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Kystbundne arter

Croxall et al. (2012) 
Bird Conserv. Int.

RØDLISTE-indikator
Andel av artene som ikke forventes å dø ut 
i nærmeste framtid, selv uten ytterligere 
forvaltningstiltak

Pelagiske arter

Albatrosser og petreller
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Etter: Dias et al. (2019) Biol. Conserv. Toppskarv © E Lie Dahl
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 Andel av 
artene berørt 

Andel av artene 
viktigste trussel 

Globalt truete 
arter (110) 

NT/LC-arter i 
nedgang (119) 

Fremmede arter 46 %  (165) 30 %  (107) 73 62 
Bifangst 28 %  (100) 19 %  (70) 50 36 
Klimaendringer/ekstremvær  27 %  (96) 18 %  (63) 37 43 
Overfiske 15 %  (54) 7 %  (24) 22 19 
Jakt og fangst 27 %  (97) 11 %  (38) 27 35 
Forstyrrelser 20 %  (73) 7 %  (25) 26 28 
 

Dias et al. (2019) 
Biol. Conserv.
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• Søkte ISI Web of Science: «Seabird/Marine Bird» + «Conservation»
• Prosjektgruppe: R Lewison, D Oro, B Godley, L Underhill, S Bearhop & R Wilson

• Identifiserte de 180 mest-publiserende forfatterne i 2006-2009
• Valgte ut 35 (30:5) eksperter for ulike havområder/fagtema

• 10 viktigste forskningsspørsmål for effektiv forvaltning av sjøfugl neste tiår?

• Anonyme svar mottatt fra 29 (25:4) eksperter i 9 ulike land
• Prosjektgruppen kategoriserte de 242 forskningsspørsmålene
• De 20 høyest prioriterte ble identifisert gjennom diskusjoner i 

tematisk inndelte faggrupper blant artikkel-forfatterne

Lewison et al. (2012) 
Endang Species Res



SEAPOP Seminar 7 – Asker 11.-12.3.2020

• Kvantifisere populasjonsdynamiske parametere og drivere

• Habitatbruk, arealøkologi og rolle i marine samfunn
• Indirekte effekter av fiskerier og trofiske interaksjoner
• Direkte effekter av fiskerier

• Globale klimaendringer og relaterte miljøendringer

• Forvaltning og antropogene påvirkninger

Lewison et al. (2012) 
Endang Species Res
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Utbredelse og habitatbruk  Relevante 
prosjekter 

Ny «10-årskartlegging»  14 
Løpende oppdatering av bestandsestimater  5 
Delta på Havforskningsinstituttets økosystemtokt  1 
Videreføre SEATRACK (fase II) 1 
Kartlegge habitatbruk i hekkesesongen (GPS/TDR) 7 
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Endringer i bestandene  Relevante 
prosjekter 

Permanent overvåking av trekkruter/utbredelse (vha. GLS) 3 
Teste nye plattformer for overvåking (droner, satellittfoto mv.) 3 
Økt antallsovervåking i områder med manglende dekning 2 
Bedre overvåking av spesielt viktige mytebestander 3 
Økt overvåking av demografi for enkelte arter 16 
Økt overvåking av diett, spesielt utenfor hekkesesongen 6 
Økt overvåking av arter som har gått sterkt tilbake  9 
Tilrettelegging for å fange opp nye arter/populasjoner  8 
Systematisk tilrettelegging og oppdatering av miljødata 6 
Bruk av sjøfugl som indikatorer for rekruttering hos fisk 7 
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Årsaker og prognoser  Relevante 
prosjekter 

Storskala analyser: effekter av klima og naturgitte endringer 20 
Hvordan menneskeskapte faktorer forårsaker bestandsendringer 19 
Utarbeide scenariobaserte bestandsprognoser (klima/høsting) 4 
Lokalisere SVO-er for dynamikken i de pelagiske bestandene 12 
 

Nasjonale og internasjonale indikatorer  Relevante 
prosjekter 

Oppdatere nasjonale indikatorer (antallsutvikling/hekkesuksess) 6 
Oppdatere internasjonale indikatorer (antallsutvikling/hekkesuksess) 5 
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Formidling  Relevante 
prosjekter 

Utvikle SEATRACKs base og GIS for alle typer sporingsdata 2 
Lage nye utbredelseskart for norske havområder 12 
Harmonisering for økt deling av data til miljørisikoanalyser 9 
Serving av data/resultater til andre datadelingsinitiativer 9 
Enkel presentasjonsløsning for bestandsestimater på SEAPOP web 3 
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sjøfugl er også
gode og nyttige 
miljøindikatorer
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1979-84

Fra 1988

Fra 2005
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Ytterst i verden, ytterst i vest 
der flyr de, de går der i rute
De tåler det meste av vær og vind
de holder utrolig nok ut det
Uansett treng de et punkt som e fast
der de frakte si skjøre last
Men d e’kje nok å verne et hjem
om havet rundt dæm brenn

De har fyr 
de har SEAPOP langs sin vei
De har fyr 
et signal om riktig lei
Ei lampe som gløde i mørke
og følger dæm ut og frem
Når de drar bort og hjemmefra
og når de kommer hjem

Fritt etter Ola Bremnes (2009)
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