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FORO~

Den 17.11 1978 ble det kjent at et større oljeutslipp hadde nådd
den svenske vestkysten, og at hundrevis av sjøfugler var truet av
oljedØden.

På svensk side ble det registrert oljesøl fra Strømstad

i nord og nesten til GØteborg i sør (Aftenpostens morgenutgave,

'
25,11
1978), og et stort antall sjøfugler er senere blitt avlivet.
På norsk side ble det registrert lite olje i

sjøen og på strendene,

men en del større oljeklumper var drevet i land på Tisler og
S. Kirkøy (se fig. l).
Jeg vil få rette en takk til alle som har bidratt med opplysninger om oljeskadede fugler fra norske farvann (se Appendix l).

En takk q~r vidre til Jonas Hjelm, Tul~di~ekt!9n~n 1 V~~tra Re~iqn@n,
Goteborg, for opplysninger om antall avlivede sjøfugler på svensk
side av grensen, og til Mads Måre, 1977-års oljeskyddskomite, for
opplysninger om selve oljeutslippet.

Fisker Age Jacobsen,

Skjær~

hallen, Hvaler skal ha takk for at han ville frakte oss rundt på
registrering den 25 . 11, og Miljøverndepartementet ved Peter Johan
Schei likedan for rask bevilgning av penger til undersøkelsen.
Denne rapporten er i hovedsak ment som en oppsummering av de
skadevirkningene oljeutslippet hadde på fuglelivet på norsk side
av grensen, med enkelte sidesprang over til den svenske vestkysten.
Intensjonen er imidlertid også å gi en videre bakgrunn
for problematikken olje/sjøfugl, forhåpentligvis til glede for de
mange rapportører i Fredrikstad-distriktet.sorn har bidratt med
opplysninger til rapporten.
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INNLEDNING .
Oljens negative innvirkning på liv et i havet, i ;f\l)rste rekke fis k
og fugl, er tørst de senere å r for alvor konmet fr am i offentlighetens lys. I så måte var forli s et med supertankeren "Torry Canyon" i
1967 en alvorlig vekker for folk ov er hele Europa, åa titusner av
sjøfugler omkom. Siden dengang har en vær t vitne til en lang rekke
større oljeutslipp i europeiske og amerikans ke farvann. Nevnes
kan blant annet ulykken med "Amuco Cadi z " på franskekyst e n våren
1978. Selv om de store ulykkene naturl i g nok får den største
oppmerksomheten hos publikum, så er det en o f te oversett kjensgjerning at det er de mindre, dagl i gdagse olj e utslippene s om bidrar
med 90% av den totale forurensning.
Lund (1978) gir en historisk oversikt over de utslipp som har
fØrt til sjøfugldØd i Norge, og kun de viktigste vil bli gjentatt
her. Disse har fram til 1977 ført til at 4607 fugler er registrert med oljeskader i Norge, hvorav de fleste er drept , i fØlge Lund.
Det eldste, kjente tilfelle av oljedrepte sjøfugler fant sted
i Rogaland i 1934, der en del alker og ærfugl omkom (BernhoftOsa 1935). Videre nevner Lund en NTB-melding i "Verdens Gang"
10.3 1951 om at en engelsk lastebåt, "Solidarity", forliste på
Sunnmøre, og at tusenvis av sjØfugler (alke, lomvi og teist) omkom. Et oljeutslipp fra det senkede, tyske slagskipet "Tirpitz"
ved Tromsøya i 1954, fØrte til at 100 ærfugl omkom på grunn av
oljeskader (Lund 1960).
I 1973 forekom to større oljeutslipp i Norge, med støre fØlger
;for sjøfuglene i områdene. Det fØrste ble meldt i Vadsø 10. _januar, da omlag 50 tonn tungolje rant ut i havnebassenget. Distriktets Viltnemnd antok at minst 1500 sjøfugl omkom (Aronsen
1973), mens Grastveit (1975) antar at antallet dØde sj\l)fugler var
ca. 2500. Oljesølet gikk verst ut over ærfuglbestanden, men også
sjøorre, siland, alker og fjæreplytt omkom.
Det neste oljeutslippet kom ved Finsnes, Lenvik i Troms, der
flere tusen tonn olje rant ut da tankbåten "British Mallard" forliste. I fØlge Lund (1978) skal ca. 2300 dØde fugler ha blitt
registrert, men et langt hØyere antall har sannsynligvis omkommet.
Viltnevnda i Lenvik m. f l. avlivet ca. 500 tilsølte fugler, flest
ærfugl, dessuten haveller, teist, ender, skarver og lomvier.
Et oljeutslipp i Rogaland i februar 1976 førte til at 213 fugler ble registrert med oljeskader (EldØy 1976). Det desidert
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største oljeutslipp i norsk farvann, på Bravo-plattformen i
april 1977, skjedde på et for fuglelivet gunstig tidspunkt
De fuglene som gjerne overvintrer i Nordsjøen, hadde da trukket
inn til kysten for å hekke, o g mindre enn tusen sjøfugler dØde
som fØlge av utslippet (Frithjof Mehlum pers. med.)
I Østfold er det ikke k jent til fell er av større oljeutslipp på
grunn av sk ips forlis i nyere tid.

De t som har forekommet av ol je-

utslipp har stammet fra bedrifter langs Glomma, og har blitt fØrt
~t

ut til kysten med elvevannet.

utslipp er kjent fra 1958, da

strendene pa Kråkerøy var tilgriset i lang tid etterpå.

Den 10.5

1974 rant 50-60 tonn fyringso lje (sekserolje) ut i Glomma ved
Greåker, og drev videre nedover ,

Ved Fuglevikbukta på

Kråkerøy ble l knoppsvane observert med olje i fjærene, likeledes
l.knoppsvane i Øra-området.

Flere steder hadde folk avlivet

hele andekull som hadde blitt tilgriset av olje.
De 46 07 registrerte, oljeskadede fugler i Norge fram til 1977
er i fØlge Lund (1978) bare en meget liten brØkdel av det virkelige antall.

Solheim (1977) anslår

tallet på sjøfugler som årlig

får olje i fjærdrakten i Nordsjøen og Nord-Atlanteren, til flere
hundre tusen.
Oljens negative påvirkning av fuglelivet .
Årsaken til at e n stor og individrik fuglegruppe som sjøfuglene
kan oppholde seg i nordlige farvann vinteren i gjennom, l i gger
blant annet i deres godt isolerte fjærdrakt.

Et tett dunlag med

riklige luftmengder mellom kroppen og fjærene, virker isolerende
og beskytter ruglene mot kulda .

Den spesielle vannavstøtende ef-

fekten i fjærdrakten oppnås ved at et fettholdig sekret fra en
k jertel på ovcrgumpen gnis inn i fjærene.

Rijke (1970) påpeker

dessuten viktigheten av strukture n av fjærdrakten, der haker i
de enkelte fjærstråler griper inn i tilsvarende på a ndre fjær
i naturlig tilstand.

Derfor er det viktig at fuglen foretar pus-

sing og stellin g av fjærdrakten flere ganger daglig.
Så godt som alle disse egenskapene ved fjærdrakten fo r svinner
når en fugl <ommer i kontakt med oljeforurensning.

Selv en liten

flekk p å størrelse med et kronestykke er nemlig nok til at fettsekretet og strukturen i fjærdrakten Ødelegges, og vann fdr anledning til å trenge inn
Luftisoler~ngen

mell~m

kroppen og resten av fjærdrakten.

vil dermed forsvinne, og fuglen vil lide store

varme tap i det kalde vannet.

Etter noen dager vil den trolig dØ

på grunn av næringsmangel eller ved at den rett og slett fry ser
i hjel.

Blant sjøfarende har det lenge vært kjent at oljen har
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evne til å roe

sj~en,

det vil si senke

b~lgehØyden.

Slike rolige

felter i et ellers frådende hav har stor tiltrekningskraft på fugler som går ned på sjøen for å hvile.
fugler som ofte tilbringer lange
~yere

Dette gjelder særlig alke-

periode~·

av gangen over åpent hav.

undersøkelser i England, ved foring av sjøfuglunger med

små kvanta oljeprodukter, har vist at disse

har en forstyrrende

virkning på konsentrasjonen av sukker i blodet .

Selv ved tilstrek-

kelig foring ble disse fuglene langsomt avmagret, fordi de ikke
klarte å gjøre seg nytte av maten.

Ved tilgrising av fjærdrakten

fortsetter fuglene med fjærpussingen for å prøve å bli kvitt oljen,
og får samtidig små kvanra inn i

ford~yelsessystemet .

Det kan der-

for tenkes at avmagringsprosessen også hos voksne sjøfugler forsterkes, ved at den lille næringen fuglene får tatt til seg, ikke
utnyttes fullt ut.
METODER - DATAINNSAMLING.
Så snart oljeutslippet ble kjent i massemedia i Østfold den
17.11 1978, tok undertegnede kontakt med lensmannen på Hvaler, som
allerede da hadde fått inn de første opplysninger om alkefugler
med olje i fjærdrakten.

Det ble gjort avtale om at han skulle no-

tere de eventuelle data som kom inn.

Samme kontakt ble tatt med

Hvaler ~iltnevnd og Fredrikstad Politiknrr~er.

Den 17.11 ble det

også sendt ut et registreringsskjema til fiskere og jegere på
Hvaler og i Onsøy, med spØrsmål om hjelp til registreringen.
Til sammen er omlag 60 slike skjemaer sendt ut.
var kun 7 skjemaer returnert (12%)

1

Ved svarfristen

men i skjemaene fra

Hval~r

Viltnevnd og Hvaler lensmannskontor var registreringer fra flere
personer samlet.

Oppropet om oljeskadede fugler ble også offent-

liggjort i Fredriksstad Blad 21.11 samt primo desember, og i
NRK's distriktssending 27.11 .
En rekke personer er også kontaktet via telefon, og et fåtall
har kun

kommet med muntlige, tilfeldige opplysninger, slik at det

totale antall rapportører er 18 (se Appendix l).

Med Økonomisk

støtte fra Miljøverndepartementet foretok forfatteren og Tore Hunn
en registreringstur til S. KirkØy den 18.11 og til Vestre Hvaler
den 19 .11.

Videre ble det foretatt en registreringstur av perso-

nalet ved Akerøya Ornitologiske Stasjon til ytre 0slofjord 1
forbi Tisler, Heia og Skjøttegrunn den 25.11, samt en befaring av
strendene på Akerøya den 2 . 12.

Da disse siste registreringene..

ga et magert utbytte, ble det besluttet ikke å foreta noen mer
omfattende registrering av ilanddrevne oljedØde fugler langs Østfold-kysten, og rapporten bygger derfor i det vesentl ige på rap-
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porter fra fiskere og jegere som v ar

p~

sjøen i de aktuelle dager

da oljeutslippet fØrst ble kjent.
VÆR- OG

STRØ~æ ORHOLD

I DET AKTUELLE OMRÅDET.

HØsten 1978 var usedvanlig blåsende langs hele norskekysten, og
dagene fØr oljeutslippet ble registrert var intet unntak.
10.11 og fram til 24.11 var den

frru~~erskerlde

Fra den

vindretning fra sør-

vest og vest styrke 3-8, med sterkest vind 14.11 - 16.11.

Sann-

synligvis var det i disse dagene at fuglene kom i kontakt med oljesølet, siden de plutselig opptrådte i store mengder på Østfoldkys ten fra den 12.11 av (K.A.)

Selve kontakten skjedde trolig et

stykke til havs, og fug lene har så meo vind og strøm drevet inn
mot kysten.
Havstrømmen i området, den baltiske strøm,har trolig spilt
mindre rolle ved driften av fuglene.

I fØlge Deurs (1947)

er denne strøm sterkest på våren, og svært ofte er den innadgående
på grunn av vestavind, noe som kan ha vært tilfelle i disse dagene.

N

s
Fig. 2.

Vindretning og vindstyrke målt ved Færder Fyr i dagerie

10. 11-24.11 19 78 .

Pilenes lengde indikerer vindstyrken (l enhet

i Bauforts vindskala

~

0.5 cm) og tykkelsen ind ikerer antall dager

med denne vindretni ng i perioden (l

dag~

l mm.)

(Data fra Meteorologisk Institutt, Oslo)
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OLJEUTSLIPPETS STØRRELSE OG UTBREDELSE.
Pr. 10.1 1979 er det ennå ikke fastslått med sikkerhet hvor oljeutslippet stammer fra.
komit~,

I fØlge Mads Måre i 1977-års oljeskydds-

Lansstyrels en i Goteborg och Bohus lan (telefonsamtale

27.11 1978), skal ca. 50 tonn olje ha blitt skyllet i land på svenske-kysten.

PrØver som er tatt av oljen, en type råolj e, viser at

den har ligget tre uker i sjøen fØr den ble kastet på land i en
storm .

Det beregnede utslipp må derfor ha vært på minst 200 tonn

råolje, hvilket er altfor mye til å kunne stanune fra rensning av
oljetankene i en båt.
I fØlge Guteborg~p~sten var oljeflaket kjent ved nordspissen av
Danmark
V~rt

~llerede

8.11, og

Kus~bevakningsinspekt5r

kysten allerede 11.11 1978.
meningsløst
løst.

Tor Schott sier i

Land 25.11 1978 , at oljeutslippet var observert på svenske~

Dagen etter bla det dog ansett som

legge ut lenser,

~ordi

oljen allerede var delvis· opo-

På svenskt hold anså man lenge at muligheten for at olJu-

sølet kom fra installasjoner i
unders~kelser

Nordsjøen, var store.

Laboratorie-

viste imidlertid at oljen hadde en langt hØyere svo-

velgehalt enn NordsJØoljen, og denne muligheten ble kategorisk a vvist av avdelingsingeniØr Halvard Fladvad i Statens Forurensningstilsyn i Vårt Land 25.11 1978.

Ennå

pri~o

januar etterforske t

Uddevalla-politiet saken med henblikk på at oljen stammet fra N0rdsjøen, uten at man var kommet nærmere noen oppklaring.
Ved svensk ekysten berørte oljeutslippet i

hoved~ak

strendene i

tre kommuner, nemlig Lysekil, Sotenas og Tanum (se Fig. l), og
fØrte til at store mannskaper måtte ut og hjelpe til med å rense
strendene, et arbeid som ventes å koste millioner av kroner.
På norsk gide av grensen ble det funnet få spor av olje.

Både

lensmannen på Hvaler, Arne Nilssen og forfatteren kunne fastGlå
spor av olje i strendene på Tisler.

Også på sydspissen av Kirkøy

ble det funnet oljeklumper som var drevet i l and under stormen',
men aldri av de dimensj oner det er snakk om langs svenskekysten.
Det synes derfor som om de fuglene som er registrert ved Østfoldkysten har fått oljen på seg i sjøen, for deretter å ha drevet inn
til forskjellige deler av kysten rundt Hvaler og Kråkerøy.
SJØFUGLBESTANDEN I OMR.J\.DET FØR OLJEUTSLIPPET.
En beregning av antall fugler som dør på grunn av oljeutslipp,
kan i praksis utføres på to vis:
Registrering av antall observerte, skutte og ilanddrevne individer med oljeskader.

En slik registrering k an bare delvis gi

lO
brukbare informasjoner om det virkelige antall, i det 50-90%
dØr og synker, og fØlgelig ikke blir registrert.
De rsom man kjenner bestandstørrelsen av de ulike fugleartene i
et område før og et ter et oljeutslipp, kan man få langt sikrere
og bedre anslag over antall dØde fugler.

Alkefuglene er dog et

unntak, fordi disse er svært ustabile og lett føres avsted med
vind og vær.
For Østfoldkystens del vet vi lite om overvintringsbestanden av
ulike fuglearter i de ytterste kyststrøk.

Opplysninger fra tiden

fØr 2. verdenskrig tydet på at blant annet havelle, sjøorre og
svartand overvintret i store antall i de grunne områdene mellom
Hei~

og ThorbjØrnskjær .

De få registreringer som foreligger fra

vannfugltellinger i Norge (f . eks. Lund 1971), dreier seg kun om
registreringer i de indre kyststrØk, for eksempel fra Øra, Kurefjorden , Kråkerøy-kysten etc.

I Sverige gjennomfør·es det årli g

større tellinger av overvintrende andefugler fra land, fr a båt og
fra fly.

Resultatene som er publisert viser at det f ørst og

t remst er kvinand, siland, laksand og særlig ærfugl og havelle
som overvintrer ved de ytterste Øyene og i åpent vann langs kys ten
(Nilsson 1975).

På svensk side observeres det i det aktuelle

området ca. 1000 ærfugl, 500 kvinand, 50 siland mens laksand og
havelle ikke er observert (januar-bestand).
På norsk side i tilgrensende områder er kvinand, laksand og
svartand vanlige i den indre skjærgården, men kun den sistnevnte
forekommer i nevneverdig antall i åpent farvann.
i

Svartanda skul le

tillegg ha opptrådt fåtalligere denne høsten enn normalt (SD).

I fØlge opplysninger skal det i området mellom Heia og ThorbjØrnskjær, der oljesøl kan ha forekommet, overvintre større flokker
havelle årlig (SD).

For de andre andeartene stammer de nyeste opp-

lysningene fra en registrering av personalet v e d AkerØya Ornitologiske Stasjon 12.3 1978, fra Ytre Oslofjo rd.

Det ble da regis t rert

et mindre antall sjøfugl i området, vesentlig storskarv og ærfugl
(se tabell l)
Tabell l.
1 2.3 1978.

Registrerte sjøfugl er i området Tisler-Thorbjørnskjær
(Nos of observed seabirds and ducks in the outer part

of the Østfold Coast 12.3 1978 ) .
Storskarv (Cormorant)
Gås sp.

(Unid. Goose)

45+
l

Gravand (Shelduck)

3

Stokkand (Mallard)

7

Ærfugl (Cornmon Eider)
350+
Siland (Redbreasted ~ergan ser 20+
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Registreringen viste samtidig at et stort antall ærfugler forlater
Østfold-kysten i vinterhalvåret, og sannsynligvis streifer nedover
svenske- og danskckysten (Han ssen & Botncrmyr 1979).
De sp€sielle værforholdene ved Skagerak-kysten hØsten 1978, ned
vedvarende sydvestlig kuli ng og storm, førte til at langt flere
alkefugler enn normalt oppholdt seg inne ved kysten. Tidligere på
hØsten kunne lokalavi s e ne melde at alkejegerne hadde registrert
et tydelig oppsving i overvintringsbestanden av alkefugl i fjorden.
Kraftige sydvestlige vinder fØrer nemlig til en betydelig inndrift
av sjøfugler til Skagerak-kysten. På Akerøya ble det i sørvestlig
storm den 17.9 1978 registrert hele 420 alk~fug1cr, 111 havhest og
54 havsule (Botnermyr 1979), hvilket er det hØyeste antall sjøfugler observert på Akerøya på mange år. Di~se fuglene holder seg
imidlertid ved ky~ten kun så lenge pålandsvinden vedvarer, og for svinner ut over havet så snart vinden stilner eller srur.
Av c.~lkefu'}lene sy'les det dez:-for å ha kunnet f:)rekcmrnet store
antall i området i dagene fØr oljc~tslippet, på grunn av den vedv arende kulingen dagene i forveien. Sannsynligvis fantes det minst
1000- 1500 alkefugler i områdene sør for Hvaler, og betydelig
større antall nedover svenske~ysten. Det g~r fram av ~rtsfordeL
ingen av fugler skutt i Sverige, at lomvien dominerte ste=kt i
antall. Hele 61.6~ av det total e ant:1ll var nemlig av denne arten,
mens 24~ var vanlig alke (Tabell 2). Hvorvidt den lille bestanden
av t~iste i Oslofjorden 0vervintrer eller ikke, er usikkert. I
Sverige ble hele 73 ex skutt med olje i fjærer~ (Tabell2), men
bestanden av teist er her sannsynligvis langt høyere er.n i Oslofjorden (Pehrsson 1967).
REGISTRERT~

OLEDØDE FUGLER.

De første oljeskadede fugler vis~e seg på Østfold-kysten cc.~. 12.11
1978 (KA). I lØpet ~v n:)en få dager hadde fuglene spredd seg over
store deler av kysten. Oljeskadede krykkjer ble for eksempel etservert på sydspissen av JelØya :1llerede 17.11 (A~). I fØlge fiskere
som har færdes på Østfoldkystcn i 20-40 år, er det ~kke sjelden å se
oljeskadede alkefugle~ i november måned, men ingen kunne huske at dette hadde antatt slike dimensjoner son i 1978 . Mellom 12.11 og 20.11
registrerte KA alene minst 200 alkcf~gler med olje i fjærdrakten
langs en begrenset del av ky sten. Pa en tur mellom Onsøy og Færder
ble det på en formiddag observert 40-50 krykkjer med olje, og det
kunne virke som om denne og alkene var verst utsatt (KK). Arsaken
til at krykkjene er så mye mer utsatt for oljesøl enn de andre
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Tabell 2.

Oljeskadede sjøfugler skutt pA den svenske vestkysten

i no vember 1978.
(Oiled seabirds killed on the Swedish

:~e st

Coast november 1978.)

Art

Antall skutt

(Spec ies)

(Nos. killed)

Lonvi (Guillemont)
Alke (Razorbill)

'il av totalt antall
(~

of sum)

1068

61,59

415

23,93

Te· i ste (Black Guillemont)

73

4,20

lErfugl (Eider)

47

2, 71

118

6,80

4

0,23

Havsule (Gannet)

2

0,11

Havhest (Fulmar)

3

0,17

Lundefugl (Puff in)

l

0,05

Gråmåke (llerring Gull)

3

0,17

1734

99,96

J~rykh.je

(Kittiw"J.ke)

:.lkekonge (Li ttle Auk)

Tetalt

Dette er fugler skutt .r: den svenske Kustbevakninger. og SjØpolisen.

Et realistisk overslag for hva som er skutt a v privat-

personer, er derfor ca . 300 fugl.
skad~Je

fugler skutt

p~

Totalt er derfor ca. 2000 olje-

den s>enske vestkysten .

(This is birds k .U led by the Swedioh Seapolice and the Swedish
Coust Guarc.
i~unce

About 300 birds are estimatcd killed by hunters.

about 2000 oiled seabirds were killed in November 1978).
Kilde :

Jonas Hjelm,

Tulldirekt ionc n i Vastra Regionen
Fack, 401 10 Goteborg,
meddelelse pr. brev.
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måkene, henger sikkert sammen med dens næringsvaner.

I fØlge

Haftorn (1971) er nemlig krykkja planktoneter, og henter fØlgelig
all sin næring i havoverflaten.
Det ble innledningsvis redegjort for v anskelighetene med å anslå
hvor mange sjøfugler som dør på grunn av skader e tter et oljeutslipp .
Antallet s kutte fugler vil kun gi en pekepinn om minimumsantallet,
siden et stort og ukjent antall dør og synker.

De opplysningene som

er framkommet, tyder på at minimum 880 fugler er skutt med olje i
fjærdr akten på Østfoldkys ten i november 1978 (Tabell 3) .

Av disse

var 94% alkefugler, og av disse synes det s om om lomvien dominerer
over brcdnebbalken .
Tabell 3

Antall skutte og observerte oljeskadede sjØfugler på

Østf o ldkysten november 1978.
(NOS of killed and observed o iled seabirds on the Østfold Coast
november 1978)
Art
(Species)

Antall skutt

Antall observ.

(Nos killed)

(Nos observ. l

Ant. reg .
(Total reg.)

Ærfugl (Common Eider)

5

5

Uid. and (Unid. Duck)

l

l

Gr,\måke (Her ring Gull)
Krykkje (Kittiwake)
Alke (Razorbill)
Lomvi (Guillemot)
Alke/Lomvi uid.

17

4-5
117+

4

l

5

31

l

32

ca.829

Alkekonge (Little Auk)
Totalt

4-5
100+

ca.881

300+

1129+

l

l

ca.415

ca.l300

I Sverige utgjorde nemlig lomvien 60% av alle s kutte individer
(Tabell 2) .

I tillegg til de fuglene som ble skutt, ble det samti-

dig observert et større antall oljeskadede alkefugler og krykk~er
av rapportørene.

En mul i ghet er selvfØlgelig at disse senere er s kutt

av andre jegere, og følgelig inngår i·de 880 individene i tabell 3.
Denne sannsynligheten er imidlertdi liten, fordi disse fuglene ofte
var svært tilgriset og dØende, og fordi det totale antall rapportører
er forholdsvis lite.

Sannsynligvis er antall ikke innrapporterte,

oljeskadede skut t e alker hØyere enn de 300 som dette antall utgjØr
(Tabell 3).

Antallet rapporterte, oljeskadede fugler er derfor ·om-

lag 1300 individer, derav 87% alke/lomvi (mot 85.4% av felte individer
i Sverige, Tabell 2).
i tabell 3 .

Artsfordelingen ved Østfoldskysten kan leses
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I

Sver~ge,der

det ble skutt

c~ .

2000 !ugler

~ed

oljesk~der

(Tabell 2), beregnet man at ca. 10 ~00 fugler hadde omkommet på
grunn av oljeutslippet. Forfatteren vet ikke hvordan man har kommet
fram til dette tallet (metode a eller b på side 9 ), ei heller om
det er disse fuglene som har nådd norskekysten. Det registrerte
antall på 1300 i ndivider, kan tyde på at minim~ 2000-2500 sjøfugler
er omkommet på Østfold-kys ten i disse dagene. I så fall er det en
av de største, kjente sjøfuglkatastrofer i norsk farvann (jfr Lund
1978).
DISKUSJON.
\

Et oljeutslipp der 10-12 000 fugler bli r tilgriset av olje og
dØr, vil selvfØlgelig fd stor betydning for den aktuelle bestanden
av overvintrende fugl i området. Videre vil oljeutslippet få størst
betydning for de standfugler som oppholdt seg i området, selv om
disse ikke var blant de tallmessig største ofrenP. for utslippet.
Alkefuglene ser ut til å ha vært mest utsatt for oljesølet, i
det disse i det svenske materialet utgjØr 85.4% av det tota '.t
t'elte antall. Dette kan blant annet· ha sammenheng med den iaktagelse Bourne (1968) gjorde ved et oljeutslipp i England. Mens
måkefuglenes reaksjon på oljeflakct var å lette raskest mu:ig,
reagerte alkefuglene ved å dykke, fcr så kanskje flere ganger ~
komme opp i samme oljeflaket. Det kan ogsJ tenkes at alkefuglene
i større grad enn andre fugler 'hviler p? vannet ,og da fØler seq
t iltrukket av rolige felter forårsake t av oljen.
De siste årene er det hos a lkefuglene i fuglefjellene i NordNorge registrert katastrofalt dårlig reproduksjon. Mye tyder på at
det ikke er tilstrekkelig med "riktig" næring til stede, og at
hundrevis av unger derfor dør i reirene (Gunnar Lid pers. med.)
Li keledes er alkefuglene i hele Nordsjøen og ellerG langs Norskekysten truet av drukningsdØd i fiskeredskaper, og det er beregn~t
at tusenvis årlig dør langs Nors·kek} sten av denne grunn (Kvalø 19 78).
Lomvien som hvert år påtreffes i Skagerak tilhører forøvrig ikke
den nord-norske bestdnden. Holgersen (1961) har nemlig med basis
i det norske ringmerkingsmaterialet funnet at de voksne, nordnorske
l omvier stort sett er standfugler . Ungfuglene streifer ve~entlig
mer omkring, dog sjelden lenger sør enn til Rogaland. Det vi har
av lomvi i Skagerak og Kattegat er derfor ungfugler fra kolonier i
Tyskland, England og Frankrike (Salomonsen 1967). Også her er lomvibestanden sterkt redusert de senere år (Cramp et. al. 1974, og en
reduksjon av ungfuglbestanden ved oljeutslipp er derfor tragisk.
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For den vanlige alken er det imidlertid langt vanskeligere å si
med sikkerhet hvor fuglene kommer fra . Såvel nordnorske som britiske alker er kjent for å overvintre langs den sørlige norskekysten,
i begge tilfeller er det fØrst og fremst tale om ungfugler.
Både oversikten fra Sverige over antall felte fugler, og observasjoner fra jegere i distriktet tyder på at alken er lang~ mer sparsom langs Østfold-kysten enn lomvien.
Alkekongen er svært sjelden å se langs Østfold-kysten på vinteren,
og kun et fåtall eksemplarer er registrert med oljeskader. Dette
er en alkefugl som kun registreres i Norge i vinterhalvåret, i det
den hekker på Spitsbergen, Jan Mayen, Nord-GrØnland, Novaja Zemlja
og Franz Josefs Land (Haftorn 1971). Ettersom hele Svalbardstammen antas å overvintre ved Grønland(Norderhaug 1967), tilhØrer sannsynligvis fuglene fra Oslofjorden den russiske populasjonen.
Teisten er sannsynligvis den eneste alkefuglen som i dag hekker på Østfold-kysten (jfr. Brun (1965): Hekket lomvien i Yt~e Oslofjord i 1964?). Bestanden er imidlertid sterkt redusert siden århundreskiftet, og teller idag ikke mer enn 10-12 par (Hanssen 1979~
På Bohuslankysten ble det imidlertid så sent s om i 1966 registrert
hele 269 hekkende par (Pehrsson 1967) . Teisten er svært utsatt for
oljeforurensning, og i Danmark er det eksempel på en kraftig reduksjon
av bestanden på grunn av oljeutslipp (Asbirk 1978). I Østfold ble
det ikke registrert teist med oljeskader i november 1978, mens det
på svensk side ble skutt hele 73 ex (Tabell 2). Sannsynligvis har
derfor oljeutslippet fØrt til en regelrett katastrofe for teistebestanden på Skagerak-kysten, i det de voksne fuglene sannsynligvis
overvintrer ved kolonien.
Ærfuglbestanden på Skagerak-kysten har sannsynligvis også blitt
rammet av oljeutslippet, selv om bare 47 individer er skutt med
olje i Sverige (Tabell 2). Dette kan ha sammenheng med at båd~
hunnfuglen og ungfuglene med sin brune fjærdrakt lett overses, i \
motsetning til de langt hvitere alkefuglene. Både ved Bohuslånkysten
og på Østfold-kysten er det en stor bestand av ærfugl, henholdsvis
3760 par (Pehrsson 1967) og 700 par (Hanssen 1979b). Undersøkelser
bør imidlertid foretas i 1979 på Østfoldkysten, der man har god
oversikt over b~standsforholdene etter registreringen i 1978.
Av måkefuglene er det fØrst og fremst krykkje som har vært utsatt for oljesølet. Krykkja hekker på begge sider av Atlanterhavet,
på østsiden sørover til de britiske øyer. På norskekysten finnes den
rugende sør til Rogaland, men er vanligst nordover. På vinteren spres
krykkjene, særlig ungfuglene seg over store avstander, og deler av
den norske bestanden overvintrer midt ute i Atlanterhavet .

Et olje-
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utslipp i e t l ite par ti i ove r vintri ng s området ha r derfor l iten betydning for krykkj e bestanden , selv om noen hundre fug l e r blir tilgriset.
Det kan også vi rke som om måkefuglene klarer seg be dre enn alkene
etter å ha fått olje i fjærdrakten, fordi disse de lvis kan oppholde
seg på land fram til neste fjærskifte.
Oljeuts lippet har etter all sannsynligh~t gjort størst innhogg i
bestanden av overvintrende alkefugler, men vil fØrst og fremst f~
konsekvenser for de lokale hekke fuglene, i fØrste rekke teist og
muligens ærfugl. For begge disse artene finnes det nøye beregninger
over hekkebestanden i 1978 (Hanssen 1979 a og b). En tilsvarende
registrering i 1979 for disse artene ville derfor kunne gi bedre
~pplysninger om virkningene av oljeutslippet på den l okale hckkcfuglbestanden.
FORHOLDSREGLER VED

OLJ~UTSLIPP.

Hvilke forholdsregler kan man så ta for A hindre at et større
antall sjøfugler skal bli tilgriset med olje? Et faktum er nemlig
a.t man kun i s vært beskjeden grad kan oppnå resultater ved vask a v
oljeskadede fugler (se nedenfori. Likeledes synes det vanskelig
å begrense et st~rre oljeutslipp i rom sjØ ved hjelp av lenser .
I andre tilfeller, der oljeflak truer viktige overvintringslokaliteter i roligere farvann i kiler, elveutløp eller gruntvannsområder,
kan imidlertid oljelensene redde store fuglebestander. Eksempel
er Øra-området ved Fredrikstad, der det er registrert opptil 830
svaner (knoppsvane og sangsvane) vinterstid. I de tidligere rike
overvintringslokalitetene ved Tisler, Heia og Thorbjørnskjær er det
imidlertid vanskelig å se hvordan oljevernutstyr skulle kunne hindre
oljen i å komme i kontakt med fugleflokkene.
Ofte blir det benyttet forskjellige kjemikalier , bekjempnin<Jsmidler som får oljen til å synke til bunns. Disse kjemikaliene er giftige og representerer ofte e n større fare for livet i havet enn selve oljen, fØrst og framst for planktonorganismcr og fisk. For livet
i havet er det derfor uten tvil best at oljen s kylles opp på land
så snart som mulig. Totalt gjØr den her nemlig mindre skade på naturen enn når den driver rundt i sjøen.
VedrØrende oljeutslippet i Skagerak høste n 1978, vet man forelØpig intet om hva kilden kan være. Et faktum er imidlertid at en
rekke av oljeutslippene skyldes ulovlig rensning av oljetankene på
skip. Slike unødvendige o l jeutslipp kommer man kun til livs ved
gjennomføring av strenge straffer for lovbryterne, en effektiv kontroll
med oljeutslipp i åpent farvann og mottakerapparate r for renseavfall i havnene.

Ofte slipper·synderen unna, fordi det går for lang
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tid fØr myndighetene

f~r

rapport om oljesølet.

Man kan også komme langt ved at oljetransporter dirigeres utenom
de mest fuglerike lok a litetene langs kysten.

For o vervintrende fugl

foregår det i mange tilfeller en selvregulering på dette feltet,
i det fugl ene beiter i grunne områder som ikk e egner seg for sjøtrannport.

Problemet omfatter imidlertid ogsd de store koloniene av

hekkefugl, der ikke minst de store f uglefjellene er svært utsat t
ved eventuelle oljeutslipp.
For Østfolds vedkomme nde har vi et inngående kjennskap til forekomsten av sjØfugler i hekkese$ongen (Hanssen 1978, 1979 a og b),
mens vi idag vet mindre om forekomsten av overvintrende fugler.
Registrering av overvin trends sjØfugler ytterst i Østfold-skjærgården
krever skØyteturer i omrddene Tisler, Heia, Thorbjørnskjær og søster,
noe s om i

lengden er s vært kostbart.

Skal vi derfor st.å bedre rustet

ved eventuelle s enere oljeutslipp av sarrme omfang som hØsten 1978,
må det bevilges penger fra myndighetene til minimum tre slike registreringer i vinterhalvåret.
tellinger vært utfØrt i
tet opp i Norge i

I Sverige har omfattende midtvinter-

en årrekke (Nilsson 1974), og er også star-

større omfang enn tidligere

(Bollingmo 1978).

LITT OM VASK AV OLJESKADEDE FUGLER.
I 1977 -

78 ble problematikken omkring rensing av oljeskadede

fugler gjenstand for store.diskusjoner blant europeiske o rni tologer.
En brosjyre med veiledning i vask av oljeskadede fugler ble utgitt
av Norsk

Petrolelli~sinstitutt

i

1974 (Lund 1974), men metodene

som der ble anvist, viste seg ubrukelige etter oljeutslippet i
Vadsø i 1973 (Grastveit 1975).

Der opplevde man nemlig at fugler

som var blitt stelt i fangenskap i flere måneder, ble sluppet på
sjøen for bare å drukne etter kort tid.
om den vannavstØtende ef fekten i

Det kan derfor virke som

fjærdrakten ikke gjenvinnes fØr

alle fjærene er s kiftet, og fuglen har fått ny fj ærdrakt.

Detbe\

tar hele to år for alkefuglene og flere ender, fordi· de bare skifter
deler a v fjærdrakten i hvert fjærskifte (partiell myting).

Under

fangenskapet på land mister sjøfugler, som tilbringer n\esteparten
av sitt liv på sjØen, fort den vannavstøtende effekten i

fjærdr akten.

Fjærene blir fulle a v j ord og støv og fØttene sveller og blir Sdre
(Swennen 1978).

Det er derfor store problemer forbundet med å holde

e t større antall sjøfugler i

forpleining etter et oljeutslipp, og

utstyret som til enhver tid må stå tilgjengelig, er dessuten svært
kos tbart.

Lund (1976) nevner fire tilfeller der behandling av ol j e-

skadde fugler ble forsøk t, s om eksempel på at r e nsemetodene er blitt
forbedret de senere år.

Pisse var i

Sydve st-England 1967 {5700
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behandlede fugler, 2% sluppet ut levende), San

~ranc~sco 1

USA 1971

(4700 behandlede fugler , 5% sluppet) , Berkely, California, USA 1973
(ca . 523 behandlet, ca. 41% sluppet) og endelig Nordøst-England 1974
(ca . 1 22 behandlet, 45% s luppet ) . Etter min mening sie r disse
tallene l ite om forbedrede vaskemetoder, men dessto mer om a t overl evelsesprosenten stiger, når antall behandlede fugler er lavt.
Et oljeutslipp der 10 000 fugl tilgrises slik som på Skagerak-kysten,gir derfor ikke anledning til større redningsaksjoner for fugl.
Det heldigste man kan oppnå er å fd vasket og sluppet ut et mindre
antall individer av utvalgte , sårbare arter.
Her kommer man imidlertid inn på hovedproblemet med behandling
' av oljeskadede fugler. De individene man har sjanse til~ redde,
er de som er så pigge at de ikke lar seg innfange l evende av redningsmannskapene. Det man får tak på er store antall mer eller
mindre avkreftede fugler, der mulighetene for at ~t fler~all skal
overleve er små. Ved oljeutslipp i innsjøer, bydammer (fra for
eksempel ødelagte oljefyringstanker) er imidlertid forholdene anderledes, i det det er langt lettere å få tak i de tilgrisede :uglene.
Et spØrsmål er imidlertid hvor mye penger og innsats en skal legge
i å bevare og rense noen individer av stokkand og hettemdke, som
gjerne dominerer i s like områder, når de virkelige problemene befinner seg i kystområdene?
Som en konklus jon kan en si, at med de metoder en i dag kjenner
for innfanging og behandling av oljeskadede fugler, bør Økonomiske
midler og mannskap benytte s på andre felter. Det gjelder i første
rekke de preventive forhol dsre gler, der man må prØve å unngå at fugl
får olje i fjærdrakten. Det t e kan kun gjØre s ved at forskningen på
sjøfuglenes Økologi utvides betraktelig , og at resultatene får konsekvenser for vår videre omgang med olje , det være seg utvinning,
transport, lagring og forbruk.
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APPENDIX l.
Alfabetisk liste over rapportører, med initialer benyttet i

teksten

i parantes .
(Alphabetic list of observers, with initials used in the text into
paranthesis).
Kåre Appelgren, Kråkerøy (KA)
Per Bekkevik, Hvaler
Kjell Bekkevold, Kråkerøy
Rune G. Bosy, Fredrikstad
Steinar Dalstrøm, Hvaler (SD)
Johan Goenrød, Kråkerøy
John Harald Haraldsen, Hvaler
Egil Holt, Hvaler Viltnev nd, Hvaler
Age Jacobsen, Hvaler
Kåre Karlsen, Onsøy (KK)
Marton Kolbeinson, Hvaler
Odd Moe, Fredriks t ad
Arne Nilssen, Lensmann på Hvaler
Palmer Olsen, Hvaler
Roar Olsen, Borge
Geir Stenmark, Onsøy
Roar SØrensen, Hvaler
Arne Thelin, Moss (AT)
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APPENDIX 2.
Vitenskaplige navn på fuglearter nevnt i teksten.
(Scientifi c names of birds mentioned in the text).
Havhe~t

(Fulmarus glacialis)

Havsule (Sul a bassana)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gravand (Tadorna tadorna)
Kvinand (Bucephala clangula)
Havelle (Clangula hyemalis)
Svartand (Melanitta nigra)
SjØorre (Melanitta fusca)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Siland (Mergus serrator)
Laksand (Mergus merganser)
Fjæreplytt (Calidris maritima)
Gråmåke (Larus argentatus)
Krykkje (Rissa tridactyla)
Alke (Alca torda)
Lomvi (Uria aa l g e)
Alkekonge (Plotus alle)
Tei st (Cepphus grylle)
Lunde (Fratercula arctica)
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SUMNARY.
In November 1978 about 200 tonns mineral oil soiled the Swedish
West Coast almost from Goteborg to Stromstad.

In Sweden about

2000 oiled seabirds were shot (Table 2), and it was estimated that
about 10 000 seabirds died the following days.
This

~ublication

is based on reports from 18 observers (Appen-

dix l), and indicates that about 880 oiled seabirds was killed on
the Østfold Coast in the same periode (Table 3).

Another 420 birds

were observed but not shot, hence at least 1300 seabirds were

wreck~

The author estimate that the oil pollution killed 2000 - 2500 seabirds, and local breeding birds as Black Guillemont and Common Eidel
were probably hardest stroken.

hOW@V@r !n gr@at@§t numb@ra

The Guillemont and Razorbill were
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KORT OM AKE RØYA ORNITOLOGISKE STASJON._
Akerøya Ornitologiske Stasjon, som ble startet i 1961, ligger
på øya Akerøya i
holder til i
i

Hvaler kommune, ytterst i Oslofjorden.

den gamle ombygde

kun~andantbygningen,

forbindelse med festningen på øya.

utV~ndig

Stasjonen

som ble reist

Huset er restaurert i 1976

og delvis innvendig, og dette arbeidet skal fortsette

i 1979, slik at bygningen snart vil fylle de fleste krav til komfort.
Stasjonens arbeidsområde har hele tiden vært forskning på
fugletrekket over Oslofjorden, med fangst oq ringmerking av rastende trekkfugler, takseringer av rastende og trekkende fugler og
takseringer av den lokale hekkefuglen.

Dette arbeidet er publi-

sert i flere artikler, og det henvises til Akerøya-rapport for

1976 (Østfold·Natur nr. 2), med fyldig bibliografi.

Samtlige års•

rapporter fra stasjonen utkommer nå i rapportserien Østfold-Natur.
Arbeidet ved stasjonen strekker seg over perioden 1 .4 - 15.6 på
våren og fra 1.8 - 1 . 11 på høsten, med unntak av kortere turer.
Stasjonen er interessert i at erfarne ornitologer, amatører som
profesjonelle tilbringer kortere eller lengre peri ode r ved stasjonen.
Ringmerkere må ha lisens fra Ringmerkingssentralen, Zoologisk Museum
i Oslo.

ForelØpig er arbeidet ulønnet, men stas jonen kan for den

nette sum av kr. lO pr. tur tilby gratis l osji og middagsmat.
Middagen kan bes tå av fersk fisk fra sjøen, eller hermetikk.
Stasjonen disponerer egen 17' plastjolle med 25 hk. motor .
Denne benyttes til skyss av stasjonspersonalet, og befinner seg
på Akerøya når stasjonen er bemannet.
seg 10 kr. pr. person (tur/retur).

For frakt ut beregner man

Besøkende må regne med å ta del

i vanlige stasjonsoppgaver som nettrunder, observasjon fra faste
punkter, rensing av nett og felles husarbeid.

Det gjøres oppmerksom

på at øya er naturreservat, og at ferdselen er begrenset i tiden
15.4- 15.7.
Personer som kunne tenke seg å ta del i
kan henvende seg til stasjonens adresse.

rbeidet ved stasjonen
Bestilling av stasjonens

årsrapport kan gjøres til samme adresse.
AKERØYA ORNITOLOGISKE STASJON, POSTBOKS 1145, 1601 FREDRIKSTAD

Ø·

Ø S T F O L D - N A T U R.
Østfold-Natur er en rapportserie som distribueres av Norsk OrniDette for å komme de mange "ukjente"

tologisk Forening avd. Østfold.
rapporter til livs, og i

stedet sette disse inn i et system -

en rapportserie.
Til publikum:
Alle rapporter utgitt i Østfold-Natur kan kjØpes enkeltvis
ved å bestille disse fra:

Østfold-Natur, postboks 1145, 1601 Fr.stad

Rapportene blir da oversendt 3atnl!len med en postqirotallong pålydende ra?portens kostende pluss porto.

Rapportene kan også kjøpes på

medlemsmøter i fylkesavdeling/lokallag i NOF avd. Østfold.
Skoler, biblioteker og andre institusjoner/privatpersoner kan ·
abbonere på rapportserien.

Man vil da automatisk få tilsendt rap-

portene etterhvert som de utgis , etter

s~~e

betalingfimØnster som

ovenfor.
Til forfattere:
Østfold-Natur er ment å skulle dekke emnene ornitologi, zoologi,
botanikk, geologi, naturvern etc.

Forutsetningen for at en rarport

skal komme inn under serien, er kun at en vesentlig del av stoffe t
omhandler fylket.

For

fuglerapporter/nat u n·~' rnrapportr:c.

g j elder

at NOF avd. ylstfolcl kan stÅ som utgiver av rapo:nten, og således
betale dens kostende.

I slike tilfeller vil forfatteren få

90% av eventuelt overskudd på rapporten.
I andre tilfeller gjeld~r at foreningP.n står som distributør
av rapporten, og fØlgelig vil kj Øpe opp et visst antall rapporter
til faste abbonenter, salg pl møter etc., til lrykningspris

Det

resterende salg må så utgiveren selv stå for.
Manuskripter til Østfold-Natur sendes postboksadressen for
gjennomlesing av ansvarlig redaktør.

Rapporter som NOF avd. Østfold

vil stå som utgiver av, kan foreningen selv trykke, i motsatt fall
må forfat ter/utgiver ordne dette selv.

I alle tilfeller vil

o~

slaget trykkes av distributøren.
Teksten bør være skrevet med

elekt~·isk

skrivemaskin på A-4 ark,

med dobbelt linjeavstand og 2 cm. rr.arg på begge .sider. Bilder og
illustrasjoner skal være limt inn på sin rette plass, og bør
være av en slik karakter at de egner seg for trykking

ØSTFOLD-ORNITOLOGEN
heter tidsskriftet til foreningen.
Som medlem får du bladet tilsendt
tre ganger i

året. Østfold-orni-

tologen inneholder stoff som både
er myntet på de som gleder seg over
fuglelivet i
og

m~rk,

haven , på tur i skog

og for de som er interes-

sert i å gjøre fuglekikkingen til
en inspirerende hobby.

SOM MEDLEM I NOF AVDELING ØSTFOLD
FÅR DU:
- delta på 10 medlemsmøter og en
rekke større og mindre turer hvert
år.
- anledning til å benytte deg av
foreningens bibliotek.
Klipp her . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . .

Til
Norsk Ornitologisk Forening avd.
Østfold, Boks 1145, 1601 Fr.stad.
Postgiro 34 72 990
Jeg ønsker å bli medlem av foreningen. Vennligst send meg innbetalingskort for kontigent.
Arskontigent 197q: 20 kr.
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ad res se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poststed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al der . . . . . . . . . . . . . .

