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 Naturvernforbundet i Vest-Agder har fra midten av 1990-årene registrert en alvorlig tilbakegang for 

en rekke fiskespisende sjøfuglarter som har sine hekkeområder opptil Skagerrak- og 

Nordsjøbassenget eller som oppholder seg i disse havområdene vinterstid.  

Vår bekymring bekreftes gjennom Norsk Rødliste for 2010 der makrellterne, fiskemåke, hettemåke, 

tyvjo, havhest, lomvi, lunde, teist og alke nå er tatt inn. Den svært nedslående bestandsutviklingen 

disse artene har, bekreftes også gjennom konklusjoner i det nasjonale overvåkingsprogrammet for 

sjøfugl - Sea Pop (NINA), gjennom ekstra beskyttelsestiltak iverksatt av Direktoratet for 

naturforvaltning for noen av disse artene og senest gjennom et samarbeid med Sverige og Danmark.  

Den aller viktigste grunnen til denne alvorlige situasjonen, er mangel på mat. Vi mener 

hovedgrunnen til dette igjen, er at i særlig grad industrifisket etter småfisk - nøkkelarter i 

økosystemet - har vært altfor stort. I tillegg kommer et betydelig antall fugl som dør i fiskeredskaper, 

etter oljeskade eller på grunn av forsøpling av det åpne havet. I noen grad gjelder det samme for 

sjøpattedyr. 

Fugl er ofte en god indikator på den generelle miljøtilstanden.  Nå derfor situasjonen er så alvorlig for 

sjøfuglene som er avhengig av disse havområdene, bør programmet for forvaltningsplanen utvides 

med et eget kapittel om sjøfugl og sjøpattedyr. De fleste andre temaene for forvaltningsplanen vil på 

en eller annen måte ha stor innvirkning på det biologiske mangfoldet som vi her peker på. Det gjelder 

egentlig alle utredningsområdene; fiskeri, petroleumsvirksomhet, anlegg for fornybar 

energiproduksjon til havs og land- og kystbasert aktivitet. 

Vi ber derfor om at planprogrammet utvides med et eget kapittel om sjøfugl og sjøpattedyr. 

 

Skagerrak og Nordsjøen er svært viktige sjøområder for biologisk produksjon.  Store 

befolkningsgrupper nyttegjør seg disse verdiene i næringsøyemed eller i fritidssammenheng. 

Sjøområdene er imidlertid, etter vår oppfatning, for sterkt belastet, og utnyttelsen av 

naturressursene er ikke bærekraftig.     



 Vi vil senere komme tilbake med synspunkter på forslaget til forvaltningsplan når det blir sendt ut på 

høring. For oss vil det da være viktig å bidra til at ressurssituasjonen for nøkkelarter i økosystemet 

gjenoppbygges, og at den miljømessige tilstanden i disse havområdene forbedres betraktelig.  
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02.01.2011                              Peder Johan Pedersen, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Vest-Agder 

 

  

   

  

   


