Nytt fra NOF

NOFs fagseminar 2006 med fokus på sjøfugl:

Velkommen til Marsteinen Fjordhotell ved Bergen 20. – 22. oktober!
Å

rets fagseminar i regi av NOF vil
foregå ved Bergen og er et samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland.
Det vil bli satt fokus på situasjonen for
sjøfugl i Nordsjøen og langs norskekysten. Det er de senere år registrert
urovekkende tilbakegang for ﬂere arter.
Hva som har forårsaket dette er det delte
meninger om, og vi ønsker gjennom
fagseminaret å få belyst dette ved å invitere ressurspersoner fra både forvaltning
og forskning til å holde foredrag.
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl som blir ﬁnansiert av
Direktoratet for naturforvaltning viser
i følge hjemmesidene til Norsk institutt
for naturforskning (NINA) at det fremdeles er kritisk for enkelte bestander av
sjøfugl langs norskekysten. Spesielt utsatt er bestandene av lomvi, den nordlige underarten av sildemåke, krykkje
og Skagerakbestanden av ﬁskemåke.
Resultatene viser at det både for lomvi
og sildemåke er en dramatisk utvikling. Både på Runde utenfor Ålesund,
Vedøy i Røst og Hjelmsøy i Finnmark er
tilbakegangen på opp mot 99 % siden
1980-tallet! For krykkje er tilbakegangen fra 50 – 80 % i alle fuglefjell langs
kysten, mens Skagerakbestanden av
ﬁskemåke viser en tilbakegang på hele
80 % siden slutten av 1970-tallet.
Årsaken til trendene som observeres
er ﬂere, men for ﬂere arter er det åpenbart en svikt i næringsgrunnlaget som
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Bestandssituasjon og –utvikling for
sjøfugl i Norge, med særlig
vekt på den norske Nordsjøkysten
Fagseminar 20. – 22. oktober på Norlandia Marsteinen fjordhotell ved Bergen, arrangør Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland.
Fredag 20. oktober
Ordstyrer: Seksjonsleder Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland
1000
Hvorfor er dette fagseminaret nødvendig?
Generalsekr. Morten Ree, NOF og naturforvalter Stein Byrkjeland, FMHO
1010
Tilstanden for norske sjøfuglbestander pr. 2006 og noen resultater fra
det nasjonale overvåkningsprosjektet for sjøfugl.
Førsteamanuensis Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet.
1035
En presentasjon av SEAPOP og hvordan demograﬁske langtidsserier
kan forklare utviklingen i noen utvalgte bestander.
Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen, NINA
1120
Kaffepause
1140
Utviklingstrekk for sjøfuglbestandene på Vestlandet, med særlig vekt på
Hordaland. Førstekons. Stein Byrkjeland, FMHO
1210
Status for sjøfuglene i Sogn og Fjordane. Førstekons. Tore Larsen, FMSF
1225
Status for sjøfuglene i Rogaland. Naturforvalter Per Kristian Austbø, FMRO
1240
Situasjonen i Vest-Agder, med vekt på studier av sildemåke.
Knut S. Olsen, NOF avd. Vest-Agder.
1300
Lunsj
1415
Hvor ble det av ﬁsken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos
fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnﬁsk i Nordsjøen.
Forsker Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.
1500
Tilstanden for tobis i Nordsjøen og på Vestlandskysten
Forsker Tore Johannessen, Havforskningsinstituttet.
1525
Brå endringer i marine økosystemer – regimeskifter. Praktiske
erfaringer og teori. Forsker Tore Johannessen, Havforskningsinstituttet
1545
Kaffepause
1615
Minken som negativ faktor for sjøfugl. Forsker Nils Røv, NINA
1645
Reproduksjonssvikt hos sjøfugl ved Runde, det nærmeste norske fuglefjellet
til Nordsjøen. Miljøvernrådgiver Alv Ottar Folkestad, Ulstein kommune
1715
Perspektiver for norsk sjøfuglforvaltning.
Rådgiver Morten Ekker, Direktoratet for naturforvaltning.
1735
Beinstrekk
1745
Oppsummerende diskusjon. Hvordan kan vi bedre betingelsene for sjøfuglene på Vestlandet? Ordstyrer: Fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen, FMHO
1915
Middag
2045
Video/underholdning
Lørdag 21. oktober
Ordstyrer: Seksjonsleder Egil Hauge, Fylkesmannen i Hordaland.
0930
1030
1050
1120
1200
1330
1430
1515
1540
1600
1700
1900

Kystverkets beredskapsstrategi ved tilfeller av akutt oljeforurensning, med
inntrykk fra aktuelle utslipp i inn- og utland. Stasjonssjef Arvid Kråkenes,
Kystverkets beredskapsavdeling.
Kaffepause
Hvordan prioriteres hensyn til sjøfugl ved akutte forurensningshendelser?
Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen, NINA
Vurdering av skadeomfang på sjøfugl etter MS Rocknes’ forlis januar 2004.
Førstekons. Stein Byrkjeland, FMHO
Lunsj
Erfaringer med rehabilitering av oljeskadd sjøfugl etter MS Rocknes og ved
Øra, Fredrikstad. Innblikk i arbeidet ved en etablert skadestasjon i
California. Msc Karen Tvedt og Cand. scient. Naomi Paulsen
Erfaringer fra håndteringen av oljeskadd sjøfugl etter MS Prestige, La
Coruna i Galicia. Per Øystein Klunderud, Naturvernforbundet Buskerud
Kaffepause
Rehabilitering av oljeskadd sjøfugl. Kommentar fra forvaltningsmyndighetene. Rådgiver Morten Ekker, Direktoratet for naturforvaltning
Plenumsdiskusjon og oppsummering. Eventuelle resolusjoner fra
NOFs fagseminar.
VinterAtlas-prosjektet. Presentasjon av prosjektet og noen resultater.
Kjetil Mork
Middag

Søndag 22. oktober
0900
Ekskursjon
1400
Avslutning

er en viktig kilde til bestandsnedgang.
Dette gjelder i særdeleshet lundene
på Røst. Mens for andre arter er problemene mer sammensatt. Men det er
også enkelte positive trekk med økning
i antall hekkende toppskarv fra Trøndelag og nordover i tillegg til positive
tendenser for lunde i nordområdene.
Programmet på NOFs fagseminar
er bredt sammensatt og det blir spennende å få presentert ferske forskningsresultater, forvaltningens synspunkter
og hvilken opplevelser Havforskningsinstituttet og Kystvakta har av situasjonen. Det vil bli satt spesielt fokus på
Vestlandet som har opplevd en sterk
bestandsnedgang av sjøfugl gjennom
de siste 30 år, men vi vil også få et
innblikk i totalsituasjonen langs kysten
vår og i Nordsjøen.
Priser og påmelding
Alt.1. Deltakelse fredag og lørdag med
kaffe og lunsj kr. 690,Alt.2. Deltakelse fredag og lørdag med
overnatting i enkeltrom kr. 1 610,Alt.3. Deltakelse fredag og lørdag
med overnatting i dobbeltrom kr.
1490,Alt.4. Deltakelse fredag til søndag med
overnatting i enkeltrom kr. 2530,Alt.5. Deltakelse fredag til søndag
med overnatting i dobbeltrom kr.
2290,Alt.6. Deltakelse torsdag til søndag med
overnatting i enkeltrom kr. 3705,Alt.7. Deltakelse torsdag til søndag
med overnatting i dobbeltrom kr.
3290,Alt.8. Deltakelse kun en av dagene med
kaffe og lunsj kr. 345,Båttur på søndag betales med kr. 100,før avreise, men det må varsles om du
blir med ved påmelding til seminaret.
NOF jobber med å skaffe sponsor til
seminaret slik at vi kan tilby bedre priser
for våre medlemmer, se våre nettsider
www.birdlife.no for oppdatering.
Påmelding skjer ved å sende mail
til nof@birdlife.no eller ved å ringe
telefon 73 84 16 40. Påmeldingsfrist er snarest mulig og senest 27.
september.
Morten Ree
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