Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Telefon: (+ 47) 73 84 16 40
Bankgiro: 4358.50.12840
Org. nr.: 970 089 748 NVA

Sandgata 30 B
N-7012 Trondheim
e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no

Miljødirektoratet
post@miljodir.no
Deres ref.

Deres kontaktperson

Vår ref.

Vår kontaktperson

Dato

20200040

Martin Eggen

26.03.2020

Anmodning om stans i ærfugljakta – henvendelse fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
De siste ukene er det funnet et betydelig stort antall døde ærfugler flere steder langs kysten av
Øst- og Sør-Norge. Rundt 50 fugler er samlet inn fra kysten av Agder til Østfold. Seks av
fuglene er obdusert og analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at fuglene er svært
avmagret. De manglet helt fettreserver, og hadde tom fordøyelseskanal. De bakenforliggende
årsakene er ikke klarlagt, de kan bl.a. være knyttet til mindre næring eller parasitter/sykdom,
eller en kombinasjon. Omfanget vil bli oppsummert etter hvert, men det er klart at situasjonen
er alvorlig. Kondisjon for ærfuglene som fortsatt er i live er ukjent. Dette er bare ett av flere
bekymringsfulle trekk for ærfuglene. Også bestandsovervåkningen i deler av jaktområdet i
Norge viser en negativ trend (se under).
NOF anmoder med dette Miljødirektoratet om å avlyse jakta på ærfugl i 2020 og 2021, og sørge
for at arten blir tatt ut av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun ved neste
revidering. I dag er det tillatt å jakte på hanner av ærfugl i Viken, Vestfold og Telemark samt
Agder fra 1. oktober til 30. november.
Bakgrunn
Ærfuglen er nær truet (NT) i Norge etter langvarig tilbakegang over store deler av Norge.
Bestanden i Skagerrak og rundt Oslofjorden har klart seg bedre, men de siste års tellinger viser
nedgang også her, ikke minst i ytre strøk. Etter det vi kjenner til er det kun ærfuglbestanden i
indre og midtre Oslofjorden som er stabil med rundt 1400 par. I Telemark er antall hekkende
ærfugler nå på nivået på 80-tallet (se figurer).
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Nedgangen her til lands føyer seg inn i et bekymringsfullt mønster, siden ærfuglbestanden er
på vikende front i store deler av Europa. På den svenske rødlisten er arten plassert i kategorien
sårbar (VU). Den svenske Artsdatabanken skriver i sin vurdering at klassifiseringen også kunne
vært satt til sterkt truet (EN), avhengig av hvilke verdier man legger til grunn. I perioden 20012012 er bestandsreduksjonen i Sverige på minst 50 %, og på 40-60 % i løpet av de siste 30
årene.
En tilsvarende negativ utvikling er også observert i Finland. På EUs rødliste er ærfugl
klassifisert som VU, mens den på den europeiske rødlisten er klassifisert som EN. Arten står
også oppført som NT på den globale rødlisten.
Trekket av ærfugl vestover fra den svenske hekkebestanden utenom hekketiden er godt
dokumentert. En betydelig andel av ærfugler ringmerket langs den sørlige delen av Østersjøen
og på vestkysten av Sverige overvintrer i Danmark. Dette trekket berører også sørkysten av
Norge, og en hel del svenske hekkefugler overvintrer høyst sannsynlig også i Norge. Gjenfunn
av fugler ringmerket fra hekkeområdene i Sør-Norge viser at våre hekkefugler også finner veien
mot sør og sørøst. Vandringsmønsteret gjør at man ikke kan se lokale bestanders utvikling
isolert. Ringmerkingsdata viser at det både er norske, tyske, finske, svenske og britiske fugler
langs norskekysten.
NOF argumenterte for stans i all jakt under høringen av forslag til ny forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun 2017-2022. Vår argumentasjon har forsterket seg etter
dette. Arten har betydelige utfordringer, der jakt i Norge inngå som en ekstra negativ faktor når
arten ikke produserer høstingsverdig overskudd. Årets ekstraordinære dødelighet i norske
farvann krever ekstra tiltak.
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Konklusjon
Etter NOFs mening er det ikke lengre grunnlag for jakt på ærfugl i Norge, da denne i tillegg til
å ramme den norske minkende hekkebestanden, går ut over truede hekkebestander fra Sverige
og andre naboland. Jaktuttaket er ikke forenlig med en god forvaltning av en art i tilbakegang.
Naturvårdsverket, som tilsvarer Miljødirektoratet, har foreslått stans i jakta i Sverige.
For Norsk Ornitologisk Forening

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
KOPI:
Klima- og miljødepartementet

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis

NOF er BirdLife i Norge

