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"Rehabilitering av oljeskadd fugl etter oljesol i
Glomma, mars-april 2006".

En oppsummerende rapport skrevet av Karen J'vedt og Naomi Paulsen
med bidrag fra Pill Bugge (leder NNV 0stfold), Age Sten Fredriksen (Fredrikstad Fugleforening),
Dieter Hommen, Mona Larsen og Vet erinrer Siri Lervik.
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Sammendrag.
Den 5. mars 2006 oppstod et
utslipp av tungolje i Glomma sam
.fulge av en lekkasje i en over.furingsledning ved Borregaard Fabrikker
i Sarpsborg. Utslippet hadde et
omfang pa 13,8 kubikkmeter.
Av dette ble ca 6 kbm samlet opp
ved og under kaiomradet slik at
ca 8 kbm olje rant nedover
Glomma og uti Hvalerbassenget.
Det ble antatt at totalt 5 - 800
vannfugler kunne vrere rammet
av ulykken. 57 fugler ble avlivet
av viltnemda f0r prosjektet
startet. Nedskyting av vannfugl
ble stoppet fordi etablering av
mottak for oljeskadet fugl ble
vurdert sam et breredyktig
alternativ. Borregaard stilte lokaler
ved 0raveien industripark i
Fredrikstad til disposisjon.
Fasilitetene kunne oppfylle krav
til hygiene, avl0p og avfallshandtering, vanntilf0rsel, varme og
ventilasjon samt ideell infrastruktur. Fangst av oljeskadet
fugl foregikk ved hjelp av bat og
manuelt.

Kompetanse og detaljert
lokalkunnskap fra ornitologene i
Fredrikstad fugleforening var
uvurderlig. 52 fugler ble fanget
til mottaket, stabilisert med
behandling og rehabilitert.
Begrensende faktorer ble: kort
tidsakse for pasientene, ekstreme
vintertemperaturer, samt
manglende budsjett til spesialisert
opplrering og trening av et
tilstrekkelig antall feltaktive i
metodikk for innfanging av
vannfugl.

Almenntilstanden til hele 86 %
av de oljeskadde fuglene som
kom til mottaket utviklet seg sa
godt at de kunne vaskes, bed0mmes for tetthet av fj0rdrakt og
deretter sv0mmepr0ves rimelig
tid etter ankomst. Utslippsraten
etter endt prosess var meget h0y
sammenlignet med tilsvarende
prosjekter. Prosjektet var basert
pa frivillighet og ble koordinert
som et samarbeid mellom
Fugleforeningen i Fredrikstad,
Naturvernforbundet i 0stfold og
Norsk Ornitologisk Forening.
To konsulenter fra SWAN stod
Metodikken som ble anvendt for
som faglig ansvarlige for
rehabilitering av oljeskadet fugl
var etter protokoll fra International prosessen og rehabiliteringsmottaket. Fagfolk fra IFAW, Sea
Fund for Animal Welfare
(IFAW) og International Bird
Alarm Belgia og Project Blue Sea
Rescue and Research Centre
Tyskland bidro ogsa i stor grad.
(IBRRC). Protokollen er basert
Innsatsen fra 80 frivillige
pa 35 ars erfaring innen fagfeltet medhjelpere var pa mer enn 1300
arbeidstimer. Borregaard
og FoU i samarbeid med veterinrer fakultetet ved University
bidro til a dekke en betydelig del
av kostnadene ved aksjonen, til
California Davis.
sammen vel en halv million kr.

Summary (english).
In the river Glomma close to
Fredrikstad located in the south
east of Norway an oil spill
occurred from a pipeline leak at
the 5th of march 2006. Borregaard Industries was responsible
for the accident. The oilspill was
estimated to 13,8 cubic meter.
Approximately 5 - 8000 aquatic
birds were affected by oil. Before
a wildlife response was discussed,
57 birds were shot in actions
arranged by local authorities.
Euthanasia by shooting was later
avoided as experiences from
successful bird rehabilitation
response established after
Rocknes spill, Bergen 2004 were
reported. Borregaard Industries
DeNoFa group then offered
suitable facilities for bird rehabilitation fulfilling hygiene, temperature, ventilation, waterflow
and infrastructural demands.
Bird search and collection was
handled from boats and shore by

volunteers and bird ringers from
the local ornithology societies.
Their exceptional detailed local
knowledge and enthusiasm were
very beneficial. In total 52
aquatic birds were collected and
stabilized with chosen
treatments of priority before
rehabilitation. However short
time limits for affected birds,
extreme low winter temperatures,
and missing budget capacity for
training more ornithologists in
special methods for catching at
sea were factors limiting progress.
Methods used for rehabilitation
of oiled birds were by protocol
from International Fund for Animal Welfare (IFAW) and International Bird Rescue and Research
Centre (IBRRC). Their protocol is
based on experience from 35
years of oiled bird
rehabilitation and research,
established together with
veterinarians from University
California Davis.
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The recovery rate of total 86 %of
the arrived birds after
treatments in the centre was well
enough for washing, improving
feather integrity and the
waterproof test. This finally
resulted in a very high release
rate compared to other oil spill
responses.
Two IFAW trained consultants
from SWAN, Norway shared
professional responsibility for the
rehabilitation centre. The project
was based on volunteer workers
and coordinated in cooperation of
the ornithology societies:
Fugleforeningen i Fredrikstad,
Norsk Ornitologisk Forening and
Friends of the Earth 0stfold.
Professionals from IFAW, Sea
Alarm Belgium and Project Blue
Sea Germany came by and
committed great amounts of
efforts. Totally 80 volunteers
spent over 1300 working hours at
the centre. Main sponsor for
actions was Borregaard Industries.

DO
DO
h.t.;:::an:?
m't•J:ollo:cl\l·!.;!

fl~

~
(Juderobt,

oppholds
ton<e1c

·Jait:! sta s;~ r

'

!ntens:va•t'l~hng

"Sialt en" :> one
f rn -· ~J~r.kiilitJ fuel

t::=J

II

__j

[:=J

', -+

=:!DO
_lUU

c::J

c::::J

c::J

[:=J

S•

wrsta~f! -

-C TI C:l1J>IJ"

D D

-+

l' t;a."l;
nL•':s:r.itte-

"h.ffi" sone

:"lu~e

fctt ~!l.f~~

0 0 0

Figur 3. En ideell romfordeling og flyt av fugler (indikert av piler)
gjennom et rehabiliteringssenter for oljeskadd fugl.

Bakgrunn.
Erfaringer fra Rocknes ulykken i
2004 viste at rehabilitering av
oljeskadde fugler kan forsvares.
Kjennskap om prosessen for
rehabilitering har imidlertid ikke
vrert utbredt i Norge.
Internasjonalt viser store organi·
sasjoner som IFAW, IBRRC,
Project Blue Sea og mona stort
engasjement og beredskap.
Kunnskap om rehabilitering har
blitt etablert internasjonalt
gjennom 35 ar. I USA har samarbeid med Univeristy California
Davis vrert av stor betydning.
Etter Rocknes i 2004 var det
IBRRC som ledet rehabiliterings·
prosjektet. Det kunne vise til en
overlevelsesrate pa 60% og
normal forekomst av gjenfunn
etter ringmerking.
I mars 2006 ble 5·800 fugler
rammet av et oljeutslipp i Nedre
Glomma som kom fra Borregaard
Industrier. Da kunne
kunnskap om rehabilitering
formidles av Karen Tvedt
(SWAN) og Naomi Paulsen
(SWAN) som tok initiativ til a
etablere og lede et mottak for
rehabilitering av fugl pa 0ra i
Fredrikstad ved utl0pet av
Glomma.

Generelt om rehabilitering
av oljeskadd vilt.
Rehabilitering av oljeskadet vilt
er en kompleks og intensiv
prosess, som inkluderer
registrering og fangst, transport,
triage og stabilisering, samt selve
vaskingen. Triage er behovspmvd
prioritering av de skadede
fuglene ut i fra best emte kriterier.
Etter vask far dyret videre
oppf0lging til utslipp.

Oppf0lgingsstudier er ogsa en
viktig del av en rehabiliterings·
prosess ettersom overlevelse er
et viktig valideringsverkt0y.

Handtering av fugl i
rehabiliteringsprosessen rna
minimaliseres. For eksempel, i
bur kan ikke fuglene komme seg
unna skremmende situasjoner.
Derfor skallydnivaet vrere
dempet. Srerlig under
vaskeprosessen i rehabilitering
utsettes fuglen for stress.
Helseparametre overvakes derfor
n0ye f0r fuglens allmenntilstand
tilsier at vasking er forsvarlig.
Fuglene blir sluppet ut etter kort
tid (maksimum to til tre uker) og
de vil etter kort tid kunne hente
seg inn fra en eventuell
stress-fysiologisk tilstand pa vei
mot kronisk stress.

Figur 2. (side 6) viser de
forskjellige stegene
i en rehabiliterings·
prosess, samt
hvordan stegene
henger sammen.

Rehabilitering
eller ei?
Det er ofte et tema
om rehabilitering
er etisk forsvarlig
mht. til den
str essbelastning
som dyrene paf0res
av a bli fanget,
oppbevart i
fangenskap og bli
handtert. I
kontrast til dette
er oljetils0ling i seg
selv stress og
dyrene blir skade·
lidende. Skyting av
oljeskadet fugl
avslutter selvsagt
plagen for den
fuglen som blir
skutt forutsatt at
skuddet dreper.
Men, skyting vil
paf0re stress hos
andre fugler i
nrerheten og mulig
skremme nye fugler
inn i oljes0let.

Oljeutslippet startet ved Borregaards anlegg i Sarpsborg

Type og varighet av stress er
avhengig av stressniva og
intensitet. Ulike arter har
forskjellig terskel for hvordan de
taler slik pakjenning.
Innfangingstress er kortvarig
dvs. akutt/forbigaende stress.
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Indikatorer for stress som brukes
i en rehabiliteringssammenheng
er vekttap i og redusert matinntak
etter rehabiliteringsperioden, og
normalt forinntak men reduksjon
i vekt. Derfor blir vekt og adferd
overvaket gjennom hele
rehabiliteringsperioden.

Fasiliteter.
Et egnet lokale er alfa og omega
for at rehabiliteringsprosessen
skal kunne gjennomferes.
Lokalet for rehabilitering av
oljeskadd fugl rna inneholde
tilstrekkelig ventilasjon, god
elektrisk kapasitet, nok varmt og
kaldt vann, muligheter for
temperaturkontroll,
tilstrekkelige innenders- og
utendersareal for oppbevaring av
fugl samt fasiliteter for kommunikasjon og logistikk. I tillegg rna
det vrere mulig a samle opp
oljeforurenset spillvann, slik at
lokalomradet ikke forurenses.
Det beregnes vanligvis 2 fugler
per kvadratmeter. Beregningen
er basert pa medium store fugler
som f.eks . stokkand og lomvi.
Andre sterre arter vil kreve mer
plass, og redusere derfor
kapasiteten i et mottak.
Utformingen av bygget hvor
rehabiliteringen skal forega er
essensiell for graden av suksess.
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Figur 2 : Steg i rehabiliteringsprosessen av oljeskadd vilt og til og med utslipp og etterstudier.
De stegene som ber vurderes i relasjon med hverandre er linket med piler.

Et rehabiliteringsmottak for
oljeskadd fugl fungerer i realiteten
som en produksjonsenhet hvor
fuglene flyttes som pa et
samleband. Ideelt flyttes fuglene
i en retning gjennom bygningen.
En ideell romfordeling av et rehabiliteringssenter er vist i Figur
3. Ved arbeid med oljet fugl blir
Tyvek drakter brukt som beskyttelse mot oljen, samt egnede hansker, vernebriller, munnbind og
annet verneutstyr. Ved arbeid
med ren fugl skiftet personell
klrer, samt brukte egnet
verneutstyr. 0 lj eforurensede
gjenstander skal ikke inn pa den
· rene sonen, noe som bl.a. krever
to sett av alt utstyr samt
klesskifte for personell.

Straks oljeulykken var et faktum satte brannvesenet og politiet i gang med pmve·
taking a v olje for 8 sikre seg beviser.
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Oppbygging av mottaket i Borregaard DeNoFas lokaler.
Oppbygging av et midlertidig
mottak var f0rste oppgave som
ventet i Fredrikstad etter oljes0let i Glomma. Bygningen som ble
stillt til disposisjon av Borregaard
(DeNoFa) egnet seg godt til
rehabilitering av oljeskadd vilt.
Lokalene bestar bla. av to store
lagerrom, som gav oss rikelig
med plass til bur og basseng for
oppbevaringen av fugler innend0rs. De store rommene, rikelig
med vindu og et effektivt ventilasjonsanlegg ga god ventilasjon.
To store varmtvannstanker
beregnet pa bruk i fabrikker ga
ogsa tilstrekkelig med varmt
vann. I tillegg, siden bygningen
tidligere ble brukt som fettapperi
fantes det egnede oppsamlingstanker til oljet spillvann.
Mottaket ble i hovedsak bygget
opp fra l0rdag 11. til mandag 13.
mars. En ideell romfordeling og
flyt ble etterstrebet som vist i
Figur 1 og 3. Hovedrommet ble
brukt til inntak, og senere
vasking og skylling. Intensivavdelingen er et omrade der
fugler som venter pa inntak,
samt fugler med spesielle behov,
kan oppbevares. Et tankrom like
ved inntaksomradet ble brukt
som inten sivavdeling siden
temperaturen kunne reguleres
bedre i dette rommet. Et rom
tilknyttet hovedrommet ble delt
inn i en "skitten'' sone til oljeskadet
fugl og en "ren" sone til oppbevaring av vasket fugl. Den rene
sonen inneholdt ogsa en t0rke·
sone der fuglene ble t0rket etter
vask, en oppbevaringssone for
ren fugl og en sone med basseng.
Ved inngangen til den skitne og
rene sonen ble det plassert
fotbad for desinfisering.
Hovedrommet hadde ogsa en port
med d0r ut mot uteplassen slik at
man lett kunne transportere
fuglene ut til bassengene i teltene
utenfor.
En plass for tilberedning av mat
til dyrene ble ogsa plassert i
hovedrommet. Hele omradet var
inngjerdet med portvakt noe som
var ideelt for a m0te og
koordinere nysgjerrig publikum.
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Figur 3 Romfordeling og flyt av fugler (indikert av piler) i DeNoFa Jokalet i Fredrikstad, et mid·
lertidig mottak for rehabilitering a v oljeskadd fugl.

Lukkede fasiliteter sikret ogsa
fuglene mot eventuelle rovdyr.
Hovedrommet ble det etter hvert
satt opp en vaskestasjon og en
skyllestasjon.
Teoretisk gir en vaskestasjon en
maksimal kapasitet pa vask av
25 fugler per dag.

Men det er avhengig av hvilke
arter det er snakk om, og i tillegg
forutsetter det nok tilgang til
personell og varmtvann.
Lokalet hadde ogsa et kontor, et
kj0kken og et pauserom for de
som jobbet der, noe som er viktig
under et slikt tiltak.
Det var ogsa mulig a m0te presse
o.l. i et separat bygg.

Sam felge av un0dvendig nedskyting av knoppsvaner ble m esteparten av den lokale
bes tanden utryddet. Dette m edferte at de t var ingen h ekking i 0 ra reservatet i 2006.
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Fuglevasking er et begrep alle kjenner til. Men realiteten er at vaskingen bare utgjer en liten del av det som kalles rehabilitering
av oljeskadet sjefugl.

Mottaket ble godkjent av
Mattilsynet etter inspeksjon 14.
mars. En dialog med Mattilsynet
var ogsa svrert viktig i for hold til
fugleinfluensa (H5Nl) av hensyn
til personell og frivillige . Det er
svrert viktig for alle parter at
sikkerhet og HMS er i varetatt
ved et slikt rehabiliteringsmottak
- midlertidig sa vel som
permanent. Mattilsynet ble
invitert til pmvetaking med
tanke pa fugleinfluensa.

De kunne dessverre ikke
unnvrere personell eller ressurser
til et slikt tiltak pa det tidspunktet.
For 0vrig belyser dette hvordan
et rehabiliteringstiltak kan apne
for forskning, pmvetaking og
andre studiemuligheter.
Siden mottaket matte bygges opp
fra bunnen gikk mye tid tapt i
henhold til fangst av oljeskadd
fugl.
8

Det har ingen hensikt a fange
fugl dersom man ikke kan
oppbevare dem riktig.
I tillegg, var det n0dvendig a
bruke alt tilgjengelig mannskap
til oppbyggingen av senteret, noe
som gjorde at ornitologer som
kunne vrert ute for a registrere
og fange fugl bygget bur i stedet.

Tabell 1.

Registrering av fugl i Nedre Glomma regionen etter oljeselet.

Omrade/
Art

Fredrikstad

Isegran til Kvrernskjrer
(L0peren)

0ra til Kvrernskjrer
(L0peren)

1

3 (v/Listr and)
37 (70)

57 (61)

0ra

TOTALT

Antall oljeskadd
(antall u/olje)
Sangsvane*
Knoppsvane"
Stokkand*
Kvinand
Siland
Laksand
Storskarv
Fiskemake
Kanadagas
TOTAL

17
40

100J257)
10-12

2
103

1
1
2

1

44

59

1

en del

> 67-69

21
134
100
ca.12
2
1
3
2
> 275

~ca. 60 aljete knapp- ag sangsvanene i fJra var mer eller mindre stasjanrere i denne periaden, m ens stakkendene start sett haldt seg pa farskjellige
kjente rasteplasser i Fredrikstad.

Registrering, fangst og transport.
Onsdag 08.03 slo Fredrikstad
Fugleforening alarm da oljen ble
observert i fuglereservatet
pa 0ra Naturreservat
(Appendiks E).

Registrering.
Representanter fra Kystverket
befarte tidlig deler av Glomma og
observerte oljetilgriset fugl.
Tirsdag 13.03 anslo observat0rene
fra Kystverket at flere hundre
vannfugl var skadet av olje·
utslippet. En god del av den
lokale overvintrende knoppsvane·
bestanden var oljeskadet.
I tillegg ble arter som stokkender,
sangsvaner, makefugl, skarv,
hegre samt sel observert med
oljeskader. Alt i alt ble det antatt
at 5·800 fugler kan ha blitt
oljeskadet.

Detaljert oversikt over hvor
fuglene ble fanget i finnes i
Appendiks D. I tillegg var flere
ornitologer tidlig ute i felt og
registrerte fu gler for a fa en
oversikt over skadeomfanget i
Nedre Glomma med nrerliggende
omrader. Tabell 1. oppsummerer
registrering foretatt fra
08.03.2006 til og med 18.03.2006.

Det tas utgangspunkt i at telling
foretatt av erfarne feltornitologer
er representative.
I prinsipp kan tallene regnes som
minimumstall, f.eks. siden fugler
med olj e kun pa undersiden ikke
alltid r egistreres. Undersiden av
fuglen e blir ikke sjekket ettersom
man ikke vil stresse dem
un0dvendig.

Medlemmer i Norsk Ornitologisk
Forening (NOF) 0stfold og
Fredrikstad Fugleforening opp·
rettet to fangstgrupper som
fordelte seg langs Glomma.
Dermed ble omradet fra L0peren
og inn til0ra Naturreservat
samt indre deler av 0sterelven
dekket, i tillegg til andre kjente
hvileplasser for fugl. Ornitologene
registrerte oljeskadet fugl og
iverksatte fangsttiltak.
Vasking av en svane krever ofte 3 personer for 8 holde og vaske fuglen.
9

De gamle in dustrilokalene ved DeNoFas anlegg i Fredrikstad viste ega v.rere ideelle for redningsaksjonen. Store oppvarmede
saler med mye varmt og kaldt vann er en forutsetning for et god gjennomfert aksjon.

Tabell 2.

Antall oljeskadd fu gl registrer t 19.03.2006.

Omrade/
Art

Glom rna

Sangsvane
Knoppsvane
Stokkand
Kvinand
Toppand
Gravand
I Siland
Laksand
JErfugl
Storskarv
Dvergdykker
Tjeld
Grahegre
Soth0ne
ll:hvh0ne
l! fettemake
Gramake
Fiskem like
Svartbak
TOTAL
* oppt1l 30km fra

2
279
36
29

2
9
1

0ra (Nord)

31
95
87
250
5
21
1
2
29

Vester0y*

Hvaler*

42
17
12
20

37

50

34
2
1
3
19
29
14

44

2
1
3
3

Ant.
oljeskadd

31
226
394
376
56
22
15
56
103
68
4

41
43
4

1

-

-

1
1

2
2
1

-

33
3
18
289

1637
20
200
3222

9
32
74
13

2
1
1
1
439
10

990
6
152
810
1675
utsl1ppspunktet

79
11

190

96
1
19
258

normalt. Antall stokkender
observert med olje pa rasteplasser i Fredrikstad i denne
perioden kunne variere fra r undt
50-100 stykk, samtidig som a lt
fra 65-100 ender befant seg i
elven hvor det var vanskelig
observere om de var oljeskadet
eller ei.

a

10

% oljet

TOTALT

11

1

Det er interessant a merke seg at
oljeskadet knoppsvaner
mats0kte omtrent som normalt
pa de grunne nreringsplassene i
0ra selv etter a ha tilbrakt flere
dager og n etter i til dels sterk
kulde.
Det kunne vrere vanskelig a
fange fuglene sa lenge de hadde
krefter til oppf0re seg noenlunde

a

Krakemy

1

18
11

1.8

-

-

1
1
-

1,5
33

-

-

9
1

0,5
5

-

-

101

3%

S0ndag 19.03 gjennomf0rte NOF
0stfold en systematisk telling av
fugl i samme rute som blir brukt
under NOF 0stfolds
vinterfugltellinger. I alt ble 3222
fugler observert. Tabell 2 under
viser antall oljeskadet fugl
registrert i l0pet av tellingen.

Karen Tvedt og Naomi Paulsen hadde det faglige ansvaret sammen med veterinrerene Stina og Hermod Nilsen. Bildet viser
intubering av stokkand.

Tabell 2. viser totalt antall fugler
med tydelig olje i fjrerdrakten,
hvor av 10 knoppsvaner, 20
stokkender og en kvinand ble
registrert som sterkt oljeskadet.
2366 fugler ble registrert i
kategorien "ukjent skadeomfang", mens kun 735 fugler ble
registrert som uten olje. Hos
noen arter, som storskarv, er det
svrert vanskelig a se om fuglen
faktisk er oljeskadet. Andre arter,
som maker, er mindre utsatt for
oljes0l ettersom de oppholder seg
mindre pa vann enn f.eks.
dykkender. Et uvisst antall
fugler kan ha vrert oljet pa
undersiden.
Videre inkluderer tellingen 19.03
omrader helt ut til L0peren og
Hvalemyene, d.v.s. opp til 30 km.
fra kilden for
utslippet, og sannsynligheten for at
fugler som oppholdt seg
primrert i dette omradet
ville vrere oljeskadd
sank. Tellingen ble ogsa
gjennomf0rt f0rst 11
dager etter utslippet ble
oppdaget, og hele to uker
etter utslippet forekom.
Tilslutt anslas feilprosenten pa selve tellingen
(d.v.s. totalt antall fugl)
til 20 prosent.

Etter hvert kom det innmeldinger om at det ble observert
frerre oljeskadd fugl i omradet.
Den 25.03 ble 8-10 knoppsvaner
med relativt sma og ubetydelige
oljeflekker observert, og en
forventet at disse fuglene ville
greie seg fmt. Hvor de oljeskadde
fuglene ble av er et mysterium,
men faktum er f. eks at antall
oljeskadde stokkender som
kunne observeres i Gamlebyen
(Fredrikstad) ble redusert mot
slutten av mars. Deter sannsynlig
at noen fugler d0de (fms i hel) og
sank i elven eller drev i land i
omrader med tett vegetasjon.
Noe oljeskadd fugl ble observert i
Sverige, sa det er svrert sannsynlig
at fugler fl0y vekk fra
omradet. Stor battrafikk, mye
aktivitet pa elven og avskyting

bidro nok til at fuglene ble
stresset og skremt ytterligere.

Avliving av fugl.
I motsetning til Fylkesmannen i
Hordaland som fraradet skyting
av oljeskadd fugl etter Rocknes
ulykken iverksatte Fylkesmannen i 0stfold straks avliving av
oljeskadd fugl etter oljeutslippet i
Glomma. Tabell 3 viser art og
antall fugler som ble avlivet av
representanter fra Viltnemnda
de f0rste dagene etter oljes0let.
Deter bemerkelsesverdig at 4
sangsvaner (Cygnus cygnus)
skutt ved utslippstedet allerede
6. mars f0r selve oljes0let var
oppdaget/ rapportert. Boks 1
under viser en mer detaljert
oversikt.

Tabell 3 Oversikt over fugler avlivet av representanter fra Viltnemnda p.g.a.
oljeselet i Glomma

Omrade/da to

Sarpsborg
6.mars

Fredrikstad
7-ll.mars

Hvaler
10-14.mars

TOTALT

-

-

59/59 ~34"2

426/64 GB*

4/4
485/123
2/2
1/1
1/1
493/131

An tall observert/oljeskadd
4/4*
Sangsvaner
Knoppsvaner
Stokkand
Siland
Svartbak
4/4*
TOTALT
* avlivet (57 fugler totalt)

-

11

212

1/1
1/1 *
61/61

428/66

Boks 1 - Detaljoversikt over fugler avlivet p.g.a. oljesslet i Glomma:
Sarpsborg kommune: totalt 4 svangsvaner
Opplysninger fra Thor Pinaas, Sarpsborg viltnemnd
- mandag 6 mars ble 4 sangsvaner avlivet i Glomma ved utslippstedet
og !evert Mattilsynet for unders0kelse
Hvaler kommune: totalt 18* knoppsvaner, 1 svartbak
Opplysninger fra Finn Johansen, Hvaler viltnemnd
- l0rdag 11.3. ble 1 knoppsvane avlivet.
- s0ndag 12.3. ble 1 knoppsvane avlivet.
- tirsdag 14.3. ble 146 svaner sjekket. Derav ble avlivet 7 knoppsvaner p.g.a. olje
og det ble observert 6 til med litt olje. 1 svartbak med mye olje avlivet.
- fredag 10.3. ble 280 svaner sjekket. Det ble avlivet 8 knoppsvaner og det ble
observert 41 med olje, derav 2 med mye. Sett 1 siland med mye olje.
Fredrikstad kommune: totalt 34 knoppsvaner, 2 stokkender
Opplysninger fra Bj0rn Eriksen, viltsekretrer kommunedel sentrum
- tirsdag 7.3. avlivet 3 knoppsvaner.
- onsdag 8.3. avlivet 9 knoppsvaner.
- torsdag 9.3. avlivet 7 knoppsvaner og 2 stokkender.
- fredag 10.3. avlivet 10 knoppsvaner
pluss observert 25 svaner med litt olje og 3 med mye olje.
- l0rdag 11.3. avlivet 5 knoppsvaner.
* 1 avlivet knoppsvane mangler i detaljoversikten
(Kilde Fylkesmannen i 0stfold).
Skytingen ble stoppet etter 11.
mars i Fredrikstad, sannsynligvis
sam f0lge av dialog med viltse·
kretrer Bj0rn Eriksen, og lokale
medieoppslag. Rehabiliteringstiltaket var iverksatt pa dette tidspunktet. Bj0rn Eriksen hadde
dessverre ikke kapasitet til a
bidra med fangst. Han leverte
allikevel en svane til rehabiliterings·

senteret etter 10.3. De avlivede
fuglene ble !evert Mattilsynet til
unders0kelse. En oversikt fra
denne unders0kelsen (Appendiks
C) viser at de avlivede fuglene
var i god stand (middels til mye
fett). Dette ville gjort dem til
gode rehabiliteringskandidater.
Rehabilitering ville ogsa vrert
med pa a forbedre tilstanden pa

de fuglene med en darligere
stand. Det framhever ogsa at
avliving av oljeskadet fugl ikke
kan vurderes ut ifra grad av olje i
fjrerdrakten, men heller b0r
baseres pa et veterinrermedisinsk
grunnlag. I l0pet av en rehabiliteringsprosess vurderes avliving
til en hver tid basert pa
artsspesifikke kriterier.

"Ut frii faren for feilskyting pii grunn av sviktande artskunnskap, feilvurdering av
den faktiske skaden, samt uro og stress som tiltaket kan [ere til, vii fylkesmannen
likevel sterkt rii frii at private eller offentlege nedskytingsaksjonar blir iverksette"
Fylkesmannen i Hordaland, 2004.

Bildet viser oljeskadede knoppsvaner fliJr redningsaksjonen komi gang.
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Sjelden Fangst.

Vi ble fortalt av det ikke var mulig a fange sangsvaner som var skadet. Grunnen til dette er at deer mye mer skye enn knoppsvaner. Denne unike bildeserien viser imidlertid at deter mulig a fange ville sangsvaner med hendene ved hjelp av en rask bat.

Bildeserien viser hvordan sangsvanen ble oppdaget, hvordan den forseker a komme seg pa vingene, pa tross av oljeskadene, og
deretter blir fanget inn og ]evert til behandling pa redningssentral en. Bildene er tatt av lokale sportsfisk ere som ogsa stod for
innfangingen.
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Det viser seg at den innfangede
sangsvanen hadde store oljeskader.
Hele buken, halsen og deler av hodet var
innsmurt i olje.

Da svanen kom inn i varmen kviknet den fort til. Her blir den undersekt, veiet, og det ble tatt blodprever for a vurdere helsetilstanden.

Denne sangsvanen ble sluppet fri etter et par uker med behandling og testing av f]rerdrakten.
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Fangst og transport.
Innfanging av fugler startet
s0ndag 11. mars, hovedsakelig i
regi av Fredrikstad Fugleforening, NOF 0stfold og Naturvernforbundet i 0stfold. Fangsten ble
altsa hovedsaklig gjennomf0rt av
erfarne, lokale ornitologer og lisensierte ringmerkere som har
god kunnskap fra lignende arbeid. Ulike fangst metoder ble
brukt for a oppna h0yest mulig
fangstrate. Metodene som ble

brukt oppsummeres i Boks 2.
I starten var tallet pa innfanget
fugllavt, men dette tok seg opp
etter hvert. Blant annet leverte
Viltnemnda og Brannvesenet
fugler til mottakssenteret. Slikt
lokalt samarbeid ble svrert h0yt
verdsatt, spesielt siden personer
innen disse instansene innehar
en unik kunnskap om lokal geografi og lokalt vilt, og kan bidra
svrert positivt til registrering og

fangst. Ved framtidige tiltak vil
det vrere 0nskelig a kunne opprette lignende lokalt samarbeid.
Fuglene ble stort sett transportert i
store pappesker, ofte med en
sokk over hodet for a roe fuglen
ned. Fugler er veldig visuelle og
roer seg ned sa snart 0ynene blir
tildekket. Transportbur for hund
og katt viste seg for 0Vrig ogsa a
vrere passende for transport.

Boks 2 - Fangstmetoder.
1)
2)
3)
4)

Direkte henting av oljeskadet fugl med sterkt nedsatt allmenntilstand (sakalt plukking)
Handfangst med hjelp av lokkemat, bl.a. brukt pa oljeskadd fugl med sansene inntakt.
Bruk av passive feller med lokkemat - Metoden krever god planlegging, manuelt arbeid
samt kunnskap om bygging av gode feller.
Aktiv fangst
- Fangst med hov- effektiv pa medtatte fugler som sitter pa land, pa iskanten e.I.
Ogsa effektiv ved fangst av f.eks dykkender.
- Kastehov - et alternativ til fangst med hov i de tilfellene man ikke kommer nrer nok.
Metoden krever trening og erfaring.
- Rennel0kke med lokkemat - effektiv metode, men den krever mye kunnskap og det
anbefales at man er to stykk til denne metoden.
- "Svanekrok" - en metode som krever god kjennskap og erfaring. Brukes som regel n ar
fuglene ligger tett samlet i en flokk.

Tillatelse for fangst ble innhentet fra Direktoratet for Naturforvaltning (ref.)
NOF 0stfold og Fredrikstad
Fugleforening gjorde en utmerket
jobb spesielt tatt i betrakting av
forholdene og ingen tidligere
kunnskap om fangst av
oljeskadet fugl. Likevel er det
absolutt ikke ideelt a utarbeide
fangst-metoder under et slikt
tiltak.

Age Sten Fredriksen med godt grep rundt en knoppsvane pa islagte Glomma.
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Rehabiliteringsprosessen.
Per dags dato er Naomi Paulsen
(Swan), Karen Tvedt(Swan) og
Mona Larsen (Naturvernforbundet
i 0stfold) blant svrert fa mennes·
ker i Norge som innehar oppda·
tert kompetanse pa selve
rehabiliteringsprosessen av
oljeskadd fugl. Rehabilitering er
heller ikke hverdagskost i Norge.
Dette f0rer selvsagt til noen
logistikk problemer. I startfasen
var det svrert vanskelig a fa tak i
riktig utstyr til behandling av
fuglene pa mottaket. Dette resulterte i lite effektiv bruk av tid pa
fuglestell, som igjen gikk utover
den tiden vi var tilgjengelig til
andre n0dvendige oppgaver.
Kapasiteten ved mottaket var
ogsa sterkt redusert siden det
kun var to personer med kompetanse pa rehabilitering av
oljeskadd fugl tilstede. 17. mars
ankom hjelp fra Sea Alarm
(Belgia) o~ Project Blue Sea
(Tyskland) gjennom Melina
Mosch og 21. mars var 3 IFAW
medlemmer pa plass: VD Valeria
Ruoppolo, Curt Clumpner og
Marie Travers. Det var helt
n0dvendig a fa erfaren hjelp fra
utlandet ellers ville trolig prosessen
ha stoppet opp pa grunn av for
lite personell med rehabilitringskunnskap. Nettverk til
personer i Sea Alarm, IFAW og
IBRRC viste seg a vrere uvurderlig.
Det viktigste i rehabiliteringsprosessen er hovedsaklig at
behandlingen baseres pa et
veterinrermedisinsk grunnlag.
Under denne aksjonen baserte vi
rehabiliteringen pa IBRRC sine
prosedyrer. F0rst og fremst fikk
fuglene ro og kroppstemperaturen
matte stabiliseres om n0dvendig.
F0rste periode med ro var etter
ankomst for a redusere stress
etter transport. Eventuell
nedkj0ling eller overoppheting
ble ogsa behandlet pa dette
stadiet. Paf0lgende, eller kort tid
etter ankomst, gikk hver fugl
gjennom et inntak der skadeniva
samt fuglens allmenntilstand ble
unders0kt.

Den innfangede Laksanden fikk et eget basseng innenckrs, der vi fikk testet fjrerdraktens vannmotstandighet fer den ble overfert til utendersbasseng for videre
testing av fjrerdrakten.

Pa dette stadiet ble det ogsa
avgjort om fuglen kunne rehabiliteres eller om den var for skadet
og matte avlives.
Hver fugl ble merket og all
informasjon og behandling
gjennom hele perioden ble
registrert i tilh0rende journal.
Videre oppf0lging skjedde f0rst
hver dag, deretter annenhver
dag eller etter behov avhenging
av hver fugls kondisjon og
fremgang.
Det viktigste for god overlevelse
er at fuglen stabiliseres og
oppbevares riktig. For at fuglene
skulle kunne stabiliseres var det
viktig a sikre en riktig vreskebalanse og godt nreringsinntak.
Alle fuglene ble derfor behandlet
som om de er dehydrert og
utsultet ved ankomst, og fikk
derfor vreske
(Glukose-Elektrolytt- Mikstur)
tilf0rt med magesonde etter
ankomst og flytende fOr med
magesonde etter behov. I hvilken
grad vresketerapi og nreringsterapi med sonde ble fulgt opp de
neste dagene var individbasert.
De fleste fuglene ved mottaket i
Fredrikstad klarte a ta til seg
vann og nrering pa egenhand
etter kort tid.
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Nar det kom til oppbevaring av
fugler ble alle endene oppbevart
pa nettingbunn av mykt fiskegam (sildenot) som er pakrevd
slik at denne arten unngar
belastningsskader pa bein og
bryst. Alle svanene ble oppbevart
pa bakken pa et relativt mykt
underlag av aviser og laken sa
lenge de var oljet, men etter
vasking ble de oppbevart pa
kunstgress. Dette reduserer igjen
sjansene for belastningsskader.
I bur var fuglene i tillegg hindret
fra a utf0re ulike typer atferd, og
derfor var det viktig a redusere
oppbevaringstiden i bur til et
minimum, og s0rge for at fuglene
kunne fa tilgang til vann snarest
mulig.

Rygge flystasjon og sivilforsvaret stilte
opp med militrertelt der utenders·
bassengene ble plassert.

Det neste steget i rehabiliteringsprosessen var vask, skylling og
t0rk. For at en fugl skal kunne
vaskes rna den tilfredsstille visse
krav bade i henhold til normal
artsadferd, vekt, temperatur og
ikke minst veterinrermedisinske
krav til et minimum antall r0de
blodlegemer samt riktig niva av
hviteblodlegemer og totalprotein
i blodet. Fuglen ble vasket i flere
kar med varmtvann og 1-2%
oppvaskemiddel (Yes). Etter vask
ble fuglen skylles grundig siden
oppvaskemiddelet ogsa forurenser fjrerdrakten.
Vask og skylling som bare er en
20-50 minutters prosedyre, ble
fulgt av t0rking ved hjelp av "pet
dryers" av den typen som brukes
i hundesalonger. Luftt0rkingen
stimulerte fuglene til a pusse
fjrerdrakten.
Dermed ble den spesielle fjrerstrukturen gjenopprettet noe som
f0rte til at fjrerdrakten igjen ble
vanntett og varmeregulerende.
Da fuglene var t0rre ble de
plassert i vann for a sjekke om
fj rerdraktens struktur og
vanntetthet var gjenopprettet.
Dette stadiet krever n0ye
oppf0lging da en fugl som ikke er
vanntett fort kan drukne eller
fryse i hjel. For a forsikre at
fjrerdrakten fungerer optimalt
ble fuglene testet i vann og
fjrerdrakten, dvs. hver enkelt
fjrer, ble sjekket. Tilgang til vann
stimulerte fuglen til fjrerpussing
og annen artspesifikk adferd.
F0r utslipp ble fuglene vurdert i
basseng, dvs. fuglen skal vrere
24-48 timer konstant i vann.
Kravet her er igjen avhengig av
art, ettersom forskjellige
fuglearter er mer akvatiske enn
andre. For at fuglen skal kunne
slippes ut rna den igjen oppfylle
krav i forhold til artens vekt,
kroppskondisjon, adferd, vanntetthet og ikke minst artspesifikke blodverdier. Utsetting
skjer normalt i nrerheten av der
fuglen ble fanget eller innenfor
det normale bevegelsesomradet
til arten i omriidet.

Boks 3- IFAWs kommentarer til Glomma tiltaket.
IFAW fremhevet at lokal kunnskap gjorde dette tiltaket
suksessfullt, spesielt sammenlignet med en lignende aksjon
i Estland i januar 2006.
"D0deligheten var svrert lav. Dette skyldes i stor grad den lokale
kapasiteten tilstede i Norge/Fredrikstad"
"Deres [Karen Tvedt og Naomi Paulsen] kunnskap forsikret at
fuglene som ble tatt inn til rehabilitering gjennomgikk stabilisering og riktig oppf0lging. De riktige tiltakene ble iverksatt for a
forsikre fuglens overlevelse"
"Til kontrast, under et nylig oljes0l i Estland var der ingen lokal
kunnskap. Innen IFAWs representanter ankom var mange av fuglene ved de midlertidige mottakssentrene i sa darlig stand,
eller feilbehandlet, slik at mange matte avlives (un0dvendig).
Dette belyser hvor viktig det er a trene opp lokale mennesker til
h0yest mulig standard under et oljes0l."
(http://www. ifa w.org/ifa w/generaVdefault.aspx?oid =165 795).

Utsetting skjedde ogsa i dagslys
slik at fuglen hadde mulighet til
a orientere seg f0r ID0rket falt pa.
Mottaket hadde en overlevelse pa
86.5 %. Dette er svrert gode
resultater og skyldes spesielt
rask handling og tilgjengelig
personell med rehabiliteringskunnskap, samt den direkte
hjelpen fra IFAW (International
Fund for Animal Welfare) og

IBRRC (International Bird
Rescue and Research Center)
med deres unike kompetanse
basert pa 35 ars erfaring pa
rehabilitering av vannfugl.
Tabell 4 viser antall fugl mottatt
pa mottaket fra 10.mars- 7.april.

Tabell 4.
Oversikt over fugl behandlet ved mottaket.
Tabellen viser totalt antall mottate fugler, bade levende og d0de
(Dead on arrival, DOA), antall avlivete og antall utsatte fugler, samt
prosent overlevende. En ikke-oljet kattugle som senere ble avlivet er
ikke inkludert.
Art

Mottatt
levende
0
20

Mottatt
d0d (DOA)

Avlivet

D0de

1

0
4
0
1
0
0
5

Grahegre*
Stokkand
Laksand
Knoppsvane
Sangsvane
Gram8.ke

27
3
1

2
0
0
0
0

Totalt

52

3

1

17

0
2
0
0
0
0

Sluppet
fri
0
14
1
26
4
1

Prosent
overlevende
0
70
100
96
100
100

2

46

86.5

Bildene viser noen av de mest aktive blandt de frivillige. Dieter Hammen, Age Sten Fredriksen, Arnkjell Johansen m.flere.

Organisering av frivillige.
Et hvert rehabiliteringstiltak er
helt avhengig av en stor grad av
frivillig arbeid. For a fa nok
frivillige til a delta i tiltaket ble
bade aviser, radio og tv tatt i
bruk. Naturvernforbundet holdt
ogsa standi sentrum av
Fredrikstad for a skaffe nok
frivillige. Vi fikk god respons fra
mange som hadde mulighet til a
hjelpe. Medlemmer fra flere
forskjellige foreninger deltok som
frivillige, bl.a. Dyrebeskyttelsen,
Dyrevernsalliansen, Greenpeace,
Norges Naturvernforbund, Norsk
Ornitologisk Forening og
Fredrikstad fugleforening.
Flere lokale veterinrerer og
veterinrerstudenter viste ogsa
interesse for arbeidet, og noen
gjorde en stor innsats som frivillig.
Totalt investerte rundt 80
frivillige over 1300 timer i l0pet
av mars maned. De frivillige
rullerte pa a komme innom a
hjelpe oss med n0dvendige
oppgaver. Oppgaver for frivillige
besto av bla. rengj0ring av bur,
vask og desinfisering av utstyr,
kutting av bmd, f6ring av fuglene
og snekring av fuglebur. Andre
viktige oppgaver for de frivillige
var a lage mat til de som jobbet
ved senteret.
Det er nrermest alltid noe
forefallende arbeid som frivillige
kan settes til. De frivillige ble
etter hvert koordinert av Mona
Larsen. Hun hadde ansvar for a
delegere n0dvendige oppgaver,
noe som ble gjort via en "frivillig

vegg'' med lister over dagens
gj0remal. Dette gjorde at de
frivillige som kom inn hadde
mulighet til a gj0re en jobb uten
a matte sp0rre hva som var pa
dagsorden.
Frivillige ornitologer som hjalp
til med a fange oljeskadet fugl
var selvf0lgelig helt uunnvrerlige.
Det ble vist mange gode ferdigheter og mye fantasi for a fa i stand
en effektiv fangst av oljeskadd
fugl. Deres lokalkunnskap er
unik og ble spesielt h0yt verdsatt.
Medlemmer fra de forskjellige
fugleforeningene gjorde ogsa en
meget viktig innsats med sitt
rekognoseringsarbeid. Slikt
arbeid er svrert viktig som grunnlag for a estimere skadeomfang i
ettertid.
De frivillige er ogsa viktig for at
selve rehabilitering prosessen
ikke skal stoppe opp. For a vaske
og skylle en svane trengs 4-5
personer. Vi var derfor avhengige
av a ha frivillige til a holde fugler
som ble vasket og skylt. I l0pet
av et rehabiliteringstiltak er det
svrert vanlig a lrere opp frivillige
til spesifikke oppgaver, f.eks. sondef6ring eller medhjelper under
vasking og skylling. Etter vask
rna fuglene testes pa vann, og
igjen var innsats fra de frivillige
uunnvrerlig. De frivillige satte
opp to store telt, og var ogsa
behjelpelig med a skaffe teltene,
bygge basseng og ordne med
vanntilgang til bassengene.
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Rehabiliterte knoppsvaner
(Cygnus olor) testes pa vann i et
barnebasseng plassert i et
militrertelt. Vannet blir tilf0rt
gjennom en brannslange.
Mange av de frivillige f0lte stor
takknemmelighet for at de hadde
muligheten til a gj0re noe for
"sin" oljeskadd fugl.
Spesielt satte mange frivillige
stor pris pa at svanene, som stort
sett var individer fra den lokale
bestanden, ble rehabilitert. Dette
er nok ikke fordi denne arten har
st0rre betydning for dem, men
siden svaner er territorielle i
parringstiden kan enkelt·
individer lettere gjenkjennes av
lokalbefolkningen. Mange av de
frivillige vil nok stille opp dersom
en ny ulykke skulle skje, spesielt
i Glomma omradet, og de vil da
stille med erfaringen fra denne
aksjonen i bakhodet.
Rehabiliteringstiltaket hadde
ikke vrert mulig uten lokalt
samarbeid med
Norsk Ornitologisk forening og
Naturvernforbundet som ogsa
organiserte uavhengige frivillige,
ansatte ved DeNoFa og generelt
lokalt engasjement.

0konomi.
I henhold til 0konomi m0tte vi pa
flere problemer srerlig til
reiseregninger for a innhente
kompetanse fra USA. Dette
medf0rte en del kostnader til
reise, kost og losji . Ellers gikk
det mesteparten av pengene
spesielt til trelast ved bygging av
bur for fugler og innhenting av
annet n0dvendig utstyr.

Denne budsjettposten kan
skaleres etter antall fugl som
ankommer mottaket. Oppbyggingen av mottaket kan derfor
koste en del, men etter mottaket
er ferdig vil kun driftskostnader
gjensta. Driftskostnadene vil
vrere relativt beskjedne og jevne.
Uheldigvis m0tte vi ogsa pa
problemer med kostnads-

styringen pa grunn av kort tids·
akse og manglende erfaring hos
samarbeidende parter.
Innkj0pene kunne ikke alltid
kvalitetssikres slik at det trolig
forekom noe un0dvendig bruk av
ressurser. Veda innga klare
intensjonsavtaler vil dette kunne
unngiis i framtiden.

Konklusjoner og anbefalinger.
Utslippsraten for de oljeskadde
fuglene som ble rehabilitert etter
oljes0let i Glomma var meget h0y.
Allikevel kunne trolig flere fugler
blitt rehabilitert. Prekrer mangel
pa utstyr til mottaket belyser at
det er n0dvendig a vrere bedre
forberedt ved eventuelle
kommende oljeulykker. Det er
helt n0dvendig med permanente
eller mobile lager med essensielt
utstyr, og for eksempelleverand0ravtaler pa annet n0dvendig
materiell som ikke kan lagres.
Behovet for utstyr som er tilpasset ekstreme vrerforhold b0r prioriteres. Konkrete avtaler kan
ogsa f0re til en reduksjon av den
delen av budsjettet som gar til
oppbygging av selve mottaket.
Det er ogsa n0dvendig a innhente
kunnskap og kompetanse pa
aktuelle fangstmetoder i forkant
av uhell (Appendiks B). Det vil
vrere 0nskelig a utarbeide en rnanual som kartlegger og forklarer
forskjellige fangstmetoder samt
arrangere kurs med fokus pa s0k,
registrering, fangst og transport
av oljeskadd fugl. Kapasitet ved
fangst under vanskelige vrerforhold b0r 0kes med kursing av
ornitologer.
Det b0r bygges opp et nasjonalt
team for beredskap
(Appendiks B) slik at antallet
fugler som kan rehabiliteres ved
en ulykke 0kes opp mot det
aktuelle antall fugler som faktisk
blir bemrt. Med et beredskapsteam kan man respondere sa
godt som umiddelbart og kan
dermed fa inn flere fugler og

Lokale anbefalinger :
1. Den lokale oljevernberedskapen ma forbedres

5. Kommunene i nedre Glomma·regionen rna

radikalt og inneholde utstyr som kan brukes i

sammen med :Fylkesmannen og :Fylkeskommunen

kulde og under isforhold. Antall0Velser ma 0kes

samarbeide om a opprette en felles sentral med

og 0Velsene ma inkludere naturvernforeningene.

plass til utstyr for rehabilitering av oljeskadet
sj0fugl i Fredrikstadomradet.

2. Antall alumininumshater til bruk under
isforhold rna vrere minst seks stykker for nedre

6. Fylkeskommunen oor samarbeide med

Glomma·regionen inklusive Hvaler.

kommunene og :Fylkesmannen om a opprette et

3. Det ma avsettes en egen oljelense for bruk fra

sj0fugl i 0stfold.

nasjonalt senter for rehabilitering av oljeskadet
0ra·kanalen og sydover langsmed den vestre
delen av naturreservatet. Denne lensen ma vrere

7. Det rna iverksettes en kartleg,o-ing av aile

en permanent innstallasjon da oljefilm transpor

diffuse oljeutslipp i regionen, samt gjennomgang

teres med elvestrommen gjennom hele aret.

av aile utslippstillatelser med tanke pa avdekking
av lekkasjer, darlige driftsrutiner og lagrings·

4. Det ma innstalleres oljefangarmer pa to sider

forhold for olje fra Sarpsborg til og med Hvaler.

langs Glomma for a fange opp sma og store
utslipp til Glomma.

starte rehabiliteringen mye
tidligere. Tid er den viktigste
faktoren for rehabilitering og jo
tidligere man er ute jo st0rre
sjanse er det for a redde et st0rre
antall fugl. En slik beredskap b0r
bygges opp av parter som har
fangst/rehabiliteringskunnskap
og erfaring, samt parter som er
motiverte for forplikte seg til a
bidra signifikant ved et uhell.
Det er en fordel a samarbeide
med profesjonelle organisasjoner
som IBRRC, IFAW og Sea Alarm.
Nettverket til personer i Sea
Alarm, IFAW og IBRRC viste seg
a vrere uvurderlig ved dette tiltaket.
Eventuelle tiltak som settes i
gang etter et oljes0l b0r uansett
standariseres, slik at en lik
standard kan iverksettes.
Det er ikke gunstig med ulik
praksis i ulike fylker.
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Dette tiltaket ville ikke vrert
mulig uten lokalt samarbeid med
NOF (Norsk Ornitologisk
forening) og Naturvernforbundet,
organiserte og uavhengige
frivillige, ansatte ved DeNoFa og
generelt lokalt engasjement samt
positiv dekning i media. Konklu·
sjonen er at uten de frivillige
ville ikke tiltaket ha blitt
gjennomf0rt eller blitt sa vellykket,
ettersom stort sett hele aksjonen
var frivilligbasert! I tillegg ville
ingenting skjedd dersom ikke
Borregaard hadde tatt ansvar for
den 0konomiske siden av rehabiliteringen. Dette er unikt sammen·
lignet med lignende ulykker
i Norge. Vi tar hatten av for
Borregaard som tok et unikt
milj0initiativ og gjorde det mulig
for oss a gjennomf0re arbeidet
vart med stor suksess.

Varens vakreste eventyr. Etter flere ukers hardt arbeid kunne vi slippe ut svaner og ender som ble reddet ira oljednden.

Appendiks.
A. Kompetanseheving.
Rehabiliteringstiltakene etter
Rocknes ulykken og oljes0let i
Glomma har synliggjort et behov
for videre oppbygging av lokal
kompetanse.

spesialisering pa rehabilitering
av oljeskadet villfugl. Dette er
unikt i global sammenheng.

Etterutdanningsprogrammet
tilbys i f0rste rekke som et
internship der deltagerne
hospiterer i 3 maneder ved et av
sentrene for rehabilitering av
I lys av tilbakevendende
fugl i Los Angeles og San
smautslipp og en 0kende
transport langs norskekysten
Francisco. For a fa mest effekt ut
av et kortere opphold enn dette
med oljetankere sa vil denne
kompetanseoppbygging vrere et
anbefales det a delta ved kurs i
regi av OWCN. Kursavgift for
viktig skritt videre for a vrere
forberedt pa neste ulykke som
kurs i regi av OWCN vil komme
pa 4.000.- NOK per pers. Kursavdessverre statistisk sett vil vrere
giften brukes pa innleie av
unngaelig.
spesialister pa fagfelt rundt drift,
organisering av et rehabiliteInternational Bird Rescue
Research Centre (IBBRC) tilbyr
ringssenter, samt rehabilitering
et etterutdanningsprogram for
av oljeskadd vannfugl. Disse
kursene finner sted blant annet i
rehabilitering av oljeskadet fugl.
Sammen med International Fund Cordelia, utenfor San Francisco.
for Animal Welfare (IFAW), UK
I Cordelia er ogsa et av IBRRC
sine to senter lokalisert. Alternaog Davis School of Veterinary
tivt kan IBRRC sitt senter i San
Medicine er akt0rene samordnet
som Oiled Wildlife Care Network Pedro opps0kes. Dette ligger i
Los Angeles.
(OWCN). Myndighetene i
California deltar ogsa aktivt pa
Fylkeskommunen i 0stfold har
denne plattformen. Sammen
bevilget 75.000 NOK for at
bygger tilbudet fra disse
veterinrer Siri Lervik og Mona
akt0rene pa 35 ars erfaring med
Larsen kan gjennomf0re et
opphold pa et av OWCN sine
kurs. Planlagt opphold er i 2007.
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B. Kort argumentasjon for
en beredskapsplan.
Risikoen for et stort akutt utslipp
av olje som f0lge av leteboring
eller produksjon pa norsk sokkel
er relativt lav. Likevel kan man
aldri garantere at uhell ikke vil
skje. Derfor har oljeselskapene
stort fokus pa oljevernberedskapen,
dvs. de tiltakene som settes inn
nar oljen f0rst er havnet pa sj0en.
Oljevernberedskapet
bestar hovedsaklig av et
operativt apparat som er bygget
opp for a hindre at eventuelle
akutte oljeutslipp skader milj0et
(OLF, 2003).
En risikoanalyse fra Det Norske
Veritas (DNV) viser at man kan
forvente en stor 0kning i hyppighet
av oljeutslipp fra 2003 til2015
med mindre det iverksettes nye
tiltak innen oljeberedskap og
sj0sikkerhet (DNV). Russisk
eksport av olje, sammen med
norsk petroleumsvirksomhet i
nord vil f0re til en markant
risiko0kning i Nordland,
Midt-Norge og pa Vestlandet.
Mellom 1981 og 2001 ble det
iverksatt 17 statlige aksjoner
mot akutt forurensing fra skip
(WWF, 2005).

I perioden 1994-2003 har det
vrert registrert 896 utslipp fra
skip. Innen norsk petroleumsvirksomhet har det i tillegg forekommet 2500 uhellsutslipp fra
olje de siste 15 arene. I 2005 ble
det registrert 14 7 hendelser med
akutte utslipp av olje pa
kontinentalsokkelen, hvor av
seks var st0rre enn 1 kubikkmeter og ett utslipp var pa hele 340
kubikkmeter (OLF, 2006).
Ved fergestedet i Gamlebyem ble det fanget inn flere stokkender som var skadet.

Utvidet petroleumsvirksomhet i
kystnrere og milj0f0lsomme
omrader vil fere til ekt risiko
(WWF, 2005). Vi vet av erfaring
at et oljesel kan fa enorme konsekvenser for Norges marine naturressurser. N reringer som fiskeri,
havbruk, turisme og ressurser
som vannfugl, marine pattedyr og
strandsonen kan bli sterkt rammet.
Pa tross av en viss reduksjon i
antall og sterrelse pa oljeulykker
i l0pet av de siste tiarene kan en
oljeulykke skje uten forvarsel
hvor som helst pa havet. Uansett
hva som er kilden til oljes0let, for
eksempel en ulykke eller en
naturlig kronisk oljelekkasje, er
det stor sannsynlighet for at
natur og vilt kan bli skadet.
Om antall skadet vilt er fa eller
10.000 -100.000 individer kreves
det handling, bade av humanitrere
arsaker og basert pa natur- og
milj0perspektiver (bevaring av
natur og vilt).
Dyr som lider etter oljeskade
eller oljeforurensing trenger rask
og effektiv behandling innen et
spekter som inkluderer alt fra
rehabilitering til avliving. Uansett
hva situasjonen er, kreves en
faglig vurdering av skadeomfang.
Dede dyr kan avgi viktig informasjon og ber samles inn slik at
en ordentlig konsekvensanalyse
kan gjennomferes. Oljeskadet vilt
vil ofte mobilisere forskjellige
interessegrupper og individer
som ensker a "gjere noe" for
dyrene eller mene noe angaende
rehabilitering. Media vil ogsa
sette fokus pa problemet med
oljeskadd vilt etter et oljes0l (IPIECA, 2004).

Nekkelen til suksess ved rehabiliteringstiltak er forberedelse.
Ved a heve standarden pa selve
forberedelsen vil man oppna
bedre resultat med tanke pa
sikkerhet, dyrevern overlevelse,
kostnadsstyring og forskning,
ved et oljes0l.
Nar dyr er pavirket eller truet av
oljesel er det essensielt at en
detaljert beredskapsplan for vilt
allerede er utarbeidet slik at
spesifikke mal og objektiver
er definert, og slik at disse
malene kan naes pa en tidvis og
effektiv mate og nedvendige
tiltak kan iverksettes umiddelbart.

Egnede lokaler b0r lokaliseres pa
forhand og det ber etableres
lagre med utstyr for arbeidet
med oljeskadet vilt pa sentrale
steder kysten rundt. Ideelt vil et
mottak for oljeskadet vilt
mobiliseres like raskt som annen
oljevernberedskap.
Effektiv beredskap er avhengig
av a fa satt i gang rekognosering,
lokalisering og fangst av vilt sa
fort som mulig. Rekognosering og
lokalisering av skadet vilt vil
ogsa vrere viktig med hensyn til
en konsekvensanalyse.

Mona Larsen var en av m ange frivillige som sto for en fremragende innsats. Her i en
av svanekassen e med oljeskadet knoppsvane.
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Tabell 5
C. Undersokelse av avlivede fugler.
Tabell over avlivede fugler undersokt 18.3.06. Det ble tatt muskelvev av samtlige til vevsdatabanken,
Naturhistoriske Museer UiO, og 3 hele knoppsvaner og 4 hoder mlhals ]evert til Zoologisk Museums skinnsamling.
Tabellen viser at de fleste fuglene var i god stand (middels til mye fett). Dette ville gjort dem til gode
rehabiliteringskandidater. Rehabilitering ville ogsii vrert med pii ii forbedre tilstanden pii de fuglene med en
diirligere stand.

KOM:M:UNE
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Hvaler
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad

ART
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
svartbak
knoppsvane
knonnsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvan e
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
knoppsvane
stokka nd
stokkand

KJ0NN
Hun
Han
Hun
Hun
Hun
Han
Hun
Hun
,
Han
Han
Hun
Han
Han
Han
Hun
Hun
Hun
Hun/uneHan /voksen
Hun
Hun
Hun
Han
Hun
Hun
Han
Han
Han
Han
Han
Hun
Han
Hun
Han
Han
Han
Hun
Hun
Hun
Hun
Han
Hun
Han
Hun
Hun
Hun
Hun
Hun
Han
Han
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VEKTKG
9,2
7,2
10,5
60
8,4
11,7
6,9
8,0
13,0
8,0
8,6
9,1
10,0
10,0
9,2
9,9
8,7
55

-

FETT
Mye
Ikke
Mye
Litt
Mye
Mye
Ikke
Middels
Mye
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Mye
Mve
Svrert mae-er
Middels

70
90
10 0
10 8
91
8,6
93
12,0
12,1
11,2
9,9
11,2
11,8
8,6
11,7
12,3
11,9
9,5
10,5
9,2
12,0
10,0
11,0
9,2
8,0
8,1
7,2
86
83
07
07

Ikke
Mve
Mve
Middels
Middels
Middels
Middels
Mve
Mye
Mye
Middels
Middels
Mve
Mye
Middels
Mye
Middels
Mye
Middels
Middels
Middels
Middels
Mye
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

D. Detaljert oversikt fra
registrering og fangst av
oljeskadd fugl.

15.03.06
1 ad gramake, mlhov,
0rakanalen

Liste over de oljeskadde fuglenes
geografiske fordeling i nedre
Glomma 12.03.06.

19.03.06
2 ad knoppsvane, m/rennel0kke,
Vraktangen

Privat bathavn syd
N ekledypet :
Knoppsvane lad. Stokkand 18

19.03.06
1 ad knoppsvane, m/hand,
Vraktangen

Fuglevikbukta :
Fiskemake 1

22.03.06
1 ad knoppsvane, m/rennel0kke,
Vraktangen

0ra Naturreservat:
Knoppsvane 30, sangsvane 17
Kjekeya N. :
Knoppsvane 2ad + 1 2k
Belgen:
Knoppsvane 3
Inger holmen:
Knoppsvane 2
Skaalholmen:
Knoppsvane 3
Kirkey:
Knoppsvane 2
Skipstadsand:
Knoppsvane 5
Leper holmen:
Knoppsvane 4
Mekkalassa:
Knoppsvane 4
Filletassen:
Knoppsvane 4
Filletassen Syd:
Knoppsvane 1
Redshue:
Knoppsvane 6
Fugl som ble fanget av
batgruppa.
15.03.06
1 ad knoppsvane, mlhand, 0ra
Naturreservat
16.03.06
1 ad sangsvane, mlhand, 0ra
Naturreservat

22.03.06
1 2k knoppsvane, m/hand,
Vraktangen
22.03.06
1 ad knoppsvane, m/rennel0kke,
Revebakke,Kj0k0y
25.03.06
1 ad knoppsvane, m/kastehov,
Vraktangen
25.03.06
1 ad knoppsvane, m/kastehov, N.
Kj0k0y
26.03.06
1 ad knoppsvane, m/rennel0kke,
Vraktangen
E. Glomma og 0ra
N aturreservat.
lnformasjonen under er hentet
direkte fra kilde: http://www.elvedelta.no/delta·l.htm

Glomma har det st0rste
nedslagsfeltet i Norge og
drenerer store deler av 0stlandet.
Landskapet varierer fra fjell- og
viddeomrader, iseroderte daler,
fjordsj0er, stor e vatn, aslandskap
og vidstrakte lavlandsomrader.
Berggrunnen varierer sterkt i
omradet, med bl.a store grunn·
fjellsomrader av nreringsfattig
gneis, granitt, sparagmitt og
kvartsitt. Mer nreringsrike
bergarter finnes ogsa; bl.a sam
kambrosiluriske sedimentbergarter
i Mj0somradet og i deler av fjellog dalomradene nord og vest i
nedslagsfeltet.
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L0smassedekningen er
varierende; fra dype sammen·
hengende morenedekker i deler
av fjell- og viddeomradene,
dalf0rer med breelv ·og elveavset·
ninger og lavlandsomrader med
store omrader med finkorna
hav· og fjordsedimenter. Flere
markerte israndlinjer krysser
gjennom nedslagsfeltet bl.a Raet.
Hav· og fjordsedimenter dominerer
de nedre deler av nedslagfeltet.
Det er flere sedimentasjonsbas·
seng, bl.a Mj0sa og Norde 0yern.
Ovenfor Sarpsfossen er det ogsa
bassenger (Vestvatnet med flere).
Det meste av materialtransporten ut mot deltaet er tilf0rt ved
erosjon i nedre del av l0pet
mellom Sarpsborg og Fredrikstad
eller bestar av finkorna masser
(leire) transportert i supsensjon
fra omradene lenger opp.
Under flom 0ker denne material·
transporten betydelig og det
grumsete elvevannet kan
spores/sees langt uti Skagerak.
Det meste av deltaomradet og
terrassene langs elva er na
bebygdlutfylt eller dyrket.
Sedimentasjon av l0smasser
skjer i dag ide store gruntvanns·
og vatmarksomadene i
0raomradet. Her er det et flere
kvadratkilometer start sump- og
brakkvannsomrade, et estuarium
med akkumulasjon av silt, fin
sand og organisk materiale.
Deter gravd en kanal pa utsiden
av fyllingen mot industriomradet
for a bedre vannsirkulasjonen i
deler av gruntvannsomradet.
Mellom bankene sees kanaler
dannet av str0m og tidevann.
I ytre del av deltaet ligger flere
holmer og skjrer av oppstikkende
fjell.

0ra Naturreservat.
0ra naturreservat ligger i
Fredrikstad kommune ved
Glommas 0stre munning. Det
omfatter Gansr0dbukta, Neskilen
og utenforliggende holmer og
sj0arealer. Omradet ligger
forholdsvis nrer Fredrikstad
sentrum og er delvis preget av
dette, med industriarealer og en
regional s0ppelfyllingsplass sam
nrermeste nabo i nord.

Mye av de frivilliges arbeid bestod i a snekre oppbevarin gskasser for fuglene. I ettertid har vi na utviklet nye oppbevaringskasser i form av europaller med stablebare rammer, hjernestolper og nett.

I nord0st og 0st grenser lave
skogkledde aser, beiter og dyrket
mark til
r eservat et, s0r og vest sj0arealer.
Til tross for naboskapet med
store befolkningskonsentrasjoner
er selve r eservatet overraskende
intakt (Fylkesmannen i 0stfold,
Milj0vernavdelingen, ar).

Fuglelivet.
0ra-omradet er blitt kjent f0rst
og fremst for sitt fugleliv.
Avhengig av isforholdene
overvintrer varierende mengder
av vatmarksarter. De vanligste
er knoppsvane, laksand,
kvinand, stokkand, toppand og
canadagas.

Sjeldne vintergjester er
dvergsvane og grastrupedykker.
Reservatet her stor betydning
som raste- og hvileplass for
trekkende fugl var og h0st.
Stedet ligger strategisk plassert
i hovedtrekkleden i S0r-Norge.
Store mengder ande- og vadefugl
samles her i trekktidene.
Reservatet er ogsa viktig
hekkeomrade for ande- og
vadefugl. 0ra var knoppsvanenes
f0rste hjem i Norge. Det f0rste
hekkefunn ble gjort sa tidlig som
i 1937.
Na hekker 4-5 par arlig i reservatet.
Stokkand, krikkand, gravand,
brunnakke, stjertand, skjeand,
siland, og rerfugl er konstatert
som rugefugler.
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Ogsa gragas, flere riksefugler og
mange vadefuglarter ruger her.
Ellers kan nevnes at det f0rste
hekkefunn i Norge av rovterne
ble gjort i 0ra-omradet.
Fiske0rn og sivhauk forekommer
regelmessig i sommerhalvaret.
Av spurvefugler ruger bl.a. s0rlig
gulerle, sivsanger, r0rsanger,
heipipelerke og sivspurv. I l0pet
av sommer en mister andefuglene
midlertidig flygeevnen p.g.a.
fj0rfelling (myting). I denne tiden
s0ker de seg til spesielle omrader
hvor da kan finne ro. 0ra
naturreservat er et slikt
myteomrade.
Totalt er det registrert ca. 250
fuglearter i omradet.

F. Referanser og adresser.

Agderposten.

Det Norske Veritas (DNV)
Skipstrafikk langs norskekysten - Analyse av
miljerisiko

http://www. agderposten.no/apps/pbcs. dillarticle?AI
D=/20060819/LOKAL8/108190127&Search
ID=73265957145787

IPIECA (2004)
A guide to oiled wildlife response planning,
International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association, London

Adresser.
Pal Bugge, Ieder Naturvernforbundet 0stfold
Pb.220, 1701 Sarpsborg

Johansen, D. 0. (2006)
Oljesel·saken, http://www.f-b.no

Age Sten Fredriksen, Fredrikstad Fugleforening
OLF (1993)
Oljevernberedskap, Faktaark fra Oljeindustriens
Landsforening,
http://www.olf.no/?18422.pdf, OLF, Stavanger

Mona Larsen, Olsokvn. 65, 1727 Sarpsborg
Siri Lervik, Rosenkrantzgt. 26 1721 Sarpsborg

OLF (2006)
Milj0rapport 2005, Olje- og gassindustriens
milj0arbeid. Fakta og utviklingstrekk,
http:f/www.olf.no/miljo!miljorapporterl?325ll.pdf,
OLF, Stavanger

Naomi Paulsen, Formannsveien 44, 5037 Bergen
Karen Tvedt, Helldalshaugen 40, 5226 Nesttun
Borregaard Industrier, http://www.borregaard.com

Milj0status (2006)
Olje og gass, Miljestatus i Norge,
http://www.miljostatus.no/templates!theme·
page_2129.aspx

Fylkesmannen i 0stfold, http://www.fylkesmannen.no
Norges N aturvernforbund, http://www.naturvern.no
Ma ttilsynet, http :1/ww. rna ttilsynet.no

WWF (2006)
Ren Kyst! WWFs frivillige oljevern.
Kurskompendium (2. utg.)

SWAN, Thorm0hlensgate 55, 5008 Bergen,
http://www.swaninfo.no
0stfold Fylkeskommune,
http ://www.ostfold-f.kommune.no

Nyttige internettsider.
http://www.elvedelta.no/delta -1.htm

Vi takker fotografer i SA og Fredriksstad Blad for bidrag til rapporten.

http ://www.fugler.no/vinterfugl

Produsert av Omni grafikk AS, Fredrikstad

http://www.ibrrc.org/internship_program.html
http ://www.ibrrc.org/no_cal_center.html
http://www.ibrrc.org/so_cal_center.html
http ://www. vetmed. ucdavis.edulowcn/

Fredriksstad Blad.
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dlllarticle?AID=/
20060310/NYHET/103100045#
h ttp://www.f-b .no/a pps/pbcs. dlllarticle?AID=/
20060311/NYHET/103110025#
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dlllarticle?AID=/
20060311/NYHET/103110003

Farge- og ringmerket knoppsvane (Cygnus olor) pa vei tilbake til sitt
rette element.
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