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Innledning
Det faglige arbeidet i SEAPOP er forankret i et veletablert programsamarbeid mellom Norsk institutt
for naturforskning (NINA), Norsk Polarinstitutt (NP) og Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU),
slik det bl.a. er beskrevet i SEAPOPs plandokument (NINA Rapport 1) og flere av programmets
tidligere årsrapporter (NINA Report 127, 249 og 363). SEAPOP‐konseptet ble opprinnelig etablert av
NINA og Statoil i 1999 og utviklet videre i prosess med samarbeidspartnere og berørte myndigheter.
Så langt mulig blir aktivitetene tilrettelagt for kostnadseffektiv koordinering med tidligere etablert
virksomheten til miljøforvaltningen og de deltakende forskningsinstitusjonene, som er forutsatt
videreført med uendret innsats. Disse aktivitetene finnes nærmere beskrevet på SEAPOPs nettsted.
Oppstarten av programmet foregikk trinnvis i perioden 2005‐2008. I områdene fra Lofoten og
nordover ble full skala nådd i 2006, mens arbeidet lenger sør ligger et par år etter i tid.
Sommeren 2010 gjennomførte NP en kartlegging av sjøfuglforekomstene på Jan Mayen på
oppdrag fra MD/DN. Dette arbeidet ble videreført i 2011, med etablering av langsiktig overvåkning av
bestandsutvikling og demografi for flere arter. I tillegg ble det gjennomført et prosjekt med bruk av
lysloggere for kartlegging av trekkruter og vinterområder for lomvi og polarlomvi, finansiert av OED.
Fra 2012 videreføres overvåkningsarbeidet på Jan Mayen som en regulær nøkkellokalitet i SEAPOP.
SEAPOP har ennå ikke utført egne prosjekter i kategorien tilstandsstudier. Programmet har
imidlertid bidratt til flere studier som berører dette, bl.a. en analyse av gjenfunn av ringmerkede
fugler for å beregne fordeling av bestandstilhørighet for ikke‐hekkende sjøfugler i ulike kystavsnitt
langs kysten (finansiert av OLF) og en analyse av genetisk variasjon hos lunde i ulike kolonier (bl.a.
finansiert av Statoil).

Faglige prioriteringer
Arbeidet i 2012 viderefører de generelle prioriteringer som er lagt til grunn for programmet. Disse
har til hensikt å ivareta de mest nødvendige hensyn til programmets nasjonale og langsiktige
måloppnåelse. Med dette som bærende prinsipp har SEAPOP også hensyntatt nye utfordringer, bl.a.
kommunisert i en evaluering av virksomheten i 2011, samt spesielle kunnskapsbehov signalisert av
de ulike aktørene i programmets Styringsgruppe. Styringsgruppen ledes av Direktoratet for
naturforvaltning (DN), har medlemmer fra Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet,
Norges energi‐ og vassdragsdirektorat og Oljeindustriens Landsforening, mens
Havforskningsinstituttet, NINA og NP deltar som observatører.
Kartleggingen i området Lofoten ‐ Barentshavet er godt i rute, bl.a. takket være forsert innsats
forut for rulleringen av forvaltningsplanen og ekstra støtte fra Svalbard Miljøfond og DN.
Kartleggingen i områdene fra Svenskegrensen til Lofoten er også kommet godt i gang.
Vinterkartleggingen på denne kyststrekningen blir fullført i 2012 og en stor del av mytekartleggingen
vil også være gjennomført. Det er likevel store kartleggingsoppgaver som gjenstår.
På denne bakgrunn gis nedenfor en kortfattet beskrivelse av de delundersøkelser SEAPOPs
faggruppe har foreslått gjennomført i 2012 og som er gitt sin tilslutning av programmets
styringsgruppe. Presentasjonene er bevisst gitt en kortfattet form, men er hele veien faglig forankret
i argumentasjonen og prioriteringene i den opprinnelige programplanen for SEAPOP (NINA Rapport
1) og de føringer som er gitt underveis, og i den interne evalueringen våren 2012. Som tidligere er
det lagt spesiell vekt på følgende momenter:
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 Fokuss er på kunnskapsbehov avdekket i foorbindelse med
m myndigh
hetenes forvaaltningsplanarbeid,
men samtidig skaal programmets overordnnede priorite
eringer ivarettas i et nasjoonalt perspekktiv.
g til opparb
beidelse og v idereføring av
a tidsserier for demograafiske param
metere,
 Høyeest prioritet gis
siden
n det tar man
nge år å byggge disse opp til et nivå hvvor de kan nyyttiggjøres fuullt ut i
bestaandsmodelleering og effekktstudier.
 SEAPOP er et nassjonalt progra
am. Selv om det har tatt tid å implem
mentere omrrådene i sør fullt
f
ut,
og deet ennå gjensstår elementter som ikke er helt på pllass, er den geografiske
g
pparallellitete
en i
arbeidet en helt sentral
s
fagligg forutsetnin g for programmets desig
gn og dermedd resultatenes verdi.

SEAPO
OP‐aktivitteter i 20
012
En enkell oversikt oveer aktiviteten
ne for 2012 eer gitt i tabe
ell 1 og omtales nærmeree i de tilsvare
ende
nummerrerte punktene nedenforr. Merk at ta bellen er sorrtert etter prrogrammets hovedeleme
enter, og
represen
nterer såledees ikke noen innbyrdes pprioritering av oppgavene
e.
Tabell 1
ntaktperson(er)) er indikert med initialer:
Liste over SEAPOP‐prosjekter presentertt i prosjektkatallogen for 2012. Ansvarlige kon
BM = Børg
ge Moe (NINA), GHS = Geir H. Systad
S
(NINA), HS = Hallvard Strøm
S
(NP), JOB
B = Jan Ove Busttnes (NINA), KE
EE = Kjell
Einar Eriksstad (NINA), PF = Per Fauchald
d (NINA), RTB = Robert T. Barreett (TMU), SCD = Signe Christeensen‐Dalsgaard
d (NINA),
SD = Sebasstien Descampss (NP), SHL = Svvein‐Håkon Loreentsen (NINA), TAN
T = Tycho An
nker‐Nilssen (NIINA).

port 1) og
SEAPOPss prosjektportefølje (tabell 1) byggerr på prioriterringene i programplanen (NINA Rapp
øringer baseert på erfarin
senere fø
nger fra arbe idet siden 20
005. Resultattene er bl.a. dokumentert i
seriene N
NINA Reportt (127, 249 og 363) og SEA
EAPOP Short Report, presentasjoner ppå SEAPOP‐
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seminarene (2007, 2009 og 2011), samt løpende publisering av resultater i internasjonale
fagtidsskrift og på SEAPOPs nettsted (www.seapop.no). Det er lagt vekt på en balanse i programmet
mellom kartlegging, analyseoppgaver, modellering og metodeutvikling.
Det tyngste, men også det mest verdifulle løftet i oppbyggingen av den kunnskap SEAPOP sikter
mot, er å etablere gode tidsserier for løpende overvåkning av overlevelse, reproduksjon og
næringsvalg i utvalgte nøkkelbestander. Det setter strenge metodiske krav til faglig kvalitet og
presisjon, og fordrer systematisk innsats over en årrekke før dataseriene gir vesentlig faglig utbytte.
Når slike først er godt etablert, øker imidlertid den faglige gevinsten eksponentielt med innsatsen i
en kontinuerlig videreføring. På tre av programmets nøkkellokaliteter i nord (Røst, Hornøya og
Bjørnøya) ble flere slike tidsserier etablert allerede på 80‐ og 90‐tallet (i noen tilfeller ennå tidligere),
og disse fremstår i dag som den desidert viktigste primærkilden til innsikt i hva som regulerer
tilstanden til norske sjøfugler. Lenger sør stod SEAPOP i utgangspunktet på bar bakke, med en så
godt som fullstendig mangel på kvalitetssikrede langtidsserier for bestandenes demografiske
utvikling. Av denne grunn har programmets hovedfokus i oppstartsårene for Sør‐ og Midt‐Norge
ligget på etablering av arbeid i utvalgte nøkkelområder.
I sør ble overvåkning av voksenoverlevelse initiert med fargemerking av toppskarv på Sklinna i
Nord‐Trøndelag i 2004, men først i 2007, da lokaliteten ble etablert som en nøkkellokalitet, ble
tilsvarende studier for de andre artene igangsatt. Samtidig startet arbeidet med slike nøkkelstudier
på Runde i Møre og Romsdal, og i 2008 etablerte SEAPOP også samarbeid med lokale krefter flere
andre steder i Sør‐Norge hvor en har studert bestander av toppskarv (Rogaland), storskarv,
sildemåke, gråmåke og ærfugl (Vest‐Agder) og storskarv (Østfold) over en rekke år. I 2009 ble dette
samarbeidet utviklet ytterligere og forsterket med innledende undersøkelser av egnede lokaliteter
for sildemåke og gråmåke i den sentrale skjærgården på Vestlandet og på kysten av Vestfold.
Utviklingen for sjøfuglbestandene i Nordsjøen og sørlige deler av Norskehavet vil ikke kunne forklares
på en tilfredsstillende måte uten en komplettering og langsiktig videreføring av disse dataseriene.
Ut over innsatsen på nøkkellokalitetene har det også vært viktig å komme tidlig i gang med
enkelte andre undersøkelser. Dette gjelder ikke minst rødlistearter, som det alltid vil være naturlig å
vie ekstra oppmerksomhet i programmet. Å kjenne årsakene til deres vanskelige situasjon er helt
avgjørende for å muliggjøre en best mulig forvaltning av slike bestander. I denne sammenheng har
det også vært naturlig å ta hensyn til ulik status for ulike underarter, og derved støtte seg til en mer
nyansert vurdering enn den som ligger til grunn for Norsk Rødliste 2010 (www.artsdatabanken.no).
Den nordligste underarten av sildemåke (L. f. fuscus) står i en særstilling og var på den forrige rødlista
(DN‐rapport 1999‐3) listet som utrydningstruet. En videreføring av innsatsen i nøkkelområdet for
sildemåke på Helgeland er derfor sentral, samtidig som den er et godt supplement til parallelle
studier av den andre underarten (L. f. intermedius) lenger sør.
Programmet har også som mål å kartlegge habitatbruk og vandringsmønster til noen bestander
ved hjelp av telemetriske metoder. Dette arbeidet prosjekteres som kortere studier av 2‐3 års
varighet som søkes fordelt jevnt gjennom hele programperioden. Valg av studieobjekter baseres på
en rekke vurderinger, herunder bestandenes verneverdi, tilstand, størrelse og sårbarhet for ulike
påvirkninger, men vurderes også i forhold til de metodiske begrensningene som gjelder for slik
instrumentering. I denne sammenheng er internasjonalt samarbeid en stor fordel, siden dette gir
kostnadssvarende tilgang til beste teknologi og kompetanse for slike studier, og tillater en mer
rasjonell og faglig kvalitetssikret bearbeidelse og publisering av resultatene.
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Dett er ansett so
om spesielt viktig
v
å dokum
mentere den
n eksplosive økningen i aantall og utbrredelse
til underrarten P. c. siinensis (mellomskarv) avv storskarv i Sør‐Norge.
S
Så lenge den ikke hekker i de
samme o
områdene so
om den mer marint oriennterte nomin
natunderarte
en (P. c. carbbo) og antall kolonier
er forholdsvis begren
nset, antas dette
d
inntil viidere å være
e tilstrekkelig
g ivaretatt avv de mer elle
er mindre
m utføres lokkalt i regi av SNO, Fylkesm
mannsetatenne,
systematiske registreeringene som
amatøro
ornitologer tiilknyttet NOF og andre pprivatpersone
er.

1

Overvåkning i nøkkelom
mråder

Tabell 2
Liste over SEAPOPs nøkkeelområder i 201
12. Ansvarlige kkontaktperson(eer) er indikert
med initialer: AF = Arne Follestad,
F
EL = Erlend
E
Lorentze n, GHS = Geir H.
H Systad
(NINA), HSS = Hallvard Strø
øm (NP), JOB = Jan Ove Bustnees (NINA), KEE = Kjell Einar
Erikstad (N
NINA), RTB = Ro
obert T. Barrett (TMU), SCD = SSigne Christenssen‐Dalsgaard
(NINA), SD
D = Sebastien Deescamps (NP), SHL
S = Svein‐Håkkon Lorentsen (NINA),
(
TAN =
Tycho Ankker‐Nilssen (NIN
NA).

Nøkkellområde Kontakt
Spitsberggen

SD

Bjørnøyaa

HS

Jan Mayeen

HS//EL

Hornøya

KEEE, RTB

Hjelmsøyya

GHSS

Grindøyaa

KEEE

Anda

SCD
D SHL

dpoeng i SEA
APOP er å sikre lange og pparallelle dattaserier for
Et hoved
Røst
TAN
N
demograafi (primært bestandsutvvikling, reprooduksjon og overlevelse)
o
Helgelan
nd
JOB
B
og nærin
ngsvalg for et utvalg av bestander
b
so m er tilstrekkelig
Sklinna
SHLL
Runde
SHLL, TAN
represen
ntativt mht. den
d geografiiske og økoloogiske variassjonen i
Vestland
det
SHLL, TAN
sjøfuglsaamfunnene våre.
v
Selv om
m dette er et særlig innsaatskrevende
Rogaland
d
AF, TAN
og langsiktig arbeid, er slike data
aserier helt nnødvendige for
f å avdekke
e
SHLL, TAN
Vest‐Agder
nes utvikling.. Ved å koble
e
hovedprrosessene baak bestanden
Skagerra k
SHLL, AF, TAN
tidsserieedataene meed andre miljøparameter e (fysiske ogg biologiske)
vil det offte være mulig å identifissere og kvanntifisere de påvirkningene
e
sjøfuglen
ne i ulike om
mråder er elle
er har vært uutsatt for i ovvervåkningsp
perioden. Deermed kan en
n også
modellere rimelig prresist bestandenes videree utvikling med
m og uten ulike
u
typer ppåvirkninger, og
r
id i tilfelle om
mfattende miljøskade.
m
Av hensyn til ddatakvalitet må
dermed også deres restitusjonst
okalitetene gå uavbrutt hhvert år.
arbeidett på nøkkello
På ssamtlige, etaablerte nøkke
ellokaliteter er undersøkkelsene i 2012 en viderefføring av arbeidet
etter sam
mme mønsteer som i tidliggere år. En ddetaljert frem
mstilling av arter og param
a
metere for arbeidet
på de uliike lokaliteteene nord for Vestfjorden er gitt i plan
ndokumentet (NINA Rappport 1) og i
program
mmets årsrap
pporter og årrsbrosjyrer. A
Arbeidet på Jan
J Mayen sttartet i 20100 og fokusere
es
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foreløpigg på artene havhest,
h
pola
arlomvi og loomvi. Sklinnaa og Runde liigner de typiiske
nøkkello
okalitetene i nord med ett stort spekteer av fuglefje
ellshekkende
e arter, og arrbeidet gjenn
nomføres
etter mø
ønster av inn
nsatsen der. Deler av arbeeidet på Run
nde har ikke gått etter plaanen og er under
u
omorgan
nisering. Lenger sør fokuseres arbeiddet på sildem
måke/gråmåkke (Hordalan d/Sogn og Fjjordane,
Vest‐Agd
der og Vestfo
old), toppska
arv (Rogalandd) og mellom
mskarv, dvs. storskarvundderarten P. c.
c
sinensis (Vest‐Agder og Østfold). I Vest‐Agdeer er også besstandsstørre
else og reprooduksjon hoss ærfugl
9, og ærfugld
data fra tidliggere år er inn
nhentet og tilrettelagt. I tråd med pla
anen er
inkludert f.o.m. 2009
d basert på innnsats fra lokal kompeta
anse, bl.a. i SSNO,
arbeidett i Sør‐Norge i større grad
Fylkesmaannsetaten og
o ornitologiske foreningger. NINA tarr likevel ansvvaret for en eenhetlig analyse,
presentaasjon og kvallitetssikring av
a resultatenne.
Myee av den bettydelige egen
ninnsatsen tiil utførende institusjonen
ne (NINA, NPP og TMU) err knyttet
til arbeid
det på nøkkeellokalitetene
e. I de fleste tilfeller omffatter den ekkstra innsats for bearbeid
ding,
analyse o
og publiserin
ng av resultatene, fortrinnnsvis i intern
nasjonale tid
dsskrift med fagfellevurdering.
Dette bid
draget er avggjørende forr å kommuni sere og kvaliitetssikre de dataene og den kunnska
apen
SEAPOP opparbeiderr, og er en he
elt sentral deel av de invo
olverte forske
ernes kompeetanseutvikling.

2

Opp
pfølgingsstudie eksten
nsiv overvå kning

Kontaktpeersoner: Kjell Einar Erikstad kje
ell.e.erikstad@nnina.no,
Geir H. Sysstad geir.systad
d@nina.no

Et pilotsttudium på ekstensiv overvåking av k rykkje i
områdett Lofoten ‐ Barentshavet vil etter plannen
rapporteeres i løpet av
a året. I forb
bindelse medd dette
arbeidett gjøres det analyser
a
av la
ange tidsseriier fra
nøkkello
okalitetene og
o storskalaovervåkningeen som er
gjort sideen 2006 på mer
m enn 80 forskjellige
f
kkolonier
langs kyssten. Klimaparametere fo
orklarer noee av både
bestandssnedgang ogg dårlig hekke
esuksess, so m er en
gjennom
mgående tren
nd i materialet. Det er im
midlertid
relativt d
dårlige samm
menhenger mellom
m
varia sjon i
mengde av ulike fiskkeslag og besstandsvariasjjon og
hekkesuksess. Det err også liten romlig
r
konsisstens i
variasjon
n i hekkesukssess mellom kolonier. Reedusert hekkkesuksess er gjennomgåeende for alle
kolonien
ne, slik at nøkkkellokalitetene ser ut till å være reprresentative for
f den situaasjonen en ha
ar hatt
siden 20006 i kolonien
ne som inngå
år i den ekst ensive delen
n. Det er også
å gjort leveddyktighetsana
alyser av
de kolon
niene hvor en
n har lange tidsserier på overvåkningg av antall he
ekkende par.. Disse viser at
a status
for fire aav koloniene (Runde, Sklinna, Røst ogg Hjelmsøya)) er truet elle
er sterkt trueet, men Horn
nøya ikke
er truet etter IUCN sine
s kriterier for rødlistesstatus. I tilleggg gjennomføres det ogsså en mer
n fra Hornøyya, hvor en har studert bå
åde voksenooverlevelse og
dyptgående analyse av tidsserien
ungepro
oduksjon sideen 1990. Fokkus i dette arrbeidet er be
etydningen av loddefiske på variasjon
ni
overleveelse og bestaandsdynamikkk, og inngår i et doktorgradsstudium
m ved Universsitetet i Trom
msø.
Resultatene fra krykkjearbeidet så langtt blir nå samm
menstilt i tre
e vitenskapellige manuskrripter
som slutttføres i løpeet av året. Feltarbeidet foor den eksten
nsive overvåkingen viderreføres ikke i 2012,
men vil b
bli vurdert fo
or 2013 og se
enere år når både resultaater fra den ekstensive oovervåkninge
en og
andre an
nalyser av kryykkjeundersøkelsene i ti lknytning til SEAPOP er fullført.
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3

Utvvidet overvååkning av vinterbestan
v
nder

Kontaktpeerson Svalbard: Hallvard Strøm
m hallvard.strom
m@npolar.no
Kontaktpeersoner Fastland
det: Geir H. Sysstad geir.systadd@nina.no,
Svein‐Håko
on Lorentsen shl@nina.no

Overvåkningen av ovvervintrende
e sjøfugl starttet i 1980.
Forut forr SEAPOP var den begren
nset til ti fastte
telleomrråder. I dettee utvalget var de ytre kysstområdene
dårlig representert, spesielt
s
i Mid
dt‐ og Nord‐ Norge, og
Svalbard
d var ikke inkkludert. SEAP
POP har derfoor utvidet
overvåkn
ning av vinteerbestander med åtte om
mråder på
fastlandeet og to på Spitsbergen.
S
Disse telles nnå årlig, og
både på Svalbard og fastlandet blir
b aktiviteteene
ørt i 2012 meed samme inn
nsats som foor 2011.
viderefø
På vvestkysten avv Spitsbergen er foreløpiig to
kyststrekkninger defin
nert som faste overvåkniingsområderr
og talt eller forsøkt talt
t årlig fra land siden 20006. Dette er
Nordensskiöldkysten (mellom Isfjorden og Be llsund) og
strekninggen Bellsund
d ‐ Hornsund
d. Strekningeen Bellsund ‐ Hornsund har vist seg vaanskelig å de
ekke
hvert år med et land
dbasert feltte
eam pga. kom
mplisert logisstikk (lange avstander,
a
m
mørketid, varrierende
isforhold
d osv.). Nordenskiöldkystten dekkes dderfor årlig, mens
m
strekningen Bellsunnd ‐ Hornsun
nd
dekkes n
når forholden
ne tillater de
et.
På ffastlandet no
ord for Vestffjorden ble d et tidligere overvåket
o
ku
un tre overvinntringsområder for
sjøfugl; n
nordsiden avv Vestvågøy (Vesterålen) , Tromsø ‐ Balsfjorden og
g deler av noordsiden av
Varangerfjorden. For å sikre bedre dekning i ytre kyststrø
øk er det etablert fem nyye områder, fire i
2006 (yttersiden av Kvaløya
Hasvik – Sørrvær på
K
i Tro
oms, yttersid en av Vannø
øya i Troms, strekningen
s
Sørøya i Vest‐Finnmaark og strekn
ningen Berlevvåg ‐ Kongsffjord i Øst‐Fin
nnmark) og eett i 2009 (ytttersiden
V
omfattet overvåkningen syv overvinttringsområd
der for
av Andøyya i Vesterålen). Sør for Vestfjorden
sjøfugl; SSaltenfjorden og Vega‐om
mrådet (Norrdland), Tron
ndheimsfjorden, Smøla (M
Møre og Rom
msdal),
Jærkysteen (Rogaland
d), Lista‐områ
ådet (Vest‐A
Agder) og om
mråder langs kysten fra Frredrikstad til Moss
(Østfold)). For å sikre bedre dekning på ekspoonerte kyststtrekninger ble det, i tråd med
umentet, etaablert tre nye vinteroverrvåkningsområder i 2009; i Telemark,, i Sogn og Fjjordane
plandoku
og på Leka (Nordland
d). Innsatsen
n her viderefføres i januarr/februar 2012.

4

Auttomatiske systemer
s

Kontaktpeerson Svalbard: Hallvard Strøm
m hallvard.strom
m@npolar.no
Kontaktpeerson Fastlandeet: Tycho Anker‐Nilssen tycho@
@nina.no

Digitale systemer forr å registrere
e fuglenes oppptreden i ko
oloniene har blitt testet bbl.a. på Svalb
bard og
nnom mangee år, med go
odt resultat. B
Bruk av digittale kamerae
er i bestandsoovervåkninggen er nå
Røst gjen
standard
disert for kryykkje, lomvi og
o polarlomvvi på Svalbard, og for lunde på Røst, A
Anda og Sklinna,
dessuten
n er det undeer utprøvingg for lomvi påå Sklinna og Røst og teistt på Røst. Deen nå 11 år la
ange
dataserieen for variassjoner i antall lunde på Røøst fra time til time gjennom hele heekkesesongen (mai til
i ulike faser av
august), har vist seg å være en meget
m
god inddikator på vaariasjonen i miljøforhold
m
blering, egglegging, ruginng og ungepe
eriode). Slik overvåkningg bidrar til å tidfeste
t
hekkesesongen (etab
dning for å id
dentifisere dee økologiske
e
når viktigge endringerr inntreffer, noe som er aav stor betyd
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prosesseene bak det som
s
skjer. I en
e hovedfagssoppgave ve
ed NP/UIT er det, i samarrbeid med SE
EAPOP,
utviklet een metode hvor
h
en bruker overvåkniingskamerae
er til å måle hekkesukses
h
ss hos polarlo
omvi.
Dette tillater å autom
matisere dele
er av overvå kningen, slikk at feltarbeidet blir mer rasjonelt og kan
der parallelt. Resultatenee fra Svalbard er presentert i en SEAPPOP Short Re
eport og
iverksetttes flere sted
en artikkkel i et intern
nasjonalt faggtidsskrift. Deet gjøres nå noe
n utvikling
gsarbeid for å øke
kamerassystemenes driftssikkerh
d
et, brukerveennlighet og bildekvalitett, og for å utvvikle en bærbar
kameralø
øsning til bru
uk på hulerugende arter som lunde, teist og alkekonge.

5

Kam
meraovervååkning av issmåke på Sp
pitsbergen

Kontaktpeerson: Hallvard Strøm hallvard.strom@npolarr.no

Ismåken er en høyarrktisk art som
m har tilhold i isfylte farvann hele åre
et. Arten forkkommer i Canada, på
d, Svalbard og
o i russisk Arktis.
A
Ismåkeen lever av fiisk og krepsd
dyr den finneer i iskanten,, i tillegg
Grønland
til bytted
dyrrester ettter isbjørn ogg polarrev. P å grunn av sitt habitat‐ og
o næringsvaalg er ismåke
en antatt
å være een god indikaator på effekkten av redussert og endre
et sjøisutbredelse i Arktiss. Arten har gått
kraftig tiilbake i Canaada og på Grø
ønland nettoopp som følgge av dette, trolig
t
kombinnert med høyye
miljøgifttsbelastningeer og ulovlig jakt. Ismåke n ble tatt inn
n som overvå
åkningsart i SSEAPOP i 2009, i
mgang i form
m av et treåriig pilotstudiuum med bruk av digitale kameraer foor overvåknin
ng av
første om
bestandssutvikling ogg reproduksjo
on. Feltarbeiidet i de tre årene
å
(2009‐‐2011) var veellykket. Sju kolonier
hvor dett ligger til rettte for overvåkning av beestandsstørre
else og hekkesuksess meed bruk av ka
amera, er
valgt ut ssom overvåkkningslokalite
eter. Ikke all e disse kolon
niene er okkupert hvert åår. Erfaringe
ene fra
pilotstud
diet tilsier at overvåkningg av hekkesuuksess i 100 reir
r hvert år er realistisk. I tillegg blir i snitt 20
kolonier besøkt årligg og antall he
ekkende par registrert. Dette skjer samtidig med at kameraen
ne blir
Dette gjør at vi kan overvvåke omkringg halvparten
n av den kjente hekkebesstanden på Svalbard.
satt ut. D
På grunn
n av bedre lo
ogistikk og ko
ortere avstannder enn i Caanada, på Grønland og i RRussland, er trolig
Svalbard
d det eneste området hvo
or arten lar sseg overvåke
e på en tilfredsstillende m
måte. Erfarin
ngene fra
pilotstud
diet er såledees gode, og det
d foreslås aat arten tas inn som en regulær
r
overrvåkningsart i
SEAPOP.. Imidlertid er
e kameraene
e fra den treedje sesongen av pilotstu
udiet ennå ik ke hentet inn, så en
endelig aavgjørelse i forhold
f
til en
n langsiktig vvidereføring utsettes
u
til slluttrapporteen foreligger..
Overvåkingen fortsettes i 2012, for
f å unngå hhull i dataserrien som nå er bygd opp.. I tillegg til
POP har prosjektet delfinnansiering fraa NP gjennom
m MOSJ (Miljjøovervåknin
ng
finansierring fra SEAP
Svalbard
d og Jan Mayyen; http://m
mosj.npolar.nno/no/) og IC
CE (Center fo
or Ice, Climatte and Ecosystems;
http://icce.npolar.no//no/).

6

Ald
dersstrukturr og rekrutttering lomvvi; datainnsa
amling

Kontaktpeersoner: Kjell Einar Erikstad kje
ell.e.erikstad@nnina.no,
Robert T. B
Barrett rob.barrrett@uit.no

Dette prrosjektet ble startet i 201
10 og innebæ
ærer fangst
av lomvii på Hornøyaa som er merrket som ungger for å se
om et sliikt materialee er et tilstrekkelig grunnnlag for å
avdekke aldersstruktturen i besta
anden. Feltarrbeidet
sluttførees sommeren
n 2012.
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7

Næringsnisjesegregering lomvi og polarlomvi

Kontaktperson: Robert T. Barrett rob.barrett@uit.no

I de senere år er det registrert et regimeskift i Nordøst‐Atlanteren og Barentshavet som resultat av
økt innstrømming av varmt atlanterhavsvann. Dette har ført til markante endringer i plankton‐ og
fiskesamfunnene, noe som i sin tur har påvirket toppredatorene. Lomvi og polarlomvi er
”søskenarter” (sibling species), med lomvi hekkende i boreale eller subarktiske områder og
polarlomvi i arktiske områder. Der hvor begge arter hekker i samme koloni (f.eks. på Bjørnøya og
Hornøya), kan en økning i lomvibestanden ha skjedd på bekostning av polarlomvien, muligens fordi
endringen i oseanografiske forhold har vært til fordel for lomvien i en konkurranse mellom artene om
næring. Å kvantifisere artenes næringssøkshabitater og nisjefordeling er således et viktig steg for
bedre å kunne predikere langsiktige trender i deres utbredelse og antall som respons på
klimaendringer.
I 2010 avslørte pilotprosjektet ingen merkbare effekter av påmonterte TDR‐ (Time‐Depth
Recorders) og/eller GPS‐loggere på voksne fugler når de er ute for å hente mat til seg selv og ungene.
Voksne fugler ble innfanget i ungeperioden og deres senere adferd (tilstedeværelse i kolonien,
matingsfrekvens, lengde på næringssøk, o.l.) ble studert, først for fugler med eller uten modeller av
loggerne. Modellene medførte ingen tydelig endring i adferd, og, etter mye prøving og feiling på hva
slags (merke/modell) loggere som var å bruke og hvordan de best festes til fuglene, lyktes vi å
registrere hvor fuglene søkte og hentet byttedyr, hvor dypt de dykket og hvor mye tid de brukte i
flukt, på overflaten og under vann. Loggerne avslørte også fuglenes adferd under vann, noe som
forteller litt om forskjellen i jaktmønstrene mellom artene. I 2012 ønsker en å bygge videre på
erfaringene fra arbeidet i 2011 og gjenta undersøkelsen med en enda mer målrettet bruk av loggere
på et større antall fugl.
Sammenholdt med parallelle data på fuglenes diett vil dette gi svært viktig kunnskap om
nisjesegregeringen mellom artene. Det vil også gi informasjon om hvilke, og hvor store sjøarealer
utenfor kolonien fuglene faktisk bruker, som er av stor betydning ved en evt. fremtidig etablering av
”særlig viktige områder” (Special Protected Areas – SPA). Hvis studiet er vellykket, vil det også åpne
mulighet for en utvidelse til andre kolonier, og hvor f.eks. bestandsutviklingen for lomvi viser en
motsatt trend. Gjennom slike studier på større skala vil en kunne kvantifisere habitatbruk og
konkurranseinteraksjoner mellom artene, og bidra til å forklare endringene i bestandene og
utbredelse i forhold til klimavariasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom SEAPOP og British Antarctic
Survey (BAS), Cambridge, og tilføyer SEAPOP viktig ekspertise mht. videre bruk av GPS‐ og TDR‐
loggere. Prosjektet er også nært tilknyttet og gjennomføres i tett samarbeid med deler av SEAPOP‐
prosjektet ”Finskala habitatutvalg hos hekkende sjøfugl” (aktivitet 18).

8

Analyse av demografi og næringsvalg hos toppskarv

Kontaktpersoner: Jan Ove Bustnes jan.o.bustnes@nina.no, Tycho Anker‐Nilssen tycho@nina.no

Dette prosjektet ble startet i 2010. Toppskarv er en nøkkelart i SEAPOP, bl.a. fordi den er en velegnet
representant for kystbundne, fiskespisende sjøfugl langs hele kysten fra Rogaland til Grense
Jakobselv. Hekkebestandens utvikling er overvåket på en rekke lokaliteter siden tidlig på 1980‐tallet,
og overvåkning av demografi og næringsvalg foregår i dag på mange av nøkkellokalitetene samt på
enkelte andre lokaliteter på denne kyststrekningen. Parallelt med bestandsstørrelse er årlige
tidsseriedata for kullstørrelse og hekketidspunkt innsamlet siden 1984‐85 på Sklinna og Røst og siden
1990 på Kamøya (Vest‐Finnmark). Ungeproduksjon ble målt på Edøya (Troms) i perioden 1984‐2002,
9
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mens ovverlevelse av voksne fugle
er er overvå ket på Røst siden
s
2002, og
o på Sklinnaa og Hornøya
a siden
2004. Tillsvarende daataserier er nå
n etablert ppå Runde (fraa 2008) og i Rogaland
R
(fraa 2009). De norske
n
toppskarrvene tilbringer hele livet i den norskke kyststrømmen, og arte
en antas derrfor å være en
spesielt god indikato
or på variabiliteten og en dringene i vååre mest kysstnære økosyystemer. Dettte
gjelder ikkke minst med hensyn til årsklassest yrke av ung sei (0‐2 år) av
a den nordøøstarktiske
bestandeen, som har sine oppvekkstområder i tareskogen nord for 62°N og er en viiktig ressurs for
mange ssjøfugler. I motsetning til de fleste peelagiske sjøfu
uglene har to
oppskarven hhatt rimelig god
g
produksjjon de flestee steder, men
n også for deenne arten er det registre
ert dårlige årr med reduse
ert
hekkesuksess og tem
mporær nedggang i antall individer som
m går til hekking. Det er nå allment akseptert
a
m bl.a. viktige
e byttedyr forr fisk og fugl) er
at klima og andre sentrale økosyystemkompoonenter (som
under beetydelig endring. En grun
ndigere analyyse av situassjonen for toppskarven oog hvilke miljøforhold
som er sstyrende for denne besta
anden, vil de rfor være en
n viktig brikke
e i arbeidet m
med å avdekkke
dynamikkken bak de dramatiske
d
variasjonene
v
e i hekkesukssess som er registrert forr en lang rekkke arter.
Arbeidett i 2010 bestod først og fremst
f
i å tilrrettelegge daata for analyse. I 2011 err det jobbet med
m en
tverrfagllig analyse å forklare de temporære
t
oog geografiske variasjonene i materiaalet, i første omgang
fokusertt på sammen
nheng mellom
m ulike klimaaparametere
e og bestandsutviklingen i koloniene i
tidsromm
met 1985‐20
010. Prosjekttets primæree endeprodukt vil være to
o‐tre artiklerr i internasjo
onale
vitenskapelige tidsskkrifter.

9

Mo
odellering av aldersstru
uktur fra faangst/gjenfa
angstdata

Kontaktpeerson: Kjell Einaar Erikstad kjell.e.erikstad@ninna.no

Ett overo
ordna mål fo
or SEAPOP err å forstå årssaken til besttandsendring
ger i sjøfuglppopulasjonerr og
hvilke yttre miljøfakto
orer som drivver disse enddringene. Fo
or å gjøre slikke analyser bbruker en
bestandssmodelleringg (Leslie‐mattriser) hvor een estimerer vitale rater som overlevvelse av voksne og
rekruttering av ungfu
ugl til bestan
nder over tidd. Overvåknin
ng av overlevvelse er en pprioritert virkksomhet
nøkkellokalitteter. For sjø
øfugl som kann oppnå en svært
s
høy levvealder (20‐330 år) er dettte en
på våre n
utfordrin
ng, da en oftte mangler go
ode data på alder hos ind
divider i besttanden. Dettte gjør at
beregnin
ngene blir ussikre. Det er imidlertid nyylig utviklet modeller
m
hvo
or en ut fra kkjente
fangst/ggjenfangst‐historier hos in
ndivider kan beregne en aldersstrukttur. I samarbbeid med
plementere sslike modelle
er i fangst/gje
enfangst‐histtorier hos sjø
øfugl.
Universittetet i Tromssø vil en imp
Det vil væ
ære nyttig å kunne teste
e ut disse moodellene på noen
n
av våre beste tidsseerier i SEAPO
OP. Som
en pilot vvil en kjøre disse
d
modellene på lundeebestanden på Røst og lu
undebestandden på Hornø
øya, som
er de to lengste og mest
m komplettte tidsserienne vi har for overlevelse. Prosjektet eer planlagt fu
ullført på
ett år.
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10 Sjøfuglers diettt utenfor hekkeseson
h
ngen; metod
devalg
Kontaktpeerson: Robert T. Barrett rob.ba
arrett@uit.no

Mye av d
det som styrrer sjøfuglerss overlevelsee skjer utenom hekketide
en, mest sannnsynlig indirekte via
variasjon
ner i næringsstilbudet. SEAPOP bør deerfor skaffe til
t veie mer kunnskap
k
om
m sjøfugleness diett i
ulike om
mråder til and
dre årstider. Det finnes bbåde direkte og indirekte metoder; allt fra disseksjon av
fugl som
m samles inn der de oppholder
seg (f.ekks. fugler tattt i bifangst) til
t
analyse aav trofisk nivvå vha. stabile
isotoperr (spesielt 13C,
C 15N) i ulike
typer vev (fjær, fettvvev). Diett tid
dlig i
n
hekkesesongen (før klekking) kan
oper
også oveervåkes vha. stabile isoto
målt i en
nkle blodprøvver. Det er behov
b
for å utrede hvordan
n SEAPOP best
kan utnyytte sin utstrakte feltaktivvitet
og gode samarbeid med
m andre (ikke
beide viktig
minst HI) til å opparb
kunnskap på dette området
o
på en.
e Vi
derfor å utarb
beide en stra
ategi for å unndersøke sjø
øfuglers diettt utenfor hekkkesesongen
n på en
ønsker d
kostnadsseffektiv måte og utform
me et forslag (eller et settt av alternatiive forslag) ttil senere inn
nsats i
program
mmet. På opp
pfordring fra Sjøfartsdire ktoratet børr det også syn
nliggjøres om
m det anbefa
alte
oppleggeet også kan nyttes
n
til å ka
aste ytterligeere lys over problemet
p
med
m sjøfuglerrs (spes. havhest)
konsum av plastikkpartikler.

11 Ungevekst ogg rekrutterring lomvi Hornøya; dataanalyse og publlisering
Kontaktpeersoner: Robertt T. Barrett rob.barrett@uit.noo, Kjell Einar Erikstad kjell.e.erikstad@nina.noo

Den norsske lomvibesstanden er i sterk nedganng og karakterisert som kritisk
k
truet på den norskke
rødlista. For å forstå hva som reggulerer en beestand er det viktig å forstå mekanism
mene bak
endringeene i dødeligghet både ho
os voksne og ikke kjønnsm
modne individer, hekkes ukksess og dermed
d
rekruttering av ungfu
ugl i bestand
den, og evt. i mmigrasjon//emigrasjon til/fra en heekkebestand.
m mange års overvåkningg på Hornøyaa, bl.a. gjenn
nom SEAPOP, er det regisstrert kroppssvekt til
Gjennom
lomviungger når de fo
orlater fjellett. Dette er enn god indekss for ungeness vekst og koondisjon i de ulike
årene. En innledendee analyse av dataene viseer at det me
ellom 1980 og
g 2009 var sttor variasjon
n men en
o kroppskon
ndisjon hos kkoloniforlate
ende lomviun
nger på Hornnøya. Barrettt (2010,
klar nedggang i vekt og
Ornis no
orvegica 33: 49‐55)
4
har viist at nedganngen var særrlig tydelig ettter 2000. I sstudiet ble de
et antatt
at nedgaangen kan haa hatt sammenheng medd næringsforholdene utenfor kolonie n. I det foresslåtte
prosjektet vil en se nærmere
n
på hva som forkklarer masse
eforskjeller mellom
m
år hoos lomviunge
er ved å
disjonen i forrhold til besttandstetthet,, (hav)klima og forekomsster av viktigge
modellere ungekond
Dette vil gi be
edre innsikt i hva som reegulerer den tidligste
fiskeslagg som lodde, sei, sild, torssk og hyse. D
fasen avv rekrutteringgen av nye fu
ugl til hekkebbestanden. Prosjektet
P
er en ren analyyseoppgave som
a 2012.
forventees å være fullført i løpet av
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12 Effeekt av GLSS‐loggere på
p et utvalgg sjøfuglarrter
Kontaktpeerson: Børge Mo
oe borge.moe@
@nina.no

Dette err også et tidligere ubeskrevet prosjekkt. Nye teknikkker
ogging av enkkeltfuglers beevegelser, ikkke
for fjernmåling og lo
ha. såkalte GLS‐loggere (G
Global Locat ion Sensing; også
minst vh
kalt geollokatorer elleer lysloggere
e), har revoluusjonert våre
e
mulighetter til å studere artenes habitatbruk til alle årstid
der.
Det pan‐‐atlantiske sttudiet av kryykkjas vandri nger som nyylig
ble publisert av Fred
deriksen et all. (2011, Diveersity and
s
godt eksempel
e
på dette. Samtidig
Distributtions), er et svært
er det sttadig økendee fokus på dyyrehelse bådee her til land
ds og
internasjjonalt, ikke minst
m
i forbin
ndelse med iinstrumentering
av fugl. V
Videre fremd
drift og sukse
ess på dette området er
derfor betinget av diispensasjone
er som fordreer at effektene av
e minimale og
o akseptablle. For å
instrumeenteringen er
dokumentere dette på en kvalite
etssikret måtte, ønsker vi å
teste forr forskjeller i utvalgte effektparameteere (f.eks.
gjensynssrate, overlevvelse, kroppsvekt og hekkkesuksess) for
f
fugler med og uten lysloggere ogg publisere reesultatene i et
internasjjonalt fagtidsskrift med fagfellevurde
f
ering. Prosjektet
søker deelfinansieringg fra Svalbard
d Miljøvernffond og er
planlagt gjennomførrt i løpet av to år (2012‐113).

13 Besstandskartle
egging kystt Svalbard; h
hekking Ho
open
Kontaktpeersoner: Sebastien Descamps sebastien.desca
s
amps@npolar.n
no, Hallvard Strrøm hallvard.strrom@npolar.no

Hekkefuglkartlegginggen sommerrstid startet i 2005 og harr som hensikkt å oppdaterre og komple
ettere
nnlaget for kystbestande
k
ene i Det nassjonale sjøfugglkartverket og kolonireggisteret for Svalbard.
S
datagrun
Antall ogg fordeling avv hekkende sjøfugl er enn viktig del avv datagrunnlaget i en lanng rekke
miljøutreedninger og beredskapsp
planer. For SSvalbard startet kartleggingen i 2005,, og er nå sna
art i mål.
Sommerren 2011 ble kolonier på Prins Karls FForland talt opp,
o
i tillegg til enkelte om
mråder i
Kongsfjo
orden og Krossfjorden. Gjjenstående oområder omfatter nå Hopen og enkeelte kolonier i
Bellsund
d, Isfjorden og
o Wijdefjord
den. I 2012 pprioriteres Ho
open, hvor noen av de sttørste koloniene av
polarlom
mvi og krykkje på Svalbard er lokalise rt.

14 Besstandskartle
egging kystt N; hekkingg Bleiksøy og
o Nykvågområdet
Kontaktpeerson: Geir H. Syystad geir.systa
ad@nina.no

En kartleegging og opptelling av lo
omvi, alke, luunde og krykkkje i fuglefje
ellene på Ble ik og ved Nyykvåg vil
fullføre SSEAPOPs takksering av hekkende sjøfuugl langs fasttlandskysten
n i området LLofoten ‐
Barentsh
havet. Arbeid
det måtte uttsettes fordi dårlig vær hindret ilandsstigning ved fforrige forsø
øk på å
taksere d
disse kolonieene.
For lunde forhåndsinntegne
es på kart forr hver koloni 100 prøvefe
elt á 10 m² foordelt etter en
e
o
og antall trafikkkerte
tilfeldig, men stratifisert modell (høyde og hiimmelretning). Feltene oppsøkes
ard metode. Et utvalg av tidligere utlagte felt tell es for
reirgangger opptelles etter standa
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sammen
nligning. Besttandene av andre
a
fuglefj ellsarter (lom
mvi, alke og krykkje) i tiddligere utlagtte felt
opptelles. Bestanden
ne av gråmåkke, svartbak,, storskarv, toppskarv
t
og
g teist telles sså langt det lar
l seg
gjøre. Prrosjektet er marginalt
m
og avhengig avv gode værfo
orhold, og kan kreve ytte rligere innsa
ats i 2013
dersom alt ikke lar seeg gjennomfføre i 2012.

15 Besstandskartle
egging kystt S; vinter V
Vestfjorden,, myting Sør‐Norge
Kontaktpeerson: Geir H. Syystad geir.systa
ad@nina.no

Ved opp
pstarten av SEAPOP i sør var det, medd unntak av enkelte
e
deler av Vestlanddskysten og de
områden
ne som inngåår i overvåkn
ningen av vinnterbestande
ene (jf. aktiviitet C), i gjennnomsnitt mer enn
20 år sid
den bestandeene av kystbundne sjøfuggler fra Skagerrak til Vesttfjorden ble kartlagt i
vinterpeerioden. Denne type data
a er sentral innput til en laang rekke milljøutredningger og
beredskaapsplaner, men
m gyldigheten for data om kystnærre bestanderr, og derved deres
represen
ntativitet i ulike miljøvurd
deringer og aanalyser, er bare vurdertt til omlag 100 år. Det var derfor
et presseerende beho
ov for å oppd
datere dette datagrunnlaaget. Oppdatteringen av ddatagrunnlagget for
overvinttrende sjøfuggl ble startet i 2009, da bbestandene på
p hele kyststrekningen ffra svenskegrensen
nger ble karttlagt fra fly i slutten av feebruar med innleid ekspe
ertise fra DM
MU (Danmarkks
til Stavan
Miljøund
dersøkelser, nå Nationaltt Center for Miljø og Ene
ergi) som disp
ponerer et sppesialutruste
et fly til
formålett. I 2010 ble områdene videre nordovver til Smøla kartlagt på samme
s
måtee, og i 2011 fortsatte
f
denne kaartleggingen
n nord til Bod
dø. Arbeidet er gjennomfført med bettydelig delfinnansiering fra
a DN.
Vinteren
n 2012 vil tilssvarende karrtlegging av dden gjenståe
ende streknin
ngen fra Boddø til lengst nord
n
i
Vestfjord
den fullføre SEAPOPs
S
vin
nterkartlegginng langs fasttlandskysten. En vil også starte kartle
egging av
mytendee sjøfugl. Dettte prioritere
es foran karttleggingen avv hekkende fugl,
f
da det ggjennom et NVE‐
N
finansierrt prosjekt err foretatt myytetellinger i noen av de områdene som er foresl ått for utvikling av
offshoree vindkraftverk. Å sluttførre kartlegginngen av myte
ende sjøfugl for resten avv kyststrekningen vil
derfor væ
ære mer kosstnadseffektiivt og gi bedrre faglig utbyytte enn å sttarte kartleggging av hekkende
sjøfugl. D
Data for besttandenes utbredelse er oogså spesieltt etterspurt av
a oljeindusttrien, og båd
de
Vestfjord
dområdet ogg Vestlandskysten har ekkstra interessse i forhold til løpende viirksomhet ogg nye
lisenser (bl.a. for planlagt virksom
mhet i områddene Nordland IV og V).

16 Åpeent hav; økkosystemtokkt, modelleering og pub
blisering
Kontaktpeerson: Per Fauch
hald per.faucha
ald@nina.no

Datagrun
nnlaget for kartlegging
k
av sjøfugl i åppent hav er svært
s
godt fo
or Nordsjøenn i alle sesongger,
tilfredssttillende for Norskehavet
N
sommer og høst, relativvt dårlig i Norrskehavet vinnterstid, og godt
g
for
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Barentsh
havet i alle seesonger. Nye
e data for Noorskehavet ble
b innsamlett i oktober 2 011 under to
okt til
Jan Mayen, mens økkosystemtoktt i Barentshaavet er dekke
et på vanlig måte
m høsten 2011. Statisstiske
modeller over utbred
delsen til de vanligste arttene er utvikklet og publissert, og nye kart for norsske
havområåder er produsert. To vite
enskapelige artikler om utbredelse
u
og
o tallrikhet aav sjøfugl i Nordsjøen
N
er også p
publisert (Ecology 92: 228‐239 og PLooS ONE 6: e2
22729). Modelldata for bbruk i
miljørisikkoanalyser er
e under utvikling, og vil fforeligge første halvår 20
012. SEAPOPP har nylig evvaluert
sitt arbeid i åpent haav. Evalueringsrapportenn (NINA Rapp
port 786) tar for seg dataagrunnlag, metodikk
og resulttater, og gir anbefalingerr for videre aarbeid. For å sikre en mer objektiv, innternasjonal
ng, vil hoved
evaluerin
dresultatene bli bearbeiddet for publissering i et vittenskapelig ttidsskrift.
Forttsatt deltageelse på økosyystemtoktet i Barentshavvet bør prioriteres. Økosyystemtoktet er fulgt
siden 20003, og denne tidsserien gir en unik m
mulighet til å forstå hvord
dan sjøfugl ssammen med
d andre
predatorrer i Barentshavet, respo
onderer på d e store endrringene i lodd
debestandenn. Økosystem
mtoktet
ligger til grunn for økkosystemindikatoren ”Sjøøfugl i åpentt hav” som har som form
mål å overvåkke
endringeer i sjøfuglsamfunnet i Ba
arentshavet.. Indikatoren
n brukes av overvåknings
o
sgruppen for
Barentsh
havet, og publiseres på www.miljosta
w
atus.no. I tillegg vil åpentt hav‐arbeid et omfatte en
e
sluttførin
ng av arbeidet med modelldata for bbruk i miljørissikoanalyser,, og en bearbbeiding og
publiseriing av nye kaart basert på
å data fra 20111.

17 Van
ndringer kryykkje; nord
datlantisk sttudium
Kontaktpeerson: Tycho An
nker‐Nilssen
tycho@nin
na.no

Krykkje eer en art som
m opplever sttore
problem
mer over det meste av sittt
sirkumpo
olare utbred
delsesområde
e. Norske
områderr er dessverrre intet unntak. De
fleste beestandene vi overvåker er
e i kraftig
tilbakegaang. Som en rent pelagissk sjøfugl
uten evn
ne til å dykkee, tilsier krykkjas
biologi aat arten kan være
v
ekstra følsom
for miljø
øendringer so
om påvirker
produksjjonen på lavere trofiske nivå.
Siden fugglene vandreer over store
e deler av
Nord‐Atllanteren uteenom hekkessesongen, vil kunnskap om hvor fugle
ene til enhveer tid oppholder seg
være helt sentral forr å forstå hvilke påvirkninnger de utsetttes for. Trad
disjonelt har ringmerkingg vært
metode for å kartlegge krrykkjas vand ringer, men gjenfunnene
e gir et lite reepresentativvt bilde.
eneste m
Dette err først og frem
mst fordi san
nnsynligheteen for gjenfunn er minimal i åpent haav, og ellers prisgitt
p
den høysst ulike tilsteedeværelsen av menneskker langs Atlaanterhavets kyster.
I samarbeid med forskere frra ni nasjoneer har vi tatt i bruk små GLS‐loggere
G
( Global Locattion
Sensing; også kalt geeolokatorer eller
e
lysloggeere), og kartlagt vandring
gene til voksnne krykkjer fra
f 18
kolonier spredt rund
dt hele perife
erien av Nordd‐Atlanteren
n. SEAPOP be
esørget arbeiidet i syv norrske
øya, Hornøya, Hjelmsøya,, Anda, Røst og Halten) og
o en russisk koloni (Cape
e Krutik)
(Spitsberrgen, Bjørnø
og finanssierte mer enn halvparte
en av alle påssatte loggere
e. I de fleste koloniene b le 20 loggere
e
(fortrinn
nsvis 10 par) påsatt på hvver lokalitet. Arbeidet ble
e gjort parallelt med ann et arbeid på
nøkkello
okalitetene. Sammen
S
med Nationalt CCenter for Miljø
M og Energ
gi (DMU, tidlligere Danma
arks
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miljøund
dersøkelser) har SEAPOP også finansiiert det mestte av dataanalysen. Dettte har foreløp
pig
resultertt i en vitenskkapelig artikkkel med 31 foorfattere (!) i tidsskriftet Diversity annd Distributio
ons
(Frederikksen et al. 20
012). Her beskrives fordeeling og herkkomst til nord
datlantiske kkrykkjer gjen
nnom
vinteren
n 2009/10, hvvor størstede
elen av bestaanden i dese
ember samlet seg i et om
mråde øst for
ndland og Laabrador. Det er stort poteensial for en rekke andre
e spennendee resultater fra de
Newfoun
dataene som nå er opparbeidet
o
og
o fordi logggingen av kryykkje (til delss de samme iindividene)
s
Norge
e ønsker å oppprettholde sin ledende rolle i dette viktige arbeidet,
fortsettees en rekke steder.
som også bidrar med
d nyttige erfa
aringer for tiilsvarende arrbeid på andre arter. Innntil videre strrategi
mht. en mer omfatteende overvåkning av sjøffuglers vandringsmønstre
e i norske ogg tilstøtende
havområåder er klar (jf.
( workshop
p og prosjekttforslag utarbeidet for miljøforvaltninngen i 2011), vil
prosjektet fortsette med å besørrge dechiffreering av nedlaastede logge
erdata fra ga mle og nye GLS‐
G
loggere ssom fortsattt innhentes, samt
s
oppretttholde progrrammets sen
ntrale posisjoon ved en evvt.
utarbeid
delse av fleree analyser ogg publikasjonner.

18 Finsskala habitatvalg hekkkende sjøfu
ugl (samarbe
eidsprosjekkt)
Kontaktpeersoner: Signe Christensen‐Da
C
lsgaard signe.d alsgaard@ninaa.no, Svein‐Håko
on Lorentsen shhl@nina.no

Gjennom
m SEAPOP err det satt i ga
ang omfattennde overvåkn
ning av demo
ografiske pa rametere
(vokseno
overlevelse og
o reprodukssjon) og dietttvalg (næringstilgang) ho
os en rekke ssjøfuglarter på
p
utvalgte nøkkellokaliteter langs kysten.
k
Menss voksenoverlevelse refle
ekterer miljøøforholdene på et
e for fuglenees hekkesukssess.
genereltt grunnlag, viil næringstilggangen i hekkketiden være avgjørende
Kunnskaapen om hvordan og hvor forskjelligee sjøfuglarterr søker og he
enter mat (næ
æringshabita
at) og
hvordan dette varierrer med varie
erende næri ngstilgang, er
e imidlertid dårlig kjent. Slike data vil være
orsknings‐ og forvaltninggsmessig
av stor fo
betydnin
ng, både i forrhold til regu
ulering av
koloninæ
ære fiskerier (herunder ta
aretråling),
utbyggin
ng av offshorre vindmølleparker, og
potensieelle effekter av oljeuhell (herunder
beredskaapsplanleggiing). Gode da
ata på
habitatb
bruk i hekketiden gjør at man både
vil kunnee modellere hvor sårbar en art er
for fysiskke inngrep i kystsonen, og
o bedre
forstå hvvilke faktorer som påvirkker dens
årlige vaariasjoner i hekkesuksess.
en
Dettte studiet ble igangsatt i 2011 og tarr sikte på å kaartlegge finskala habitatvvalg hos noe
utvalgte sjøfuglarterr i ulike funkssjonelle gruppper (krykkje
e, toppskarv og
o lomvi elleer lunde) i utvalgte
D utvalgte artenes
a
habittatbruk i hekkketiden
kolonier med forskjeellig karakterristika (f.eks. størrelse). De
vil bli kartlagt vha. sm
må GPS‐loggere, for noenn arter også dybdemålerre (Time‐Deppth Recorderrs ‐ TDR).
GPS‐loggere er velutprøvvd metodikk på flere av artene,
a
og allerede i løpeet av den første
Bruk av G
feltseson
ngen har en lyktes i å sam
mle gode og nyttige dataa. For å få data på årlig vaariasjon, og hvordan
h
denne vaarierer med næringstilga
ang (diettvalgg) og arts‐/ko
olonispesifikkk næringssøøksadferd og
tidsbruk, vil prosjekttet gå over trre år (2011‐22013). Prosje
ektet er et samarbeid meellom SEAPOP, DN,
m
eenergi (CEDR
REN), og data
aene vil bl.a. inngå i et Ph
hD‐
NTNU ogg forskningsssentret for miljøvennlig
studium ved NTNU (Signe Christe
ensen‐Dalsgaaard).
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19 Treekkforhold hos
h underarter av sildeemåke i Tro
oms
Kontaktpeersoner: Jan Ovee Bustnes jan.o
o.bustnes@ninaa.no

Etter den
n store nedggangen i besttanden av
nordnorsk sildemåkee (L. f. fuscuss) ble områdeene
g
sørligg
nord for Lofoten invaadert av en gråere,
u
mer en
nn 50 % av
underartt som i dag utgjør
bestandeen. Sannsynlligvis dreier det
d seg om ssørnorsk
sildemåkke (L. f. interrmedius) som
m gjennom deenne
perioden
n opplevde vekst
v
i bestan
nden. Begge
underarttene hekker nå i de samm
me kolonien e og
noen observasjoner tyder på at de
d kan hekkee i par.
nvasjon kan utgjøre
u
en yttterligere truussel
En slik in
mot den
n opprinneligge nordnorskke sildemåke n.
Gjennom
m bruk av GLLS‐loggere er det gjennom
m
SEAPOP slått fast at den nordnorrske sildemå ken
overvinttrer i ferskvannsystemer i Øst‐ og Senntral‐
Derimot har tidligere
t
ringgfunn antydeet at de
Afrika. D
grå sildeemåkene i No
ord‐Norge ha
ar et annet t rekkmønsterr.
I deette prosjekteet blir sildem
måker av beggge underartene, i blande
ede kolonierr i Troms, utsstyrt med
GLS‐logggere (Global Location Sen
nsing; også kkalt geolokatorer eller lyssloggere), forr å fastslå hvvilke
trekkmø
ønstre de harr. Særlig interessant vil d et være om en lykkes i å instrumenteere blandinggspar.
Dette prrosjektet vil gi
g viktig kunn
nskap om truuslene for de
en nordnorskke sildemåkeen. Basert på tidligere
erfaring med gjenfan
ngst av fem instrumenterrte fugler, taar prosjektet sikte på å innstrumentere
e 25
individerr av hver und
derart. Prosjektet er plannlagt å gå over tre år med
d instrumenttering i 2012
2,
innsamliing av loggerre og dataanalyse i 2013,, og endelig publisering
p
i 2014.

20 Kvaalitetssikring og evaluering av dataserierr for sjøfug
glers overleevelse
Kontaktpeerson: Kjell Einaar Erikstad kjell.e.erikstad@ninna.no

Årlig rap
pportering avv resultater fra
f SEAPOPs overvåkningg av sjøfuglerrs overlevels e er ingen likketil
oppgavee. Analyse avv fangst‐merkking‐gjenfanggst‐data (cap
pture‐mark‐rrecapture; CCMR) byr på en
e rekke
statistiskke utfordringger, selv når eksterne milljøparametere holdes utenfor. Utvalggsstørrelse,
overdisp
persjon og individuell varriasjon i fanggbarhet er no
oen stikkord for hva som påvirker
datasetttenes konsisttens. Her er det
d betydeligg variasjon i kvalitet mellom datasetttene, og det er en
utfordreende oppgavee å vurdere hvilke
h
av dem
m som er tilsstrekkelig egnet til å proddusere løpen
nde
resultateer og hvilke som
s
har merr begrenset aanvendelse. Det er også nødvendig å standardise
ere bedre
hvordan slike resultaater produse
eres. På veienn mot et bed
dre rapporteringssystem,, vil SEAPOP i første
omgang gjennomførre en enhetligg vurdering aav de CMR‐d
datasettene programmett har opparbeidet.

21 Drifft eksistere
ende web‐ og
o databaseetjenester
Kontaktpeerson Svalbard: Hallvard Strøm
m hallvard.strom
m@npolar.no, Erlend
E
Lorentze
en erlend.lorenttzen@npolar.no
Kontaktpeerson Fastlandeet: Svein‐Håkon Lorentsen shl@
@nina.no, Tych
ho Anker‐Nilssen tycho@nina.nno

Drift av w
web‐ og dataabasetjenestter er en løpeende oppgavve der alle da
ata fra SEAPO
OP og tilhøre
ende
prosjekter som i dagg går inn i NIN
NAs og NPs ssjøfugldatabaaser, gjøres tilgjengelig
t
foor alle aktører i
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program
mmet gjennom
m SEAPOPs nettsted
n
(ww
ww.seapop.n
no). Her ligge
er to åpne in nsynsløsningger
(SEAPOP
P WMS‐tjeneeste og SEAPOP GRID‐tjenneste) som er
e tilrettelagtt for å dekkee oljeindustriiens og
tilknytteede utrederes behov, sam
mt et mer intteraktivt gren
nsesnitt (SEA
APOP Avanseert tjeneste) som er
designett spesielt for forvaltningssapparatet p å ulike nivå og
o som kreve
er en lokal bbrukeravtale.
Samtligee løsninger ko
ommunisere
er mot en fel les applikasjonsdatabase
e. SEAPOPs nnettsider er den
d
primæree kilden til all informasjon
n fra program
mmet, og kostnadene i dette
d
delprossjektet vil dekke
løpende drift av netttstedet og de
e tilknyttedee servere. To personer, en
n i NINA og een i NP, deler
eres primæree oppgave err å fremme kommunikas
k
sjonen av ressultater
ansvarett som webredaktører. De
på webeen og gjøre nettstedet en
nnå mer dynaamisk enn de
et er i dag.
Prosjektet er avv løpende karrakter og kooordineres bl..a. med Det nasjonale sjøøfuglkartverkket. I
n ny og mer tidsriktig plaattform som kobles
løpet av det siste åreet er sjøfuglkkartverket laggt over på en
opp mott den avanseerte innsynslø
øsningen. Deette gjør at en
e i framtiden lettere kann skille mello
om
overvåkn
ningsdata ogg rene kartlegggingsdataenne langs fasttlandet, og derved forenkkle tolkingen
n av de
dataene brukerne prresenteres fo
or. Det tas oggså sikte på å integrere løsninger som
m tillater at de
d ulike
ørene kan leggge data dire
ekte inn i dattabasen, og derved frigjø
øre arbeidskaapasitet i NIN
NA og
rapportø
NP.

22 Vid
dereutviklin
ng tidsseried
database, feeltmodul og rådataark
kiv
Kontaktpeersoner: Svein‐H
Håkon Lorentse
en shl@nina.noo, Tycho Anker‐Nilssen tycho@
@nina.no

Tilgjengeeliggjøring avv data og ressultater fra tiidsseriestudiene av bestandsutviklingg, overlevelsse,
hekkesuksess og diettt for utvalgtte sjøfuglbesstander på nøkkellokalite
etene, er en prioritert SEAPOP‐
oppgavee. I dette prosjektet arbeides det medd å utvikle en
n felles datab
base som ivaaretar de spe
esifikke,
årlige resultatene NINA, NP og TMU opparbeeider for de viktigste
v
para
ameterne soom overvåkes.
n det jobbes med vil gjørre resultatenne fra arbeide
et på nøkkellokalitetene lettere tilgje
engelige,
Modulen
og leggee til rette for at disse i stø
ørre grad ennn i dag også kan nyttiggjø
øres i forvalttningssamme
enheng
og til ulikke miljøutred
dninger. På lenger sikt viil denne dataabasen også tilretteleggees for en enkklere og
mer online oppdaterring av resulttater fra denn nasjonale overvåkninge
o
en av bestanddenes
d delfinansiering fra dett e prosjektet), både på nø
økkellokaliteetene og i andre
antallsuttvikling (med
områderr.
I 20010 startet SEEAPOP utprø
øving av dire kte registrerring av reirsp
pesifikke dataa på håndholdte
computeere i felt. Dettte var særde
eles vellykkeet. Det sparte
e betydelig tid i felt, og kkontrollfunkssjonene
som ble implementeert i registrerringsprogram
mmet reduse
erte feilkilden
ne under dattainnsamlingg.
Registreringsmoduleen (kalt NEMO) ble videreeutviklet i 20
011, og blir ytterligere
y
foorbedret i 2012.
Robuste og formålstjjenlige feltco
omputere (TTrimble Yumaa) er innkjøpt og nå tatt i bruk på de fleste
okalitetene frra Sklinna ogg nordover.
nøkkello
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SEAPOP
P Prosjekktkatalog
g
Denne kaatalogen gir en
n enkel og korrtfattet presenntasjon av de pågående pro
osjektene inn for programm
met.
Tekstene er i det alt veesentlige henttet fra beskrivvelser gitt i pro
ogrammets virksomhetsplaan for angjelde
ende år.
on er angitt for hvert prosjeekt. Som regell er dette (en av) prosjektleederen(e) for
Minst en kontaktperso
aktiviteteen. For ytterliggere informassjon vises bl.a.. til resultater i SEAPOPs årsbrosjyrer og den engelskspråklige
serien SEA
EAPOP Short Report,
R
samt de mange vitennskapelige pu
ublikasjoner og
g utredningerr som produse
eres av,
eller i tettt samarbeid med,
m deltakerne i programm
met (se publikkasjonslister på
p www.seapoop.no).
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