» fortsetter å fiske i sjøen i opptil 
7–8 år (Havets ressurser og miljø 2006). Sjøfugler er i risikosonen for å 
bli fanget. I Norge gjennomfører Fiskeridirektoratet årlige opprensk-
ningstokt som går over fire uker. Det blir hvert år tatt opp mellom 500 og 
1000 garn på disse toktene (S. F. Eggereide pers. medd.). Omfanget av 
tapte garn på sjøen må derfor antas å være relativ stort.  

Mistede garn som står på grunt vann vil stort sett gro til i løpet av kort 
tid, og dermed vil risikoen for at sjøfugler blir viklet inn i dem gradvis 
reduseres. Garn som står på dypt vann vil derimot kunne fiske i mange år.  

Det vites ikke hvor store konsekvenser slike garn kan ha for sjøfugle-
ne. I garnene funnet på Fiskeridirektoratet sine opprenskningstokt er det 
imidlertid aldri funnet sjøfugl (S. F. Eggereide pers. medd.), noe som 
indikerer at problemet ikke er betydelig. 

Inntak av ikke nedbrytbart avfall har også effekter på sjøfugler. Do-
kumentasjon av fysiologiske effekter har i høy grad omhandlet inntak av 
plastikkavfall. Det er vist at inntak av plastikkpartikler blant annet kan 
redusere fødeopptak, forårsake indre skader og død etter blokkering av 
tarm (Derraik 2002).  Mengden av avfall som blir spist er direkte korre-
lert til furasjeringsstrategi og diett (Derraik 2002). Særlig stormfuglene er 
utsatt for plastikkavfall. Mer enn 80 % av havhest innsamlet i Stillehavet 
og Nord-Atlanteren hadde plastikk i mage/tarm-system (Mallory et al. 
2006). Men også for andre arter er det registrert inntak av plastikk (Azza-
rello & van Vleet 1987). 

Aktuelle tiltak: 

• Formidle kunnskap om disse påvirkningsfaktorene som 
dødelighetsfaktorer for sjøfugl.  

• Stimulere til høyere bevissthet, bedre avfallshåndtering etc. 

Kombinasjonseffekter og samlet påvirkning:  

De fleste sjøfuglene er utsatt for en kombinasjon av antropogene faktorer 
som bidrar til overdødelighet og som virker på bestandsnivå. Tradisjonelt 
vurderes effektene av enkeltfaktorer på ulike arter, mens fuglene i realite-
ten er utsatt for en rekke faktorer. Kombinasjonen av ulike faktorer kan 
skape synergieffekter, og ha større negative konsekvenser enn summen 
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av enkeltfaktorer. Over tid kan dette bidra til betydelige bestandsreduk-
sjoner for mange arter, med lokal utryddelse som et ekstremt resultat.  

Dykkende arter er trolig den gruppen av sjøfugler som er mest sårbar 
for et stort antall antropogene faktorer. Dette er arter som havdykkender 
(bl.a. ærfugl og havelle), skarvene og alkefuglene. Ved siden av generell 
sårbarhet i forhold til klimainduserte miljøendringer og høy sårbarhet og 
dødelighet for oljesøl, er de utsatt for drukning i fiskeredskaper, de jaktes 
tildels i stort omfang, de konkurrer med fiskeriene om næring, og er utsatt 
for predasjon fra introduserte arter.  

For en rekke sjøfuglarter er det grunn til å anta at slike kombinasjons-
effekter har bidratt til dagens negative bestandssituasjon. Episodisk døde-
lighet (knyttet til akutt næringssvikt, bifangst i fiskeredskaper, oljesøl etc) 
har enkeltvis eller i kombinasjon, bidratt til å redusere bestander/kolonier 
og derved forsterket negative bestandstrender. Det er også vist at relativt 
lave konsentrasjoner av miljøgifter har innvirkning på individer som er i 
dårlig kondisjon som en følge av klimaendring, svekket næringstilgang, 
oljeskader eller lignende. 

 

 
Alkekongen er den mest tallrike sjøfuglen i Norden 
 
 
Det er en stor, men viktig utfordring å styrke kunnskapen om kombina-
sjonseffekter. Slik kunnskapen må legges til grunn for de forvalt-
ningsprinsippene som skal gjelde i nordiske farvann for å bevare livskraf-
tige sjøfuglbestander. Økt samarbeid på nordisk nivå vil kunne styrke 
dette kunnskapsgrunnlaget. Det kan bl.a. være relevant å samarbeide om 
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en «nordisk rødliste» mht. prioritering av felles arter/bestander for mål-
rettet bevaring.   

 
 
Det er svært viktig å vurdere alle de sentrale dødelighetsfaktore-
ne samlet når man drøfter konsekvenser og risiko for utryddelse. 
På alle nivåer og i alle ledd som har påvirkning på sjøfugl-
bestander, må et helhetsperspektivet legges til grunn for tiltak 
innenfor egen sektor.  

Å løse utfordringene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor er 
en oppgave miljøforvaltningen tar på stort alvor, men ikke kan 
løse alene. De identifiserte utfordringenes kompleksitet forutset-
ter at alle sektorer bidrar for å hindre at det samlede presset på 
sjøfuglbestandene blir for stort. 

 
 

I Norge har Stortinget vedtatt at det skal lages helhetlige forvaltningspla-
ner for alle norske havområder (Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og 
Skagerrak) (St. meld. Nr 12 (2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 
161 (2002–2003)). Dette arbeidet er i full gang og anvender denne typen 
økosystemtilnærming: enkeltfaktorer analyseres gjennom sektorvise kon-
sekvensvurderinger, og settes sammen i form av helhetlige analyser av 
samlet påvirkning. Sjøfuglene er en sårbar og verdsatt økosystemkompo-
nent og er gitt høy prioritet i arbeidet. Disse forvaltningsplanene skal 
revideres regelmessig. 

Som et ledd i denne prosessen (og for å forbedre kunnskapsgrunnlaget 
for kommende planprosesser) har man iverksatt et storskala, vitenskape-
lig sjøfuglprogram – SEAPOP (www.seapop.no). Når arbeidet med en 
forvaltningsplan for Nordsjøen kommer i gang for fullt i 2009, vil denne 
prosessen inkludere internasjonal avklaring og samhandling i større grad 
enn for planene for Barentshavet og Norskehavet.  

Ekspertgruppen påpeker at mange av de påviste utfordringene og til-
hørende tiltak/kunnskapsmangler er av generell, grenseoverskridende 
karakter. I mange tilfeller er det også felles (trekkende) bestander som 
berøres. Dette medfører at nordisk samarbeid har stor verdi. Samarbeid 
bidrar til større bredde i kompetanse og erfaring, i tillegg til å gi økt kost-
nadseffektivitet. 

Aktuelle tiltak: 

• Ulike menneskeskapte faktorer som påvirker sjøfuglbestandene 
negativt, bør reduseres for å hindre at den samlede belastningen  
på sjøfuglbestandene blir for stor.  

http://www.seapop.no/
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• Bidra til at kombinasjonseffekter av negative påvirkningsfaktorer/-
samlet påvirkning blir analysert og benyttet som forvaltningsprinsipp  
i alle nordiske farvann. 

• På basis av denne rapporten bør det foretas nasjonale, tverrsektorielle 
vurderinger, og utvikles tiltaksplaner, som kan operasjonaliseres 
nasjonalt eller i samarbeid med andre land. 

• Vurdere behovet for «nordisk rødliste» for felles arter/bestander – 
bl.a. som basis for fellesnordiske bevaringsplaner.  

• Sørge for at aktive sjøfuglfaglige miljøer blir trukket inn i arbeidet 
med sårbarhets- og risikoanalyser for sjøfugl i Nordsjøen. I tillegg til 
 å styrke de faglige vurderingene vil dette kunne bidra til å gi denne 
forvaltningstilnærmingen bedre fotfeste i andre nordiske land 
(inkludert De britiske øyer). 

• Samarbeidet om sjøfugl på nordisk nivå bør videreutvikles. Nordiske 
samarbeidsprosjekter vil kunne ha større politisk tyngde f.eks. i 
skjæringspunkter mot sektorer (bl.a. fiskeri) som man tradisjonelt  
har begrenset erfaring med å samarbeide med.  

• Det bør også skje en fellesnordisk kunnskapsutvikling knyttet til 
sjøfuglbestandene. 

• Det er av avgjørende betydning at de nordiske land deltar aktivt i  
de internasjonale arbeidsgruppene som diskuterer de utfordringene 
man står overfor i forvaltningen av sjøfugl. Gjennom en slik deltak-
else drar man veksler på erfaringer fra parallelt arbeid i andre om-
råder. Slikt samarbeid kan f.eks. være i regi av CAFF (CBird) og 
ICES (WGSE).  

Kommunikasjonsutfordringen 

Selv om sjøfuglene både er karismatiske organismer og gode indikatorer 
for endringer i sitt livsmiljø, kan det være vanskelig å nå fram i offentlig-
heten med viktig informasjon knyttet til situasjonen for sjøfugl i Norden. 
Kompliserte årsakssammenhenger ligger bak den negative utviklingen for 
mange sjøfuglbestander. Dette er sammenhenger det kan være en utford-
ring å kommunisere klart og tydelig.  

Samtidig er informasjon og kommunikasjon viktige redskap for å 
oppnå bedre betingelser for sjøfugl. Sjøfuglene er utsatt for en bredt 
sammensatt påvirkning. Målrettet informasjon vil være et viktig virke-
middel for å bevisstgjøre både befolkningen, sektormyndigheter og næ-
ringsinteresser i de enkelte landene om det ansvaret de har for sjøfuglenes 
velbefinnende.  

Under flere av de beskrevne påvirkningsfaktorene pekes det på infor-
masjons- og kommunikasjonsutfordringer.  

Et nordisk samarbeid om informasjon/kommunikasjon knyttet til sjø-
fugl vil kunne ha stor verdi. Erfaringene fra workshopen på Færøyene 
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med å trekke inn profesjonell informasjonskompetanse, er gode og bør 
videreutvikles på nordisk nivå.  

Aktuelle tiltak: 

• Etablering av en nordisk webløsning (dokumentutvekslingsløsning) 
for på en enkelt måte å spre informasjon mellom de ulike lands aktører 
som jobber med sjøfuglproblematikk. Eksempler på slik informasjon 
kan være nye data, publikasjoner, informasjon om tiltak og prosesser 
som berører sjøfugl, regelverk, informasjonstiltak, medieopplslag, 
utveksling av feltpersonell etc. 

• Arrangere nordisk workshop for informasjonsmedarbeidere hos 
nordiske miljømyndigheter og forskere/forvaltere med kunnskap om 
sjøfugl. Målet med en slik workshop vil være å utvikle målrettede 
strategier for formidling av sjøfuglenes status i Norden, aktuelle 
bevaringstiltak, «suksesshistorier» m.v. I tillegg vil det være viktig å 
etablere et kontaktnett etatene/instansene imellom. 

Tetting av kunnskapshull – anbefalinger om overvåkning 
og FoU 

En gjennomarbeidet plan for nødvendig kunnskapsinnhenting i relasjon til 
operasjonalisering av forvaltningsplanene for norske havområder og løpen-
de marin forvaltning er utviklet gjennom SEAPOP (http://www.seapop.no). 
SEAPOP-programmet inkluderer både kartlegging, systematisk overvå-
king og mer grunnleggende forskning i utvalgte nøkkelområder langs 
kysten. Dette kan være en modell også for andre land og må uansett be-
traktes som et viktig bidrag til økt kunnskap om felles bestander og felles 
havområder.   

I forbindelse med overvåkning av sjøfuglenes tilstand, vil en rekke pa-
rametre som belyser endringer være relevante for innsamling. En optima-
lisert overvåkning bør inkludere mange parametre, både kolonibaserte 
parametre samt andre relevante miljøparametre. Dette er av stor betyd-
ning for å kunne beskrive endringer på økosystemnivå.  
 
 

http://www.seapop.no/
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Lunde - Grimsey, Island 1982 
 
I workshopen ble det konkludert med at følgende parameterliste bør inn-
gå i landenes overvåkingsopplegg, i tillegg til overvåking av bestands-
størrelse som basis for forståelsen av påvirkningsfaktorer og effekter av 
bevaringstiltak:  

 
1. prioritet 2. prioritet 

Antall hekkepar Atferd 

Næringsvalg og tilgjengelighet til næring Overlevelsesrater (voksne fugler) 

Reproduksjon Fenologi 

 Endringer i artssammensetning og utbredelse 

 Miljøgifter 

 
Listen over overvåkningsparametre er utarbeidet ut fra en kost-nytte vur-
dering, hvor parametre listet som prioritet 1 kan detektere endringer i 
sjøfuglenes tilstand (eksempelvis endringer i hekkebestanden), mens 
disse parametrene ikke er tilstrekkelige for å forklare årsaker til eventuell 
tilbakegang. 

Innenfor parameterlisten (1. prioritet) vil en langtidseffekt kunne spo-
res gjennom utviklingen i antallet hekkefugler, mens næringsvalg, atferd 
og reproduksjonsparametre vil kunne gi et bilde av livsbetingelsene i 
inneværende år (figur 4). 

For en rekke sjøfuglarter er det videre viktig med kunnskap om fugle-
nes antall og fordeling i overvintringsområdene. Dette temaet ble i liten 
grad belyst i workshopen på Færøyene og bør sammen med fokus på 
trekkveier og myteområder fokuseres i en egen nordisk workshop.  
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Figur 4: Oversikt over forskjellige overvåkningsparametres mulighet til å fange opp 
endringer i forhold til tidsforløp (inndelt i hekkesesong (breeding season), år (year) og i 
årtier (decade)). Hvor diett (food), næringstilgang (availability), ungekvalitet (quality) 
samt atferd og kondisjon hos voksne fugler (adult behaviour, adult condition) er paramet-
re som beskriver status for den inneværende hekkesesong, er reproduksjon (reproduction) 
en parameter som kan detektere endringer over en kort årrekke. Parametre som voksen-
overlevelse (adult survival) og antallet av hekkefugler (breeding population) vil  kunne 
beskrive endringer over årtier.       
Outline of the various monitoring parameters possibility to detect changes/trends over 
time. Food, availability, chick quality and adult behaviour and condition describe the 
status/ condition within the breeding season. Reproduction may detect trends over a few 
years. Adult survival and breeding population reflect trends on a decade scale. 
 
Utover dette pekes det i kapittel 1 og 2 på følgende spesifikke kunn-
skapsbehov:  

 
• Hekkebestandene av krykkje i hele det vestnordiske området er i 

kraftig tilbakegang. For mange land er tilbakegangen over 50 % i 
løpet av de siste 10–20 årene, og situasjonen ansees å være meget 
alvorlig for denne arten. Det anbefales sterkt å undersøke nærmere 
årsakene til disse tilbakegangene, som sannsynligvis skyldes bredskala 
forandringer i de marine økosystemene, og som kan være relatert til 
klimaendringer. 

• Kan sjøfuglenes hekkesuksess (og andre parametre) i Island og på 
Færøyene relateres til miljøfaktorer som næring og klima? Kunn-
skapen på dette feltet kommer fra undersøkelser i Skottland og Norge, 
selv om der også finnes relevante dataserier om sjøfugl fra Island og 
Færøyene. En sammenlignende analyse av disse data vil bidra til økt 
forståelse av det geografiske omfanget av sjøfuglenes problemer, og 
vil også kunne bidra til en større analyse av om økosystemets reaksjon 
på klimaendringer viser tidsmessige forsinkelser (se nedenfor). 

• Er det et klart geografisk mønster mht når endringer i økosystemene 
registreres i forskjellige områder? Hvis svekkelsen av den subpolare 
gyre er den viktigste årsak til de observerte endringer i økosystemet er 
det sannsynlig at det opptrer forsinkelser i systemet, slik at endringene 
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skjedde tidligere i områder nært gyren (f.eks. Færøyene) enn lengre 
nord. Dette kan med fordel undersøkes ved en omfattende meta-ana-
lyse av data om sjøfugl, fisk og plankton fra alle deler av Vest-Norden 
i samarbeid mellom mellom oseanografer, marinbiologer og sjøfugl-
økologer. 

• Hvordan er bestandsstruktur og næringsbiologi for tobis i det vest-
nordiske området? Til tross for at tobis har en helt sentral plassering i 
det marine økosystemet og er meget viktige næringsemner for mange 
kommersielt viktige fiskearter, er tobisens basale biologi dårlig 
studert, spesielt utenfor Nordsjøen. Der er behov for detaljerte under-
søkelser fra alle deler av regionen. 

• Hvordan har endringer i klima, spesielt svekkelsen av den subpolare 
gyre, påvirket planktonsamfunnene i Nordøstatlanteren, herunder 
spesielt Calanus finmarchicus? Det er avgjørende viktig for forståel-
sen av økosystemendringene i regionen å forstå hva som har forår-
saket de tilsynelatende endringene i utbredelse og mengde av denne 
sentrale dyreplanktonarten, og hvorfor nedgangen ikke har blitt kom-
pensert av andre og mer varmetålende arter. Dette vil kreve både ana-
lyser av eksisterende data av planktonprøver fra hele regionen, og 
detaljerte studier av økologien til  C. finmarchicus. 

• Har bestandseksplosjonen av stor havnål påvirket sjøfuglene direkte 
eller indirekte? Den enorme økningen i utbredelse og mengde av 
denne arten er godt belyst, også fordi den er helt uegnet som føde for 
fiskespisende sjøfugl. Imidlertid vet man ikke hvordan den har på-
virket økosystemet. Spesielt er dietten til stor havnål dårlig kjent og 
det er derfor ikke klart om den konkurrerer med f.eks. tobis om sam-
me næring og derfor eventuelt kan være en medvirkende årsak til 
nedgangen i bestanden av andre fiskearter. 
 

For kunnskapsbehov knyttet til de ulike påvirkningsfaktorene vises det til 
kapittel 3.  
 
 

 
Havhest 
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Executive summary 

The Nordic workshop on the Faeroe Islands between 26th and 29th Sep-
tember 2007 was arranged following several discussions between the 
Nordic ministers of the environment regarding the worrying situation for 
seabirds in the western part of the Nordic area11. Experts and interested 
parties from all the relevant countries were present at the workshop. 
Three main topics were discussed during the workshop, namely status, 
pressures and impacts, and challenges / conservation measures. 

Population status 

Extensive problems for breeding seabirds have been recorded during the 
past four years (2004–2007), both in the North Sea as well as in the 
southern part of the Norwegian Sea. This has been particularly apparent 
in poor breeding success of fish-eating seabird species. Several links in 
the food chain for seabirds in the Nordic waters appear to have been 
eliminated. This has resulted in a lack of food, which in turn has led to 
many birds either not even attempting to breed or else to have given up 
early in the breeding season. Numbers of breeding seabirds have been 
dramatically reduced, and in many areas production of young has col-
lapsed. 

Annual variations in breeding success are normal for seabirds. The 
changes which are now being observed are, however, of such a nature as 
to give rise to concern. 

Pelagic seabird species which mainly feed offshore have experienced 
great problems. Northern Fulmar Fulmarus glacialis, Black-legged 
Kittiwake Rissa tridactyla, Arctic Tern Sterna paradisaea, Common 
Guillemot Uria aalge and Atlantic Puffin Fratercula arctica experience 
problems in a vast area stretching from Iceland in the west, via the Fae-
roes and Scotland to Norway in  the east. Breeding at many sites has 
failed completely. 

A worrying number of populations have obviously declined over a pe-
riod of several years, with huge declines in colony size. As an example, 
in Norway the Common Guillemot has had a long-term negative popula-
tion development over the past 50–60 years. Several colonies are now 
almost extinct. Breeding populations of Black-legged Kittiwake have 
                                                            

11 The area is defined as the Norteast Atlantic: Barents Sea; Norwegian Sea, North Sea, Skager-
rak/Kattegat and Greenland Sea. 
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significantly declined in the western part of the Nordic region. The de-
cline has been over 50% in many countries during the past 10–20 years. 
The situation for this species is considered to be very serious. 

The development is not so clear-cut for more coastal seabird species, 
and some populations are in fact increasing. 

Causes behind population changes 

Population development amongst seabirds is monitored on an annual 
basis in many part of the western Nordic area although good series of 
data regarding reproduction, survival and diet are often lacking. There-
fore, it is difficult to identify reasons for changes in numbers with any 
good degree of certainty.  

As the problems have arisen around the same time, then it is most 
likely that there is a common reason for these in a large part of the west-
ern Nordic area. The extent and nature of this phenomenon indicate that 
the problems are related to deterioration in available food during the 
breeding season. This theory is supported by results of long-term studies 
from some sites, in particular from Scotland, which show in detail the 
mechanisms between food resources and how these affect breeding suc-
cess and population development.  

The panel of experts chose to set up a hypothesis which can help to 
explain some of the most acute problems for seabirds in the western part 
of the Nordic area. The primary aim of this is to provide a tool to uncover 
the obvious effects of large, climate-induced changes in ecosystems that 
are taking place in the North Atlantic. 

The hypothesis links development in seabird populations with impor-
tant knowledge of other biological components and the oceanographic 
conditions that seem to control factors in ecosystems in these waters. 

According to the hypothesis, climate-influenced changes in the sea are 
the main reason for the negative population trend in many populations of 
seabirds. 

These changes have influenced several key species in the marine eco-
system. An important factor is that the copepod Calanus finmarchicus 
now occurs much further north than it did a few years ago, and that this 
species is now almost absent in the southern part of the western Nordic 
area. This in turn has affected fat-rich shoaling species of sandeel Ammo-
dytes spp., which are particularly important in the diet of several fish-
eating species of birds, and which have experienced problems in recent 
years, partly due to over-fishing. A reduction in sandeels means a reduc-
tion in food available to seabirds. 

The development of seabird populations is the result of a combination 
of impact factors that the birds are subjected to. The influences are many 
and complex. Even though the main challenge appears to be lack of good 
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quality food during the period in their annual cycle where nutritional 
needs are most critical, this does not explain the whole picture. Other 
influencing factors including bycatch of birds in fishing gear, oil pollu-
tion, loss of areas through human pressure, human disturbance, waste 
problems and introduced predators are also important factors, in particu-
lar at a local level.  

As the climate scenario is uncertain, then the sum of challenges to 
seabird populations is also difficult to forecast. In this situation there is a 
need for systematic monitoring and to improve knowledge, and even 
more than before it is important to gain control over the other factors 
that negatively affect seabirds. 

Challenges and conservation measures 

The following is a short summary of the panel of experts' conclusions 
relating to key factors that influence seabirds in a negative way. The way 
the different factors influence seabird populations, and which solutions 
the expert panel consider to be most important to reverse the trend, are 
pointed out. 

Facts regarding the different impact factors are further described in 
chapters 1 and 3 in the report. Various mitigating actions are described in 
chapter 3.   

 
• Climatic changes 

Climatic changes represent a large and very complex challenge with 
potentially large-scale direct, as well as indirect, consequences for 
seabirds. The greatest challenge will probably involve changes in  
food availability (access to prey items). 
 
In such a situation it is very important that other human-influenced 
factors do not lead to a further strain on seabird populations. In the 
end it is the sum of the negative factors that affects population 
development. By reducing pressure from other sources, the effects of 
climatic change can be reduced to some degree.  
 
Recommendations from the panel of experts: All sectors of society 
must regularly evaluate their own role and the effects on the marine 
ecosystem, and use the “precautionary principle” attitude to avoid 
activities within their own sector that magnify the climatic effects  
on seabird populations. 

 
• Over-harvest of food organisms 

The ecological consequences of climatic changes in the marine 
ecosystem also give changes in the terms applied to the fishing 
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industry. Seabirds compete with the fisheries for various marine 
organisms, including fish such as sandeels Ammodytes spp., Capelin 
Mallotus villosus, Norway Pout Trisopterus esmarki, European Sprat 
Sprattus sprattus and Atlantic Herring Clupea harengus. When a 
decline in food availability is considered to be a decisive factor to the 
problems of many seabird populations in the western Nordic area, 
competition from commercial fishing becomes even more influential. 
 
ICES base their recommendations upon sustainability principles and 
present annual proposals for fishing quotas based upon updated 
information. This provides a good platform on which to base an 
ecological management of fisheries which also takes into 
consideration other aspects of the ecosystem. 
 
Recommendations from the panel of experts: It is vitally important 
that both national as well as international management of comercially 
important fish stocks takes into account the dietary needs of seabirds, 
and not contribute to increased pressure on seabird populations. “Own 
fish quotas” for seabirds, or regulations specially designed to manage 
fisheries in time and space, may be necessary measures. Also in the 
case of development of new activities, such as related to commercial 
fishing of species at lower trophic levels (krill, copepods etc.) there is 
a need to include responsible safety margins which prevent damage to 
ecosystems. Active following up and compliance to environmental 
certification for commercial fisheries ought to be a goal for fisheries 
in Nordic waters.   

 
• Oil pollution 

Oilspills on the water surface can cause extensive mortality in sea-
birds. Oilspills may result from large accidents (e.g. during produc-
tion and transport of oil) or from chronic spills from illegal spillage 
and emptying of tanks etc. Common Eider Somateria mollissima, Ra-
zorbill Alca torda and Common Guillemot are the species most often 
affected by external oil contamination. 
 
Acute situations / accidents are automatically notified and are often 
well documented, whereas both small-scale and chronic oil spillages, 
including illegal spillages, are often less well known and receive little 
attention from the public and the media. Despite this, chronic oil 
spillage is believed to cause much higher mortality in seabirds than 
the big disasters and there is evidence from the coast of Newfound-
land and the Baltic Sea of very high mortality resulting from chronic 
oil pollution (mainly illegal dumping from ships). 
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Recommendations from the panel of experts: It is important to in-
crease focus on oil emergency plans and seabirds in connection with 
both shipping and prospecting for and production of oil. Both pros-
pecting and transport activities ought to be restricted in sensitive ar-
eas, and during specific periods when seabirds are more vulnerable. 
Higher fines for illegal dumping of oil might have a preventative ef-
fect. Arrangements for receiving waste oil in harbour areas, out to be 
improved. Such solutions need to be coordinated across national 
boundaries. Solutions for rehabilitation of oiled seabirds are also a 
topic suitable for cooperation between the Nordic countries. 
 

• Environmental pollutants 
Environmental pollutants is a term used to describe a number of 
products / components that are environmentally damaging. Environ-
mental pollutants may be transported over long distances via wind or 
ocean currents, or they can have more local origins such as from run-
off from land. Environmental pollutants can be slow to biodegrade 
and accumulate in organisms and food chains. 
 
For many years there has been focus upon measurements of levels of 
pollutants, and limited research into the biological effects of environ-
mental pollutants. The complexities related to, amongst others, expos-
ure and the combined effects of environmental pollutants make this a 
complicated issue to address. 
 
Through programmes such as AMAP (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme), focus has been directed towards environ-
mental pollutants in the northern latitudes, and the effects of pollutants 
upon seabirds (e.g. Glaucous Gull Larus hyperboreus and Ivory Gull 
Pagophila eburnea). This includes studies which show the link 
between various damaging effects and body condition, a moment 
which may have great influence during periods with poor food 
availability and the resultant poorer condition in seabirds. 
 
Recommendations from the panel of experts: Phasing out of usage of 
environmental pollutants, and measures to reduce emissions need to 
be implemented. It is also important to further develop basic know-
ledge of the effects of environmental pollutants (both singly and 
combinations), and the relationships to other stress factors on indivi-
duals and on ecosystems. Both these topics require extensive inter-
national cooperation.  
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• Seabird harvest 
Hunting and capture of seabirds, or harvesting of eggs, takes place in 
all the western Nordic countries. In parts of the area there are only 
limited hunting/harvesting statistics available. Therefore it is difficult 
to say with certainty to what extent hunting and harvesting influence 
the dynamics of our populations of marine birds. However, studies 
indicate that hunting or harvesting near to breeding colonies may be 
one of the main causes decimating some populations e.g. Brünnich’s 
Guillemot Uria lomvia in western Greenland. 
 
Recommendations from the panel of experts: Hunting / harvesting is a 
factor that is relatively easy to control. When seabird populations 
experience problems in adapting to sudden changes (e.g. climatic 
changes), it is important that this is taken into consideration also in 
management of hunting / harvesting. Any tightening of regulations 
will require both increased control (inspection) and informative 
measures to ensure an understanding, in particular where hunting / 
harvesting is a cultural tradition. 
 
Seabird populations are international resources that occur over large 
area. “Seabird resources” that are harvested in one region may well 
originate from breeding areas in another region. Therefore it is im-
portant to ensure good, as well as internationally coordinated hunting 
statistics which identify the effects of hunting / harvesting on seabird 
populations, and to ensure that there is bilateral / international 
coordination of measures where necessary. 

 
• Bycatch of seabirds in fishing gear 

The extent of and consequences of bycatch (drowning) of seabirds in 
fishing gear has been fragmentally documented. Nevertheless, in some 
fisheries such bycatch may poses a considerable problem for some 
species and in some areas. Bycatch of birds in fishing gear has also 
ethical perspectives and is normally undesirable. 
 
Recommendations from the panel of experts: The fishing industry 
ought to develop and utilise effective preventative measures to reduce 
the level of bycatch to a minimum. In order to better document the 
problem e.g. the amount, geographical distribution, type of equipment 
etc. programmes should be implemented which lead to filing in gaps 
in knowledge of the problem, as well as measures in the form of 
regulations and technical solutions to prevent the undesirable bycatch 
of birds. 
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• Traffic / disturbance 
Human disturbance is a problem for seabirds/seabird colonies in many 
places. It is generally understood that gulls and terns are more sus-
ceptible, as their colonies or often on low and easily accessible 
skerries or in shore areas visited by people. Disturbance in such areas 
can lead to breeding birds deserting their nests for a period, which 
may lead to increased predation from birds/mammals, 
cooling/overheating of eggs/young etc. Organised tours are often 
arranged to seabird colonies of European Shag Phalacrocorax 
aristotelis, Black-legged Kittiwake and auks with potential and 
genuine effects. 
 
Recommendations from the panel of experts: The drafting of national 
and/or joint Nordic plans for sustainable tourism at bird sites (guide-
lines, wise-use/educating, certifying of guides etc.) as well as infor-
mation directed towards the general public and tour operators will be 
important measures in order to reduce disturbance effects. 
 
General traffic in coastal area including fast-moving boats is an 
increasing problem for seabirds during vulnerable phases such as 
during breeding and moulting. This problem requires both informative 
measures and control measures. 
 
In line with climatic changes, both timing and length of breeding 
season may alter. This is to some extent already documented, such as 
along the Skagerrak coast. In protected areas with narrow/static 
regulations on access related to breeding seabirds, such phenological 
changes (adjustments) may lead to the protective status being lost due 
to “legal” access in vulnerable periods negatively affecting 
reproduction in birds. The development of dynamic protection 
laws/regulations related to a changing climate can help to avert such a 
challenge. 

 
• Introduced species 

“New” predators are a major challenge at a number of seabird sites. 
There is an increasing problem that resident predators such as Red 
Fox Vulpes vulpes, Pine Marten Martes martes and Stoat Mustela e-
rminea enter new areas, for example when islands become connected 
to the mainland via bridges and tunnels. 
 
Mink Mustela vison is a major problem in many parts of the Nordic 
countries. Among others, technical installations have contributed to 
the species becoming spread to many islands where seabirds previous-
ly were not subject to such predators. On the Faeroe Islands, rats have 
wiped out European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus on several 
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islands, and in the Hebrides it has been documented that introduced 
Hedgehogs Erinaceus europaeus eat a great many birds’ eggs (up to 
60% predation). Locally, dogs and cats may also inflict considerable 
damage. 
 
Recommendations from the panel of experts: It is important to prevent 
the spread of introduced predators to seabird colonies. Where such 
spreading occurs, measures to eliminate predators ought to be im-
plemented. 

 
• Areal use 

Shore and coastal zones are under heavy pressure. The conflict be-
tween seabirds needs for safe and good habitats and society’s wish  
to exploit areas is increasing. This applies to, for example, building  
of holiday accommodation, aquaculture, seaweed harvesting, bottom 
trawling, wind power and other building projects in important bird 
habitats. 
 
Conflicts in coastal areas are due mainly to a shortage of available 
area, and through planning a good balance between usage and pro-
tection is required. In some areas, and for some species, cessation  
of grazing and the resultant overgrowing of cultural landscapes can 
result in habitat changes of negative effect. 
 
Recommendations from the panel of experts: Important habitats for 
seabirds must have appropriate protection against areal development. 
Thorough risk assessments / environmental impact assessments for 
management of coastal areas are important to identify, and to reduce, 
the level of conflict. Better directed local/regional planning of sea and 
coastal areas to solve existing, and prevent future, conflicts are also of 
great importance. There is a need for improved knowledge on the 
consequences of such area encroachment on seabird populations. 

 
• Other influencing factors 

Waste in marine areas influence seabirds. The influences can be illu-
strated by, for example, an increased availability of food from gar-
bage/fish waste, something which can alter the species composition  
in local seabird communities. Seabirds can also die due to intake of 
waste, or experience problems due to intake of waste (e.g. from plastic 
particles in the digestive system). 
 
Casting of small fish, bycatch and fish waste can provide a nutritional 
advantage for scavengers and surface-feeders that can exploit such re-
sources. Before 1995, it was estimated that around 570,000 tonnes of 
fish waste and bycatch products was dumped into the North Sea on an 
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annual basis. 
 
Lost nets, lines and other fishing tackle can be a threat to seabirds. 
There are few systematic studies of this type of “secondary” bycatch. 
The same applies to catches in nets lost at sea (“ghost fishing”). Such 
nets may continue to catch fish for up to 7–8 years, and pose therefore 
a threat to seabird. 
 
Recommendations from the panel of experts: Thoughtless actions can 
have negative effects on seabirds, and the consequences are not al-
ways apparent. It is therefore very important to disseminate know-
ledge about these factors to the relevant sectors and to the public at 
large. This would heightens awareness, help improve solving of pro-
blems and so on, and thus reduce the negative consequences at both 
individual and population level. 

 
• Combined effects and cumulative impacts 

Seabirds in western Nordic waters are subjected to a combination  
of many different influencing factors within their distribution range 
(including migration and wintering areas outside western Nordic 
waters), where many of these are directly or indirectly caused by 
humans. At a population level the total, cumulative impact lead to  
a stronger negative pressure than the sum of individual impacts, and 
over time this can lead to considerable population reductions for many 
species, with at worst local extinctions. Diving seabirds are probably 
the group most at risk from such factors. 
 
It is a major and important challenge to secure good knowledge on the 
combined effects. Such knowledge must be the basis for the manage-
ment principles within Nordic waters. Increased cooperation at a Nor-
dic level will improve available knowledge. This cooperation could 
lead to, amongst others, the production of a “Nordic Red List” based 
upon joint analyses of the relationship between the various causes and 
priorities for species/populations. 
 
Solving the challenges facing seabirds in western parts of the Nordic 
region is a task that nature management authorities take very serious-
ly, but cannot cover alone. The complexity of the challenges identified 
requires that many sectors contribute to prevent the total pressure on 
seabird populations becoming too great. 
 
The Norwegian model for sea management (St. meld. Nr 12  
(2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003))  
is based upon a comprehensive approach that i.a. analyses and 
attends to the needs of seabirds in relation to all influencing  
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elements and relevant sectors of society. 
 
As part of this ecosystem-based management regime, monitoring and 
improved knowledge are given priority and an attempt to address this 
is through the SEAPOP programme (www.seapop.no). This is a good 
concept, and with further development in other western Nordic areas 
(and additional areas used by migratory species) this represents an 
important scientific basis to safeguard seabirds in the western Nordic 
countries. 
 
The panel of experts point out that the challenges identified and sub-
sequent measures/knowledge gaps are of a general nature. In many 
cases joint (migratory) populations are affected. This means that 
Nordic cooperation is of tremendous importance. Cooperation results 
in improved competence and experience, in addition to being more 
cost-effective. 
 
Recommendations from the panel of experts: Different man-made 
factors that have a negative effect on seabird populations ought to  
be reduced to prevent the cumulative load on seabird populations 
becoming too great.  
 
On the basis of this report national and cross-sectorial considerations 
should be made, and action plans be developed which can be operative 
nationally or in collaboration with other countries. 
 
Cooperation on seabirds at a Nordic level is of great value, and ought 
to be developed further. Cooperation should take place across national 
boundaries, and also between different sectors. There ought to be a 
joint Nordic development of knowledge relating to seabird popula-
tions, influencing factors and mitigation measures to maintain viable 
populations. 
 
It is of decisive importance that the Nordic countries actively parti-
cipate in international working groups that discuss the challenges 
faced in managing seabirds. Through such participation it is possible 
to exchange experiences from parallel work in other areas and create 
more robust analyses and protective measures. Such cooperation can 
be through e.g. CAFF (CBird) and ICES (WGSE). 
 
For a number if species it is vitally important to have information on 
numbers and distribution in wintering areas. This theme was barely 
addressed during the workshop on the Faeroes, and together with mi-
gration routes and moulting areas, ought to be the focus of a separate 
Nordic workshop. 
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• Communication challenges 
Under several of the influencing factors described, challenges regar-
ding information and communication are highlighted. Spread of in-
formation on the complex challenges that seabirds in the western 
Nordic area are facing is an important issue. Available knowledge (on 
trends, dynamics, and relation of causes) need to be communicated in 
many directions and situations (both nationally and internationally), 
and it is important that also this element is based on professional 
assessments. 
 
Recommendations from the panel of experts: A joint Nordic web-
based platform for exchange of information between various parties 
working with seabirds ought to be established. A Nordic workshop to 
improve competence around information exchange/communication 
regarding seabirds ought to be arranged. 
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Færøysk natur representerte flotte rammer for workshopen 
 

 
Deltakere på workshop  
 

 
Kaffepause under workshopens dag en  i Nordens Hus, Torshavn. 



 

Vedlegg 

I. Matriser  

Se: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:573   
 
1. Populations status/numbers/popl.trend 
2. Colony survey 
3. Country/Concerns 
4. Red-list status 
5. Species names 

II. Resolusjon fra de nordiske naturvernorganisasjonene  

 

http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:573


88  Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø 
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III. Sakspapirer, Nordisk Ministerråd 
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IV. Program for Nordisk workshop  

«Vest-nordiske sjøfugler i et presset havmiljø» 
Nordisk workshop, Tórshavn, Færøyene, 26–29. september 2007 

Onsdag 26. september 
Velkomst og bakgrunn 

09:00–09:10 Morten Ekker Velkommen 

09:10–09:25 Hans Skotte Møller Bakgrunn for en nordisk workshop om sjøfugl 

09:30–10:00 Ævar Petersen 
Current & potential threats to seabirds in W Nordic 
waters, the CAFF perspective (CBird-matrisen til Techn. 
Rep. om «Status and trends"?) 

10:00–10:15 Kaffe  

Dagens kunnskap om tilstand og utvikling; nasjonale rapporter 
(status, trender, «special issues» og organisering) 

10:15–10:25 Carsten Egevang Grønland 

10:30–10:40 Ævar Petersen Island 

10:45–10:55 Bergur Olsen Færøerne 

11:00–11:10 
Anders Mosbech/ 

Ib Krag Petersen 
Danmark 

11:15–11:25 Martina  Kadin Sverige 

11:30–11:40 Svein-Håkon Lorentsen Norge 

11:45–12:45 Lunsj  

Klima, trofiske prosesser og fiskeripåvirkninger 

12:45–13:15 Bogi Hansen Hav og klima i Nordøstatlanteren i de kommende 100 år 

13:20–13:40 Eilif Gaar Planktonvariationer på Færøshelfen 

13:45–14:05 Hjalmar Hátun Klima/plankton-interaksjoner i Nordøst-Atlanteren 

14:10–14:30 Jakup Reinert 30 års yngletrålresultater fra færøyske farvande 

14:35–15:15 Leif Nøttestad Dynamikk for marine fisk i vestnordiske farvann 

15:20–16:00 Morten Frederiksen Sjøfuglenes dynamikk i vestnordiske farvann 

16:05–16:30 Kaffe  

Andre trusselfaktorer 

16:30–16:50 Anders Mosbech Olie og gas i et ACOGA-perspektiv 

16:55–17:05 Carsten Egevang Jakt og fangst i Grønland 

17:10–17:20 Bergur Olsen Jakt og fangst på Færøerne 

   

Innledninger til gruppearbeid 

17:25–18:00 Morten Ekker/Alle Organisering av workshopen; for best mulig tverrsektori-
ell samordning på vestnordisk nivå 

18:00  Programslutt dag 1 

19:00– Fellesmiddag Hotell Föroyar 
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Torsdag 27. september 

09:00–09:20 Maria Dam Miljøgifter i sjøfugl 

09:25–09:45 Tycho Anker-Nilssen Den norske modellen: SEAPOP 

09:50–10:05 Tore Høyland Formidling og kommunikasjon 

10:10–10:30 Kaffe  

10:30–12:30 Gruppearbeid Hovedutfordring for gruppene er å identifisere årsaker til 
bestandsendringer, mulige forvaltningstiltak (herunder 
verktøy) viktige kunnskapshull (og hvordan de bør fylles!) 
Forslag til gruppeinndeling 
Syntese av dagens kunnskap om sjøfuglenes tilstand og 
utvikling i Vest-Norden (er dagens overvåking adekvat?) 
Trofiske prosesser; klima og fiskerier 
Olje og miljøgifter 
Jakt og fangst 
Andre påvirkningsfaktorer (bifangst, discards/offal, areal-
konflikter, forstyrrelser, predasjon/konkurranse med 
naturlige/introduserte arter, m.v.) 

12:30–13:30 Lunsj  

13:30–15:00 Gruppearbeid forts.  

15:00–15:30 Kaffe   

15:30–16:00 Alle Forberedelse til ekskursjon 

16:20 Alle Båtavgang! – Avreise for ekskursjon til Nólsoy  

18:00–19:00 Middag Nólsoy 

22:20  Båtavgang! – Retur til Tórshavn 

Fredag 28. september 

09:15–10:15 Alle Gruppe A: Presentasjon og plenumsdiskusjon 

10:15–10:30 Kaffe  

10:30–11:30 Alle Gruppe B: Presentasjon og plenumsdiskusjon 

11:30–12:30 Alle Gruppe C: Presentasjon og plenumsdiskusjon 

12:30–13:30 Lunsj  

13:30–14:30 Alle Gruppe D: Presentasjon og plenumsdiskusjon 

14:30–15:30 Alle Gruppe E: Presentasjon og plenumsdiskusjon 

15:30–16:00 Kaffe  

16:00–18:00 Alle Oppsummerende diskusjon: Erfaringer og videre oppføl-
ging av workshopens anbefalinger 

18:00  Programslutt dag 3 

20:00 Middag  

Lørdag 29. september 

09:00–10:30 Alle Fullføring av rapportering i gruppene 

10:30–10:45 Kaffe  

10:45–12:30 Alle Fullføring av rapportering i gruppene 

12:30–13:30 Lunsj  

13:30–15:00 Alle  
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V. Deltakerliste for Nordisk workshop  

Navn Nasjonalitet Institusjon Adr 

Carsten Egevang Grønland Grønlands Naturinstitutt Egevang@natur.gl  

Aili Lage Labansen Grønland Grønlands Naturinstitutt aili@natur.gl  

Kate Skjærbæk 
Rasmussen,  

Grønland Grønlands Hjemmestyres Direktorat 
for Natur og Miljø  

kasr@gh.gl  

Ævar Petersen Island Naturhistorisk institutt aevar@ni.is  

Freydis Vigfusdottir Island Naturhistorisk institutt Freydis@ni.is  

Bergur Olsen Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium berguro@frs.fo 

Bogi Hansen Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium bogihan@frs.fo  

Eilif Gaard Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium Eilifg@frs.fo 

Jakup Reinert Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium jakupr@frs.fo 

Hjalmar Hàtun Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium hjalmarh@frs.fo 

Kirstin Eliasen Færøyene Færøyenes Fiskerilaboratorium kirstine@setur.fo  

Maria Dam Færøyene Umhvørvisstovan MariaD@us.fo  

Dorete Bloch Færøyene Umhvørvisstovan doreteb@ngs.fo 

Bjarni Mikkelsen Færøyene Umhvørvisstovan bjarnim@ngs.fo  

Jens-Kjeld Jensen Færøyene Umhvørvisstovan jkjensen@post.olivant.fo  

Arne Nørrevang Færøyene   

Morten Frederiksen DK/Grønland Danmarks miljøundersøkelser mfr@dmu.dk  

Anders Mosbech DK/Grønland Danmarks miljøundersøkelser amo@dmu.dk  

Flemming Merkel DK/Grønland Danmarks miljøundersøkelser fme@dmu.dk   

Ib Krag Petersen Danmark Universitet i Århus/DMU ikp@dmu.dk  

Martina Kadin Sverige Universitet i Stockholm Martina_kadin@hotmail.com  

Svein-Håkon 
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Norge Norsk inst for naturforskning svein.h.lorentsen@nina.no  

Tycho Anker-Nilsen Norge Norsk inst for naturforskning tycho@nina.no  

Leif Nøttestad Norge Havforskningsinstituttet leif.noettestad@imr.no  

Tore Høyland Norge Direktoratet for naturforvaltning tore.hoyland@dirnat.no  

Ove Bakken Norge Miljøverndepartementet  ove.bakken@md.dep.no  

Stein Byrkjeland Norge Fylkesmannen i Hordaland stein.byrkjeland@fmho.no  

Morten Ekker Norge Direktoratet for naturforvaltning morten.ekker@dirnat.no  

Anna Maria Fossaa Færøyene NMR-Natur, Friluftsliv, Kulturmiljø 
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VI. Pressemelding fra workshopen  

Pressemelding 
08.10.2007 

Bekymringsfull utvikling for sjøfugl i Vest-Norden 

Klimastyrte endringer i havet har nærmest slått ut flere ledd i nær-
ingskjeden til sjøfugl i nordiske farvann. De få fuglene som møter 
opp på hekkeplassene sliter med å finne nok mat, og få unger lever 
opp. De omfattende og komplekse endringene som nå skjer i havet, 
gjør at det er viktigere enn noen gang å kontrollere de andre fakto-
rene som påvirker sjøfugl negativt, som for eksempel fiskerier, olje-
forurensning, miljøgifter og jakt. Det er rådet fra en ekspertgruppe 
som for en drøy uke siden var samlet på Færøyene. 

Ekspertgruppen har diskutert situasjonen for sjøfuglene i Nordøst-Atlanteren, og 
er spesielt bekymret over utviklingen som har vært registrert i den sørlige delen 
av dette havområdet fra Island til Nordsjøen.  

Arter som havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde er under sterkt press i 
et stort område som strekker seg fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til 
Norge i øst. Gjennom de fire siste hekkesesongene har matmangelen ført til kol-
laps i ungeproduksjonen. Over tid kan dette bety alvorlig nedgang i bestandene. 

Ekspertgruppen mener utviklingen i stor grad er et resultat av naturlige klimavari-
asjoner, men viser til at også menneskeskapte klimaendringer kan spille inn. 

Endringene har rammet flere arter som er svært viktige i det marine økosystemet. 
For eksempel opptrer nå det planktoniske krepsdyret raudåte (Calanus finmarchi-
cus) lengre nord enn det gjorde for få år siden. I sørlige deler av det vestnordiske 
området er denne arten nærmest helt borte. Dette har blant annet rammet tobis 
(sil) som er viktig næring for flere fiskespisende sjøfuglarter. Når tilgangen på 
tobis reduseres, skaper det matmangel for fuglene. 

Å endre de klimatiske forholdene er svært vanskelig. Samtidig knytter det seg stor 
usikkerhet til hvilke ytterligere konsekvenser de ventede klimaendringene vil få i 
årene som kommer. Ekspertgruppen mener derfor at behovet er større enn noen 
gang for å få kontroll over de andre faktorene som påvirker sjøfuglene negativt. 
De understreker at dette er en oppgave miljøforvaltningen ikke kan løse alene. 
Her må mange sektorer bidra for å hindre at det samlede presset på sjøfugl blir 
for stort.  

I sin rapport som kommer senere i høst, skal gruppen foreslå konkrete tiltak. For 
eksempel vil de vurdere behovet for strengere reguleringer i forvaltningen av arter 
som direkte eller indirekte er viktige for sjøfugl. Andre tiltak kan være strengere 
regulering av jakt på sjøfugl, sterkere innsats for å hindre utslipp av spillolje fra 
skip og tiltak som kan redusere sannsynligheten for at fugler blir fanget og druk-
ner i fiskeredskaper. Rapporten vil også diskutere andre viktige påvirkningsfakto-
rer og tiltak. 

http://www.imr.no/visste_du/arter/raudate
http://www.imr.no/visste_du/arter/raudate
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Ekspertgruppen som var samlet på Færøyene bestod av sjøfuglforskere, hav-
forskere og eksperter innen andre fagfelt. Fagfolk fra Færøyene, Island, Grøn-
land, Danmark, Sverige og Norge deltok. Målet var å gjøre opp status for sjø-
fuglene i Vest-Norden, peke på årsakene til den negative utviklingen for flere 
arter, samt foreslå tiltak.  

Direktoratet for naturforvaltning sto for arrangementet på oppdrag fra Nordisk 
Ministerråd, blant annet som et svar på en utfordring fra de nordiske naturvernor-
ganisasjonene.   

Ekspertgruppens rapport vil bli oversendt til Nordisk Ministerråd, de nordiske 
lands myndigheter og en rekke andre aktører.  

 

Kontaktpersoner i ekspertgruppen: 

Island:  
• Ævar Petersen, Icelandic Institute og Natural History 

tlf. + 354 590 0500, e-post: aevar@ni.is  

Grønland:  
• Carsten Egevang, Grønlands Naturinstitut 

tlf. + 299 36 12 41, e-post: egevang@natur.gl  
• Anders Mosbech, Danmarks Miljøundersøgelser 

tlf. + 45 46 30 19 34, e-post: amo@dmu.dk  

Danmark:  
• Ib K. Petersen, National Environmentalt Research Institute 

tlf. + 45 8920 1518, e-post: ikp@dmu.dk  

Færøyene:  
• Bergur Olsen, Faeroese Fiskerhies Laboratory 

tlf. + 298 35 23 27, e-post: Berguro@frs.fo  

Norge:  
• Morten Ekker, Direktoratet for naturforvaltning 

tlf. +47 73 58 07 30, e-post: morten.ekker@dirnat.no  
• Tycho Anker-Nilsen, Norsk institutt for naturforskning 

tlf. +47 73 80 14 43, e-post: tycho@nina.no  

Sverige:  
• Martina Kadin, «Projekt Havsfåglar i Östersjön"/Baltic Seabird 

tlf. +46 73 99 34 305, e-post: martina_kadin@hotmail.com 

Andre: 
• Morten Frederiksen, Danmarks Miljøundersøgelser 

tlf. + 45 46 30 19 10, e-mail: mfr@dmu.dk VII. Artsnavn 

mailto:aevar@ni.is
mailto:egevang@natur.gl
mailto:amo@dmu.dk
mailto:ikp@dmu.dk
mailto:Berguro@frs.fo
mailto:morten.ekker@dirnat.no
mailto:tycho@nina.no
mailto:martina_kadin@hotmail.com
mailto:mfr@dmu.dk
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VII. Artsnavn 

Greenland Iceland Norway species - english species - scientific 

Qaqulluk Fýll Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis 

  Skrofa Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus 

  Stormsvala Havsvale Storm Petrel Hydrobates pelagicus 

Tulugarnaasaq Sjósvala Stormsvale Leach´s Storm Petrel Oceanodroma leucorrhoa 

Timmik Súla Havsule Northern Gannet Sula bassana 

Oqaatsoq Dílaskarfur Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

  Toppskarfur Toppskarv Shag Phalacrocorax aristotelis 

Miteq Æðarfugl Ærfugl Common Eider Somateria mollissima 

Miteq siorakitsoq Æðarkóngur Praktærfugl King Eider Somateria spectabilis 

Isunngaq Kjói Tyvjo Steller's Eider  Polysticta stelleri 

Papikkaaq Fjallkjói Fjelljo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus 

Isunngarujussuaq Skúmur Storjo Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus 

Naajaannaq Bjartmáfur Grønlandsmåke Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus 

Naajarujussuaq Hvítmáfur Polarmåke Great Skua Stercorarius skua 

Naajarluk Svartbakur Svartbak Thayer´s Gull Larus thayeri 

- Silfurmáfur Gråmåke Iceland Gull Larus glaucoides 

Naajarlutsiaq Sílamáfur Sildemåke Glaucous Gull Larus hyperboreus 

- Stormmáfur Fiskemåke Great Black-backed Gull Larus marinus 

Nasalik Hettumáfur Hettemåke Herring Gull Larus argentatus 

  Dvergmáfur Dvergmåke 
Lesser Black-backed 
Gull Larus fuscus 

Naajavaarsuk Ísmáfur Ismåke Mew/Common Gull Larus canus 

Taateraaq Rita Krykkje Black-headed Gull Larus ridibundus 

Taateraarnaq Þernumáfur Sabinemåke Little Gull Larus minutus 

Imeqqutaalaq Kría Rødnebbterne Ivory Gull Pagophila eburnea 

  Sílaþerna Makrellterne Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla 

  Dvergþerna Dvergterne Sabine´s Gull Larus sabini 

Apparluk Álka Alke Arctic Tern Sterna paradisaea 

Appa sigguttooq Langvía Lomvi Common Tern Sterna hirundo 

Appa Stuttnefja Polarlomvi Little Tern Sterna albifrons 

Appaliarsuk Haftyrðill Alkekonge Black Tern Chlidonias niger 

Serfaq Teista Teist Razorbill Alca torda 

Qilanngaq Lundi Lunde Common Guillemot Uria aalge 

   Brünnich's Guillemot Uria lomvia 

   Little Auk Alle alle 

   Black Guillemot Cepphus grylle 

   Atlantic Puffin Fratercula arctica 
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VIII. Mediedekning 

Under seminaret på Færøyene ble det skrevet en pressemelding. Denne 
ble sendt ut på Grønland den 4. oktober 2007. I resten av Norden gikk 
pressemeldingen ut 8. oktober.  

Pressemeldingen har vært gjenstand for medieoppslag i alle land med 
unntak av Sverige. Forklaringen på manglende dekning i Sverige er trolig 
at det først og fremst ikke var sjøfugler i svenske områder som var fokus 
for seminaret.  

I Norge fikk saken dekning i riksdekkende radio. Nyhetsbyrået NTB 
sendte ut en artikkel som ble gjengitt av rundt 50 nettaviser, og ble brukt 
som notis/kort artikkel i flere aviser. Andre aviser har laget sine egne 
versjoner av saken.  

I Danmark ble pressemeldingen gjenstand for omtale på Danmarks 
Radios nettsider og noen andre nettsteder. 

På Grønland lagde flere medier saker basert på seminaret på Færøye-
ne. Sjøfuglsituasjonen ble belyst i flere aviser, samt i Grønlandsk radio.  

Islandsk radio lagde et lengre innslag (intervju) med utgangspunkt i 
seminaret og pressemeldingen. I tillegg fikk saken stor dekning i flere 
aviser/nettaviser. 

På Færøyene ble saken omtalt av kringkastingsselskapet Kringvarp 
Føroya. Saken fikk dekning både på radio og internett.  

En oversikt over oppslagene finnes under. Det er sannsynlig at ikke al-
le oppslag er fanget opp i denne oversikten.  

Artikler og innslag om sjøfugl-workshopen i media: 
Danmark: 
DMU 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/18/havfugle.htm  
Danmarks Radio (nettartikkel) 

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/10/09/215326.htm  
Fiskerforum.dk 

http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/kort_nyt.asp?nyId=4901  

Færøyene: 
Kringvarp Føroya (radiointervju + to nettartikkler) 

http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48643  
http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48985  

Grønland: 
Grønlands Naturinstitut 

http://www.natur.gl/UserFiles/File/Pdf_filer/200710_naturinstituttet_bekymring_ 
Fugle_dk.pdf  

Greenland National Broadcasting Company 
http://knr.gl/index.php?id=183&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27062&tx_ttnews%5Bbac
kPid%5D=143&cHash=a80365759e  

Sermitsiak 
http://sermitsiaq.gl/klima/article17294.ece 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/18/havfugle.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/10/09/215326.htm
http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/kort_nyt.asp?nyId=4901
http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48643
http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48985
http://www.natur.gl/UserFiles/File/Pdf_filer/200710_naturinstituttet_bekymring_%0BFugle_dk.pdf
http://www.natur.gl/UserFiles/File/Pdf_filer/200710_naturinstituttet_bekymring_%0BFugle_dk.pdf
http://knr.gl/index.php?id=183&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27062&tx_ttnews%5BbackPid%5D=143&cHash=a80365759e
http://knr.gl/index.php?id=183&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27062&tx_ttnews%5BbackPid%5D=143&cHash=a80365759e
http://sermitsiaq.gl/klima/article17294.ece
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AG Grønlandsposten (Artikkel) – se faksimile under 

Island: 
Icelandic Institute of Natural History 

http://www.ni.is/frettir/nr/653 
Ministry for the Environment 

http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/1121 
Morgunblaðið (Islands største avis) 

http://www.mbl.is/mm/frettir/togt/frett.html?nid=1295704  
RUV (Statlig kringkasting på Island) – intervju 

http://dagskra.ruv.is/streaming/ras1/?file=4328511/4  
Fréttablaðið (stor avis) 

http://www.visir.is/article/20071010/FRETTIR01/110100166&SearchID=73296040695083 
http://www.visir.is/article/20071009/FRETTIR01/71009031&SearchID=73296040695083 
http://www.visir.is/article/20071008/FRETTIR01/71008056&SearchID=73296040695083 

Sudurland.is 
http://www.sudurland.is/Eyjafrettir/?p=101&id=13029 

Blogg-kommentarer på nettet 
http://jakobk.blog.is/blog/jakobk/entry/331980/ 
http://gthg.blog.is/blog/gthg/entry/331975/ 
http://kristinnp.blog.is/blog/kristinnp/entry/331955/ 

Norge: 
Direktoraratet for naturforvaltning 

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500032675&language=0  
Regjeringen.no  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/ 
Bekymringsfull-nedgang-i-sjofuglbestande.html?id=485089  

NINA 
http://www.nina.no/applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjec 
tid=1001591  

Her & Nå (NRK)  
(Reportasje i radioprogrammet + oppfølging med Miljøverndepartementet i etterkant)  

NRK.no 
http://www.nrk.no/nyheter/1.3687365  

NTB/ANB 
Saken er brukt av 50 nettaviser + notiser i Dagbladet og Aftenposten. Trolig også brukt 
av noen papiraviser som ikke fanges opp av DNs medieovervåkning. Nettavisenes ver-
sjon ser omtrent slik ut hos alle: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article2035881.ece  

Div. nettaviser (med egne saker) 
http://www.smp.no/default.asp?page=1003&item=1157034,1  
http://www.avisenagder.no/artikkel.asp?Artid=1129  
http://www.hitra-froya.no/incoming/article957090.ece  

Dagbladet (notis) 
Aftenposten (notis) 
Adresseavisen (artikkel basert på DNs og MDs pressemeldinger) – se faksimile under 

Sverige: 
Ikke funnet omtale 

Nordisk Ministerråd 
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7196&lang=6 
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?lang=3&id=7196 
 
 

http://www.ni.is/frettir/nr/653
http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/1121
http://www.mbl.is/mm/frettir/togt/frett.html?nid=1295704
http://dagskra.ruv.is/streaming/ras1/?file=4328511/4
http://www.visir.is/article/20071010/FRETTIR01/110100166&SearchID=73296040695083
http://www.visir.is/article/20071009/FRETTIR01/71009031&SearchID=73296040695083
http://www.visir.is/article/20071008/FRETTIR01/71008056&SearchID=73296040695083
http://www.sudurland.is/Eyjafrettir/?p=101&id=13029
http://jakobk.blog.is/blog/jakobk/entry/331980/
http://gthg.blog.is/blog/gthg/entry/331975/
http://kristinnp.blog.is/blog/kristinnp/entry/331955/
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500032675&language=0
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/%0BBekymringsfull-nedgang-i-sjofuglbestande.html?id=485089
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/%0BBekymringsfull-nedgang-i-sjofuglbestande.html?id=485089
http://www.nina.no/applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjec%0Btid=1001591
http://www.nina.no/applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjec%0Btid=1001591
http://www.nrk.no/nyheter/1.3687365
http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article2035881.ece
http://www.smp.no/default.asp?page=1003&item=1157034,1
http://www.avisenagder.no/artikkel.asp?Artid=1129
http://www.hitra-froya.no/incoming/article957090.ece
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7196&lang=6
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?lang=3&id=7196
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Forord


Den foreliggende rapporten oppsummerer en nordisk workshop arrangert på Færøyene 26–29 september 2007. Workshopen var et resultat av en oppfordring som møtet mellom de nordiske naturvernorganisasjonene stilet til den norske miljøvernministern i 2006. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble utfordret til løse oppdraget i tråd med miljøvernministermøtets vedtak av 1. november 2006 (jf. vedlegg III), og fikk vinteren 2007 stilt midler til disposisjon fra NFK-gruppen under Nordisk Ministerråd for å arrangere en tematisk workshop om sjøfugl og de bekymringer som råder med hensyn til bestandenes utvikling i det vestnordiske området.


I henhold til føringene fra bl.a. ministermøtet ble altså geografisk fokus lagt på det vestnordiske området. Dette er definert som kyst og havområdene innenfor følgende del av Nordøst-Atlanteren: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og det som kalles Grønlandshavet, og inkluderer primært Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, Island og Grønland. Det ble fra starten samarbeidet med de nordiske lands delegater i CAFFs sjøfuglgruppe (CBird). I forbindelse med CBird XIII i Stockholm 2007 ble rammene  for workshopen utformet. Det ble konkludert med at workshopformen med et begrenset antall deltakere var hensiktsmessig, og at nasjonal status så langt som mulig skulle beskrives på standardisert måte i forkant.




Færøyene har rike sjøfuglforekomster og lange tradisjoner knyttet til sjøfuglene, og har i de senere år opplevd kraftig tilbakegang i flere sjøfuglbestander. Færøyene ble av den grunn valgt til åsted for workshopen. Fiskerilaboratoriet ved Bergur Olsen har vært  en viktig brikke for å få arrangementet i havn på en god måte.


DN valgte å gjøre et «nytt grep» gjennom å vektlegge informasjon/formidling spesielt. Vi tror dette var nyttig for alle parter og resultatene fra workshopen fikk bred mediadekning, blant annet på bakgrunn av en pressemeldingen sendt ut 8. oktober 2007.


Rapporten beskriver status for sjøfuglene i Vest-Norden. Situasjonen for sjøfuglbestandene i dette området har gjennom flere år vært til dels alarmerende. I flere kolonier både i Nordsjøen og i de sørlige delene av Norskehavet har flere fiskespisende arter mislyktes fullstendig med hekkesesongen. Mange bestander har gått tilbake de siste årene. Dette skaper bekymring – på flere nivåer; sjøfuglene er gode indikatorer for endringer i havmiljøet og slike data er derfor et dårlig varsel. 


I rapporten beskrives også de antatte hovedmekanismene bak den negative utviklingen. 


Til sist oppsummeres de mest sentrale påvirkningsfaktorene for sjøfuglene i dette området, og sentrale utfordringer og mulige tiltak som kan avbøte/forbedre status skisseres. 


Rapporten er satt sammen i DN, av en arbeidsgruppe bestående av Jo Anders Auran, Tore Høyland og Morten Ekker. Manuskriptet har vært sirkulert til alle deltakere for kommentarer.


Tilbakemeldingene fra deltakere og omgivelsene har vært gode etter workshopen. Vi håper nå at også rapporten blir godt mottatt og kan komme til nytte ved både nasjonale og flernasjonale anstrengelser for å bevare livskraftige bestander av sjøfuglene og vårt felles livsmiljø – kysten og havet –  til glede for kommende generasjoner. 


DN takker for oppdraget og ønsker alle som har en rolle i å ta disse utfordringene videre lykke til med arbeidet.


Janne Sollie, 


Morten Ekker
Direktør


Prosjektleder


Sammendrag


Den nordiske workshopen på Færøyene 26.–29. september 2007 kom i stand på bakgrunn av drøftinger mellom Nordens miljøvernministre vedrørende bekymringen for sjøfuglene i Vest-Norden
. Workshopen samlet eksperter og fagfolk fra alle berørte land. Det ble arbeidet med tre hovedområder; status, årsaker og utfordringer/tiltak.


Bestandssituasjon


De siste fire år (2004–2007) er det registrert omfattende problemer for hekkende sjøfugler i de vestnordiske farvann, både i Nordsjøen og i de sørlige delene av Norskehavet. Dette har særlig kommet til uttrykk gjennom dårlig hekkesuksess for fiskespisende arter. Flere ledd i næringskjeden til sjøfugl i nordiske farvann synes å være slått ut. Dette har resultert i matmangel, som igjen har ført til at mange fugler har unnlatt å hekke eller gitt opp tidlig i hekkesesongen. Tallet på hekkende fugler er dramatisk redusert, og ungeproduksjonen har kollapset i mange områder. 


For sjøfugl er det normalt med årlige variasjoner i hekkesuksess. De endringene som nå observeres, er likevel av en slik karakter at det gir grunn til bekymring.


Spesielt sjøfuglarter som henter mat langt til havs har hatt store problemer. Havhest Fulmarus glacialis, krykkje Rissa tridactyla, rødnebbterne Sterna paradisaea, lomvi Uria aalge og lunde Fratercula arctica opplever problemer i et stort område som strekker seg fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til Norge i øst. På mange lokaliteter har disse artene mislyktes fullstendig med hekkingen. 


Urovekkende mange bestander har vært i klar tilbakegang over mange år, med kraftig reduksjon i kolonienes størrelse. I Norge har for eksempel lomvi opplevd en langvarig negativ utvikling de siste 50–60 år. Flere kolonier kan være på vei mot utryddelse. I hele det vestnordiske området er hekkebestandene av krykkje i kraftig tilbakegang. For mange land er tilbakegangen over 50 % i løpet av de siste 10–20 årene. Situasjonen ansees å være meget alvorlig for denne arten. 


For de mer kystbundne sjøfuglartene er utviklingen ikke like entydig negativ, og flere bestander er i framgang.


Årsaker til bestandsendringene


Sjøfuglenes bestandsutvikling overvåkes årlig i mange områder i Vest-Norden, men gode dataserier for deres reproduksjon, overlevelse og diett er bare unntaksvis samlet inn. Det er derfor ofte vanskelig å identifisere med stor sikkerhet årsakene til de antallsendringene overvåkingen avdekker. 


Siden problemene i stor grad har vært sammenfallende i tid, er det likevel sannsynlig at det finnes en felles årsak som berører store deler av Vest-Norden. Fenomenets omfang og art tilsier dessuten at problemene i stor grad skyldes en forringelse av fuglenes næringsgrunnlag i hekketiden. Dette støttes blant annet av langtidsstudier på enkelte lokaliteter, spesielt i Skottland, som i større detalj belyser mekanismene for hvordan næringsgrunnlaget påvirker bestandenes hekkesuksess og utvikling.


Ekspertgruppen valgte å sette opp en virkningshypotese som kan bidra til å forklare noen av de mest akutte problemene for vestnordiske sjøfugler. Den er først og fremst ment å være et nyttig arbeidsverktøy for å avdekke åpenbare effekter i kjølvannet av de store, klimainduserte økosystemendringene som skjer i Nordøst-Atlanteren. 


Hypotesen kopler utviklingen for sjøfugl med viktig kunnskap om andre biologiske komponenter og de oseanografiske drivkrefter som synes å være styrende økosystemfaktorer i disse farvannene. 


Ifølge hypotesen synes klimastyrte endringer i havet å være den grunnleggende forklaringen på den negative utviklingen mange sjøfuglbestander opplever. I tillegg til naturlige klimavariasjoner, kan også menneskeskapte klimaendringer spille inn. 


Disse endringene har påvirket flere nøkkelarter i det marine økosystemet. Av stor betydning er det faktum at det planktoniske krepsdyret raudåte Calanus finmarchicus nå opptrer lengre nord enn det gjorde for få år siden, mens arten er nærmest helt borte i sørlige deler av det vestnordiske området. Dette har blant annet rammet den fettrike stimfisken tobis Ammodytes spp. (sil) som er en svært viktig del av næringsgrunnlaget for flere fiskespisende sjøfuglarter, og som de siste årene har opplevd problemer, delvis også pga. overbeskatning. Når tilgangen på tobis reduseres, skaper det matmangel for fuglene.

Utviklingen i sjøfuglbestandene er resultat av den samlede påvirkningen fuglene er utsatt for. Påvirkningsfaktorene er mange og komplekse. Selv om en hovedutfordring synes å være mangelen på føde av god kvalitet i den perioden av året da næringsbehovet er mest kritisk, er ikke dette hele forklaringen. Andre påvirkningsfaktorer som bifangst av fugl i fiskeredskaper, oljeforurensning, arealbeslag, forstyrrelser, avfallsproblematikk og introduserte rovdyr har også stor betydning, spesielt på lokalt nivå. 


Fordi klimascenariene er usikre, preges de samlede utfordringene for sjøfuglbestandene av uforutsigbarhet. I denne situasjonen er det derfor behov for systematisk overvåking og kunnskapsoppbygging, og mer enn noen gang er det viktig å få kontroll over de andre faktorene som påvirker sjøfuglene negativt. 

Utfordringer og tiltak


I det følgende gis en kortfattet oppsummering av ekspertgruppens konklusjoner knyttet til sentrale faktorer som påvirker sjøfugl negativt. Her blir det pekt på hvordan de ulike faktorene påvirker sjøfuglbestandene, og hvilke tiltak ekspertgruppen peker på som de viktigste for å motvirke den negative utviklingen. 


Fakta om de ulike påvirkningsfaktorene er beskrevet nærmere i rapportens kapittel 1 og 3, mens forslag til  tiltak er beskrevet i kapittel 3.


· Klimaendringer
Klimaendringene representerer en stor og svært kompleks utfordring med potensielt store direkte og indirekte konsekvenser for sjøfugl. Den største utfordringen vil sannsynligvis være endringer i sjøfuglenes næringsgrunnlag (tilgang på byttedyr). 

I en slik situasjon er det svært viktig at andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer ikke fører til en ytterligere belastning på sjøfuglbestandene. I siste instans er det summen av negativ påvirkning som gir utslag på bestandsutviklingen. Gjennom å redusere belastningen på andre områder, vil klimaeffektene i noen grad kunne kompenseres. 

Ekspertgruppens anbefaling: Alle samfunnssektorer må regelmessig evaluere sin egen rolle/påvirkning i det marine økosystemet, og anvende en «føre var»-tilnærming for å unngå at aktiviteter innen egen sektor forsterker klimaeffektene på sjøfuglbestandene. 

· Overbeskatning av næringsorganismer 
Økologiske konsekvenser av klimabaserte endringer i det marine økosystemet gir også endrede rammevilkår for fiskerinæringen. Sjøfuglene konkurrerer med fiskeriene om ulike marine organismer, deriblant fisk som tobis Ammodytes spp., lodde Mallotus villosus, øyepål Trisopterus esmarki, brisling Sprattus sprattus og sild Clupea harengus. Når svikt i næringstilgang er antatt å være en avgjørende årsak til problemene mange sjøfuglbestander i Vest-Norden opplever, blir konkurransen med fiskeriene enda viktigere. 

ICES bygger sine anbefalinger på bærekraftprinsipper og legger årlig fram sine kvoteforslag basert på oppdatert kunnskap. Dette representerer et godt grunnlag for en økosystembasert fiskeriforvaltning som også må innarbeide hensyn til andre deler av økosystemet.

Ekspertgruppens anbefaling: Det er av stor viktighet at nasjonal og internasjonal forvaltning av kommersielt viktige fiskearter tar tilstrekkelig hensyn til fuglenes næringsbehov, og ikke bidrar til å forsterke presset på sjøfuglbestandene. «Egne fiskekvoter» for sjøfugl, eller spesialtilpassede reguleringer av fiskeriene i tid og rom, kan være nødvendige tiltak. Også i framveksten av nye næringer, bl.a. knyttet til kommersiell utnytting av arter på lavere trofisk nivå (krill, raudåte etc.), må det bygges inn forsvarlige sikkerhetsmarginer i forvaltningen som bidrar til at økosystemene ikke påføres skade. Aktiv oppfølging og etterlevelse av miljøsertifiseringsordninger for kommersielle fiskerier bør være et mål for fiskeriene i de nordiske farvann. 

· Oljeforurensning
Oljesøl på havoverflaten kan forårsake omfattende dødelighet blant sjøfugl. Oljesøl kan være resultat av store uhell (ved bl.a. oljeproduksjon og transport) eller kroniske søl bl.a. fra ulovlige utslipp, driftsutslipp etc. Ærfugl Somateria mollissima, alke Alca torda og lomvi er blant de artene som oftest blir rammet av oljesøl. 

Akutte situasjoner/ulykker blir automatisk kjent og som regel godt dokumentert, mens småskala og kronisk oljeforurensning, som også kan skyldes ulovlige utslipp, generelt er mindre kjent og får i liten grad oppmerksomhet fra publikum og media. Til tross for dette er kroniske søl antatt å medføre vesentlig større dødelighet blant sjøfugl enn de store «katastrofene» og det foreligger dokumentasjon fra kysten av New Foundland og Østersjøen om meget høy dødelighet som følge av kronisk søl (primært ulovlige utslipp fra skipstrafikk).

Ekspertgruppens anbefaling: Det er viktig å skjerpe fokuset på oljevernberedskap og sjøfugl i forbindelse med både skipsfart og oljeleting/utvinning. Både letevirksomhet, transport- og utskipingsaktivitet bør begrenses i sårbare områder, og i perioder da sjøfuglene er ekstra sårbare. Høyere straffenivå for ulovlige utslipp kan virke preventivt. Ordninger og tilretteleggingen for mottak av spillolje i havner bør bli bedre. Dette er er tiltak som forutsetter koordinering over landegrensene. Løsninger knyttet til utfordringene vedrørende rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er også et tema som er egnet for nordisk samarbeid.


· Miljøgifter
Miljøgifter er en felles betegnelse på en lang rekke stoffer som er skadelige for miljøet. Miljøgifter kan være langtransportert inn i våre områder via luft- eller havstrømmer, eller de kan tilføres fra mer lokale kilder blant annet avrenning fra land. Miljøgiftene har gjerne lang nedbrytningstid og akkumuleres i organismer og næringskjeder. 

I mange år har målinger av nivåer vært hovedfokus og det har vært begrenset forskningsinnsats på de biologiske effektene. Kompleksiteten med hensyn til bl.a. eksponering og kombinasjonseffekter av miljøgifter gjør dette til et komplisert  tema å belyse. 

Gjennom bl.a. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) har det blitt satt fokus på miljøgifter i nordområdene, og det foreligger noen studier av effekter på sjøfugl (bl.a. polarmåke Larus hyperboreus og ismåke  Pagophila eburnea). Dette omfatter også studier som viser sammenheng mellom ulike skadeeffekter og kondisjon, et moment som vil kunne ha stor betydning i perioder med dårlig næringstilgang og påfølgende kondisjonssvikt hos sjøfugl. 

Ekspertgruppens anbefaling: Utfasing av bruk av miljøgifter, og utslippsreduserende tiltak, må settes i verk. Det er også viktig at kunnskapsgrunnlaget mht. effekter av miljøgifter (enkeltvis og i kombinasjoner), og koplinger til andre stressfaktorer på individer og økosystemer, utvikles videre. Dette er begge  områder som krever utstrakt internasjonalt samarbeid.  


· Jakt/fangst
I alle de vestnordiske landene foregår det jakt/fangst av sjøfugl, eller høsting av egg. I deler av Vest-Norden finnes det kun i begrenset grad jakt/fangst-statistikk. Det er derfor vanskelig å si sikkert i hvilken grad jakt og fangst påvirker dynamikken hos de marine fuglebestandene våre. Studier indikerer imidlertid at jakt og fangst nær hekkekolonier kan være en hovedårsak til desimering av enkelte bestander, f.eks. av polarlomvi Uria lomvia på Vest-Grønland. 

Ekspertgruppens anbefaling: Jakt/fangst er en faktor som det er relativt lett å kontrollere. Når sjøfuglbestandene får problemer med å tilpasse seg på grunn av raske endringer i levevilkår (f.eks. klimaendringer), er det viktig at dette blir tatt hensyn til i forvaltningen av jakt og fangst. Eventuelle innstramminger vil både kreve økt kontroll (oppsyn) og informasjonstiltak for å skape forståelse, særlig der jakt/fangst er en levende kulturtradisjon.

Sjøfuglbestandene er internasjonale ressurser som opptrer over store arealer. «Sjøfuglressursene» som høstes i én region kan ha sine hekkeområder i en annen. Det er derfor viktig å sikre god og internasjonalt samordnet jakt/fangst-statistikk som avdekker hvilke påvirkninger jakt/fangst representerer for bestandene, og sørge for bilateral/internasjonal koordinering ved behov.


· Bifangst av fugl i fiskeredskaper
Omfanget av og konsekvensene av bifangst (drukning) av sjøfugl i fiskeredskaper er i begrenset grad dokumentert. Likevel kan slik bifangst i enkelte typer fiskerier representere et betydelig problem for noen arter og i noen områder. Bifangst av fugler i fiskeredskaper har også etiske perspektiver og er normalt uønsket.

Ekspertgruppens anbefaling: Fiskeindustrien bør utvikle og ta i bruk effektive avbøtende tiltak for å begrense slik bifangst til et minimum. For å dokumentere problematikken bedre bl.a. i forhold til omfang, geografisk utbredelse, redskapstyper etc., bør det iverksettes programmer som bidrar til tetting av grunnleggende kunnskapshull, samt tiltak i form av reguleringer og tekniske løsninger for å hindre uønsket bifangst av fugler.


· Ferdsel/forstyrrelse
Menneskelige forstyrrelser er mange steder et problem for sjøfugl /sjøfuglkolonier. Som gruppe er måker/terner oppfattet som de mest sårbare, ettersom hekkekoloniene ofte ligger på lave, tilgjengelige skjær eller i strandområder som besøkes av mennesker. I slike områder kan forstyrrelsene føre til at hekkefuglene forlater reirplassen i en periode og resultatet kan bli økt predasjon fra andre fugler/pattedyr, nedkjøling/overoppheting av egg/unger etc. Organiserte turer legges ofte til fuglefjell med toppskarv Phalacrocorax aristotelis, krykkje og alkefugler med potensielle og reelle effekter.

Ekspertgruppens anbefaling: Utarbeidelse av nasjonale og/eller felles nordiske opplegg for bærekraftig turisme i fugleområder (retningslinjer, «wise use»/opplæring, sertifisering av guider etc.), samt innformasjon rettet mot publikum og reiselivsoperatører vil være viktige tiltak for å redusere forstyrrelseseffekter.

Generell ferdsel i kystsonen med bl.a. raske båter er et økende problem for sjøfugl i sårbare faser som hekking og fjærfelling. Dette problemet fordrer både informasjons- og kontrolltiltak. 

I takt med klimaendringene vil tidspunkt og varighet for hekkeperioden kunne endres. Dette er delvis dokumentert allerede, bl.a. på Skagerrakkysten. I vernede områder med «smale»/statiske ferdselsreguleringer knyttet til hekkende sjøfugl, kan slike fenologiske endringer (tilpasninger) medføre at hensikten med vernet går tapt ved at «lovlig» ferdsel i sårbare faser påvirker fuglenes reproduksjon negativt. Utvikling av dynamiske verneregimer relatert til bl.a. klima i endring, kan avbøte denne utfordringen. 


· Introduserte arter
«Nye» predatorer er en stor utfordring i en rekke sjøfuglområder. Det er et økende problem at stedegne rovdyr som rødrev Vulpes vulpes, mår Martes martes og røyskatt Mustela erminea  slipper til, for eksempel når øyer knyttes til fastlandet gjennom tunneler og broer. 

Mink Mustela vison er et stort problem flere steder i Norden. Bl.a. har tekniske installasjoner bidratt til at arten er spredt til mange øyer der forekomstene av sjøfugl tidligere var beskyttet. På Færøyene har rotter utryddet havsvalen Hydrobates pelagicus på flere øyer, mens det på Hebridene er dokumentert at introduserte pinnsvin Erinaceus europaeus spiser fugleegg i stor skala (opptil 60 % predasjon). Hunder og katter kan også gjøre vesentlig skade lokalt.

Ekspertgruppens anbefaling: Det er viktig å forebygge/hindre spredning av introduserte predatorer til beskyttede sjøfuglkolonier. Når slik spredning skjer, bør det settes i verk tiltak for å fjerne predatorene.


· Arealbruk
Arealene i strand- og kystsonen er under sterkt press. Konflikten mellom sjøfuglenes krav til beskyttelse og gode leveområder og «samfunnets» krav om utnytting av arealer, er økende. Dette gjelder for eksempel hyttebygging, akvakultur, taretråling, bunntråling, vindkraft og annen nedbygging av viktige habitater for sjøfugl. 

Konflikter i kystområdene knytter seg først og fremst til knapphet på areal, og gjennom planlegging må det derfor finnes en god balanse mellom bruk og vern. I enkelte områder, og for enkelte arter kan også opphør av beite med påfølgende gjengroing av kulturlandskap, gi habitatendringer som har negativ effekt.

Ekspertgruppens anbefaling: Viktige leveområder for sjøfugl må få hensiktsmessig vern mot arealinngrep. Grundige risikoanalyser/konsekvensvurderinger ved disponering av kystarealer er viktig for å avklare og redusere konfliktnivået. Bedre styrt lokal/regional planlegging av sjø- og kystområder for å løse eksisterende og forebygge framtidige konflikter er også av stor betydning. Det er nødvendig med mer kunnskap om konsekvensene av slike arealinngrep for sjøfuglbestandene.

· Andre påvirkningsfaktorer
Avfall i marine områder påvirker sjøfugl. Påvirkningen kan være representert ved for eksempel økt næringstilgang fra søppel/fiskeavfall, noe som kan endre artssammensetningen i sjøfuglsamfunnene lokalt. Sjøfugl dør også på grunn av innfiltring i avfall, eller de får problemer ved inntak av avfall (f.eks. plastikkpartikler i mage/tarmsystem).

Utkast av små fisk, bifangst og fiskeavfall kan gi et næringsfortrinn for åtseletende og overflatebeitende arter som kan utnytte denne ressursen. For Nordsjøen alene er det estimert at det i årene før 1995 var et utkast på omkring 570.000 tonn fiskeavfall og bifangst årlig. 

Tapte garn, liner og andre rester fra fiskeriene kan utgjøre en trussel mot sjøfugl. Det finnes få systematiske studier av denne type «sekundær» bifangst. Det samme gjelder spøkelsesfiske (tapte garn i sjøen). Slike «spøkelsesgarn» fortsetter å fiske i sjøen i opptil 7–8 år, og er derfor en trussel mot sjøfuglbestandene. 

Ekspertgruppens anbefaling: Ubetenksomme handlinger kan ha negative effekter på sjøfugl, og konsekvensensene er ikke alltid like åpenbare. Det er derfor svært viktig å formidle kunnskap om disse påvirkningsfaktorene til relevante sektorer og allmennheten. Dette vil kunne høyne bevisstheten, bedre problemhåndteringen osv og derved redusere negative konsekvenser på individ og bestandsnivå.


· Kombinasjonseffekter og samlet påvirkning
Sjøfuglene i de vestnordiske farvannene er utsatt for en kombinasjon av mange ulike påvirkningsfaktorer innenfor sitt utbredelsesområde (herunder trekk- og overvintringsområder utenfor vestnordiske farvann), hvorav svært mange er direkte eller indirekte forårsaket av mennesket. På bestandsnivå vil den samlede påvirkningen øve et sterkere negativt press enn summen av enkeltfaktorene. Over tid kan dette bidra til betydelige bestandsreduksjoner for mange arter, med lokal utryddelse som et ekstremt resultat. Dykkende arter er trolig den gruppen av sjøfugl som er mest utsatt for slike kombinasjonseffekter. 

Det er en stor og viktig utfordring å sikre god kunnskap om kombinasjonseffekter. Denne kunnskapen må legges til grunn for de forvaltningsprinsippene som skal gjelde i nordiske farvann. Økt samarbeid på nordisk nivå vil kunne styrke dette kunnskapsgrunnlaget og som et ledd i dette samarbeidet kan bl.a. en nordisk «rødliste» basert på felles analyser av årssakssammenhenger og prioritering av arter/bestander være et relevant oppfølgingspunkt.

Å løse utfordringene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor er en oppgave miljøforvaltningen tar på stort alvor, men ikke kan løse alene. De identifiserte utfordringenes kompleksitet forutsetter at mange sektorer bidrar for å hindre at det samlede presset på sjøfuglbestandene blir for stort.

Den norske modellen for forvaltning av havområdene (St. meld. Nr 12 (2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)) bygger på en helhetstilnærming som bl.a. analyserer og tilgodeser sjøfuglenes behov i relasjon til alle påvirkninger og relevante samfunnssektorer. 

Som et ledd i denne modellen er overvåking og kunnskapsutvikling mht. sjøfugl et prioritert felt som søkes ivaretatt gjennom SEAPOP-programmet (www.seapop.no). Dette er et godt konsept, som ved videre utvikling i andre vestnordiske områder (og tilliggende områder benyttet av trekkende arter), representerer den beste forsikringen for å trygge sjøfuglene i Vest-Norden.

Ekspertgruppen påpeker at mange av de påviste utfordringene og tilhørende tiltak/kunnskapsmangler er av generell, grenseoverskridende karakter. I mange tilfeller er det også felles (trekkende) bestander som berøres. Dette medfører at nordisk samarbeid har stor verdi. Samarbeid bidrar til større bredde i kompetanse og erfaring, i tillegg til å gi økt kostnadseffektivitet.

Ekspertgruppens anbefaling: Ulike menneskeskapte faktorer som påvirker sjøfuglbestandene negativt, bør reduseres for å hindre at den samlede belastningen på sjøfuglbestandene blir for stor. 

På basis av denne rapporten bør det foretas nasjonale, tverrsektorielle vurderinger, og utvikles tiltaksplaner, som kan operasjonaliseres nasjonalt og/eller i samarbeid med andre land.

Samarbeid om sjøfugl på nordisk nivå har stor verdi og bør videreutvikles. Det bør samarbeides på tvers av landegrenser, og også mellom ulike sektorer. Blant annet bør det skje en fellesnordisk kunnskapsutvikling knyttet til sjøfuglbestandene, påvirkningsfaktorene og løsninger for å bevare livskraftige bestander.

Det er av avgjørende betydning at de nordiske land deltar aktivt i de internasjonale arbeidsgruppene som diskuterer de utfordringene man står overfor i forvaltningen av sjøfugl. Gjennom en slik deltakelse drar man veksler på erfaringer fra parallelt arbeid i andre områder og skaper større robusthet i analyser og bevaringstiltak. Slikt samarbeid kan f.eks. være i regi av CAFF (CBird) og ICES (WGSE). 
For en rekke sjøfuglarter er det avgjørende viktig med kunnskap om fuglenes antall og fordeling i overvintringsområdene. Dette temaet ble i liten grad belyst i workshopen og bør sammen med fokus på trekkveier og myteområder fokuseres i en egen nordisk workshop.


· Kommunikasjonsutfordringer 
Under flere av de beskrevne påvirkningsfaktorene pekes det på informasjon og kommunikasjonsutfordringer. Målrettet formidling av de komplekse sammenhengene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor, er en stor utfordring. Kunnskapsgrunnlaget (om trender, dynamikk og årsakssammenhenger) må kommuniseres i mange retninger og sammenhenger (både nasjonalt og internasjonalt), og det er viktig at også dette elementet bygger på profesjonelle vurderinger. 

Ekspertgruppens anbefaling: Det bør etableres en felles nordisk webløsning for utveksling av informasjon mellom ulike miljøer som jobber med sjøfugl. Det bør arrangeres en nordisk workshop for å styrke kompetansen vedrørende strategisk formidling/kommunikasjon når det gjelder sjøfugl.




Krykkjene forlater kolonien på Ekkerøy i Finnmark 


Bakgrunnen for rapporten


De nordiske naturvernorganisasjonene vedtok under sitt felles årsmøte på Færøyene i 2006 en resolusjon om sjøfuglsituasjonen i Vest-Norden (vedlegg II). Resolusjonen var stilet til Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy. Organisasjonen ba Nordisk Ministerråd ta et initiativ overfor de nordiske landene for å klarlegge grunnene til at mange sjøfuglarter opplever tilbakegang, og forelå mottiltak.


Norge og Miljøvernminister Helen Bjørnøy tok saken opp i ministerrådet 1. november 2006. Ministerrådet bestemte da at et seminar skulle holdes for å oppsummere dagens kunnskap, analysere årsaker til bestandsendringene og foreslå tiltak. Ministerrådet forutsatte at seminaret skulle være tverrfaglig og at Grønland skulle inkluderes i arbeidet. (Se vedlegg III).


Vest-Norden er på denne bakgrunn i denne sammenheng definert som kyst og havområdene innenfor følgende del av Nordøst- Atlanteren: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og det som kalles Grønlandshavet, og inkluderer primært Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, Island og Grønland.

Ministerrådet hadde også ønske om en kopling mot den sirkumpolare sjøfuglekspertgruppen (CBird) under CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) og under CBird’s møte i Stockholm i februar 2007, ble oppdraget drøftet blant de nordiske deltakerne. Man konkluderte her med at en workshop-modell var den beste løsningen og at en del standard informasjon skulle innhentes i forkant av workshopen for bl.a. å effektivisere rapporteringen under arrangementet.


I dagene fra 26. til 29. september 2007 ble workshopen gjennomført i Tórshavn på Færøyene. 30 eksperter fra forsknings- og forvaltningsmiljøer fra Færøyene, Grønland, Danmark, Island, Sverige og Norge deltok.


Workshopens første dag ble holdt i Nordens Hus og var åpen for publikum. Dagen var satt av til en kort gjennomgang av status for de enkelte landene, samt foredrag om tema som sjøfugl og fiskerier, sjøfugl og klima, sjøfugl og oljeforurensning m.v. Disse rapportene og presentasjonene ble benyttet som faglig underlag for det videre arbeidet og rapportering.


De etterfølgende dagene ble brukt til gruppearbeid. Seminardeltakerne ble delt i tre grupper. For å utfylle arbeidet i gruppene var enkelte deltakere innom flere grupper. Foreløpige resultater fra gruppene ble også rapportert/diskutert i plenum.


Gruppe I: Status for sjøfugl i Vest-Norden (jf. kapittel 1):


· Svein-Håkon Lorentsen (Norge, gruppeleder)


· Carsten Egevang (Grønland) 


· Martina Kadin (Sverige) 


· Aili Lage Labansen (Grønland) 


· Flemming Merkel (Danmark/Grønland)


· Bergur Olsen (Færøyene)


· Ævar Petersen (Island) 


· Ib Krag Petersen (Danmark) 

Gruppe II: Årsaker til den negativ bestandsutviklingen (jf. kapittel 2). 


· Morten Frederiksen (Danmark/Grønland, gruppeleder)


· Hjalmar Hàtun  (Færøyene)


· Tycho Anker-Nilssen (Norge)


· Leif Nøttestad (Norge)


· Freydis Vigfusdottir (Island)


Gruppe III: Påvirkningsfaktorer, utfordringer og tiltak (jf. kapittel 3):.


· Martina Kadin (Sverige, gruppeleder)


· Kate Skjærbæk Rasmussen (Grønland)


· Anders Mosbeck (Danmark/Grønland)


· Maria Dam (Færøyene)


· Jens-Kjeld Jensen (Færøyene)


· Stein Byrkjeland (Norge)



Parallelt med disse gruppene arbeidet en gruppe bestående av Hans Skotte Møller, Bergur Olsen, Tore Høyland, Ove Bakken, Stein Byrkjeland og Morten Ekker med å tilrettelegge for hensiktsmessig arbeidsprosesser underveis og målretta videreføring av arbeidet.


Denne rapporten er et resultat av arbeidet som ble gjort under seminaret, både under første dag (plenumsforedrag) og påfølgende gruppearbeid. Resultatene fra gruppe en og to er i hovedsak tatt rett inn i rapporten. Påvirkningsfaktorer, utfordringer og tiltak (kapittel 3) er bearbeidet og utvidet vesentlig for å kunne gi brukere av rapporten en meningsfylt innføring i problemstillingene og mer utfyllende bakgrunn for foreslåtte tiltak som bør belyses og iverksettes for å bedre situasjonen for sjøfuglene i Vest-Norden.


1. Status for sjøfugl i vestnordiske farvann


Innledning


For å kartlegge, identifisere fellestrekk og skape et generelt overblikk over den aktuelle situasjonen mht sjøfuglenes tilstand i Vest-Norden, ble det i forkant av workshopen utarbeidet en standard matrise med nøkkelinformasjon fra alle deltakende land. Matrisene (vedlegg I:a–e) inneholder opplysninger om:


· status og bestandsutvikling for sjøfuglartene (vedlegg I a),


· eksisterende overvåkning av sjøfuglekolonier i Vest-Norden 
(vedlegg I b)


· hvilke påvirkningsfaktorer/trusler som råder i de enkelte land 
(vedlegg I c) 


· rødlistestatus for de enkelte land (vedlegg I d)


· liste over navn på forskjellige språk for de fleste sjøfuglartene 
som omtales i denne rapporten (vedlegg I e)


Under workshopen dannet disse matrisene grunnlag for konklusjoner vedr artenes status, kvalitet på pågående overvåking etc. 

Gruppens arbeid hadde hovedfokus på hekkende bestander av fiskespisende sjøfuglarter. 


Rødnebbterne 


Overvåkningsaktivitet for sjøfugl i Vest-Norden


Som et mål for det (overordnede) overvåkningsnivået i de vestnordiske landene, ble hvert land i forkant av workshopen bedt om å angi hvor stor andel av sjøfuglkoloniene som blir overvåket (artsvis) (Vedlegg I b). Kriteriene for overvåking er i denne sammenheng definert svært bredt; kolonier som er telt to eller flere ganger i løpet av de siste 20 år. Oversikten omfatter bare antall fugl eller hekkepar i koloniene og ikke andre overvåkingsparametre (hekkesuksess, ungeproduksjon etc.). 


Antallet overvåkede kolonier varierer mye fra land til land og fra art til art – fra 0–100 % – og avhenger selvfølgelig av en rekke faktorer, som landets infrastruktur, koloniantall og en rekke prioriteringer i de enkelte land. Et grovt gjennomsnitt, summert over alle arter, viser at mellom 2 % og 16 % av sjøfuglkoloniene overvåkes i Vest-Norden. Storbritannia
 skiller seg vesentlig fra dette bildet da stort sett alle koloniene her blir overvåket (98 %). Dette skyldes at et stort antall frivillige observatører er involvert i overvåkingsprogrammet.  


Bearbeidingen av de nasjonale matrisene viser at det er svært begrenset hvilke konklusjoner om sjøfuglenes aktuelle tilstand i Vest-Norden man kan trekke på bakgrunn av bare bestandstall. Dette skyldes dels stor variasjon i kvalitet og hyppighet av overvåkingsdata (antall fugl), og ikke minst at antall fugl er en parameter med innebygget forsinkelse (avhengig av de enkelte arters biologi). Det er derfor viktig å fremheve betydningen av å i tillegg overvåke andre parametre med raskere responstid.


Status og trender


Med bakgrunn i utfylte matriser over bestandstrender ble det gjort en evaluering av status for hekkende sjøfuglarter i nordiske farvann i den siste 5–10-års periode. Vurderingene i de nasjonale matrisene er gjort på grunnlag av eksisterende overvåking, samt generelle inntrykk av trender basert på bl.a. muntlige rapporter fra observatører, rapporter i nasjonale tidsskrifter og lokale og regionale faunarapporter («grårapporter»). 


Generelt sett er det en lik fordeling av arter i tilbakegang som arter i framgang i de nordiske farvannene siste 5–10 år, henholdsvis 25 og 24 % (tabell 1). Også hvis man inkluderer gruppen som er antatt å være i fram- eller tilbakegang er fordelingen relativt lik, henholdsvis 31 og 35 %. Hvis man ser på resultatene fra de enkelte land er mønsteret ganske likt, med unntak av Færøyene der det er en betydelig større andel sjøfugl i tilbakegang og antatt tilbakegang (55 %) enn i framgang og antatt framgang (15 %).


Tabell 1 Oppsummering av bestandstrender for sjøfugl på nasjonalt og nordisk nivå. Summary of seabird population trends at national/Nordic level.

		 

		FO %

		DK %

		GL %

		IS %

		NO %

		S %

		Snitt/ Mean



		Ukjent (?)

		5

		0

		27

		13

		28

		11

		14



		Tilbakegang (d)

		45

		29

		14

		26

		14

		22

		25



		Tilbakegang? ( d?)

		10

		7

		9

		17

		17

		0

		10



		Ingen trend (not)

		25

		21

		18

		9

		14

		33

		20



		Framgang (i)

		10

		43

		18

		22

		24

		28

		24



		Framgang? (i?)

		5

		0

		14

		13

		3

		6

		7



		N

		20

		14

		22

		23

		29

		18

		





FO = Færøyene, DK = Danmark, GL = Grønland, IS = Island, NO = Norge, S = Sverige. Summary of seabird population trends on national and Nordic level. FO=Faeroes, DK=Denmark, GL=Greenland, IS= Iceland, NO= Norway, S=Sweden


I de senere år er det rapportert om betydelig hekkesvikt for fiskespisende arter. For å se om dette også ble reflektert i bestandstrendene for de samme artene ble sjøfuglartene inndelt i økologiske grupper basert på deres hovednæring og hvordan de får tak i denne næringen (hvordan de beiter). Den samme inndelingen er indikert i de utsendte matriser, og er også benyttet ved mange anledninger i norsk forskning og forvaltning (f. eks. Barrett et al. 2006) (tabell 2).


Tabell 2. Inndeling av de forskjellige sjøfuglartene i økologiske grupper basert på hvordan de finner næring og hvilken type næring de spiser. Classification of seabird species in ecological groups based upon feeding habitat and type of food.

		Økologisk gruppe / Ecological group



		Pelagisk dykkende 

		Pelagisk overflatebeitende

		Kystbunden bentisk beitende

		Kystbunden fiskespisende

		Kystbunden overflatebeitende



		Alke


Lomvi


Polarlomvi


Alkekonge


Lunde

		Havhest
Havlire
Havsvale
Stormsvale
Havsule


Tyvjo


Fjelljo


Storjo


Krykkje


Sabinemåke


Rødnebbterne


Makrellterne


Dvergterne

		Ærfugl


Praktærfugl

		Storskarv


Toppskarv


Teist

		Grønlandsmåke


Polarmåke


Svartbak


Gråmåke


Sildemåke


Fiskemåke


Hettemåke


Dvergmåke


Ismåke



		Pelagic diving 

		Pelagic surface

		Coastal benthic

		Coastal fish

		Coastal surface



		Razorbill
Common Guillemot
Brünnich’s Guillemot
Little Auk
Atlantic Puffin

		Northern Fulmar
Manx Shearwater
Storm Petrel
Leach’s Storm Petrel
Northern Gannet
Arctic Skua
Long-tailed Skua
Great Skua
Black-legged Kittiwake
Sabine’s Gull
Arctic Tern
Common Tern


Little Tern

		Common Eider
King Eider

		Great Cormorant
Shag
Black Guillemot

		Iceland Gull
Glaucous Gull
Great black-backed Gull
Herring Gull
Lesser black-backed Gull
Common Gull
Black-headed Gull
Little Gull
Ivory Gull





Generelt sett, og sett i et vestnordisk perspektiv, er det ingen forskjell mellom andelen landsspesifikke bestandstrender (herunder kalt bestander) i tilbakegang og antatt tilbakegang (30 %) og andelen bestander i framgang og antatt framgang (36 %) når man ser alle de økologiske gruppene under ett (tabell 3). 


· For gruppen pelagisk dykkende sjøfugler, der de fokuserte problemene har vært store de siste årene er det heller ingen forskjell mellom andelen bestander i tilbakegang og framgang. 


· For gruppen pelagisk overflatebeitende sjøfugl er det imidlertid rapportert om dobbelt så mange bestander i tilbakegang (37 %) 
som bestander i framgang (16 %). 


· I gruppen kystbundne bentisk beitende sjøfugl er det ingen rapporter om bestander i tilbakegang. I denne gruppen var en tredel av bestandene (33 %) i framgang. 


· For kystbundne fiskespisende sjøfugler ble det rapportert om nesten dobbelt så mange bestander i framgang (56 %) som i tilbakegang 
(33 %). 


Tabell 3. Oppsummering av bestandstrender for sjøfugl i forhold til økologisk gruppetilhørighet. Summary of seabird population trends in relation to ecological group. 

		 

		PeDy

		PeOv

		KyBe

		KyFi

		KyOv

		Snitt



		 

		%

		%

		%

		%

		%

		



		Ukjent (?)

		10

		27

		33

		0

		6

		15



		Tilbakegang (d)

		29

		24

		0

		22

		28

		21



		Tilbakegang? ( d?)

		14

		13

		0

		11

		6

		9



		Ingen trend (not)

		10

		20

		33

		11

		25

		20



		Framgang (i)

		29

		9

		22

		56

		31

		29



		Framgang? (i?)

		10

		7

		11

		0

		6

		7



		N

		21

		45

		9

		9

		36

		





jf. tabell 2. PeDy = pelagisk dykkende, PeOv = pelagisk overflatebeitende, KyBe = Kystbunden bentisk beitende, KyFi = Kystbunden fiskespisende, KyOv = Kystbunden overflatebeitende, n = en registrert bestandstrend for en gitt art i de respektive økologiske gruppene for hvert land.


PeDy = pelagic diving, PeOv = pelagic surface feeding, KyBe = coast benthic feeding, KyFi = coast fishfeeding, KyOv = coast surface feeding, n = an observed population trend for a given species in ecological groups for each country.


Denne oversikten (tabell 3) er basert på de svar som er gitt i de utsendte Excel-matrisene, og er således basert på registrerte bestandstrender de siste 5–10 år. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at endringer i hekkebestandene først gir seg utslag år eller tiår etter at påvirkningsfaktoren opptrer i koloniene (jf. figur 4). Med andre ord, en hekkesvikt (som er rapportert for mange arter og kolonier i de senere årene) vil ikke gi seg utslag i hekkebestanden før det er gått flere år. Denne responstiden er ofte avhengig av tiden det tar før de aktuelle artene er kjønnsmodne, dvs. 4–5 år for de fleste alkefugler.


For å visualisere og komplettere bildet av bestandstrender på en geografisk skala er trendene for noen utvalgte arter vist i figur 1: 


· For havhest er det rapportert om bestandsnedganger på Færøyene 
og på Island, mens bestandene i Storbritannia og Norge er stabile. 


· Havsulebestanden rapporteres å være i framgang i alle vestnordiske land. 


· For storskarv rapporteres om framgang i hekkebestandene på Grønland, Island, Sverige og Norge, mens hekkebestanden i Danmark sannsynligvis er i tilbakegang. 


· Situasjonen er ærfuglbestandene i de vestnordiske landene er god.


· Hekkebestandene av krykkje i hele det vestnordiske området er i kraftig tilbakegang. For mange land er tilbakegangen over 50 % i løpet av de siste 10–20 årene, og situasjonen ansees å være meget alvorlig for denne arten. Det anbefales sterkt å undersøke nærmere årsakene til disse tilbakegangene, som sannsynligvis skyldes bred
skala forandringer i de marine økosystemene, og som kan være relatert til klimaendringer.  


· Også for rødnebbterne er det funnet store og regionale tilbakeganger 
i hekkebestandene i Danmark, Storbritannia og Færøyene, og sannsynlige tilbakeganger på Grønland, Island og i Norge. Bare i Sverige er det om tilsynelatende stabile bestander av denne arten, men den samlede hekkebestanden er liten. 


· Hekkebestanden av alke rapporteres å være i tilbakegang på Island, som klart har den største hekkebestanden. For de andre landene rapporteres om en sannsynlig tilbakegang på Færøyene, ingen påvisbar tendens i Norge, framgang i Sverige og Danmark og sannsynlig framgang i Storbritannia. 


· Hekkebestanden av lomvi er i kraftig tilbakegang på Grønland, Island, og langs fastlandskysten av Norge. Når trenden for Norge rapporteres å være positiv (figur 1) skyldes dette at hekkebestanden på Bjørnøya, som er betydelig større enn den langs fastlandskysten, er i framgang. 
I Sverige, Danmark og Storbritannia rapporteres om framgang i hekkebestandene, men spesielt i Storbritannia er det rapportert om massiv hekkesvikt de siste 3–4 årene. 


· Hekkebestanden av polarlomvi rapporteres å være i tilbakegang på Grønland og Island, og sannsynligvis i tilbakegang på Svalbard. 


· For lunde rapporteres om tilbakegang i hekkebestanden på Færøyene og sannsynlig tilbakegang på Grønland og Norge. På Island og i Storbritannia rapporteres om sannsynlig framgang. For alle landene er det rapportert om massiv hekkesvikt i mange kolonier siste 3–4 år.






Figur 1. Nasjonale bestandstrender for et utvalg arter i de vestnordiske land. Følgende arter er vist rødnebbterne (øverst til venstre), polarlomvi (øverst til høyre), storskarv, ærfugl, havhest, havsule, lomvi, krykkje, lunde (nederst til venstre) og alke (nederst til høyre). Fargen på sirklene symboliserer bestandstrend de siste 5–10 år, tomme sirkler = ukjent, rød = tilbakegang, rosa = antatt tilbakegang, gul = ingen tendens (stabil?), lysegrønn = antatt framgang og mørkegrønn = framgang. National population trends for a number of species in Vest- Nordic countries. Following species are shown: Arctic tern (upper left), Brünnich’s Guillemot (upper right), Great Cormorant, Common Eider, Northern Fulmar, Northern Gannet, Common Guillemot, Black-legged Kittiwake, Atlantic Puffin (bottom left) and Razorbill (bottom right). Colours on circles refer to population trends last 5–10 years, open circles = unknown, red = decline, pink (presumed decline), yellow = no tendency (stable?), light green = presumed increase and dark green = increase.


På bakgrunn av de observerte trendene (figur 1, Vedlegg I) og rapporter om betydelig hekkesvikt for en rekke arter de siste 3–5 årene er det fem arter som er identifisert å ha betydelige problemer. Dette er rødnebbterne, krykkje, lomvi, polarlomvi og lunde (tabell 4), alle fiskespisende og avhengig av god tilgang på stimdannende fisk og da særlig tobis. 


Gruppen anbefaler at det umiddelbart settes inn undersøkelser for å belyse årsakene til disse artenes negative bestandsstatus, og at dette følges opp av tiltak for å endre artenes negative status. 


Tabell 4. Endelig og samlet vurdering av tilstand for de fem artene som er identifisert til å ha betydelige problemer relatert til bestandsutvikling de siste 5–10 år samt manglende reproduksjon (hekkesvikt) de siste 3–5 år. Unified estimates of condition for 5 species indentified with major problems related to population trends last 5–10 years and lacking reproduction (breeding failure) last 3–5 years. 


		

		Bestandstrend

		Reproduksjon



		Rødnebbterne

		

		



		Krykkje

		

		



		Lomvi

		

		



		Polarlomvi

		

		?



		Lunde

		

		





Rød farge = bestandstilbakegang og hekkesvikt, gul farge = ingen bestandstrend og ingen markert hekkesvikt, ? = ukjent, opplysning mangler.
Red colour = population decline and breeding failure, yellow colour = no population trend and no observed breeding failure, white = unknown, lack of information.

Påvirkningsfaktorer


Iht. matrisen som ble distribuert i forkant av workshopen ble det bedt om status for påvirkningsfaktorer. I dette kapittelet er påvirkningsfaktorene omtalt og oppsummert på basis av matrisene. I kapittel 3 er påvirkningsfaktorene omtalt noe mer omfattende – som bakgrunn for identifisering av utfordringer og tiltak.


Jakt / fangst /eggsanking


Sjøfugl jaktes til dels intensivt de fleste nordiske land, særlig Grønland, Island og Færøyene, men også i Norge og Danmark. Jakten foregår både i sommerhalvåret (hekketiden) (Grønland, Island og Færøyene) og utenfor hekkesesongen (alle land). En rekke arter er påvirket av jakt i større eller mindre grad. Jakten berører 27 av 35 hekkearter.


I Grønland utgjør lomvi, ærfugl, praktærfugl, rødnebbterne, krykkje og polarlomvi de viktigste høstingsartene. I perioden 1993–2005 ble det tatt rundt 317 000 sjøfugl årlig. Høstingsstatistikk for eggsanking er også tilgjengelig for Grønland, som det eneste av landene som er vurdert. Før 2001 foregikk det omfattende eggsanking på rødnebbterne i Grønland.


Tabell 5. Årlig antall fugl felt ved jakt/fangst. Færøyene, Danmark (2005. http://vildudbytte.dmu.dk), Grønland (gjennomsnittlig årlig antall 2002–2005 og for noen arter (*) 2002–2006), Island (1995–2002), Norge (2006–2007, www.ssb.no ) og Sverige (2002–2005, www.jagareforbundet.se). Annual number of harvested birds: 
in the Faeroes, Denmark (2005, Greenland (average annual numbers 2002–2005, for some species (*) 2002–2006), Iceland (1995–2002), Norway (2006–2007) and Sweden (2002–2005).

		Species 

		Faeroes

		Denmark

		Greenland

		Iceland

		Norway

		Sweden



		Northern Fulmar

		75 0001

		

		800 (63) 2

		9103

		

		



		Manx shearwater

		3 0001

		

		

		

		

		



		Northern Gannet

		4501

		

		

		748

		

		



		Great Cormorant

		

		3 700

		400

		2459

		8093

		5 600



		Shag

		1 000

		

		

		3785

		1424

		



		Arctic Skua

		

		

		

		1770

		

		



		Common Eider

		

		62 500

		26 0003

		

		9465

		2 800



		King Eider

		

		

		

		

		

		



		Glaucous Gull

		

		

		300 (750) 2

		3847

		

		



		Great Black-backed Gull

		10004

		

		300 (1926) 2

		26402

		161114

		3 700



		Herring Gull

		

		25 7004

		

		5887

		

		12 000



		Lesser Black-backed Gull

		

		

		

		24207

		

		



		Black-headed Gull

		

		

		

		2090

		

		



		Black-legged Kittiwake

		

		

		11 000

		1661

		

		



		Razorbill

		5 000

		

		

		22936

		

		



		Little Auk

		

		

		46 000 (761)2

		

		

		



		Common Guillemot

		5 000

		

		

		59968

		

		



		Brünnich’s Guillemot

		

		

		95 000

		17513

		

		



		Black Guillemot

		

		

		

		4116

		

		



		Atlantic Puffin

		50 000

		

		

		163585

		

		





Forklaringer til tabellen:1. Reirunger/chicks, 2. Egg/eggs 3. Ærfugl og praktærfugl samlet /Common- and King eider combined, 4. Måkefugler samlet/Gulls combined.

På Island utgjør lunde hovedmengden av fangstet sjøfugl med over 160 000 fugler i jaktutbytte årlig i perioden 1995–2002 (se tabell 5). Samlet jaktutbytte for sjøfugl er 350 000 per år. Ingen data tilgjengelig på uttak av egg.


På Færøyene er årlig estimert jaktutbytte mer enn 140 000 fugler. Ingen offentlig jaktstatistikk tilgjengelig. Havhest (i hovedsak ungfugl) og lunde (voksne individer) utgjør hovedmengden fangstet (tabell 5).


I Norge er årlig jaktutbytte av sjøfugl ca 35 000 fugler, majoriteten av disse er måkefugl men også en del ærfugl og skarv blir skutt (tabell 5).


I Danmark blir rundt 92 000 sjøfugl fangstet årlig, i hovedsak ærfugl (tabell 5) 


I Sverige er det kun jakt på ett fåtall arter. Årlig jaktutbytte er estimert til 36 000 fugler men statistikken kan være misvisende da tallene stammer fra frivillig rapportering fra ett fåtall jegere. Viktigste jaktbare arter er gråmåke og fiskemåke, der ett årlig jaktutbytte på begge arter er ca 12 000 fugler (tabell 5).


Bifangst av sjøfugl i fiskeredskaper


Fiskerier representerer en bekymring for sjøfugl gjennom bifangst i fiskeredskaper, uansett hvor de foregår i verden. Alle de nordiske landene rapporterer bifangst som et potensielt problem, som rammer 10 arter i større eller mindre grad. Havhest, skarver, ærfugl, alke, lomvi og teist er de mest utsatte artene. I våre farvann representerer bifangsten av dykkende arter som fester seg og drukner i garn den største bekymringen, selv om også linefiske tar store antall fugl – særlig havhest (Dunn & Steel 2001).


Generelt er kunnskapsnivået eller dokumentasjonsgraden dårlig når det gjelder omfang, fordeling mellom arter, fordeling i tid og rom – både innen og mellom landene. Det foreligger begrenset informasjon om effekter på de ulike populasjonene, som er det viktigste aspektet. Denne bifangsten har også etiske sider og i de fleste tilfeller er det uønsket fangst som også har økonomiske konsekvenser for fiskerne. Derfor er det mulig å oppnå en vinn-vinn situasjon hvis dette problemet kan løses.


CAFFs sjøfuglekspertgruppe (CBird) har produsert en teknisk rapport om bifangst som inkluderer de fleste nordiske land. Rapporten er fra 1998 og er derfor delvis utdatert, men rapporten inkluderer bl.a. informasjon om omfang/volum av bifangst i de forskjellige land og beskriver årlig dødelighet på noen tusen sjøfugl i de nordiske landene (unntatt Danmark) (Bakken & Falk 1998). Rapporten er under oppdatering (Merkel et al. In prep). 


Forurensning (olje)


Forurensning av naturmiljøet er et globalt problem og oljeforurensning og tilsøling av sjøfugl kan ha stor bevaringsmessig betydning. Av de hekkende sjøfuglartene som er vurdert er 14 påvirket av forurensning. Ærfugl, alke og lomvi er de artene som oftest blir rapportert/rammet av oljesøl. 


Oljeforurensning kan både være av kronisk og akutt art – gjennom bl.a. utslipp og havari. Store akutte situasjoner blir automatisk kjent og som regel godt dokumentert, mens småskala og kronisk oljeforurensning – som også kan skyldes ulovlige utslipp – generelt er mindre kjent og får i liten grad oppmerksomhet fra publikum og media. 


Til tross for dette er kroniske søl antatt å medføre vesentlig større dødelighet blant sjøfugl enn de store «katastrofene» og det foreligger studier fra bl.a. kysten av New Foundland og Østersjøen som dokumenterer/ sannsynliggjør meget høy dødelighet som følge av kronisk søl (primært ulovlige utslipp fra skipstrafikk).


Burger (1993) viser svak korrelasjon mellom mengde olje (på havet) og antall fugl funnet strandet. Andre faktorer er viktigere for å forklare det totale tapet fugl ved akutte oljesøl.


Introduserte predatorer


Introduksjonen av nye (fremmede) arter har ofte ledet til katastrofale resultater for lokal fauna – ofte sjøfuglsamfunn. For de nordiske landene har vi identifisert slike potensielle eller reelle problemer for 17 arter av hekkende sjøfugl. Konsekvensene varierer mellom arter, land og type predator. 


Mink Mustela vison fra Nord-Amerika er introdusert til Europa for oppdrett og har gjennom rømminger etablert deg i naturen. Arten har hatt stor negativ påvirkning på lokale sjøfuglbestander, særlig teist og ærfugl. Dette er dokumentert gjennom flere eksempler fra Sverige, Norge og Island (e.g. Jóhannsson & Guðjónsdóttir 2006), samt andre land (Finland, UK). 


«Hulerugere» som lirer og stormsvaler, samt bakkerugende terner, er svært utsatte for predasjon fra bl.a. rotter. På Færøyene (Nólsoy) er verdens største koloni med havsvale Hydrobates pelagicus  reelt  truet hvis øya blir kolonisert av rotter. Rotter har også blitt påvist i bosetningene på Svalbard uten at det foreløpig er dokumentert som problem for sjøfugl. Pinnsvin Erinaceus europaeus har blitt introdusert til øyer i Norge og påvirker terner og måker. På enkeltlokaliteter har også andre arter blitt påvist, som mårhund Nyctereutes procyonoides i Nord-Norge og kanin Oryctolagus cuniculus som påvirker lunden i Island (Vigfúsdóttir 2004).

Forstyrrelse


For 11 arter er forstyrrelse identifisert som en negativ faktor. Som gruppe er ternene oppfattet som mest sårbar pga. at hekkekoloniene ofte er i områder som besøkes av folk/turister: lave, små skjær eller strandområder. I slike områder kan forstyrrelse lede til økt predasjon fra andre fugler/pattedyr, nedkjøling/oppvarming av egg/unger etc. 


Organiserte turer (turister) legges ofte til fuglefjell med toppskarv, krykkje og alkefugler med potensielle og reelle effekter. I Island er stort sett alle de store fuglefjellene omfattet av organisert turisme: det foreligger ikke dokumentasjon at fugler har skydd reiret, men fysiologiske studier har vist bl.a. økt hjertefrekvens (Beale & Monaghan 2004). 


Sjøfuglekspertgruppen under CAFF (CBird) har produsert en rapport om temaet forstyrrelser av sjøfuglkolonier (Chardine & Mendenhall 1998). 


Avfall/utkast fra fiskeflåten er en annen påvirkning relatert til forstyrrelse. Denne faktoren har tildels komplekse virkninger og kan bevirke vekst i enkeltpopulasjoner. Reduksjon i avfall/utkast frafiskeflåten er antatt å ha negative effekter for enkelte sjøfuglbestander. 


Miljøgifter


I 11 tilfeller er miljøgifter identifisert som trussel for nordiske sjøfuglarter. Måkene er den gruppen som betraktes som mest sårbar, pga. plassering høyt i næringskjeden og utnyttelse av næringsemner som bl.a. søppel. Måkene er derfor gode indikatorer for miljøgifter. 


Det foreligger mange publikasjoner vedr forholdet mellom ulike sjøfuglarter og ulike miljøgifter i ulike områder (AMAP 2004) men koordinert innsats er nødvendig for bl.a. sammenlignende framstillinger (bl.a. geografisk og artsmessig variasjon). Det er en generell mangel på relevante effektstudier både av enkeltstoffer og ikke minst den miksen av stoffer (herunder «nye miljøgifter») som organismene reelt eksponeres for i sitt livsmiljø. 


Andre stressfaktorer vil også kunne slå ut og/eller forsterke fysiologiske og adferdsmessige responser på miljøgifter og særlig kombinasjoner med klimaeffekter er et tema som bør ha fokus. 


Kombinasjonseffekter av dødelighetsfaktorer


De fleste sjøfuglene er utsatt for et sett av menneskeskapte faktorer som bidrar til overdødelighet og som virker på bestandsnivå. Tradisjonelt vurderes effektene av en enkelt faktor på ulike arter, mens de i realiteten er utsatt for en rekke faktorer, der altså noen under bestemte betingelser kan være ødeleggende på koloni eller bestandsnivå. 


Dykkende sjøfugl er trolig den gruppen av sjøfuglene som er mest sårbar for et stort antall antropogene faktorer. Dette er arter som ærfugl, skarvene og alkefuglene. Ved siden av høy sårbarhet og dødelighet for oljesøl, er de utsatt for drukning i fiskeredskaper, de jaktes tildels aktivt, de konkurrerer med fiskeriene om næring og er utsatt for predasjon fra introduserte arter. 


Det er derfor viktig å vurdere alle de sentrale dødelighetsfaktorene samlet når man drøfter konsekvenser og risiko for utryddelse. Slike risikobetraktninger skal ligge grunn for rødlisting av arter og forutsetter altså et godt kunnskapsgrunnlag på mange plan og områder. 



Krykkje


2. «Tobis or not tobis?» 


Mulige årsaker til de senere års omfattende hekkesvikt for fiskespisende sjøfugler i vestnordiske farvann


Innledning


De siste fire år (2004–2007) er det registrert omfattende problemer for hekkende sjøfugler i de vestnordiske farvann, både i Nordsjøen og i de sørlige delene av Norskehavet. Dette har særlig kommet til uttrykk gjennom uvanlig dårlig hekkesuksess for fiskespisende arter. På mange lokaliteter har arter som havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde mislykkes fullstendig. Parallelt har man også registrert kraftig tilbakegang i kolonienes størrelse. Siden disse fuglene ikke etablerer seg på hekkeplassen før de er 3–5 år gamle, kan endringene ikke bare tilskrives sviktende rekruttering. En viktig forklaring er at mange individer unnlater å hekke når miljøforholdene blir dårlige, men det er også tegn til redusert overlevelse for voksne fugler i enkelte bestander (Frederiksen et al. 2004). 


Parallelt med sjøfuglenes problemer er det også observert andre fenomener som vitner om at det pågår omfattende økosystemendringer. En reduksjon i mengde og større diversitet av Calanus-arter (hoppekreps) i Nordsjøen er ett tegn (Beaugrand 2004). Et annet er den ekstreme ekspansjonen i forekomst og utbredelse av stor havnål Entelurus aequoreus nordover i de vestnordiske havområder (Harris et al. 2007). Denne arten dukker nå også stadig oftere opp i sjøfuglenes diett, til tross for at den er dårlig egnet som byttedyr for sjøfugl (Harris et al. 2008). Tobis Ammodytes spp er en fettrik stimfisk som har stor betydning som næring for mange sjøfuglbestander i Vest-Norden. Tobis beiter bl.a. på raudåte Calanus finmarchicus og er også utsatt for industrifiske, og har de siste årene gått kraftig tilbake i store områder. Store og raske endringer i samfunnsstruktur og mengdeforhold mellom artene på lavere trofiske nivå i næringskjeden vil føre til betydelige endringer i de nordiske sjøfuglsamfunn og kan fordre helt spesielle forvaltningstiltak.


Sjøfuglenes bestandsutvikling overvåkes årlig i mange områder av Vest-Norden, men tilsvarende gode dataserier for deres reproduksjon, overlevelse og diett er bare unntaksvis samlet inn. Derfor er det ofte vanskelig å identifisere med stor sikkerhet årsakene til de antallsendringer overvåkingen avdekker. Siden problemene i stor grad har vært sammenfallende i tid, er det likevel sannsynlig at det finnes en felles årsak som berører store deler av Vest-Norden. Fenomenets omfang og art tilsier dessuten at problemene i stor grad skyldes en forringelse av fuglenes næringsgrunnlag i hekketiden. Dette støttes blant annet av langtidsstudier på enkelte lokaliteter, spesielt i Skottland, som i større detalj belyser mekanismene for hvordan dette påvirker artenes hekkesuksess og overlevelse (f eks Hamer et al. 1993, Wanless et al. 2005, Frederiksen et al. 2006). 


Deltakerne på workshopen valgte derfor å sette opp en virkningshypotese som kan bidra til å forklare noen av de mest akutte problemene for vestnordiske sjøfugler. Hypotesen kopler utviklingen for sjøfugl med viktig kunnskap om andre biologiske komponenter og de oseanografiske drivkrefter som synes å være styrende økosystemfaktorer i disse farvannene. Hypotesen har ikke til hensikt å forklare alle de endringer som er påvist for sjøfugl i de nordiske land. Den er først og fremst ment å være et nyttig arbeidsverktøy for å avdekke åpenbare effekter i kjølvannet av de store, klimainduserte økosystemendringene som skjer i Nordøst-Atlanteren. Hovedformålet er å sjekke ut om hypotesen er gyldig, eventuelt om det er sannsynlig at andre, parallelle mekanismer som omhandler andre fiskearter er rådende. Samtidig vil den være til hjelp i arbeidet med å skille ut problemer for sjøfugl som skyldes helt andre forhold.




Sjøfugl


diett, hekkesusess,


overlevelse, bestandsutvikling


Plante-


plankton


Større fisk


Tobis 


eller andre 


stimfisk


Dyreplankton


spesielt


Raudåte


Calanus finmarchicus


Havklima


f.eks. den


subpolare gyre


Fiskeri




En arbeidshypotese i tre trinn


· 1. Den viktigste nærliggende årsaken til problemene er mangel på egnet næring av høy kvalitet, dvs. fettrik stimfisk som f.eks. tobis 
Dette trinnet i hypotesen er godt underbygget empirisk gjennom en lang rekke studier. Disse viser at mange sjøfuglarter er avhengige av disse fiskeressursene for å lykkes med hekkingen og at den hekkesvikt som har funnet sted i senere år særlig kan knyttes til en svekket tilgang på og redusert kvalitet av tobis. Det er imidlertid ikke klart i hvor stor grad endringene i tilgjengeligheten av dette byttedyret skyldes endringer i dets mengde, utbredelse eller sesongmessige opptreden.


· 2. Den dårlige tilgangen på og kvaliteten av tobis henger sammen med en mangel på deres viktigste fødeemner, dvs. copepoden (hoppekrepsen) raudåte Calanus finmarchicus. 
Det finnes betydelig belegg for at raudåte C. finmarchicus er det viktigste byttedyret for de mange bestandene av tobis i Vest-Norden. En rekke studier har dokumentert en betydelig nedgang i forekomstene av raudåte i dette området i senere år. Heller ikke i dette tilfelle er det helt klart i hvilken grad det er endringer i mengde, romlig utbredelse eller sesongmessig opptreden (timing) som er mest avgjørende for raudåtas tilgjengelighet for tobis.


· 3. Nedgangen i raudåte C. finmarchicus er forbundet med en naturlig, oseanografisk variasjon, den subpolare gyre, som muligens kan forsterkes av klimaendringer. 
Det er klart dokumentert at den subpolare gyre gjennomgikk et såkalt regimeskift omkring 1996, da den skiftet til en ny fase der varmere, saltere sjøvann strømmer inn i de vestnordiske farvann fra sørvest.  Det er flere indikasjoner på at dette har bidratt vesentlig til store endringer i fordelingen av plankton i Nord-Atlanteren. Det er likevel uklart om denne koplingen også gjelder mengde og utbredelse av raudåte.


Disse tre delhypotesene er antatt å være hovedmekanismene i virkningshypotesen og diskuteres i større detalj i de følgende avsnitt.


Trinn 1:Fødemangel som årsak til lav hekkesuksess hos sjøfugl i Vest-Norden


De problemer man har sett hos sjøfuglene i Vest-Norden og Skottland i de seneste år har mange fellestrekk. For det første dreier det seg om et sammenhengende geografisk område, for det andre er det konstatert lav hekkesuksess i hele regionen, og for det tredje lever de fleste artene av små stimfisk, spesielt tobis. For å forstå disse problemene er kunnskap om fuglenes levevis helt nødvendig, samt å erkjenne sjøfuglene er marine dyr og derved del av det marine økosystemet, selv om de yngler på land. I hekketiden har fuglene større næringsbehov enn i andre perioder av året, samtidig som de kun kan utnytte begrensede havområder fordi de regelmessig må tilbake til kolonien for å mate unger. Dette gjør at de i hekketiden er mer sårbare i forhold til redusert næringstilgang enn ellers i året. Det er ikke bare mengde fisk som har betydning, også kvaliteten – spesielt fettinnhold – er av stor betydning for god ungevekst. Stimfisk som tobis, lodde og små sild er normalt fettrike fisekarter og velegnet som føde for disse sjøfuglene. 


Mye tyder altså på at det kan være en felles forklaring på sjøfuglenes problemer, nemlig at det mangler føde av god kvalitet i den perioden av året hvor fuglene har størst behov. Det er imidlertid viktig å huske at andre påvirkningsfaktorer og kan ha betydning på mer lokalt nivå, for eksempel bifangst av fugl i fiskeredskaper, introduserte rovdyr som mink etc. 


Næringsstudier har vist at tobis er det viktigste byttedyret for mange sjøfuglarter i Skottland (Lewis et al. 2001, Wanless et al. 2004, Wilson et al. 2004), Færøyene samt Syd- og Vest-Island, mens lodde og sild er viktige i Vest-Norge og på Nord- og Øst-Island. Alkefuglene (lomvi, alke og lunde), toppskarv, krykkje og rødnebbterne er særlig avhengige av disse fiskeslagene. Mens de fleste artene dykker etter maten, fanger krykkje og makrellterne fisk like under havoverflaten og kan derfor bare utnytte en begrenset del av fisken i havet. Det gjør dem særlig sårbare ved næringssvikt (svake årsklasser av fisk). På Shetland så man i perioden 1988–90 at hekkesuksessen hos rødnebbterne og krykkje var svært dårlig, mens de andre artene ikke var påvirket (Wright 1996). Det tydet på at tobisbestanden var mindre enn normalt, men dog ikke mindre enn at de dykkende artene kunne finne nok mat til ungene. I motsetning til denne situasjonen, har problemene med næringssvikt siden 2004 påvirket alle tobisspisende arter, noe som indikerer at tobisbestanden nå er enda mindre enn under den forrige krisen.


Lomvien skiller seg ut fordi den kun bringer med seg en fisk av gangen tilbake til ungen. Da er det spesielt viktig at fisken er av høy kvalitet, altså så stor og fet som mulig. Detaljerte studier i Skottland har da også vist, at mens hekkesuksessen hos toppskarv, krykkje, alke og lunde er relatert til mengden av tobis, er lomviens hekkesuksess mer relatert til størrelsen av den enkelte fisken (Frederiksen et al. 2006). I 2004, da de første store problemene med lav hekkesuksess opptrådte, var energiinnholdet i tobisen i Øst-Skottland langt under normalt og inneholdt nesten ikke fett (Wanless et al. 2005).  

Trinn 2: Mangel på tobis skyldes hovedsakelig mangel på deres føde, spesielt raudåte Calanus finmarchicus


Tobis er en gruppe små, relativt kortlevde stimfisk som i lange perioder av sin årssyklus graver seg ned i bunnsubstratet. Det er fem arter av tobis i Nordsjøen, men fiskerienes landinger er dominert av havsil Ammodytes marinus, som kan bli opptil 24 cm lang og veie 100 gram. Den gyter på sandbunn ned til 100 m i Nordsjøen, på Færøyene, Island, langs norskekysten og i stadig økende grad i Barentshavet. Tobis blir sjelden over 10 år og kjønnsmodning inntrer i 2–3-årsalderen. Hovedbegrensningen for deres geografiske utbredelse er den klumpvise fordelingen av gunstig bunnhabitat med relativt grov sand (Wright et al. 2000). De er derfor ofte konsentrert innenfor små, begrensete områder. Dette gjør tobis sårbar for endringer i fordeling av viktige fødeorganismer. Omkring nyttår kommer tobisen opp fra sandbunnen noen få dager for å gyte. I mars–april starter ett år gamle og eldre tobis å komme opp på dagtid for å beite på pelagisk dyreplankton, fiskeegg og -larver, med spesiell vekt på eldre stadier av raudåte, Calanus finmarchicus. Tobisen graver seg ned igjen i sanden om natten. I juni–juli vil de fleste eldre tobis stoppe beitingen og gå inn i en dvale- eller overvintringstilstand. Yngre tobis derimot, fortsetter beitingen til ut i oktober før de overvintrer. 


Tobis er viktig som byttedyr for en rekke naturlige predatorer, inkludert fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. De representerer dermed en sentral kobling mellom samfunn av dyreplankton og dyr som lever høyere opp i næringskjeden. En viktig årsak til at tobis i Nordsjøen, på Færøyene, Island og langs norskekysten har vist betydelig nedgang i den senere tid og spesielt de siste to årene, er nok tett koblet til at tilgangen på ulike stadier av raudåte har gått kraftig tilbake. Dette henger sammen med at temperaturutviklingen mot varmere sjøvann i disse farvannene har drevet raudåta lenger nord og vest i havet. Det er neppe tilfeldig at vi nå ser en kraftig økning av mengde tobis i Barentshavet. Dette sammenfaller med økende mengde og tilgang på raudåte i disse kaldere områdene hvor raudåta trives best. Tobis har vist nedgang både i områder med aktivt fiskeri på tobis og i områder hvor slikt fiske ikke forekommer. I flere områder er også størrelsen til tobis i dietten til sjøfugl gått tydelig ned (Wanless et al. 2004). Dette indikerer at fødetilgangen for tobis har blitt så redusert at de vokser langsommere, muligens også at de gyter senere i en del områder. 


Selv om tobis har en fordel av å kunne oppholde seg nedgravd i sanden, og dermed redusere sjansen for angrep fra et utall fiender, må de også betale kostnaden forbundet med at de hele tiden må være innenfor rekkevidde av et gunstig bunnhabitat for å overleve. De kan ikke bare kan svømme etter bestandene av byttedyr som forflytter seg. Dette gjør dem både mer stasjonære og mindre fleksible enn andre pelagiske fiskearter som sild, makrell og kolmule. Tobisbestandene er derfor ekstra sårbare for raske og betydelige geografiske endringer i tilgang på føde. Dette er en klar parallell til hekkende sjøfugl, som er helt avhengige av å finne næring innenfor rimelig rekkevidde av kolonien. Redusert tilgang på raudåte er sannsynligvis en hovedforklaring på problemene for tobis i de vestnordiske farvannene. Fiskeriene kan også ha en betydelig effekt på forekomstene av tobis, både direkte i de områdene i Nordsjøen hvor tobisfisket utøves eller indirekte gjennom sin betydning for bestander av andre fisk som beiter på tobis. En fornuftig forvaltning av tobis er således helt avgjørende for havmiljøet i de vestnordiske farvann, spesielt i perioder hvor store økologiske endringer avdekkes.


Trinn 3: Det oseaniske klima som årsak til endringene i utbredelse og mengde av Calanus finmarchicus


Det oseaniske klima i Nord-Atlanterhavet domineres av den såkalte ’subpolare gyre’, en enorm sirkulasjon av kaldt vann sør for Grønland. Denne sirkulasjonen svinger naturlig med en periode på cirka 20 år, og styrken av den regulerer hvor mye varmt vann fra Atlanterhavet som passerer forbi Færøyene og inn i Norskehavet. Havtemperaturen i de vestnordiske farvann er derfor i høy grad bestemt av den subpolare gyre, selv om menneskeskapte klimaendringer også har hatt en effekt i de senere år. I 1996 avtok styrken av gyren plutselig, og innstrømningen av varmt vann økte tilsvarende. Mange studier viser at utbredelsen og artssammensetningen av plankton i Nordatlanten er styret av klimaet, spesielt havtemperaturen (Richardson & Schoeman 2004). Det er også vist at mengden av mange typer av både plante- og dyreplankton er relatert til styrken av gyren. Langt den viktigste art av dyreplankton i de nordiske farvann er Calanus finmarchicus. Denne arten er knyttet til relativt kaldt vann og noen undersøkelser tyder på at biomassen av C. finmarchicus avtok kraftig etter den plutselige stigningen i havtemperaturene omkring 1997. Også i Nordsjøen, hvor innflytelsen fra den subpolare gyre er mindre, er mengden av C. finmarchicus kraftig redusert etter cirka 1985, og dette er sannsynligvis knyttet til menneskeskapte klimaendringer (Edwards et al. 2006).



Folla, Norskehavet.

Konklusjoner og anbefalinger

Sjøfugler i det vestnordiske området har tydeligvis hatt store problemer i de seneste år. Mange fiskespisende arter (f.eks. krykkje, lunde og lomvi) har fått frem få eller ingen unger, og i mange kolonier har antallet hekkende fugler gått ned. Deltakerne på workshopen konkluderer med at mye av årsaken til disse problemene har grunnlag i de dramatiske endringer som har skjedd i de marine økosystemer i området, og at økosystemendringene i stor grad skyldes en kombinasjon av naturlige og menneskeskapte svingninger i klimaet. Vi regner det for nesten sikkert at den viktigste årsaken til lav hekkesuksess hos sjøfuglene i dette store området er mangel på passende føde, særlig fettrike stimfisk som tobis. Der er samtidig mye som tyder på at disse fiskeartene selv mangler føde, fordi den viktigste art av dyreplankton (Calanus finmarchicus) har hatt en stor nedgang i dette havområdet. Endringer i sjøtemperaturene er sannsynligvis en viktig årsak til de omfattende endringer i planktonsamfunnets sammensetning og utbredelse, men dette spørsmålet er ikke godt nok belyst med eksisterende kunnskap. 


Sjøfuglene er altså under hardt press fra endringer i økosystemet, som er utenfor direkte menneskelig kontroll. Vi anbefaler derfor at myndighetene i de nordiske landene gjør hva de kan for å forbedre forholdene for sjøfugelen på andre områder. Det er for eksempel nødvendig at forvaltningen av fiske etter stimfisk som tobis, lodde, øyepål, brisling og sild tar hensyn til fuglenes fødebehov og ikke bidrar til å legge ytterligere press på sjøfuglbestandene. Flere anbefalinger er beskrevet i kapittel 3.


Selv om der foreligger mye kunnskap om sammenhengen mellom sjøfugl, næringsgrunnlag og klima i det vestnordiske området, er det fortsatt et akutt behov for ytterligere innsikt. Noen av de viktigste kunnskapshullene er beskrevet under. Merk at denne listen ikke er uttømmende.


· Kan sjøfuglenes hekkesuksess (og andre parametre) i Island og på Færøyene relateres til miljøfaktorer som næring og klima? 
Kunnskapen på dette feltet kommer fra undersøkelser i Skottland 
og Norge, selv om der også finnes relevante dataserier om sjøfugl 
fra Island og Færøyene. En sammenlignende analyse av disse data 
vil bidra til økt forståelse av det geografiske omfanget av sjøfuglenes problemer, og vil også kunne bidra til en større analyse av om økosystemets reaksjon på klimaendringer viser tidsmessige forsinkelser (se nedenfor).


· Er det et klart geografisk mønster mht når endringer i økosystemene registreres i forskjellige områder? Hvis svekkelsen av den subpolare gyre er den viktigste årsak til de observerte endringer i økosystemet er det sannsynlig at det opptrer forsinkelser i systemet, slik at endringene skjedde tidligere i områder nært gyren (f.eks. Færøyene) enn lengre nord. Dette kan med fordel undersøkes ved en omfattende metaanalyse av data om sjøfugl, fisk og plankton fra alle deler av Vest-Norden i samarbeid mellom oseanografer, marinbiologer og sjøfugløkologer.


· Hvordan er bestandsstruktur og næringsbiologi for tobis i det vestnordiske området? Til tross for at tobis har en helt sentral plassering 
i det marine økosystemet og er meget viktige næringsemner for mange kommersielt viktige fiskearter, er tobisens basale biologi dårlig studert, spesielt utenfor Nordsjøen. Der er behov for detaljerte undersøkelser fra alle deler av regionen.


· Hvordan har endringer i klima, spesielt svekkelsen av den subpolare gyre, påvirket planktonsamfunnene i Nordøstatlanteren, herunder spesielt Calanus finmarchicus? Det er avgjørende viktig for forståelsen av økosystemendringene i regionen å forstå hva som har forårsaket  de tilsynelatende endringene i utbredelse og mengde av denne sentrale dyreplanktonarten, og hvorfor nedgangen ikke har blitt kompensert av andre og mer varmetålende arter. Dette vil kreve både analyser av eksisterende data av planktonprøver fra hele regionen, og detaljerte studier av økologien til C. finmarchicus.


· Har bestandseksplosjonen av stor havnål påvirket sjøfuglene direkte eller indirekte? Den enorme økningen i utbredelse og mengde av denne arten er godt belyst, også fordi den er helt uegnet som føde for fiskespisende sjøfugl. Imidlertid vet man ikke hvordan den har påvirket økosystemet. Spesielt er dietten til stor havnål dårlig kjent og det er derfor ikke klart om den konkurrerer med f.eks. tobis om samme næring og derfor eventuelt kan være en medvirkende årsak til nedgangen i bestanden av andre fiskearter.


Kurtiserende rødnebbterner

3. Påvirkningsfaktorer og bevaringstiltak


Innledning


Flere sjøfuglbestander i Vest-Norden har i de senere år hatt meget dårlig reproduksjon og flere kolonier er blitt betydelig redusert. De foreløpige analysene tilsier at svake bestander, sviktende rekruttering og endret geografisk utbredelse av tobis og andre stimfisk er en vesentlig årsak til nedgangen i sjøfuglbestandene siden 2004. Tobis er et sentralt næringsemne for flere sjøfuglbestander i hekketiden i den sørlige delen i Vest-Norden (Island, Skottland, Færøyene og Vest-Norge). 


Mange sjøfuglarter lever lenge og har langsom reproduksjon, de er derfor svært sårbare overfor ekstra dødelighet av voksne fuglene. Kontroll på faktorer som påvirker voksenoverlevelse er derfor særlig viktig i forvaltningen av sjøfugl. 


En del av problemene for mange sjøfuglbestander vurderes å være relatert til raske endringer i havklimaet som gir endret forekomst av byttedyr og som det er vanskelig for sjøfuglene å omstille seg til. 




Når sjøfuglbestandene er presset av faktorer som er direkte og indirekte relatert til endringer i havklimaet, blir andre faktorer som påvirker sjøfuglenes overlevelse og reproduksjon (rekruttering) desto viktigere for bestandsutviklingen. 


Mens kapittel 2 presenterer en begrunnet hypotese vedrørende mekanismer/hovedårsaker til bestandsendringer hos sjøfugl i de vestnordiske sjøområder, gir kapittel 1 status for bestandene og de sentrale faktorene som antas å påvirke sjøfuglbestandene. Kapittel 3 har også fokus rettet mot negative påvirkningsfaktorer, og presenterer disse kortfattet som en bakgrunn for mulige tiltak for å avbøte/fjerne negative effekter. Dette omfatter faktorer som bl.a. overbeskatning av fiskebestander, oljeforurensing, miljøgifter, jakt og fangst, bifangst og menneskelig forstyrrelse.


Aktuelle påvirkninger og tiltak


Klimaendringer

Klimaendringene representerer en stor og svært kompleks utfordring med potensielt store konsekvenser for sjøfugl på bestand- og samfunnsnivå. Usikkerheten er stor knyttet til de fysiske og økologiske konsekvensene klimaendringene vil få. I enda større grad er det knyttet usikkerhet til iverksetting av avbøtende tiltak. Dette er bakgrunnen for at dette temaet får en noe mer omfattende bakgrunnsomtale enn de øvrige påvirkningsfaktorene i kapittelet. I motsetning til disse andre faktorene som bifangst, oljetilsøling, forstyrrelse etc, har klimafaktoren så mange indirekte og komplekse konsekvenser for sjøfuglbestandene at det også er en pedagogisk utfordring å framstille dette på en forståelig måte. Omtalen bygger i stor grad på NINA Rapport 338 (Christensen et al. 2008).

Det råder usikkerhet både i forhold til omfanget av klimaendringene og ikke minst de utslag de vil kunne ha for sjøfugl og de marine økosystemene sjøfuglene er del av. Med utgangspunkt i dette bør det i vurderingene av klimaendringer som påvirkningsfaktor for sjøfugler tas hensyn til både effekter av generell oppvarming av havene, variasjoner i klimasystemene og økt frekvens av ekstremvær – som alle er sentrale elementer i klimascenariene. Forsuring er også et element, som kan få store konsekvenser for marine økosystemer.

De største konsekvensene av en endring i klima vil sannsynligvis være endringer i tilgjengelighet av egnede byttedyr. De fleste sjøfugler befinner seg på et høyt trofisk nivå i næringskjeden. Når de påvirkes direkte av endringer i tetthet og utbredelse til sine byttedyr, er dette derfor nesten alltid en indirekte respons til endringer på lavere trofiske nivå. Oseanografiske prosesser som fører til forandring i forholdet mellom varme og kalde havstrømmer kan ha gjennomgående effekter på utbredelse, rekruttering og populasjonsdynamikk hos fisk. Markante endringer i havklima opptrer naturlig og forholdsvis regelmessig på ulik skala i tid og rom, men disse skiftningene kan tenkes å bli både hyppigere og sterkere som følge av et menneskeskapt klimabidrag.


Koplingen mellom sjøfugler og endring i klima blir ytterligere komplisert av biologien til organismene på de lavere trofiske nivåer. Byttedyrene, samt deres næringsgrunnlag, inkluderer et bredt spekter av organismer, hver med populasjoner som vil fluktuere i forhold til klimatiske forandringer. Et temperaturregime som i fysiologisk forstand er akseptabel for både sjøfuglene og deres byttedyr, er derfor ingen garanti for velstand hvis den samtidig er negativ for byttedyrets primære fødekilde. Det vil alltid være en kompleks oppgave å forutsi med rimelig sikkerhet hvilke konsekvenser en endring i temperatur vil ha for sjøfugler.


Sjøfugler har stor mobilitet i forhold til utbredelse av byttedyr utenom hekkesesongen. De er dermed mer tilpasningsdyktige til endringer i næringsgrunnlaget i vinterhalvåret. Hekkende sjøfugler er derimot begrenset av avstanden mellom kolonien og områdene hvor de kan finne mat. For mange arter er det begrenset tilgang på egnede hekkeplasser, og sjøfuglene er avhengige av å ha et godt næringstilbud i nærheten av disse. Hvis klimaendringene fører til større avstand mellom hekkeområdene og beiteområdene kan det få store konsekvenser for sjøfuglbestandene. 


Selv om de fleste sjøfuglartene kan utnytte flere ulike fødeemner, vil de alltid ha fordel av å tilpasse seg de lokale ressurs- og miljøforholdene. De spesialiseringer dette innebærer kan imidlertid gjøre det vanskeligere for dem å tilpasse seg når store, hurtige endringer i vanntemperatur plutselig forandrer tilgangen på byttedyr (f.eks. Irons et al. 2008.). Om de ikke finner annen fullgod næring i samme område tilstrekkelig fort, kan dette føre til bestandsnedgang. Arter med smale nærings- eller habitatkrav er mest sensitive til forandringer (Durant et al. 2004b). 



Polarlomvi 

I et sirkumpolart studium viste Irons et al. (2008) at kolonistørrelsen til både lomvi og polarlomvi ble påvirket negativt av store forandringer i overflatetemperaturen. Her var det størrelsen på endringen i temperatur som var viktig, ikke hvorvidt den var positiv eller negativ. Begge arter er utbredt over områder med store forskjeller i middeltemperatur, så den direkte effekten av lave eller høye temperaturer er ikke avgjørende i samme grad som tilgangen på byttedyr.


Variasjon i klima vil i utgangspunktet ha større påvirkning på hekkesuksess og rekruttering til bestanden enn på voksenoverlevelse, især hvis effektene primært er koplet til tilgang på mat. Endringer i byttedyrfaunaen i tid og rom vil i stor grad være bestemmende for hvilke konsekvenser klimaendringer vil få for sjøfugl, siden tilgjengelighet av byttedyr er en essensiell faktor for både hekkesuksess og overlevelse (se også kap. 2 i denne rapporten). Hvis næringstilgangen er dårlig, eller bestandene av andre årsaker er stresset, vil det som oftest først gjenspeiles i endret hekketidspunkt, redusert tilstedeværelse av voksne fugler på hekkeplassen og dårligere hekkesuksess.


Ismåken er en sirkumpolar, høyarktisk sjøfuglart som er i dramatisk  tilbakegang i bl.a. arktisk Canada (Gilchrist & Mallory 2005, Robertson et al. 2007). Ismåken er en klimasensitiv art og habitatendringer med basis i endringer i isutbredelse og assosiert marin fauna er antatt å være en viktig årsak til den bekymringsfulle situasjonen som er avdekket. Det er også påvist høye konsentrasjoner av bla. PCB og DDE i ismåker fra Svalbard og Nordvest-Russland og kombinasjonseffekter kan være en mulig årsak til artens bestandsnedgang.  


De mest typiske sjøfuglene lever lenge og har små kull, i mange tilfeller legger hunnen bare ett egg i året. Dette er en god tilpasning i et miljø som er så variabelt at reproduksjonen må spres over mange år for å sikre rekruttering, men forutsetter at de voksne har vilkår for å overleve tilstrekkelig lenge. De må derfor hele tiden avveie sin hekkeinnsats i forhold til egen overlevelse. I år med dårlig fødetilgang er det derfor ikke uvanlig at mange sjøfugler vil redusere omsorgen for ungen(e), som igjen vil resultere i mindre mat og/eller beskyttelse, og dermed reduserte muligheter til vekst og overlevelse for avkommet (Durant et al. 2004b). Hekkesuksessen til sjøfuglene er altså avhengige av at hekkeinnsatsen og den viktigste tilgangen på mat er sammenfallende i tid. 


En av de best studerte eksemplene på disse sammenhengene i nordiske farvann, er koplingen mellom hekkesuksess hos lunde og tilgjengelighet av sild på Røst (Durant et al. 2003, 2004a, 2005, 2006). Resultatene viser at den avgjørende miljøparameteren som bestemmer hekkesuksess er tilgjengelighet av næringsemner, hovedsakelig sild. Det synes å være en klar sammenheng mellom tilgjengeligheten av førsteårssild (0- gruppe), som driver nordover langs kysten etter klekking lenger sør, og hekkesuksess for lundene. Det er vist total hekkesvikt når tettheten av byttedyr kommer under et vist nivå (Anker-Nilssen 1992, Durant et al. 2003, Anker-Nilssen & Aarvak 2006). God vekst hos sildelarvene reflekteres i deres størrelse når de passer Røst om sommeren og er på sin side avhengig av tilgjengeligheten av dyreplankton, som igjen er avhengig av god blomstring av fytoplankton om våren. Ved en «mismatch» mellom disse hendelsene, dvs. at en art og dens byttedyr ikke er på samme sted i tid og rom, vil sildeveksten bli dårlig og sildelarver av god kvalitet vil bli mindre tilgjengelige for lunden i hekketida. Faktisk kan sjøtemperatur og saltholdighet i kyststrømmen i mars måned alene predikere lundens hekkesuksess senere samme år med en treffsikkerhet på 84 % (Durant et al. 2006).


Andre studier har også dokumentert at endring i klima påvirker trofiske interaksjoner som har effekt på sjøfugl. Varmere vann har f.eks. vist seg å være ugunstig for sjøfugl i Nordsjøen (Frederiksen et al. 2004) fordi det fører til dårligere rekruttering for tobis (Arnott & Ruxton 2002). Dette er motsatt av effekten på rekrutteringen til norsk vårgytende sild i Norskehavet (Toresen & Østvedt 2000) som har bidratt til at den negative trenden for lundene der har snudd (Anker-Nilssen & Aarvak 2006). Harris et al. (2005) viste at voksenoverlevelsen til lunder som hekker på kysten av Nordsjøen eller Barentshavet er negativt korrelert med sjøtemperatur, mens det motsatte er tilfellet for lunder som hekker på kysten av Norskehavet. 


Noe av forklaringen på disse fenomenene ligger trolig i at varmere vann har forskjøvet tyngdepunktet for de enorme forekomstene av raudåte Calanus finnmarchicus nord- og vestover, noe som gjør dem mindre tilgjengelige som byttedyr for tobis (sil) i Nordsjøen og mer tilgjengelige for sild i Norskehavet. En økende bestand av ung sild som vokser opp i det sørlige Barentshavet har igjen negative konsekvenser for loddebestanden (Hjermann et al. 2004). Ungsilda spiser lodde som har vært et særlig viktig byttedyr for sjøfugler der i de mange årene sildebestanden var liten (bl.a. Barrett 2002). Sildeyngelen når ikke Barentshavet i tide til å være et viktig byttedyr for sjøfugl der i sitt første leveår, og eldre ungsild er et langt vanskeligere byttedyr for sjøfugl enn førsteårssild og lodde. Resultatet er betydelige endringer i næringstilbudet for sjøfugl og arter som krykkje, som har levd godt på lodde gjennom en lang periode med lite sild, erfarer nå kraftig redusert hekkesuksess (Barrett 2007). Montevecchi & Myers (1996) viste at vellykket reproduksjon hos flere sjøfugler i Nordvest-Atlanteren også er korrelert med tilgang til og bevegelse av lodde. I overensstemmelse med dette viste Regehr & Rodway (1999) at det i år hvor lodda ankom Newfoundland sent, startet hekkingen senere og hekkesuksessen var dårligere enn normalt hos både krykkje, gråmåke og svartbak.



Stork på Finnmarkskysten, mai 2007

I mange skotske kolonier er det for tiden tydelig at sjøfuglene er avhengige av god tilgang på tobis for å sikre god ungeproduksjon, men det er ennå store mangler i vår kunnskap om prosessene som styrer dette økosystemet. En 50-års tidsserie av bestandsdata for havhest på Orknøyene viste en sammenheng mellom fuglenes hekkesuksess og vinterindeksen for den nordatlantiske oscillasjonen (North Atlantic Oscillation, NAO) (Thompson & Ollason 2001). Sandvik et al. (2005) fant også en korrelasjon mellom vinter- NAO og overlevelsen hos flere arter sjøfugl på Hornøya i Øst-Finnmark, men en sammenheng med sjøtemperaturer (som også korrelerer med NAO) ga betydelig høyere forklaringsgrad. 


Utover de indirekte effekter gjennom trofiske interaksjoner, kan ekstreme værforhold, eller endring i fremherskende vindretninger ha en direkte effekt på populasjonene ved å øke tap av egg og dødelighet hos unger (Aebischer 1993). Perioder med dårlig vær kan hindre voksenfugler i å søke etter mat, hvilket igjen kan ha betydning for ungenes vekst og overlevelse. Siden sjøfuglene heller oppgir hekkingen og forlater området enn å utsette seg for økt dødsrisiko dersom forholdene blir for dårlige, er det vanskelig å finne bevis på at ekstreme værforhold i seg selv kan føre til økt voksendødelighet. Med unntak av oljesølepisoder skyldes massestrandinger av døde og døende sjøfugler vinterstid som regel at fuglene har sultet i hjel, men det er sjelden mulig å avgjøre om de har vært utsatt for en generell matmangel eller om det er værforholdene som har gjort maten utilgjengelig.


Både direkte og indirekte effekter av klimaendringer på sjøfugl må forventes å forekomme sterkere eller hyppigere i ytterkanten av artenes utbredelsesområde. Når varmere eller kaldere vann påvirker mengde og fordeling av byttedyr, er det sannsynlig at sjøfuglartene vil fordele seg i samsvar med fordelingen av makrozooplankton og fiskepopulasjoner. Et studie av polarlomvi viste at en oppvarming kan føre til populasjonsvekst i den nordlige del av hekkeområdet mens den har motsatt effekt i den sydlige del, noe som lett kan forskyve populasjonen mot nord (Gaston et al. 2005). En sirkumpolar analyse antyder at arten profiterer på en svak oppvarming mens lomvi gjør det best med en svak avkjøling, men begge arter vil gjøre det rimelig bra så lenge endringene er moderate (Irons et al. 2008). Selv om man i teorien har grunn til å forvente en generell forskyvning av utbredelsesområdet nordover med økende temperaturer, vil en rekke andre faktorer på regionalt og lokalt nivå spille inn og modifisere dette bildet. Endringene påvirker alle trofiske nivå, og det er den samlede konsekvensen for den temporære og romlige fordelingen av sjøfuglenes byttedyr som vil være avgjørende. Gode næringsforhold alene er heller ikke nok. Det hjelper lite med mye mat i nye områder hvis den ikke opptrer på et gunstig tidspunkt for fuglenes hekking, eller om tilgangen på egnede hekkeplasser eller andreviktige habitatkrav for artene ikke er oppfylt. Aktuelle tiltak:


· Klimaendringene kan medføre store negative konsekvenser for sjøfuglbestandene i Norden. Alle samfunnssektorer har et ansvar for å evaluere hvordan man kan bidra til å unngå at egen sektor forsterker negative klimaeffekter på sjøfuglbestandene, og best kan anvende en «føre var» – tilnærming mht. egen påvirkning av/inngrep i økosystemene som sjøfuglene er del av. 


· Klimaeffektenes potensiale og kompleksitet stiller store krav til kunnskapsgrunnlag og grundige analyser, scenariebetraktninger etc. Slik kunnskap er derfor nødvendig for både myndigheter og næringsaktører, og det er viktig at kunnskapen formidles på en forståelig 
måte til alle relevante sektorer og nivåer. Fellesnordiske informasjonsløsninger vil styrke utsagnskraften og vil kunne være kostnadseffektivt (se punkt om kommunikasjonsutfordringen.)


· Det er stort behov for mer kvantitativ kunnskap om effekter av 
klimaendringers retning, styrke og temporære variasjon på: 


· Produksjon og trofiske interaksjoner på ulike nivå i næringskjeden opp til sjøfugl, fra primærproduksjon til sjøfuglenes næringstilbud, reproduksjon og overlevelse. 


· Økosystemenes motstandsdyktighet mot endringene, herunder 
risiko for alvorlige økologiske regimeskift som kan føre systemet over i en mindre produktiv tilstand for planktoniske krepsdyr som utgjør det viktigste næringsgrunnlaget for fisk og de fleste sjøfugler. 


· Tilgangen til viktige habitat for hekking, fjærfelling, rasting 
og overvintring. 


· Konkurranseforhold mellom artene, predasjonstrykk og i 
mindre grad også forekomstav parasitter og sykdommer.


Overbeskatning av næringsorganismer


Den største effekten av fiskeriene på sjøfugler total sett, er gjennom påvirkning av fuglenes næringsgrunnlag. Sjøfuglbestandene konkurrerer med fiskeriene om ulike marine organismer, deriblant fisk som tobis Ammodytes spp., lodde Mallotus villosus, øyepål Trisopterus esmarki, brisling Sprattus sprattus og sild Clupea harengus. Dette er samtidig viktige kommersielle arter som er utsatt for til dels hard beskatning. Det kan ofte være vanskelig å dokumentere konkrete effekter på populasjonene, selv om de uten tvil er gjeldende. 


Trofiske interaksjoner mellom sjøfugl og fiskerier, isolert eller i kombinasjon med andre faktorer, representerer svært komplekse sammenhenger. Kollapsen av norsk vårgytende sild på slutten av 1960-tallet og lodde på midten av 1980-tallet, fikk omfattende og langvarige effekter på lunde og lomvi (Nord-Norge). Begge disse hendelsene er gode eksempler på hvilke konsekvenser endring i næringsgrunnlag kan ha for sjøfugler. 




Rødnebbterne


Også annen marin ressursbeskatning, for eksempel skjelltråling, kan representere næringskonkurranse med fugl. Det er kjent at store uttak av blåskjell og hjerteskjell har ført til næringssvikt hos ærfugl i Vadehavet (Camphuysen et al. 2002). Systematisk kartlegging av høsttrekket av tjeld forbi Blåvandshuk på vestkysten av Danmark i perioden 1964–2003 viser at den norske hekkebestanden er nær halvert (Meltofte et al. 2006). Nedgangen samsvarer med det som er funnet i overvintringsområdene pga. overfisket på skjell. Flere marine dykkender som sjøorre Melanitta fusca, havelle Clangula hyemalis og kvinand Bucephala clangula samles vinterstid i Nordsjøen og Vadehavet (Bakken et al. 2003) der de kan tenkes å komme i konflikt med høsting av skjellresurser.


Nye næringer er i ferd med å vokse fram blant annet knyttet til komersiell utnytting av arter på lavere trofisk nivå (krill, raudåte m.fl. – se bl.a. Havforskningsinstituttet www.imr.no). Jf. beskrivelser av slike trofiske interaksjoner og den nøkkelrollen bl.a. raudåte antas å ha for bl.a. mange sjøfuglbestander (kap. 2) er det viktig å sikre tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser av slik utnytting og sørge for systemer for forsvarlig regulering av virksomheten.


Marin ressursutnytting kan forsterke en negativ utvikling i sjøfuglenes næringstilgang. Når svikt i næringstilgang er antatt å være en avgjørende årsak til problemene mange sjøfuglbestander i Vest-Norden opplever, får konkurransen med fiskerier og andre marine næringer enda større betydning.

Et ferskt eksempel på konsekvensene av næringssvikt, er den omfattende dødeligheten av alke i Nordsjøen høsten 2007 (bl.a. Isaksen & Bredesen 2007). Anslagsvis 5 000 alker omkom i denne episoden og en omfattende analyse av innsamlet materiale viser at de døde fuglene var kraftig underernærte (Tomas Aarvak, pers medd.)


Det internasjonale havforskningsrådet – ICES – bygger sine anbefalinger på bærekraftprinsipper og legger årlig fram sine kvoteforslag basert på oppdatert kunnskap. Dette representerer et godt grunnlag for en økosystembasert fiskeriforvaltning som også må innarbeide hensyn til andre deler av økosystemet.


Aktuelle tiltak:


· I en situasjon der sjøfuglbestandene er presset bl.a. gjennom klimaendringenes betydning for forekomst av tradisjonelle næringsorganismer, er det av stor viktighet at man praktiserer prinsippene om økosystembasert forvaltning innenfor kommersielle- / industrifiskerier. 

· Fiskeriene i nordiske farvann bør opptre slik at de miljømessige konsekvensene av virksomheten blir minst mulig. Dette kan sikres gjennom etablering av gode ordninger for miljøsertifisering av kommersielle fiskerier. Målet bør være at slike ordninger tas i bruk for fiskeriene i de nordiske farvann. 

· Nasjonal/internasjonal kvotefastsetting i tråd med anbefalinger fra ICES er et avgjørende viktig element, i likhet med presise reguleringer i tid og rom på regional skala – tilpasset de mest kritiske fasene/ beiteområdene for sjøfuglkolonier. 

· Utøvelsen av en bærekraftig og målrettet fiskeriforvaltning (hensiktsmessige reguleringer) forutsetter et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag på tvers av berørte sektorer og over landegrenser. Slike arenaer finnes i begrenset grad og bør etableres. Den norske modellen med helhetlige forvaltningsplaner for større havområder (St. meld. Nr 12 (2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)) representerer en god tilnærming for økosystembaserte fiskerier. 

· Sikre at utviklingen av nye næringer (herunder på lave trofiske nivåer) skjer på en bærekraftig måte. Dette gjelder f.eks. ved utnyttelse av krill eller lignende arter.

· Forsterket fiskerioppsyn og kontroll er sentralt for hindre overfiske. 

· Vurdere etablering av marine verneområder (dynamisk vern) med strenge restriksjoner for å begrense konkurransen om fisk i definerte beiteområder for hekkende sjøfugl.

Oljeforurensing

Det er velkjent at oljesøl på havoverflaten kan forårsake omfattende dødelighet blant sjøfugl. Det er særlig alkefugler og havdykkender som har høy individuell sårbarhet for olje. I de siste tiårene er det også blitt klart at oljesøl kan medføre skader på bestandsnivå, og at skadene kan vedvare over lang tid. Slike tilstander kan også være påvirket av giftvirkninger av rester av olje i miljøet. 


Oljesøl på havoverflaten kommer dels fra store uhell hvor der går hull på tankskip eller andre skips brennstofftanker, eller ved uhell knyttet til oljeproduksjon. Oljesøl stammer også fra kronisk oljeforurensing i form av hyppige småspill som skyldes mindre uhell eller ulovlige utslipp fra skipsfart m.m. 


Statistikken tilsier at det ikke er oljeproduksjon som sådan som står for de store volum/omfang av oljerelaterte miljøproblemer. Derimot er det skipsforlis eller uhell og ulykker knyttet til transport av olje som typisk står for større utslipp. Annen skips- og båttrafikk står for de små og hyppige utslippene.


Risikoen for uhell som medfører store oljesøl er stadig en vesentlig trussel mot sjøfuglbestander. Det er av stor betydning å forhindre uhell og utslipp i de mest sårbare områdene.  


Små og hyppige utslipp fra skip skjer for eksempel i forbindelse med bunkring, ulovlig dumping eller vask av tanker. Også disse utslippene kan ha en stor negativ effekt på sjøfuglbestandene. Det kreves imidlertid omfattende studier for å estimere dødeligheten forårsaket av kroniske oljeforurensing i vestnordiske farvann. Men en studie fra Østersjøen estimerer at det dør titusenvis av haveller hvert år (Larsson & Týden 2005). Fra kysten av Newfoundland er det dokumentert at mer enn 300 000 polarlomvi dør årlig som følge av oljesøl (Wiese et. al 2004). 


I flere land overvåkes andelen av i landdrevne fugl som har olje på fjærdrakten som et relativt mål for oljeforurensing til havs (Beached Bird Survey – BBS). I Nordsjøen har andelen av i landdrevne fugler med olje generelt vært fallende, men er fremdeles høy for blant annet lomvi – i enkelte deler av Nordsjøen over 50 %. I henhold til OSPARs miljøkvalitetsmål skal denne andelen ned til maksimalt 10 %. Et forsøk med gratis mottak av olje i havn ga effekter som kunne avleses på BBS-parameteret  (Fleet 2006, Fleet & Reineking 2000)

I de nordiske landene er det gjort en vesentlig innsats for å redusere oljeforurensingen og å forbedre aksjonsberedskapen ved uhell. Men skipstrafikken i nordiske farvann er økende (både tankere og annen skipsfart). Det forventes sterkt økende oljeleting/ produksjon/ transport i nordområdene der de største sjøfuglbestandene opptrer. 


Vask/rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er et stadig tilbakevendende tema når større antall sjøfugl blir oljeskadet. De nordiske myndighetene har i liten grad gått inn med økonomiske virkemidler i slike aksjoner, men engasjementet er sterkt både fra private og ulike grupperinger når ulykken er ute og fugler blir rammet av oljesøl. Nylig har Finland etablert en beredskap basert på en flyttbar containerløsning. Dette kan være ledd i en felles nordisk løsningsmodell, i den grad det er ønskelig med oljevernberedskapsløsninger som inkluderer vask/rehabilitering av oljeskadet fugl. Frekvensen av ulykker/aksjoner gjør at det kan være kostnadseffektivt å etablere en nordisk samarbeidsløsning. I de fleste sammenhenger vil rehabilitering av enkeltindivider ha begrenset verdi på bestandsnivå, men for enkelte arter (truede arter) og lokalt truede bestander vil slike tiltak kunne ha effekt på bestandsnivå. 


Aktuelle tiltak:


· Skjerpet regulering/overvåkning ved transport av olje.


· Begrensninger i lete-, produksjons- og utskipningsaktiviteter i de mest sårbare områder og perioder. 


· Regelmessig gjennomgang/revisjon av nasjonale beredskapsplaner som tar tilstrekkelig hensyn til sårbare områder og perioder ved planlegging av oljevernberedskap og oljevernaksjoner.


· Sterkere fokus på oljevernberedskap og sjøfugl ved planlegging av nye oljefelt.  


· Skjerpet straff ved ulovlig utslipp.


· Økt tilrettelegging for mottak/ fri deponering av oljeprodukter/avfall (spillolje) i større havner. Vurdere panteordninger for å redusere risiko for ulovlige utslipp. 


· Etablere tilfredsstillende forskningsberedskap som kan håndtere sjøfuglundersøkelser ved oljesøl slik at innsikten i bestandenes dynamikk økes og effektene kan dokumenteres (i Norge omtalt som «etterkantundersøkelser»). Manual/standard for slike undersøkelser bør drøftes på internasjonalt nivå for økt overføringsverdi (evt. Nordisk standard).


· Bygge opp kunnskapsgrunnlag og kompetanse vedr. estimering av dødelighet forårsaket av kronisk oljeforurensing (bl.a. BBS). Styrket formidling om konsekvensene av kronisk oljeforurensing til skipsfartssektoren og mindre båter.


· Utvikle akseptkriterier (for forekomst/tilstedeværelse av sjøfugl) ved eksperimentelle utslipp/øvelser. 


· Vurdere opplegg for vask/rehabilitering av oljeskadet sjøfugl: nasjonale behovsanalyser og evt. utredning av felles løsninger mht. logistikk og kompetanse (nordisk/europeisk nivå).


Miljøgifter 


Miljøgifter er en felles betegnelse på en lang rekke stoffer som er skadelige for miljøet. Miljøgifter kan være langtransportert inn i våre områder via luft- eller havstrømmer, eller de kan tilføres fra mer lokale kilder blant annet avrenning fra land. 


Forurensingsstoffer som persistente (tungt nedbrytbare) miljøgifter (bl.a. PCB, DDE etc), eller tungmetaller som kvikksølv og kadmium, er kjent for å gi en rekke negative effekter på biologisk materiale. Dette gjelder blant annet neurotoksiske effekter; effekter på leverenzymer og immunforsvaret. Noen av stoffene er også kreftframkallende, andre kan ha effekter på reproduksjon. Miljøgiftene har gjerne lang nedbrytningstid og akkumuleres i organismer og næringskjeder.


Sjøfugl er ofte toppredatorer og vil kunne oppta relativt store mengder av persistente organiske miljøgifter igjennom næringen. På denne måten oppkonsentreres miljøgifter gjennom næringskjeden (biomagnifikasjon), og nivåene hos sjøfugl kan være 7–8 ganger så høye som lenger ned i næringskjeden. 


I mange år har målinger av nivåer vært hovedfokus og det har vært begrenset forskningsinnsats på de biologiske effektene. Kompleksiteten med hensyn til bl.a. eksponering og kombinasjonseffekter av miljøgifter gjør dette til et komplisert tema å belyse.


Kunnskap om effektene av miljøgifter på sjøfugl er kun delvis kjent. Samtidig er slik kunnskap nødvendig for å kunne si noe om hvilken betydning stoffene (enkeltvis eller i kombinasjon) har for fuglenes vekst og reproduksjon. 



Ismåke


Gjennom bl.a. AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) har det blitt satt fokus på mljøgifter i nordområdene, og det foreligger noen studier av effekter på sjøfugl (bl.a. polarmåke og ismåke). Dette omfatter også studier som viser sammenheng mellom kondisjon og ulike skadeeffekter, et moment som vil kunne ha stor betydning i perioder med dårlig næringstilgang og påfølgende kondisjonssvikt hos sjøfugl. 


Studier i arktiske områder har vist unormalt høye konsentrasjoner av bl.a. PCB’er og dioksiner i isbjørn Ursus maritimus, storkobbe Erignathus barbatus, fjellrev Alopex lagopus, polarmåke og andre sjøfuglarter. Det er knyttet bekymring til mulige bestandseffekter av immun- og reproduksjonsforstyrrelser (AMAP 2002). 


Til tross for forbud mot bruk av slike forbindelser i industri og produksjon, måles fortsatt forhøyede verdier i marine økosystemer. Stress (nedsatt kondisjon) av andre årsaker vil mest sannsynlig øke de negative effektene av miljøgifter. Stressfaktorene kan omfatte klimaeffekter, næringstilgang og forstyrrelse. 

Data som viser spredning av miljøgifter i Vest-Norden/Arktis i sjøfugl og marine pattedyr vektes høyt i internasjonale fora (bl.a. AMAP). Slike data er også viktig informasjon lokalt fordi sjøfugl inngår i næringskjeder som inkluderer mennesker. Slik informasjon er viktig for eksempel for å kunne gi kostholdsråd. På dette feltet er nordisk samordning av datainnsamling og forskning kostnadseffektivt. 


Aktuelle tiltak:


· Internasjonalt samarbeid for å fase ut bruk/utslipp av farlige 
forurensningsstoffer.


· Skjerpet straff ved ulovlig utslipp.


· Koordinerte og systematiske undersøkelser av effekter av miljøgifter på sjøfugl, herunder koplinger til effekter av klimaendringer (bl.a. samarbeid under Arktisk Råd – AMAP, CAFF, CBMP).


· Overvåkning av nye miljøgifter i marine økosystemer der resultatene kommer inn i reguleringsprosessene av disse stoffene.


· Sjøfugl er en viktig indikator for miljøgiftbelastningen i marine økosystemer og kunnskap om trender for og effekter av miljøgifter
 i sjøfugl bør studeres og kommuniseres ut til befolkningen. 


· Sjøfugl er en betydningsfull vektor for miljøgifter til mennesker 
i deler av Vest-Norden, og kostholdsråd til befolkningen må 
vurderes løpende.


Jakt/fangst


Sjøfugl blir høstet som en ressurs i alle vestnordiske land i form av jakt og fangst, eller eggplukking. Disse tradisjonene har til dels sterk kulturforankring. I uminnelige tider har sjøfugl vært en viktig kilde til kjøtt, egg, skinn og dun. I sin tid ble geirfuglen Pinguinus impennis utryddet pga. menneskenes rovdrift på lett tilgjengelige sjøfuglbestander. Med økende befolkning og mer effektive fangstredskaper, ble fangsten etter hvert en påvirkningsfaktor som kunne virke regulerende på flere sjøfuglbestander.  


Volumet av sjøfugl som høstes varier fra land til land, fra ubetydelige uttak, til høsting i stor skala lokalt (hovedsakelig uregulert – se kap. 1). Denne storskalafangsten er i hovedsak kultur- og tradisjonsbetinget. Den foregår i liten grad i den østlige delen av Nord-Atlanteren, mens omfanget er langt større blant annet på Grønland. Forvaltningsregimer og regulering av høstingen varierer også mellom nasjonene. 


Bestandsdata dokumenterer imidlertid at flere sjøfuglbestander er i tilbakegang, og at det derfor er behov for en mer bærekraftig forvaltning også med hensyn til jakt og fangst. Enkelte studier viser at slik aktivitet nær hekkekolonier kan være en hovedårsak til bestandsnedgang hos noen populasjoner, f.eks. polarlomvi Uria lomvia på Vest-Grønland (Evans & Kampp 1991; Falk & Durinck 1992). 


Det er vanskelig for sjøfugl å tilpasse seg raske skifter i levevilkår, for eksempel knyttet til klimaendringer. Dette momentet må det tas hensyn til også når det gjelder regulering av jakt og fangst. Ærfuglfangsten på Grønland er ett eksempel på aktiv forvaltning, der det er laget en vurdering av hvor stort uttaket kan være for at jakten på ærfugl kan sies å være bærekraftig. Deretter har man redusert jaktperioden, og i dag er uttaket på et nivå som er innenfor det som er beregnet å være bærekraftig.



Praktærfugl


Sjøfuglbestandene er internasjonale ressurser som over tid opptrer over store geografiske arealer. Sjøfugl som høstes i en region kan ha sine hekkeområder i en annen. Fuglene krysser også landegrenser. Gjennom det sirkumpolare sjøfuglsamarbeidet (CBird) under CAFF, er slike tiltak vurdert (Denlinger & Wohl 2001). Det pekes på at overvåkning og rapportering/kontroll må til for å sikre at felles sjøfuglbestander høstes innenfor bærekraftige nivåer. 


Aktuelle tiltak:


· Pålitelig jakt/fangststatistikk må innføres i alle områder hvor jakt og fangst utøves.  Bedre kunnskap om omfanget av uttaket, hvilke deler av bestandene som høstes (hvor) og hvilken effekt fangsten har på bestandene er en forutsetning for at jakt/fangst-uttak skal være bærekraftig og i tråd med jaktbarhetskriteriene.


· På bakgrunn av bedre kunnskap videreutvikle og revidere reguleringer av jakt/fangst, som tar hensyn til  trekkende bestander, bestandsstatus for lokale populasjoner vs «metapopulasjoner», og vurderinger i forhold til økosystemets tilstand (bestandenes hekkesuksess, næringsgrunnlaget etc.).


· I den grad det er kjent at jakt/fangst foregår på «blandete bestander»/andre lands hekkebestander, bør jaktreguleringer drøftes med vedkommende myndighet.


· Styrket oppsyn og kontroll med jakt/fangst.


Bifangst av fugl i fiskeredskaper


Bifangst defineres som fangst uten økonomisk verdi for fiskeren, og omfatter i tradisjonell forstand først og fremst fiske av andre fiskearter og fisk under minstemål. Når sjøfugl drukner i fiskegarn og blir tatt på line er også dette bifangst. Dykkende fugler (bl.a. lunde, lomvi, toppskarv og ærfugl) er særlig utsatt for dødelighet i fiskegarn, spesielt i kystnære fiskerier nær hekkekolonier. Overflatebeitende arter som havhest er utsatt for bifangst i linefisket. 


Omfanget av og konsekvensene av bifangst (drukning) av sjøfugl i fiskeredskaper er i begrenset grad dokumentert. Likevel kan slik bifangst i enkelte typer fiskerier representere et betydelig problem for noen arter og i noen områder. 


Bifangst medfører en økt dødelighet både for yngre aldersklasser og for voksne individer, noe som kan gi negative effekter på populasjonsnivå (Bakken & Falk 1998). Gjennom FNs matvareorganiasjon (FAO) er bifangst av fugl i linefiske fokusert som et viktig problemområde
.




Toppskarv drept i garn

Bifangst av sjøfugl foregår i all hovedsak i line- og garnfiskeriene, men delvis også i ruser og andre fangstinnretninger. I norske farvann er det utført flere vitenskapelige undersøkelser for å teste ulike metoder for å redusere bifangst av sjøfugl i autolinefisket. Disse undersøkelsene viste at det stort sett bare ble fanget havhest i linefisket i dette området. Videre ble det påpekt at problemet med bifangst av sjøfugl nærmest kan elimineres ved å slepe en såkalt «kjalkeskremme» (tau med flagrende strimler) etter båten under setting av lina. 


Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser i Barentshavet, men observasjoner indikerer at det også her er havhesten som er mest utsatt, og at det kystnært også forekommer bifangst av blant annet krykkje. Problematikken rundt bifangst av sjøfugl og sjøpattedyr er også studert i Østersjøen (Österblom 2002). Her regnes bifangst som den viktigste påvirkningsfaktoren for lomvibestanden. Det foreligger flere internasjonale publikasjoner som både belyser problematikken, og som foreslår konkrete tiltak for å hindre bifangst av fugl
. 


For noen verneområder langs norskekysten er det innført ferdsels- og/eller redskapsbegrensninger for å beskytte sjøfugl i hekkeperioden. 


Til tross for at bifangst lenge har vært ett kjent problem, mangler det fortsatt kunnskap om omfang og påvirkning på sjøfuglbestandene i Vest-Norden. Først og fremst beror dette på at det er vanskelig å beregne antall fugler tatt som bifangst. 


Dagens kunnskaper om bifangst av sjøfugl baserer seg i hovedsak på gjenfunn av ringmerkede fugler, og frivillige rapporter fra fiskerne. Ofte vil slik rapportering være mangelfull fordi denne typen fangst er negativt for omdømmet og gir negativ publisitet for fiskerne. 


På basis av forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet har norske miljøvernmyndigheter initiert ett prosjekt for kartlegge bifangst av fugl og hvilke effekter dette har på populasjonsnivå. Arbeidet gjøres som en del av sjøfuglovervåkingsprogrammet SEAPOP.  


Bifangst av fugler i fiskeredskaper har også etiske perspektiver og er normalt uønsket.


Aktuelle tiltak:


· Multilateralt og tverrsektorielt samarbeid mellom fiskerimyndigheter, fiskerinæring og miljøvernmyndigheter for å hindre/redusere denne problematikken. 


· Målrettet forskning på alternative skadebegrensende fiskeredskaper (former for fiske) og anbefalinger/krav om bruk av disse. 


· Bedre datagrunnlaget på sentrale felter; redskapstyper, fordeling av bifangst i tid og rom. De nordiske landene bør samordne innsatsen for å skaffe tilveie data og bedre kunnskapsgrunnlaget på dette området
. Bl.a. har Grønland data på denne fangsten som denne bør benyttes 
i det videre arbeidet.


· Vurdere reguleringer av bruk av enkelte typer redskaper som gjør 
stor skade, reguleringer av fiske i områder/perioder
.


· Styrke kartlegging og overvåkningen av sjøfuglbestandene for å 
bedre forståelsen av betydningen av bifangst som bestandsregulerende/desimerende faktor, samt dokumentere effektene av 
avbøtende tiltak.

· Fremme de etiske og dyrevelferdsmessige problemstillinger knyttet 
til slik problematikk. 


Ferdsel og forstyrrelse 


Menneskelige forstyrrelser er mange steder et problem for sjøfugl og sjøfuglkolonier. Majoriteten av sjøfugl som alkefugler, måker og terner hekker i kolonier, ofte på øyer eller i lite tilgjengelige klipper på fastlandet. Det er en allmenn oppfatning at dette er en tilpasning for å unngå predasjon. Slik tilpasning av hekkeplass gjør sjøfugl til en sårbar gruppe i forhold til ferdsel og annen forstyrrelse i hekketiden (Burger & Gochfeld 1994). Også i myteperioden kan sjøfugl opptre konsentrert og være utsatt for forstyrrelsesfaktorer.



Krykkjer på isfjell

Typiske kilder til menneskelig forstyrrelse er rekreasjon i form av naturturisme, sportslige aktiviteter og småbåttrafikk. Andre aktiviteter som direkte eller indirekte medfører forstyrrelse er militær aktivitet, flytrafikk, skipstrafikk, forskningsvirksomhet etc. 

Naturturisme er økende, ikke minst i nordområdene. I slike områder kan forstyrrelsene føre til at hekkende fugler forlater reirplassen i perioder. Resultatet kan bli økt predasjon fra andre fugler/pattedyr, nedkjøling/overoppheting av egg/unger etc. Selv om økt interesse for fuglelivet i utgangspunktet er positivt, forutsetter denne formen for opplevelsesturisme at det tas nødvendige hensyn til fuglenes behov for «fred» i hekketiden (jf. tidligere tiders «fredlysing»). 


Økt ferdsel i kystsonen og økt opplevelsesturisme medfører behov for å utarbeide forvaltningsregimer og reguleringer (eller «Code of Conduct»
) som sikrer at slik aktivitet forstyrrer fuglene minst mulig. Det er mange eksempler på at hurtiggående turbåter og annen fritidsbåttrafikk ikke tar tilstrekkelig hensyn, men opptrer uforsvarlig ved hekkekolonier og større ansamlinger av sjøfugl. 


I verneområder for sjøfugl er det innført ferdselsbegrensninger i hekkesesongen. I takt med klimaendringene vil tidspunkt og varighet for hekkeperioden imidlertid kunne endres. Endret fenologi er dokumentert blant annet fra den norske Skagerrakkysten. Slike endringer, og flytting av kolonier, kan derfor medføre behov for mer dynamisk forvaltning. I vernede hekkekolonier med «smale» ferdselsreguleringer kan slike adferdsendringer medføre at hensikten med vernet går tapt ved at «lovlig» ferdsel i sårbare faser reduserer reproduksjonssuksessen. Revisjon og tilpasning av fredningsbestemmelser, samt nye informasjonstiltak, bør vurderes løpende.


Nordsjøen er en av verdens mest støyforurensede havområde på grunn av båttrafikk og stor seismisk aktivitet. Det går frem av den første globale studien av menneskenes påvirkning på marine økosystemer (Benjamin et al. 2008). Når det gjelder seismikkens virkning på fisk og fiskefangster, er hovedkonklusjonene fra et omfattende forskningsarbeid at seismikkaktiviteten på sokkelen ikke medfører risiko på fiskebestandsnivå i norske farvann. Men voksen fisk kan bli skremt av seismikk, noe som kan påvirke næringsgrunnlaget for sjøfugl. 


Aktuelle tiltak:


· Utarbeide felles nordiske retningslinjer (CoC) for bærekraftig turisme i sjøfuglområder (evt. i samarbeid med turoperatørene). 


· Utdanning av/pålegg om bruk av sertifiserte naturguider i sårbare sjøfuglområder. 


· Synliggjøre forstyrrelseseffektene fra den økende turismen både på lokalt og regionalt nivå og gi anbefalinger for å begrense ferdsel der dette mangler i dag.


· Vurdere om evt. hekkefenologiske endringer/fysisk forflytning av kolonier (bl.a. forårsaket av klimaendringer) krever endringer i forvaltningen av verneområder (nye vernegrenser, endrede ferdselsbestemmelser, nye informasjonstiltak etc.).


· Vurdere hensiktsmessige former for årlig overvåking/statusvurdering av hekkelokaliteter i viktige områder, som en nødvendig tilpasning til dynamisk forvaltning av «hekkende sjøfugl i et ustabilt miljø».


· Undersøke/dokumentere forstyrrelseseffekter av besøk tett på/i fuglefjell, fuglekolonier og andre ansamlinger av sjøfugl.


· Studere effekter før og etter innføring av ferdselsreguleringer og gi anbefalinger på spesifikke tiltak rettet konkret mot viktigste negative påvirkningsfaktor.


Introduserte arter: predasjon og konkurranse


Når nye arter introduseres til et område, kan det skape betydelige problemer i sjøfuglkolonier. I verste fall kan hele kolonier gå tapt. I denne sammenhengen kan man skille mellom to typer introduserte arter. For det første representerer «stedegne arter» som innvandrer eller introduseres til områder med sjøfuglforekomster en utfordring. Introduksjon av fremmede arter i faunaen er en annen, som både kan forårsake økt predasjon (blant annet amerikansk mink Mustela vison og mårhund Nyctereutes procynoides) og endrede konkurranseforhold (bl.a. kongekrabbe, Paralithodes camtschaticus maneter).


At rovpattedyr som rødrev Vulpes vulpes, mår Martes martes, mink, røyskatt Mustela erminea og pinnsvin Erinaceus europaeus innvandrer til nye områder er et økende problem. Slik innvandring kan for eksempel skje ved at tuneller eller broer sikrer artene tilgang fra fastlandet til tidligere isolerte øyområder. 


Mink er et stort problem flere steder i Norden. Minken er en dyktig svømmer, men også tekniske installasjoner har bidratt til at dyrene er spredt til mange øyer der forekomstene av sjøfugl tidligere var naturlig beskyttet. Lokalt drives utrydningskampanjer for å bli kvitt slike fremmede arter. I Skottland er det satt i gang et omfattende program (EU LIFE) for å bli kvitt minken som der er definert som et betydelig problem for blant annet sjøfugl
.


Skipstrafikk har bidratt til at rotter spres ut til før uforstyrrede sjøfuglkolonier. På Færøyene har rotter utryddet havsvalen på flere øyer, mens det på Hebridene er dokumentert at introduserte pinnsvin spiser egg i stor skala (opptil 60 % predasjon) (Jackson & Green 2000). Hunder og katter kan også gjøre vesentlig skade lokalt.

Disse introduserte artene kan påvirke sjøfuglkolonier vesentlig, både gjennom predasjon og ved at fuglene fordrives til mindre optimale hekkelokaliteter, med dårligere hekkesuksess som resultat.  Direkte næringskonkurranse kan også forekomme. Varangerfjorden i Finnmark (Norge) er et viktig overvintringsområde for stellerand Polystricta stelleri. Overvintringsbestanden har gått kraftig tilbake de siste årene (Zydelis et al. 2006) og en av flere mulig faktorer er tilstedeværelsen av kongekrabbe som i noen grad beiter på samme organismer som stellerand (Øien & Aarvak 2007).


Aktuelle tiltak: 


· Hindre spredning av rødrev, rotter, mink, pinnsvin mm. til øyer der slike arter ikke forekommer, bl.a. ved systematisk bruk av «roviltsperrer»
 som stopper små rovpattedyr.


· Tiltak for å utrydde fremmede arter i viktige sjøfuglområder.


· Styrket informasjon om konsekvenser av fremmede arter for lokalt dyreliv (sjøfugl) og mulige desimerings- og forebyggende tiltak.


Arealbruk 


Arealene i strand- og kystsonen er under sterkt press. Konflikten mellom sjøfuglenes krav til beskyttelse og gode leveområder og «samfunnets» krav om utnytting av arealer, er økende. I mange områder er sjøfuglenes habitater truet som en følge av skjelloppdrett, havbruk, taretråling, bunntråling, fiskeoppdrett, vindmøller, konstruksjoner (bl.a. veier, moloer og broer) og annen nedbygging. Flere av disse interessene har stor samfunnsøkonomisk betydning og konkurrerer delvis om de samme lokalitetene og miljøkvalitetene som sjøfuglene.  


Konflikter i kystområdene knytter seg først og fremst til knapphet på areal, og gjennom planlegging må det derfor finnes en god balanse mellom bruk og vern. 


Oppdrett av fisk og skjell vil kunne representere et lett tilgjengelig og viktig næringstilskudd for enkelte sjøfuglarter som derved kan tiltrekkes av slike anlegg. Dette kan medføre økt konfliktnivå og utløse krav om skadefelling eller ulovlig felling av slike «konfliktarter». Oppdrettsaktiviteter kan også gi endringer i artsammensetning gjennom at enkelte arter (f.eks. store måker) profiterer på god og stabil næringstilgang. Dette kan forrykke fordelingen mellom arter lokalt.


Et eksempel på slike arealkonflikter er etablering av blåskjellanlegg i områder med mye ærfugl (jf. NINA-rapport 110). Resultatene fra denne undersøkelsen viste at ærfugl kan beite ned anlegg i løpet av kort tid, men samtidig at skjellanlegg ikke tiltrekker seg ærfugl i noen grad. Dette betyr at valg av arealer er viktig for å unngå fremtidige konflikter. 


Konsekvenser av vindmølleparker er studert bl.a. i Danmark. I en studie fra de Baltiske stater (Garthe & Huppop 2004) er det utviklet en sårbarhetsindeks for et antall arter i forhold til vindmøller. Her konkluderes det med størst sårbarhet i kystnære områder og at bruken av slike analyser bør være ett hjelpemiddel ved plassering av vindparker.


Nye veganlegg, moloer og broer kan medføre utilsiktede habitatendringer som rammer sjøfugl. Øya Tautra i Trondheimsfjorden (Norge) ble på 1970-tallet forbundet til fastlandet med en lang steinmolo/bro. Dette medførte at øya som er Ramsarområde og har et svært rikt fugleliv, ble åpnet for nye/fremmede arter (bl.a. rev og grevling Meles meles). Moloen endret imidlertid også strømforholdene slik at viktige beiteområder for ærfugl ble ødelagt. Konsekvensen var at ærfuglbestanden gikk kraftig tilbake. I 2003 ble moloen åpnet med et 350 meter langt bruspenn (kostnad NOK 50 millioner), og ærfuglbestanden er igjen i vekst (Thingstad & Frengen 2005
).


I enkelte områder, og for enkelte arter kan også opphør av beite med påfølgende gjengroing av kulturlandskap, gi habitatendringer som har negativ effekt.


Aktuelle tiltak:


· Sikre at viktige leveområder for sjøfugl (hekking, myting, overvintring) har tilstrekkelig vern mot arealbeslag.


· Bedre styrt lokal (kommunal) planlegging av sjø- og kystområder 
for både å løse de konfliktene som finnes i dag, og for å forebygge framtidige konflikter. 


· Krav om konsekvensanalyser ved arealinngrep i områder som har 
stor betydning for sjøfugl, eller er leveområde for rødlistearter.


· Styrket forskning på konsekvenser av inngrep og spesifikke tiltak 
som forebygger/avbøter konflikter knyttet til slik arealbruk. 


· Restriktiv adgang til skadefelling av naturlig forekommende arter 
som tiltrekkes nye næringsforhold for eksempel gjennom oppdrett 
av fisk og skjell. 


Andre påvirkningsfaktorer – forsøpling, spøkelsesfiske, utkast og avfall fra fiskerier


Avfall i kystsonen påvirker sjøfugl. Sjøfuglebestandene kan påvirkes gjennom økt næringstilgang, mortalitet ved innfiltring i avfall, samt gjennom fysiologiske prosesser knyttet til inntak av avfall. 


Økt næringstilgang fra søppeldynger, fiskeavfall og annet avfall kan gi en populasjonstilvekst for opportunistiske sjøfuglarter. Dette kan i neste omgang endre artssammensetningen i sjøfuglsamfunnene lokalt. 


Utkast av små fisk, bifangst og fiskeavfall kan gi et næringsfortrinn for åtseletende og overflatebeitende arter som kan utnytte denne ressursen. Dette kan gi en kunstig økning i bestandsantall for arter som havhest, havsule, storjo Catharacta skua, fiskemåke Larus canus, sildemåke Larus fuscus, gråmåke Larus argentatus, svartbak og krykkje (Camphuysen et al. 1995, Votier et al. 2004).


For Nordsjøen har det blitt estimert at det i årene før 1995 var et utkast på omkring 570.000 tonn fiskeavfall og bifangst årlig (Camphuysen et al. 1995). I en beregning av mengden av utkast i forhold til næringsbehov for sjøfugl ble det videre estimert at utkastet fra Nordsjøen ville kunne forsørge mellom 2,5–3,5 millioner sjøfugler (Camphuysen et al. 1995). Dette er svært hypotetisk, men gir et inntrykk av påvirkningsgraden av utkast fra fiskeriene.




Havsulekolonien på Gjesvær


Dokumentasjon på omfanget av mortalitet ved innfiltring i avfall er begrenset. Noen sjøfugler (især skarv og havsule Morus bassanus) bruker rester av ulike typer avfall til reirmateriale. Det er dermed en risiko for at både voksne fugler og kyllinger blir viklet inn i materialet og dør. Det må imidlertid anses at dette ikke har negative effekter for sjøfugl på bestandsnivå.


Tapte garn, liner og andre rester fra fiskeriene som ligger igjen i sjøen eller på kysten, kan utgjøre et problem for sjøfugl. Det finnes få systematiske studier av denne type «sekundær» bifangst. Under innsamlinger av døde fugler langs kysten finnes det også ofte alkefugler, havsuler og storskarv som har viklet seg inn i garnrester (Tasker et al. 2000). I slike tilfelle er det vel så sannsynlig at fuglene ble fanget under aktivt fiske og senere skåret løs under rengjøring av fangstredskapene.


Tapte garn i sjøen (spøkelsesfiske) kan også være en trussel mot sjøfuglebestandene. Slike «spøkelsesgarn» fortsetter å fiske i sjøen i opptil 7–8 år (Havets ressurser og miljø 2006). Sjøfugler er i risikosonen for å bli fanget. I Norge gjennomfører Fiskeridirektoratet årlige opprenskningstokt som går over fire uker. Det blir hvert år tatt opp mellom 500 og 1000 garn på disse toktene (S. F. Eggereide pers. medd.). Omfanget av tapte garn på sjøen må derfor antas å være relativ stort. 


Mistede garn som står på grunt vann vil stort sett gro til i løpet av kort tid, og dermed vil risikoen for at sjøfugler blir viklet inn i dem gradvis reduseres. Garn som står på dypt vann vil derimot kunne fiske i mange år. 


Det vites ikke hvor store konsekvenser slike garn kan ha for sjøfuglene. I garnene funnet på Fiskeridirektoratet sine opprenskningstokt er det imidlertid aldri funnet sjøfugl (S. F. Eggereide pers. medd.), noe som indikerer at problemet ikke er betydelig.


Inntak av ikke nedbrytbart avfall har også effekter på sjøfugler. Dokumentasjon av fysiologiske effekter har i høy grad omhandlet inntak av plastikkavfall. Det er vist at inntak av plastikkpartikler blant annet kan redusere fødeopptak, forårsake indre skader og død etter blokkering av tarm (Derraik 2002).  Mengden av avfall som blir spist er direkte korrelert til furasjeringsstrategi og diett (Derraik 2002). Særlig stormfuglene er utsatt for plastikkavfall. Mer enn 80 % av havhest innsamlet i Stillehavet og Nord-Atlanteren hadde plastikk i mage/tarm-system (Mallory et al. 2006). Men også for andre arter er det registrert inntak av plastikk (Azzarello & van Vleet 1987).


Aktuelle tiltak:


· Formidle kunnskap om disse påvirkningsfaktorene som dødelighetsfaktorer for sjøfugl. 


· Stimulere til høyere bevissthet, bedre avfallshåndtering etc.

Kombinasjonseffekter og samlet påvirkning: 


De fleste sjøfuglene er utsatt for en kombinasjon av antropogene faktorer som bidrar til overdødelighet og som virker på bestandsnivå. Tradisjonelt vurderes effektene av enkeltfaktorer på ulike arter, mens fuglene i realiteten er utsatt for en rekke faktorer. Kombinasjonen av ulike faktorer kan skape synergieffekter, og ha større negative konsekvenser enn summen av enkeltfaktorer. Over tid kan dette bidra til betydelige bestandsreduksjoner for mange arter, med lokal utryddelse som et ekstremt resultat. 


Dykkende arter er trolig den gruppen av sjøfugler som er mest sårbar for et stort antall antropogene faktorer. Dette er arter som havdykkender (bl.a. ærfugl og havelle), skarvene og alkefuglene. Ved siden av generell sårbarhet i forhold til klimainduserte miljøendringer og høy sårbarhet og dødelighet for oljesøl, er de utsatt for drukning i fiskeredskaper, de jaktes tildels i stort omfang, de konkurrer med fiskeriene om næring, og er utsatt for predasjon fra introduserte arter. 


For en rekke sjøfuglarter er det grunn til å anta at slike kombinasjonseffekter har bidratt til dagens negative bestandssituasjon. Episodisk dødelighet (knyttet til akutt næringssvikt, bifangst i fiskeredskaper, oljesøl etc) har enkeltvis eller i kombinasjon, bidratt til å redusere bestander/kolonier og derved forsterket negative bestandstrender. Det er også vist at relativt lave konsentrasjoner av miljøgifter har innvirkning på individer som er i dårlig kondisjon som en følge av klimaendring, svekket næringstilgang, oljeskader eller lignende.



Alkekongen er den mest tallrike sjøfuglen i Norden


Det er en stor, men viktig utfordring å styrke kunnskapen om kombinasjonseffekter. Slik kunnskapen må legges til grunn for de forvaltningsprinsippene som skal gjelde i nordiske farvann for å bevare livskraftige sjøfuglbestander. Økt samarbeid på nordisk nivå vil kunne styrke dette kunnskapsgrunnlaget. Det kan bl.a. være relevant å samarbeide om en «nordisk rødliste» mht. prioritering av felles arter/bestander for målrettet bevaring.  




Det er svært viktig å vurdere alle de sentrale dødelighetsfaktorene samlet når man drøfter konsekvenser og risiko for utryddelse. På alle nivåer og i alle ledd som har påvirkning på sjøfuglbestander, må et helhetsperspektivet legges til grunn for tiltak innenfor egen sektor. 


Å løse utfordringene sjøfuglene i Vest-Norden står overfor er en oppgave miljøforvaltningen tar på stort alvor, men ikke kan løse alene. De identifiserte utfordringenes kompleksitet forutsetter at alle sektorer bidrar for å hindre at det samlede presset på sjøfuglbestandene blir for stort.


I Norge har Stortinget vedtatt at det skal lages helhetlige forvaltningsplaner for alle norske havområder (Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak) (St. meld. Nr 12 (2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)). Dette arbeidet er i full gang og anvender denne typen økosystemtilnærming: enkeltfaktorer analyseres gjennom sektorvise konsekvensvurderinger, og settes sammen i form av helhetlige analyser av samlet påvirkning. Sjøfuglene er en sårbar og verdsatt økosystemkomponent og er gitt høy prioritet i arbeidet. Disse forvaltningsplanene skal revideres regelmessig.


Som et ledd i denne prosessen (og for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for kommende planprosesser) har man iverksatt et storskala, vitenskapelig sjøfuglprogram – SEAPOP (www.seapop.no). Når arbeidet med en forvaltningsplan for Nordsjøen kommer i gang for fullt i 2009, vil denne prosessen inkludere internasjonal avklaring og samhandling i større grad enn for planene for Barentshavet og Norskehavet. 


Ekspertgruppen påpeker at mange av de påviste utfordringene og tilhørende tiltak/kunnskapsmangler er av generell, grenseoverskridende karakter. I mange tilfeller er det også felles (trekkende) bestander som berøres. Dette medfører at nordisk samarbeid har stor verdi. Samarbeid bidrar til større bredde i kompetanse og erfaring, i tillegg til å gi økt kostnadseffektivitet.


Aktuelle tiltak:


· Ulike menneskeskapte faktorer som påvirker sjøfuglbestandene negativt, bør reduseres for å hindre at den samlede belastningen 
på sjøfuglbestandene blir for stor. 


· Bidra til at kombinasjonseffekter av negative påvirkningsfaktorer/samlet påvirkning blir analysert og benyttet som forvaltningsprinsipp 
i alle nordiske farvann.

· På basis av denne rapporten bør det foretas nasjonale, tverrsektorielle vurderinger, og utvikles tiltaksplaner, som kan operasjonaliseres nasjonalt eller i samarbeid med andre land.


· Vurdere behovet for «nordisk rødliste» for felles arter/bestander – bl.a. som basis for fellesnordiske bevaringsplaner. 


· Sørge for at aktive sjøfuglfaglige miljøer blir trukket inn i arbeidet med sårbarhets- og risikoanalyser for sjøfugl i Nordsjøen. I tillegg til
 å styrke de faglige vurderingene vil dette kunne bidra til å gi denne forvaltningstilnærmingen bedre fotfeste i andre nordiske land (inkludert De britiske øyer).


· Samarbeidet om sjøfugl på nordisk nivå bør videreutvikles. Nordiske samarbeidsprosjekter vil kunne ha større politisk tyngde f.eks. i skjæringspunkter mot sektorer (bl.a. fiskeri) som man tradisjonelt 
har begrenset erfaring med å samarbeide med. 


· Det bør også skje en fellesnordisk kunnskapsutvikling knyttet til sjøfuglbestandene.

· Det er av avgjørende betydning at de nordiske land deltar aktivt i 
de internasjonale arbeidsgruppene som diskuterer de utfordringene man står overfor i forvaltningen av sjøfugl. Gjennom en slik deltakelse drar man veksler på erfaringer fra parallelt arbeid i andre områder. Slikt samarbeid kan f.eks. være i regi av CAFF (CBird) og ICES (WGSE). 


Kommunikasjonsutfordringen

Selv om sjøfuglene både er karismatiske organismer og gode indikatorer for endringer i sitt livsmiljø, kan det være vanskelig å nå fram i offentligheten med viktig informasjon knyttet til situasjonen for sjøfugl i Norden. Kompliserte årsakssammenhenger ligger bak den negative utviklingen for mange sjøfuglbestander. Dette er sammenhenger det kan være en utfordring å kommunisere klart og tydelig. 


Samtidig er informasjon og kommunikasjon viktige redskap for å oppnå bedre betingelser for sjøfugl. Sjøfuglene er utsatt for en bredt sammensatt påvirkning. Målrettet informasjon vil være et viktig virkemiddel for å bevisstgjøre både befolkningen, sektormyndigheter og næringsinteresser i de enkelte landene om det ansvaret de har for sjøfuglenes velbefinnende. 


Under flere av de beskrevne påvirkningsfaktorene pekes det på informasjons- og kommunikasjonsutfordringer. 


Et nordisk samarbeid om informasjon/kommunikasjon knyttet til sjøfugl vil kunne ha stor verdi. Erfaringene fra workshopen på Færøyene med å trekke inn profesjonell informasjonskompetanse, er gode og bør videreutvikles på nordisk nivå. 


Aktuelle tiltak:


· Etablering av en nordisk webløsning (dokumentutvekslingsløsning) for på en enkelt måte å spre informasjon mellom de ulike lands aktører som jobber med sjøfuglproblematikk. Eksempler på slik informasjon kan være nye data, publikasjoner, informasjon om tiltak og prosesser som berører sjøfugl, regelverk, informasjonstiltak, medieopplslag, utveksling av feltpersonell etc.


· Arrangere nordisk workshop for informasjonsmedarbeidere hos nordiske miljømyndigheter og forskere/forvaltere med kunnskap om sjøfugl. Målet med en slik workshop vil være å utvikle målrettede strategier for formidling av sjøfuglenes status i Norden, aktuelle bevaringstiltak, «suksesshistorier» m.v. I tillegg vil det være viktig å etablere et kontaktnett etatene/instansene imellom.


Tetting av kunnskapshull – anbefalinger om overvåkning og FoU


En gjennomarbeidet plan for nødvendig kunnskapsinnhenting i relasjon til operasjonalisering av forvaltningsplanene for norske havområder og løpende marin forvaltning er utviklet gjennom SEAPOP (http://www.seapop.no). SEAPOP-programmet inkluderer både kartlegging, systematisk overvåking og mer grunnleggende forskning i utvalgte nøkkelområder langs kysten. Dette kan være en modell også for andre land og må uansett betraktes som et viktig bidrag til økt kunnskap om felles bestander og felles havområder.  

I forbindelse med overvåkning av sjøfuglenes tilstand, vil en rekke parametre som belyser endringer være relevante for innsamling. En optimalisert overvåkning bør inkludere mange parametre, både kolonibaserte parametre samt andre relevante miljøparametre. Dette er av stor betydning for å kunne beskrive endringer på økosystemnivå. 




Lunde - Grimsey, Island 1982


I workshopen ble det konkludert med at følgende parameterliste bør inngå i landenes overvåkingsopplegg, i tillegg til overvåking av bestandsstørrelse som basis for forståelsen av påvirkningsfaktorer og effekter av bevaringstiltak: 

		1. prioritet

		2. prioritet



		Antall hekkepar

		Atferd



		Næringsvalg og tilgjengelighet til næring

		Overlevelsesrater (voksne fugler)



		Reproduksjon

		Fenologi



		

		Endringer i artssammensetning og utbredelse



		

		Miljøgifter





Listen over overvåkningsparametre er utarbeidet ut fra en kost-nytte vurdering, hvor parametre listet som prioritet 1 kan detektere endringer i sjøfuglenes tilstand (eksempelvis endringer i hekkebestanden), mens disse parametrene ikke er tilstrekkelige for å forklare årsaker til eventuell tilbakegang.


Innenfor parameterlisten (1. prioritet) vil en langtidseffekt kunne spores gjennom utviklingen i antallet hekkefugler, mens næringsvalg, atferd og reproduksjonsparametre vil kunne gi et bilde av livsbetingelsene i inneværende år (figur 4).


For en rekke sjøfuglarter er det videre viktig med kunnskap om fuglenes antall og fordeling i overvintringsområdene. Dette temaet ble i liten grad belyst i workshopen på Færøyene og bør sammen med fokus på trekkveier og myteområder fokuseres i en egen nordisk workshop. 



Figur 4: Oversikt over forskjellige overvåkningsparametres mulighet til å fange opp endringer i forhold til tidsforløp (inndelt i hekkesesong (breeding season), år (year) og i årtier (decade)). Hvor diett (food), næringstilgang (availability), ungekvalitet (quality) samt atferd og kondisjon hos voksne fugler (adult behaviour, adult condition) er parametre som beskriver status for den inneværende hekkesesong, er reproduksjon (reproduction) en parameter som kan detektere endringer over en kort årrekke. Parametre som voksen-overlevelse (adult survival) og antallet av hekkefugler (breeding population) vil  kunne beskrive endringer over årtier.      


Outline of the various monitoring parameters possibility to detect changes/trends over time. Food, availability, chick quality and adult behaviour and condition describe the status/ condition within the breeding season. Reproduction may detect trends over a few years. Adult survival and breeding population reflect trends on a decade scale.


Utover dette pekes det i kapittel 1 og 2 på følgende spesifikke kunnskapsbehov: 


· Hekkebestandene av krykkje i hele det vestnordiske området er i kraftig tilbakegang. For mange land er tilbakegangen over 50 % i løpet av de siste 10–20 årene, og situasjonen ansees å være meget alvorlig for denne arten. Det anbefales sterkt å undersøke nærmere årsakene til disse tilbakegangene, som sannsynligvis skyldes bredskala forandringer i de marine økosystemene, og som kan være relatert til klimaendringer.


· Kan sjøfuglenes hekkesuksess (og andre parametre) i Island og på Færøyene relateres til miljøfaktorer som næring og klima? Kunnskapen på dette feltet kommer fra undersøkelser i Skottland og Norge, selv om der også finnes relevante dataserier om sjøfugl fra Island og Færøyene. En sammenlignende analyse av disse data vil bidra til økt forståelse av det geografiske omfanget av sjøfuglenes problemer, og vil også kunne bidra til en større analyse av om økosystemets reaksjon på klimaendringer viser tidsmessige forsinkelser (se nedenfor).


· Er det et klart geografisk mønster mht når endringer i økosystemene registreres i forskjellige områder? Hvis svekkelsen av den subpolare gyre er den viktigste årsak til de observerte endringer i økosystemet er det sannsynlig at det opptrer forsinkelser i systemet, slik at endringene skjedde tidligere i områder nært gyren (f.eks. Færøyene) enn lengre nord. Dette kan med fordel undersøkes ved en omfattende meta-analyse av data om sjøfugl, fisk og plankton fra alle deler av Vest-Norden i samarbeid mellom mellom oseanografer, marinbiologer og sjøfugløkologer.


· Hvordan er bestandsstruktur og næringsbiologi for tobis i det vestnordiske området? Til tross for at tobis har en helt sentral plassering i det marine økosystemet og er meget viktige næringsemner for mange kommersielt viktige fiskearter, er tobisens basale biologi dårlig studert, spesielt utenfor Nordsjøen. Der er behov for detaljerte undersøkelser fra alle deler av regionen.


· Hvordan har endringer i klima, spesielt svekkelsen av den subpolare gyre, påvirket planktonsamfunnene i Nordøstatlanteren, herunder spesielt Calanus finmarchicus? Det er avgjørende viktig for forståelsen av økosystemendringene i regionen å forstå hva som har forårsaket de tilsynelatende endringene i utbredelse og mengde av denne sentrale dyreplanktonarten, og hvorfor nedgangen ikke har blitt kompensert av andre og mer varmetålende arter. Dette vil kreve både analyser av eksisterende data av planktonprøver fra hele regionen, og detaljerte studier av økologien til  C. finmarchicus.


· Har bestandseksplosjonen av stor havnål påvirket sjøfuglene direkte eller indirekte? Den enorme økningen i utbredelse og mengde av denne arten er godt belyst, også fordi den er helt uegnet som føde for fiskespisende sjøfugl. Imidlertid vet man ikke hvordan den har påvirket økosystemet. Spesielt er dietten til stor havnål dårlig kjent og det er derfor ikke klart om den konkurrerer med f.eks. tobis om samme næring og derfor eventuelt kan være en medvirkende årsak til nedgangen i bestanden av andre fiskearter.


For kunnskapsbehov knyttet til de ulike påvirkningsfaktorene vises det til kapittel 3. 
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Øst-Svalbard.

Executive summary


The Nordic workshop on the Faeroe Islands between 26th and 29th September 2007 was arranged following several discussions between the Nordic ministers of the environment regarding the worrying situation for seabirds in the western part of the Nordic area
. Experts and interested parties from all the relevant countries were present at the workshop. Three main topics were discussed during the workshop, namely status, pressures and impacts, and challenges / conservation measures.


Population status

Extensive problems for breeding seabirds have been recorded during the past four years (2004–2007), both in the North Sea as well as in the southern part of the Norwegian Sea. This has been particularly apparent in poor breeding success of fish-eating seabird species. Several links in the food chain for seabirds in the Nordic waters appear to have been eliminated. This has resulted in a lack of food, which in turn has led to many birds either not even attempting to breed or else to have given up early in the breeding season. Numbers of breeding seabirds have been dramatically reduced, and in many areas production of young has collapsed.

Annual variations in breeding success are normal for seabirds. The changes which are now being observed are, however, of such a nature as to give rise to concern.


Pelagic seabird species which mainly feed offshore have experienced great problems. Northern Fulmar Fulmarus glacialis, Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla, Arctic Tern Sterna paradisaea, Common Guillemot Uria aalge and Atlantic Puffin Fratercula arctica experience problems in a vast area stretching from Iceland in the west, via the Faeroes and Scotland to Norway in  the east. Breeding at many sites has failed completely.


A worrying number of populations have obviously declined over a period of several years, with huge declines in colony size. As an example, in Norway the Common Guillemot has had a long-term negative population development over the past 50–60 years. Several colonies are now almost extinct. Breeding populations of Black-legged Kittiwake have significantly declined in the western part of the Nordic region. The decline has been over 50% in many countries during the past 10–20 years. The situation for this species is considered to be very serious.


The development is not so clear-cut for more coastal seabird species, and some populations are in fact increasing.


Causes behind population changes


Population development amongst seabirds is monitored on an annual basis in many part of the western Nordic area although good series of data regarding reproduction, survival and diet are often lacking. Therefore, it is difficult to identify reasons for changes in numbers with any good degree of certainty. 


As the problems have arisen around the same time, then it is most likely that there is a common reason for these in a large part of the western Nordic area. The extent and nature of this phenomenon indicate that the problems are related to deterioration in available food during the breeding season. This theory is supported by results of long-term studies from some sites, in particular from Scotland, which show in detail the mechanisms between food resources and how these affect breeding success and population development. 


The panel of experts chose to set up a hypothesis which can help to explain some of the most acute problems for seabirds in the western part of the Nordic area. The primary aim of this is to provide a tool to uncover the obvious effects of large, climate-induced changes in ecosystems that are taking place in the North Atlantic.


The hypothesis links development in seabird populations with important knowledge of other biological components and the oceanographic conditions that seem to control factors in ecosystems in these waters.


According to the hypothesis, climate-influenced changes in the sea are the main reason for the negative population trend in many populations of seabirds.


These changes have influenced several key species in the marine ecosystem. An important factor is that the copepod Calanus finmarchicus now occurs much further north than it did a few years ago, and that this species is now almost absent in the southern part of the western Nordic area. This in turn has affected fat-rich shoaling species of sandeel Ammodytes spp., which are particularly important in the diet of several fish-eating species of birds, and which have experienced problems in recent years, partly due to over-fishing. A reduction in sandeels means a reduction in food available to seabirds.


The development of seabird populations is the result of a combination of impact factors that the birds are subjected to. The influences are many and complex. Even though the main challenge appears to be lack of good quality food during the period in their annual cycle where nutritional needs are most critical, this does not explain the whole picture. Other influencing factors including bycatch of birds in fishing gear, oil pollution, loss of areas through human pressure, human disturbance, waste problems and introduced predators are also important factors, in particular at a local level. 


As the climate scenario is uncertain, then the sum of challenges to seabird populations is also difficult to forecast. In this situation there is a need for systematic monitoring and to improve knowledge, and even more than before it is important to gain control over the other factors that negatively affect seabirds.

Challenges and conservation measures


The following is a short summary of the panel of experts' conclusions relating to key factors that influence seabirds in a negative way. The way the different factors influence seabird populations, and which solutions the expert panel consider to be most important to reverse the trend, are pointed out.


Facts regarding the different impact factors are further described in chapters 1 and 3 in the report. Various mitigating actions are described in chapter 3.  


· Climatic changes
Climatic changes represent a large and very complex challenge with potentially large-scale direct, as well as indirect, consequences for seabirds. The greatest challenge will probably involve changes in 
food availability (access to prey items).

In such a situation it is very important that other human-influenced factors do not lead to a further strain on seabird populations. In the end it is the sum of the negative factors that affects population development. By reducing pressure from other sources, the effects of climatic change can be reduced to some degree. 

Recommendations from the panel of experts: All sectors of society must regularly evaluate their own role and the effects on the marine ecosystem, and use the “precautionary principle” attitude to avoid activities within their own sector that magnify the climatic effects 
on seabird populations.

· Over-harvest of food organisms
The ecological consequences of climatic changes in the marine ecosystem also give changes in the terms applied to the fishing industry. Seabirds compete with the fisheries for various marine organisms, including fish such as sandeels Ammodytes spp., Capelin Mallotus villosus, Norway Pout Trisopterus esmarki, European Sprat Sprattus sprattus and Atlantic Herring Clupea harengus. When a decline in food availability is considered to be a decisive factor to the problems of many seabird populations in the western Nordic area, competition from commercial fishing becomes even more influential.

ICES base their recommendations upon sustainability principles and present annual proposals for fishing quotas based upon updated information. This provides a good platform on which to base an ecological management of fisheries which also takes into consideration other aspects of the ecosystem.

Recommendations from the panel of experts: It is vitally important that both national as well as international management of comercially important fish stocks takes into account the dietary needs of seabirds, and not contribute to increased pressure on seabird populations. “Own fish quotas” for seabirds, or regulations specially designed to manage fisheries in time and space, may be necessary measures. Also in the case of development of new activities, such as related to commercial fishing of species at lower trophic levels (krill, copepods etc.) there is a need to include responsible safety margins which prevent damage to ecosystems. Active following up and compliance to environmental certification for commercial fisheries ought to be a goal for fisheries in Nordic waters.  

· Oil pollution
Oilspills on the water surface can cause extensive mortality in seabirds. Oilspills may result from large accidents (e.g. during production and transport of oil) or from chronic spills from illegal spillage and emptying of tanks etc. Common Eider Somateria mollissima, Razorbill Alca torda and Common Guillemot are the species most often affected by external oil contamination.

Acute situations / accidents are automatically notified and are often well documented, whereas both small-scale and chronic oil spillages, including illegal spillages, are often less well known and receive little attention from the public and the media. Despite this, chronic oil spillage is believed to cause much higher mortality in seabirds than the big disasters and there is evidence from the coast of Newfoundland and the Baltic Sea of very high mortality resulting from chronic oil pollution (mainly illegal dumping from ships).


Recommendations from the panel of experts: It is important to increase focus on oil emergency plans and seabirds in connection with both shipping and prospecting for and production of oil. Both prospecting and transport activities ought to be restricted in sensitive areas, and during specific periods when seabirds are more vulnerable. Higher fines for illegal dumping of oil might have a preventative effect. Arrangements for receiving waste oil in harbour areas, out to be improved. Such solutions need to be coordinated across national boundaries. Solutions for rehabilitation of oiled seabirds are also a topic suitable for cooperation between the Nordic countries.



· Environmental pollutants
Environmental pollutants is a term used to describe a number of products / components that are environmentally damaging. Environmental pollutants may be transported over long distances via wind or ocean currents, or they can have more local origins such as from run-off from land. Environmental pollutants can be slow to biodegrade and accumulate in organisms and food chains.

For many years there has been focus upon measurements of levels of pollutants, and limited research into the biological effects of environmental pollutants. The complexities related to, amongst others, exposure and the combined effects of environmental pollutants make this a complicated issue to address.

Through programmes such as AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), focus has been directed towards environmental pollutants in the northern latitudes, and the effects of pollutants upon seabirds (e.g. Glaucous Gull Larus hyperboreus and Ivory Gull Pagophila eburnea). This includes studies which show the link between various damaging effects and body condition, a moment which may have great influence during periods with poor food availability and the resultant poorer condition in seabirds.

Recommendations from the panel of experts: Phasing out of usage of environmental pollutants, and measures to reduce emissions need to be implemented. It is also important to further develop basic knowledge of the effects of environmental pollutants (both singly and combinations), and the relationships to other stress factors on individuals and on ecosystems. Both these topics require extensive international cooperation. 



· Seabird harvest
Hunting and capture of seabirds, or harvesting of eggs, takes place in all the western Nordic countries. In parts of the area there are only limited hunting/harvesting statistics available. Therefore it is difficult to say with certainty to what extent hunting and harvesting influence the dynamics of our populations of marine birds. However, studies indicate that hunting or harvesting near to breeding colonies may be one of the main causes decimating some populations e.g. Brünnich’s Guillemot Uria lomvia in western Greenland.

Recommendations from the panel of experts: Hunting / harvesting is a factor that is relatively easy to control. When seabird populations experience problems in adapting to sudden changes (e.g. climatic changes), it is important that this is taken into consideration also in management of hunting / harvesting. Any tightening of regulations will require both increased control (inspection) and informative measures to ensure an understanding, in particular where hunting / harvesting is a cultural tradition.

Seabird populations are international resources that occur over large area. “Seabird resources” that are harvested in one region may well originate from breeding areas in another region. Therefore it is important to ensure good, as well as internationally coordinated hunting statistics which identify the effects of hunting / harvesting on seabird populations, and to ensure that there is bilateral / international coordination of measures where necessary.


· Bycatch of seabirds in fishing gear
The extent of and consequences of bycatch (drowning) of seabirds in fishing gear has been fragmentally documented. Nevertheless, in some fisheries such bycatch may poses a considerable problem for some species and in some areas. Bycatch of birds in fishing gear has also ethical perspectives and is normally undesirable.

Recommendations from the panel of experts: The fishing industry ought to develop and utilise effective preventative measures to reduce the level of bycatch to a minimum. In order to better document the problem e.g. the amount, geographical distribution, type of equipment etc. programmes should be implemented which lead to filing in gaps in knowledge of the problem, as well as measures in the form of regulations and technical solutions to prevent the undesirable bycatch of birds.


· Traffic / disturbance
Human disturbance is a problem for seabirds/seabird colonies in many places. It is generally understood that gulls and terns are more susceptible, as their colonies or often on low and easily accessible skerries or in shore areas visited by people. Disturbance in such areas can lead to breeding birds deserting their nests for a period, which may lead to increased predation from birds/mammals, cooling/overheating of eggs/young etc. Organised tours are often arranged to seabird colonies of European Shag Phalacrocorax aristotelis, Black-legged Kittiwake and auks with potential and genuine effects.

Recommendations from the panel of experts: The drafting of national and/or joint Nordic plans for sustainable tourism at bird sites (guidelines, wise-use/educating, certifying of guides etc.) as well as information directed towards the general public and tour operators will be important measures in order to reduce disturbance effects.

General traffic in coastal area including fast-moving boats is an increasing problem for seabirds during vulnerable phases such as during breeding and moulting. This problem requires both informative measures and control measures.

In line with climatic changes, both timing and length of breeding season may alter. This is to some extent already documented, such as along the Skagerrak coast. In protected areas with narrow/static regulations on access related to breeding seabirds, such phenological changes (adjustments) may lead to the protective status being lost due to “legal” access in vulnerable periods negatively affecting reproduction in birds. The development of dynamic protection laws/regulations related to a changing climate can help to avert such a challenge.


· Introduced species
“New” predators are a major challenge at a number of seabird sites. There is an increasing problem that resident predators such as Red Fox Vulpes vulpes, Pine Marten Martes martes and Stoat Mustela erminea enter new areas, for example when islands become connected to the mainland via bridges and tunnels.

Mink Mustela vison is a major problem in many parts of the Nordic countries. Among others, technical installations have contributed to the species becoming spread to many islands where seabirds previously were not subject to such predators. On the Faeroe Islands, rats have wiped out European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus on several islands, and in the Hebrides it has been documented that introduced Hedgehogs Erinaceus europaeus eat a great many birds’ eggs (up to 60% predation). Locally, dogs and cats may also inflict considerable damage.

Recommendations from the panel of experts: It is important to prevent the spread of introduced predators to seabird colonies. Where such spreading occurs, measures to eliminate predators ought to be implemented.


· Areal use
Shore and coastal zones are under heavy pressure. The conflict between seabirds needs for safe and good habitats and society’s wish 
to exploit areas is increasing. This applies to, for example, building 
of holiday accommodation, aquaculture, seaweed harvesting, bottom trawling, wind power and other building projects in important bird habitats.

Conflicts in coastal areas are due mainly to a shortage of available area, and through planning a good balance between usage and protection is required. In some areas, and for some species, cessation 
of grazing and the resultant overgrowing of cultural landscapes can result in habitat changes of negative effect.

Recommendations from the panel of experts: Important habitats for seabirds must have appropriate protection against areal development. Thorough risk assessments / environmental impact assessments for management of coastal areas are important to identify, and to reduce, the level of conflict. Better directed local/regional planning of sea and coastal areas to solve existing, and prevent future, conflicts are also of great importance. There is a need for improved knowledge on the consequences of such area encroachment on seabird populations.

· Other influencing factors
Waste in marine areas influence seabirds. The influences can be illustrated by, for example, an increased availability of food from garbage/fish waste, something which can alter the species composition 
in local seabird communities. Seabirds can also die due to intake of waste, or experience problems due to intake of waste (e.g. from plastic particles in the digestive system).

Casting of small fish, bycatch and fish waste can provide a nutritional advantage for scavengers and surface-feeders that can exploit such resources. Before 1995, it was estimated that around 570,000 tonnes of fish waste and bycatch products was dumped into the North Sea on an annual basis.

Lost nets, lines and other fishing tackle can be a threat to seabirds. There are few systematic studies of this type of “secondary” bycatch. The same applies to catches in nets lost at sea (“ghost fishing”). Such nets may continue to catch fish for up to 7–8 years, and pose therefore a threat to seabird.

Recommendations from the panel of experts: Thoughtless actions can have negative effects on seabirds, and the consequences are not always apparent. It is therefore very important to disseminate knowledge about these factors to the relevant sectors and to the public at large. This would heightens awareness, help improve solving of problems and so on, and thus reduce the negative consequences at both individual and population level.

· Combined effects and cumulative impacts
Seabirds in western Nordic waters are subjected to a combination 
of many different influencing factors within their distribution range (including migration and wintering areas outside western Nordic waters), where many of these are directly or indirectly caused by humans. At a population level the total, cumulative impact lead to 
a stronger negative pressure than the sum of individual impacts, and over time this can lead to considerable population reductions for many species, with at worst local extinctions. Diving seabirds are probably the group most at risk from such factors.

It is a major and important challenge to secure good knowledge on the combined effects. Such knowledge must be the basis for the management principles within Nordic waters. Increased cooperation at a Nordic level will improve available knowledge. This cooperation could lead to, amongst others, the production of a “Nordic Red List” based upon joint analyses of the relationship between the various causes and priorities for species/populations.

Solving the challenges facing seabirds in western parts of the Nordic region is a task that nature management authorities take very seriously, but cannot cover alone. The complexity of the challenges identified requires that many sectors contribute to prevent the total pressure on seabird populations becoming too great.

The Norwegian model for sea management (St. meld. Nr 12 
(2001–2002) Rent og rikt hav, Innst. S. nr. 161 (2002–2003)) 
is based upon a comprehensive approach that i.a. analyses and attends to the needs of seabirds in relation to all influencing 
elements and relevant sectors of society.

As part of this ecosystem-based management regime, monitoring and improved knowledge are given priority and an attempt to address this is through the SEAPOP programme (www.seapop.no). This is a good concept, and with further development in other western Nordic areas (and additional areas used by migratory species) this represents an important scientific basis to safeguard seabirds in the western Nordic countries.

The panel of experts point out that the challenges identified and subsequent measures/knowledge gaps are of a general nature. In many cases joint (migratory) populations are affected. This means that Nordic cooperation is of tremendous importance. Cooperation results in improved competence and experience, in addition to being more cost-effective.

Recommendations from the panel of experts: Different man-made factors that have a negative effect on seabird populations ought to 
be reduced to prevent the cumulative load on seabird populations becoming too great. 

On the basis of this report national and cross-sectorial considerations should be made, and action plans be developed which can be operative nationally or in collaboration with other countries.

Cooperation on seabirds at a Nordic level is of great value, and ought to be developed further. Cooperation should take place across national boundaries, and also between different sectors. There ought to be a joint Nordic development of knowledge relating to seabird populations, influencing factors and mitigation measures to maintain viable populations.

It is of decisive importance that the Nordic countries actively participate in international working groups that discuss the challenges faced in managing seabirds. Through such participation it is possible to exchange experiences from parallel work in other areas and create more robust analyses and protective measures. Such cooperation can be through e.g. CAFF (CBird) and ICES (WGSE).

For a number if species it is vitally important to have information on numbers and distribution in wintering areas. This theme was barely addressed during the workshop on the Faeroes, and together with migration routes and moulting areas, ought to be the focus of a separate Nordic workshop.


· Communication challenges
Under several of the influencing factors described, challenges regarding information and communication are highlighted. Spread of information on the complex challenges that seabirds in the western Nordic area are facing is an important issue. Available knowledge (on trends, dynamics, and relation of causes) need to be communicated in many directions and situations (both nationally and internationally), and it is important that also this element is based on professional assessments.

Recommendations from the panel of experts: A joint Nordic web-based platform for exchange of information between various parties working with seabirds ought to be established. A Nordic workshop to improve competence around information exchange/communication regarding seabirds ought to be arranged.
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IV. Program for Nordisk workshop 


«Vest-nordiske sjøfugler i et presset havmiljø»
Nordisk workshop, Tórshavn, Færøyene, 26–29. september 2007


Onsdag 26. september


		Velkomst og bakgrunn



		09:00–09:10

		Morten Ekker

		Velkommen



		09:10–09:25

		Hans Skotte Møller

		Bakgrunn for en nordisk workshop om sjøfugl



		09:30–10:00

		Ævar Petersen

		Current & potential threats to seabirds in W Nordic waters, the CAFF perspective (CBird-matrisen til Techn. Rep. om «Status and trends"?)



		10:00–10:15

		Kaffe

		



		Dagens kunnskap om tilstand og utvikling; nasjonale rapporter
(status, trender, «special issues» og organisering)



		10:15–10:25

		Carsten Egevang

		Grønland



		10:30–10:40

		Ævar Petersen

		Island



		10:45–10:55

		Bergur Olsen

		Færøerne



		11:00–11:10

		Anders Mosbech/


Ib Krag Petersen

		Danmark



		11:15–11:25

		Martina  Kadin

		Sverige



		11:30–11:40

		Svein-Håkon Lorentsen

		Norge



		11:45–12:45

		Lunsj

		



		Klima, trofiske prosesser og fiskeripåvirkninger



		12:45–13:15

		Bogi Hansen

		Hav og klima i Nordøstatlanteren i de kommende 100 år



		13:20–13:40

		Eilif Gaar

		Planktonvariationer på Færøshelfen



		13:45–14:05

		Hjalmar Hátun

		Klima/plankton-interaksjoner i Nordøst-Atlanteren



		14:10–14:30

		Jakup Reinert

		30 års yngletrålresultater fra færøyske farvande



		14:35–15:15

		Leif Nøttestad

		Dynamikk for marine fisk i vestnordiske farvann



		15:20–16:00

		Morten Frederiksen

		Sjøfuglenes dynamikk i vestnordiske farvann



		16:05–16:30

		Kaffe

		



		Andre trusselfaktorer



		16:30–16:50

		Anders Mosbech

		Olie og gas i et ACOGA-perspektiv



		16:55–17:05

		Carsten Egevang

		Jakt og fangst i Grønland



		17:10–17:20

		Bergur Olsen

		Jakt og fangst på Færøerne



		

		

		



		Innledninger til gruppearbeid



		17:25–18:00

		Morten Ekker/Alle

		Organisering av workshopen; for best mulig tverrsektoriell samordning på vestnordisk nivå



		18:00

		

		Programslutt dag 1



		19:00–

		Fellesmiddag

		Hotell Föroyar





Torsdag 27. september


		09:00–09:20

		Maria Dam

		Miljøgifter i sjøfugl



		09:25–09:45

		Tycho Anker-Nilssen

		Den norske modellen: SEAPOP



		09:50–10:05

		Tore Høyland

		Formidling og kommunikasjon



		10:10–10:30

		Kaffe

		



		10:30–12:30

		Gruppearbeid

		Hovedutfordring for gruppene er å identifisere årsaker til bestandsendringer, mulige forvaltningstiltak (herunder verktøy) viktige kunnskapshull (og hvordan de bør fylles!) Forslag til gruppeinndeling
Syntese av dagens kunnskap om sjøfuglenes tilstand og utvikling i Vest-Norden (er dagens overvåking adekvat?)
Trofiske prosesser; klima og fiskerier
Olje og miljøgifter
Jakt og fangst
Andre påvirkningsfaktorer (bifangst, discards/offal, arealkonflikter, forstyrrelser, predasjon/konkurranse med naturlige/introduserte arter, m.v.)



		12:30–13:30

		Lunsj

		



		13:30–15:00

		Gruppearbeid forts.

		



		15:00–15:30

		Kaffe


		



		15:30–16:00

		Alle

		Forberedelse til ekskursjon



		16:20

		Alle

		Båtavgang! – Avreise for ekskursjon til Nólsoy 



		18:00–19:00

		Middag

		Nólsoy



		22:20

		

		Båtavgang! – Retur til Tórshavn





Fredag 28. september


		09:15–10:15

		Alle

		Gruppe A: Presentasjon og plenumsdiskusjon



		10:15–10:30

		Kaffe

		



		10:30–11:30

		Alle

		Gruppe B: Presentasjon og plenumsdiskusjon



		11:30–12:30

		Alle

		Gruppe C: Presentasjon og plenumsdiskusjon



		12:30–13:30

		Lunsj

		



		13:30–14:30

		Alle

		Gruppe D: Presentasjon og plenumsdiskusjon



		14:30–15:30

		Alle

		Gruppe E: Presentasjon og plenumsdiskusjon



		15:30–16:00

		Kaffe

		



		16:00–18:00

		Alle

		Oppsummerende diskusjon: Erfaringer og videre oppfølging av workshopens anbefalinger



		18:00

		

		Programslutt dag 3



		20:00

		Middag

		





Lørdag 29. september


		09:00–10:30

		Alle

		Fullføring av rapportering i gruppene



		10:30–10:45

		Kaffe

		



		10:45–12:30

		Alle

		Fullføring av rapportering i gruppene



		12:30–13:30

		Lunsj

		



		13:30–15:00

		Alle

		





V. Deltakerliste for Nordisk workshop 


		Navn

		Nasjonalitet

		Institusjon

		Adr



		Carsten Egevang

		Grønland

		Grønlands Naturinstitutt

		Egevang@natur.gl 



		Aili Lage Labansen

		Grønland

		Grønlands Naturinstitutt

		aili@natur.gl 



		Kate Skjærbæk Rasmussen, 

		Grønland

		Grønlands Hjemmestyres Direktorat for Natur og Miljø 

		kasr@gh.gl 



		Ævar Petersen

		Island

		Naturhistorisk institutt

		aevar@ni.is 



		Freydis Vigfusdottir

		Island

		Naturhistorisk institutt

		Freydis@ni.is 



		Bergur Olsen

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		berguro@frs.fo



		Bogi Hansen

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		bogihan@frs.fo 



		Eilif Gaard

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		Eilifg@frs.fo



		Jakup Reinert

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		jakupr@frs.fo



		Hjalmar Hàtun

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		hjalmarh@frs.fo



		Kirstin Eliasen

		Færøyene

		Færøyenes Fiskerilaboratorium

		kirstine@setur.fo 



		Maria Dam

		Færøyene

		Umhvørvisstovan

		MariaD@us.fo 



		Dorete Bloch

		Færøyene

		Umhvørvisstovan

		doreteb@ngs.fo



		Bjarni Mikkelsen

		Færøyene

		Umhvørvisstovan

		bjarnim@ngs.fo 



		Jens-Kjeld Jensen

		Færøyene

		Umhvørvisstovan

		jkjensen@post.olivant.fo 



		Arne Nørrevang

		Færøyene

		

		



		Morten Frederiksen

		DK/Grønland

		Danmarks miljøundersøkelser

		mfr@dmu.dk 



		Anders Mosbech

		DK/Grønland

		Danmarks miljøundersøkelser

		amo@dmu.dk 



		Flemming Merkel

		DK/Grønland

		Danmarks miljøundersøkelser

		fme@dmu.dk  



		Ib Krag Petersen

		Danmark

		Universitet i Århus/DMU

		ikp@dmu.dk 



		Martina Kadin

		Sverige

		Universitet i Stockholm

		Martina_kadin@hotmail.com 



		Svein-Håkon
Lorentsen

		Norge

		Norsk inst for naturforskning

		svein.h.lorentsen@nina.no 



		Tycho Anker-Nilsen

		Norge

		Norsk inst for naturforskning

		tycho@nina.no 



		Leif Nøttestad

		Norge

		Havforskningsinstituttet

		leif.noettestad@imr.no 



		Tore Høyland

		Norge

		Direktoratet for naturforvaltning

		tore.hoyland@dirnat.no 



		Ove Bakken

		Norge

		Miljøverndepartementet 

		ove.bakken@md.dep.no 



		Stein Byrkjeland

		Norge

		Fylkesmannen i Hordaland

		stein.byrkjeland@fmho.no 



		Morten Ekker

		Norge

		Direktoratet for naturforvaltning

		morten.ekker@dirnat.no 



		Anna Maria Fossaa

		Færøyene

		NMR-Natur, Friluftsliv, Kulturmiljø (NFK)

		anmarfos@ngs.fo 



		Hans Skotte Møller

		DK

		NMR-Natur, Friluftsliv, Kulturmiljø (NFK)

		HSM@sns.dk 





VI. Pressemelding fra workshopen 


Pressemelding


08.10.2007


Bekymringsfull utvikling for sjøfugl i Vest-Norden


Klimastyrte endringer i havet har nærmest slått ut flere ledd i næringskjeden til sjøfugl i nordiske farvann. De få fuglene som møter opp på hekkeplassene sliter med å finne nok mat, og få unger lever opp. De omfattende og komplekse endringene som nå skjer i havet, gjør at det er viktigere enn noen gang å kontrollere de andre faktorene som påvirker sjøfugl negativt, som for eksempel fiskerier, oljeforurensning, miljøgifter og jakt. Det er rådet fra en ekspertgruppe som for en drøy uke siden var samlet på Færøyene.


Ekspertgruppen har diskutert situasjonen for sjøfuglene i Nordøst-Atlanteren, og er spesielt bekymret over utviklingen som har vært registrert i den sørlige delen av dette havområdet fra Island til Nordsjøen. 


Arter som havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde er under sterkt press i et stort område som strekker seg fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til Norge i øst. Gjennom de fire siste hekkesesongene har matmangelen ført til kollaps i ungeproduksjonen. Over tid kan dette bety alvorlig nedgang i bestandene.


Ekspertgruppen mener utviklingen i stor grad er et resultat av naturlige klimavariasjoner, men viser til at også menneskeskapte klimaendringer kan spille inn.


Endringene har rammet flere arter som er svært viktige i det marine økosystemet. For eksempel opptrer nå det planktoniske krepsdyret raudåte (Calanus finmarchicus) lengre nord enn det gjorde for få år siden. I sørlige deler av det vestnordiske området er denne arten nærmest helt borte. Dette har blant annet rammet tobis (sil) som er viktig næring for flere fiskespisende sjøfuglarter. Når tilgangen på tobis reduseres, skaper det matmangel for fuglene.


Å endre de klimatiske forholdene er svært vanskelig. Samtidig knytter det seg stor usikkerhet til hvilke ytterligere konsekvenser de ventede klimaendringene vil få i årene som kommer. Ekspertgruppen mener derfor at behovet er større enn noen gang for å få kontroll over de andre faktorene som påvirker sjøfuglene negativt. De understreker at dette er en oppgave miljøforvaltningen ikke kan løse alene. Her må mange sektorer bidra for å hindre at det samlede presset på sjøfugl blir for stort. 


I sin rapport som kommer senere i høst, skal gruppen foreslå konkrete tiltak. For eksempel vil de vurdere behovet for strengere reguleringer i forvaltningen av arter som direkte eller indirekte er viktige for sjøfugl. Andre tiltak kan være strengere regulering av jakt på sjøfugl, sterkere innsats for å hindre utslipp av spillolje fra skip og tiltak som kan redusere sannsynligheten for at fugler blir fanget og drukner i fiskeredskaper. Rapporten vil også diskutere andre viktige påvirkningsfaktorer og tiltak.


Ekspertgruppen som var samlet på Færøyene bestod av sjøfuglforskere, havforskere og eksperter innen andre fagfelt. Fagfolk fra Færøyene, Island, Grønland, Danmark, Sverige og Norge deltok. Målet var å gjøre opp status for sjøfuglene i Vest-Norden, peke på årsakene til den negative utviklingen for flere arter, samt foreslå tiltak. 


Direktoratet for naturforvaltning sto for arrangementet på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, blant annet som et svar på en utfordring fra de nordiske naturvernorganisasjonene.  


Ekspertgruppens rapport vil bli oversendt til Nordisk Ministerråd, de nordiske lands myndigheter og en rekke andre aktører. 

Kontaktpersoner i ekspertgruppen:


Island: 


· Ævar Petersen, Icelandic Institute og Natural History
tlf. + 354 590 0500, e-post: aevar@ni.is 


Grønland: 


· Carsten Egevang, Grønlands Naturinstitut
tlf. + 299 36 12 41, e-post: egevang@natur.gl 


· Anders Mosbech, Danmarks Miljøundersøgelser
tlf. + 45 46 30 19 34, e-post: amo@dmu.dk 


Danmark: 


· Ib K. Petersen, National Environmentalt Research Institute
tlf. + 45 8920 1518, e-post: ikp@dmu.dk 


Færøyene: 


· Bergur Olsen, Faeroese Fiskerhies Laboratory
tlf. + 298 35 23 27, e-post: Berguro@frs.fo 


Norge: 


· Morten Ekker, Direktoratet for naturforvaltning
tlf. +47 73 58 07 30, e-post: morten.ekker@dirnat.no 


· Tycho Anker-Nilsen, Norsk institutt for naturforskning
tlf. +47 73 80 14 43, e-post: tycho@nina.no 

Sverige: 


· Martina Kadin, «Projekt Havsfåglar i Östersjön"/Baltic Seabird
tlf. +46 73 99 34 305, e-post: martina_kadin@hotmail.com

Andre:


· Morten Frederiksen, Danmarks Miljøundersøgelser
tlf. + 45 46 30 19 10, e-mail: mfr@dmu.dk VII. Artsnavn

VII. Artsnavn


		Greenland

		Iceland

		Norway

		species - english

		species - scientific



		Qaqulluk

		Fýll

		Havhest

		Northern Fulmar

		Fulmarus glacialis



		 

		Skrofa

		Havlire

		Manx Shearwater

		Puffinus puffinus



		 

		Stormsvala

		Havsvale

		Storm Petrel

		Hydrobates pelagicus



		Tulugarnaasaq

		Sjósvala

		Stormsvale

		Leach´s Storm Petrel

		Oceanodroma leucorrhoa



		Timmik

		Súla

		Havsule

		Northern Gannet

		Sula bassana



		Oqaatsoq

		Dílaskarfur

		Storskarv

		Great Cormorant

		Phalacrocorax carbo



		 

		Toppskarfur

		Toppskarv

		Shag

		Phalacrocorax aristotelis



		Miteq

		Æðarfugl

		Ærfugl

		Common Eider

		Somateria mollissima



		Miteq siorakitsoq

		Æðarkóngur

		Praktærfugl

		King Eider

		Somateria spectabilis



		Isunngaq

		Kjói

		Tyvjo

		Steller's Eider 

		Polysticta stelleri



		Papikkaaq

		Fjallkjói

		Fjelljo

		Parasitic Jaeger

		Stercorarius parasiticus



		Isunngarujussuaq

		Skúmur

		Storjo

		Long-tailed Jaeger

		Stercorarius longicaudus



		Naajaannaq

		Bjartmáfur

		Grønlandsmåke

		Pomarine Jaeger

		Stercorarius pomarinus



		Naajarujussuaq

		Hvítmáfur

		Polarmåke

		Great Skua

		Stercorarius skua



		Naajarluk

		Svartbakur

		Svartbak

		Thayer´s Gull

		Larus thayeri



		-

		Silfurmáfur

		Gråmåke

		Iceland Gull

		Larus glaucoides



		Naajarlutsiaq

		Sílamáfur

		Sildemåke

		Glaucous Gull

		Larus hyperboreus



		-

		Stormmáfur

		Fiskemåke

		Great Black-backed Gull

		Larus marinus



		Nasalik

		Hettumáfur

		Hettemåke

		Herring Gull

		Larus argentatus



		 

		Dvergmáfur

		Dvergmåke

		Lesser Black-backed Gull

		Larus fuscus



		Naajavaarsuk

		Ísmáfur

		Ismåke

		Mew/Common Gull

		Larus canus



		Taateraaq

		Rita

		Krykkje

		Black-headed Gull

		Larus ridibundus



		Taateraarnaq

		Þernumáfur

		Sabinemåke

		Little Gull

		Larus minutus



		Imeqqutaalaq

		Kría

		Rødnebbterne

		Ivory Gull

		Pagophila eburnea



		 

		Sílaþerna

		Makrellterne

		Black-legged Kittiwake

		Rissa tridactyla



		 

		Dvergþerna

		Dvergterne

		Sabine´s Gull

		Larus sabini



		Apparluk

		Álka

		Alke

		Arctic Tern

		Sterna paradisaea



		Appa sigguttooq

		Langvía

		Lomvi

		Common Tern

		Sterna hirundo



		Appa

		Stuttnefja

		Polarlomvi

		Little Tern

		Sterna albifrons



		Appaliarsuk

		Haftyrðill

		Alkekonge

		Black Tern

		Chlidonias niger



		Serfaq

		Teista

		Teist

		Razorbill

		Alca torda



		Qilanngaq

		Lundi

		Lunde

		Common Guillemot

		Uria aalge



		

		

		

		Brünnich's Guillemot

		Uria lomvia



		

		

		

		Little Auk

		Alle alle



		

		

		

		Black Guillemot

		Cepphus grylle



		

		

		

		Atlantic Puffin

		Fratercula arctica





VIII. Mediedekning

Under seminaret på Færøyene ble det skrevet en pressemelding. Denne ble sendt ut på Grønland den 4. oktober 2007. I resten av Norden gikk pressemeldingen ut 8. oktober. 


Pressemeldingen har vært gjenstand for medieoppslag i alle land med unntak av Sverige. Forklaringen på manglende dekning i Sverige er trolig at det først og fremst ikke var sjøfugler i svenske områder som var fokus for seminaret. 


I Norge fikk saken dekning i riksdekkende radio. Nyhetsbyrået NTB sendte ut en artikkel som ble gjengitt av rundt 50 nettaviser, og ble brukt som notis/kort artikkel i flere aviser. Andre aviser har laget sine egne versjoner av saken. 


I Danmark ble pressemeldingen gjenstand for omtale på Danmarks Radios nettsider og noen andre nettsteder.


På Grønland lagde flere medier saker basert på seminaret på Færøyene. Sjøfuglsituasjonen ble belyst i flere aviser, samt i Grønlandsk radio. 


Islandsk radio lagde et lengre innslag (intervju) med utgangspunkt i seminaret og pressemeldingen. I tillegg fikk saken stor dekning i flere aviser/nettaviser.


På Færøyene ble saken omtalt av kringkastingsselskapet Kringvarp Føroya. Saken fikk dekning både på radio og internett. 


En oversikt over oppslagene finnes under. Det er sannsynlig at ikke alle oppslag er fanget opp i denne oversikten. 

Artikler og innslag om sjøfugl-workshopen i media:

Danmark:


DMU
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2007/18/havfugle.htm 


Danmarks Radio (nettartikkel)
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/10/09/215326.htm 


Fiskerforum.dk
http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/kort_nyt.asp?nyId=4901 

Færøyene:


Kringvarp Føroya (radiointervju + to nettartikkler)
http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48643 
http://www.uf.fo/les_tidindi.asp?Id=48985 


Grønland:


Grønlands Naturinstitut
http://www.natur.gl/UserFiles/File/Pdf_filer/200710_naturinstituttet_bekymring_
Fugle_dk.pdf 


Greenland National Broadcasting Company
http://knr.gl/index.php?id=183&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27062&tx_ttnews%5BbackPid%5D=143&cHash=a80365759e 

Sermitsiak
http://sermitsiaq.gl/klima/article17294.ece

AG Grønlandsposten (Artikkel) – se faksimile under

Island:


Icelandic Institute of Natural History
http://www.ni.is/frettir/nr/653

Ministry for the Environment
http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/1121

Morgunblaðið (Islands største avis)
http://www.mbl.is/mm/frettir/togt/frett.html?nid=1295704 

RUV (Statlig kringkasting på Island) – intervju
http://dagskra.ruv.is/streaming/ras1/?file=4328511/4 


Fréttablaðið (stor avis)
http://www.visir.is/article/20071010/FRETTIR01/110100166&SearchID=73296040695083
http://www.visir.is/article/20071009/FRETTIR01/71009031&SearchID=73296040695083
http://www.visir.is/article/20071008/FRETTIR01/71008056&SearchID=73296040695083

Sudurland.is
http://www.sudurland.is/Eyjafrettir/?p=101&id=13029

Blogg-kommentarer på nettet
http://jakobk.blog.is/blog/jakobk/entry/331980/
http://gthg.blog.is/blog/gthg/entry/331975/
http://kristinnp.blog.is/blog/kristinnp/entry/331955/

Norge:


Direktoraratet for naturforvaltning
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500032675&language=0 


Regjeringen.no 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2007/
Bekymringsfull-nedgang-i-sjofuglbestande.html?id=485089 


NINA
http://www.nina.no/applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjec
tid=1001591 


Her & Nå (NRK) 
(Reportasje i radioprogrammet + oppfølging med Miljøverndepartementet i etterkant) 


NRK.no
http://www.nrk.no/nyheter/1.3687365 


NTB/ANB
Saken er brukt av 50 nettaviser + notiser i Dagbladet og Aftenposten. Trolig også brukt av noen papiraviser som ikke fanges opp av DNs medieovervåkning. Nettavisenes versjon ser omtrent slik ut hos alle: http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article2035881.ece 


Div. nettaviser (med egne saker)
http://www.smp.no/default.asp?page=1003&item=1157034,1 
http://www.avisenagder.no/artikkel.asp?Artid=1129 
http://www.hitra-froya.no/incoming/article957090.ece 


Dagbladet (notis)


Aftenposten (notis)


Adresseavisen (artikkel basert på DNs og MDs pressemeldinger) – se faksimile under


Sverige:


Ikke funnet omtale


Nordisk Ministerråd


http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7196&lang=6

http://www.norden.org/webb/news/news.asp?lang=3&id=7196

AG-Grønlandsposten, Grønland, oktober 2007




Adresseavisen, Norge, 10. oktober 2007




� Vest-Norden er definert som Nordøst-Atlanteren: Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen; Skagerrak/Kattegatt og Grønlandshavet.


� Britiske eksperter deltok ikke i workshopen på Færøyene. Det er imidlertid naturlig å betrakte britiske og vest-nordiske sjøfuglkolonier som en del av det samme systemet, da vi deler både bestander og utfordringer. Britiske data ble derfor innhentet i forkant av workshopen (jf. Vedlegg 1) og er i noen grad diskutert i rapporten. 


� � HYPERLINK "http://www.fakr.noaa.gov/protectedresources/faoinitiative.pdf" ��http://www.fakr.noaa.gov/protectedresources/faoinitiative.pdf� 


� � HYPERLINK "http://www.jncc.gov.uk/page-1565" ��http://www.jncc.gov.uk/page-1565�


� Som ledd i operasjonaliseringen av Forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet skal DN/NINA utvikle et prosjekt for styrking av kunnskapsgrunnlaget med mål om å redusere dødelighet som følge av bifangst i norske fiskerier. Første fase av dette arbeidet er en workshop som skal klargjøre «state of the art» og utvikle metoder for å bedre dokumentasjonen i tråd med kunnskapshull. Vi legger opp til å invitere bl.a. Island inn i denne workshopen. CAFF/CBird har også dette på arbeidsplanen og temaet er svært velegnet for nordisk samarbeid – oppfølging av workshopen på Færøyene.


� Dette ligger allerede inn i Forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet (kan omfatte periodisk stenging av områder, setting av line i perioder av døgnet med lav aktivitet hos sjøfugl, påbud om bruk av «kjalkeskremme» etc.


� Eksempel: � HYPERLINK "http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/AbrolhosVisiting/AbrolhosVisitingPage%0b05.php?0502" ��http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/AbrolhosVisiting/AbrolhosVisitingPage�05.php?0502� 


� � HYPERLINK "http://www.newscientist.com/article/mg15621103.800-at-the-mercy-of-mink--an-alien-predator-is-terrorising-the-nativesacross-britain.html" ��http://www.newscientist.com/article/mg15621103.800-at-the-mercy-of-mink--an-alien-predator-is-terrorising-the-nativesacross-britain.html�; � HYPERLINK "http://www.rsnz.org/publish/nzjz/2003/034.php" ��http://www.rsnz.org/publish/nzjz/2003/034.php� 


� Tekniske konstruksjoner som bl.a. benyttes på broer (� HYPERLINK "http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/%0bzool_not-05-2.pdf" ��http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/�zool_not-05-2.pdf�) 


� � HYPERLINK "http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/zool_not-05-2.pdf" ��http://www.ntnu.no/vmuseet/zoolavd/zool_not-05-2.pdf� 


� The area is defined as the Norteast Atlantic: Barents Sea; Norwegian Sea, North Sea, Skagerrak/Kattegat and Greenland Sea.
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