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Krav om fredning av ærfugl 
 
På grunn av det betydelige utslippet av tungolje med påfølgende skade på sjøfuglbestandene i 
forbindelse med havariet av lasteskipet Full City, vil Norsk Ornitologisk Forening (NOF) be 
om at Direktoratet for naturforvaltning innfører totalfredning av ærfugl. Vi ber om at 
fredningen skal tre i kraft fra og med årets jaktsesong, og bør omfatte alle de seks fylkene 
hvor arten er jaktbar. Fredningen bør først oppheves når tellinger viser at bestanden er tilbake 
på minst det nivået som den var på før ulykken skjedde. 
 
NOF har per i dag oversikt over at totalt 26 arter er rammet av oljeskader hvorav ærfugl er 
den mest tallrike. Ulykken skjedde i områder med betydelige bestander av sjøfugl og i 
særdeleshet ærfugl. I løpet av få dager har oljen spredt seg over hele Sørlandskysten og det er 
stor sannsynlighet for at dette vil medføre en dramatisk negativ innvirking på ærfuglbestanden 
over hele landsdelen. Det er nå igangsatt rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter Full City-
utslippet, og dette særlig som formål å redusere den negative innvirkningen på 
ærfuglbestanden. Det settes nå inn svært store ressurser i dette arbeidet, både fra profesjonelle 
aktører, men ikke minst fra frivillige manskaper, både fra NOF og andre organisasjoner. Hvis 
det skal utøves jakt på ærfugl i dette området kommende høst, vil det være et svært dårlig 
signal til de som legger ned denne innsatsen, og det vil kunne virke negativt i på den 
kompetanse og beredskap som nå bygges opp i forhold til oljevernberedskap for å berge 
sjøfugler ved framtidige oljeutslipp. 
 
NOF ser ikke på nåværende tidspunkt noen grunn til å be om fredning av andre jaktbare arter, 
men vi vil gjøre fortløpende vurderinger av skadeomfanget for hver art. 
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