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Referat
Lorentsen,S.-H. 1995. Observasjonerav sjøfugl i
forbindelsemed eksperimenteltoljeutslippFriggfeltet
august1995.- NINAOppdragsmelding372:1-11.

I forbindelsemedgjennomføringenav en oljevernevelse
med eksperimentelleoljeutslipppå Friggfelteti august
1995bleforekomstenavsjøfuglumiddelbartførøvelsen
kartlagtog det ble gjortatferdsstudierfor om muligå
kunneberegnehvormyesjøfuglsomvilkunneblitilsølt
i oljeutslippsituasjoner.Atferdsstudieneble gjort
forbindelsemed5 forskjelligeutslipp,trepå 15 m ogto
på 25 m3 ren olje. Oljeflakenesom ble sluppetpå
havoverflatenog ikkeblebehandletmedoljevernmidler,
var nestenfullstendigoppløsteettervel ett døgn.Den
vanligstesjøfuglartenobservertinnenfordet kartlagte
transektetforut for oljevernøvelsenvar havhestmed
10,8 fuglpr. km2,fulgtav lomvimed2,0 fuglpr. km2.
Selv om havhest tilsynelatendeble tiltrukket av
observasjonsfartøyet(enbrislingssnurper),tydetstudier
påat de unngikkå landeI oljetilsøtteområder.Totaltble
5 fugler(2 havhest,2 lomviog 1 sildemåke)oljetilsøtt
underøvelsenog for lomvienekan tilsølingenha vært
kritisk.Envågehvalbleobservertsvømmendegjennom
blueshine-områdetav ett flak, men konsekvenseneav
dettefor dyreter usikker.Nytteverdienav slikeøvelser
for å studere sjøfuglenessårbarhet overfor olje
diskuteres.Både eksperimentelleoljeutslippsituasjoner
såvelsom reelle utslippbør utnyttesi framtidafor å
skaffemer kunnskapom fuglenesnaturligeresponser
overforet drivendeoljesøl.

Emneord:oljeutslipp- sjøfugl- sjøpattedyr- oljeskade-
Friggfeltet

Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for
naturforskning(NINA),Tungasletta2, 7005Trondheim.

Abstract
Lorentsen,S.-H. 1995.Seabirdobservationsduringan
experimentaloilspillat the Friggfield August1995. -
NINAOppdragsmelding372:1-11.

Duringan experimentaloil-spillat the Frigg-fieldin
August1995the distributionand numbersof seabirds
was mappedpriorto releaseof the first oil-spill,and
behaviouralstudiesaimedat makingestimatesof the
numberof seabirdsharmedduringreal oil-spillswas
performed.The behaviouralstudieswere performedin
connectionwith5 differentspills;threeof 15 m3andtwo
of 25 m3cleanoil, respectively.The spillsreleasedat
the sea and whichwere not treatedwith dispersants
werealmostcompletelydissolvedafterapproximately24
hours.Fulmarwasthe mostcommonseabirdobserved
with10.8birdsperkm2followedby CommonGuillemot
with2.0 birdsper km2.AlthoughFulmarsapparently
wereattractedtothevesselfromwhichtheobservations
wereperformed(a spratpurseseiner)they apparently
avoidedto settlewithinthe oil-pollutedarea.A totalof
five oil-pollutedbirds were observed(2 Fulmars,2
CommonGuillemotsand 1 LesserBlack-backedGull)
andfortheCommonGuillemotsthe pollutionmayhave
beencritical.A Minkewhalewas observedswimming
throughthe blueshineareaof one of the slicksbut the
consequencesof thisfor the animalis uncertain.The
usefulnessof such exercisesin order to studythe
vulnerabilityof seabirdstowardsoil-spIllsis discussed.
Bothexperimentalas well as real oll-spillsituations
should be utilized to collect informationon the
behaviouralreactionofseabirdstodriftingoilspills.

Key words:oil-spill- seabird- sea mammals- oil-
pollution- Frigg-field

Svein-HåkonLorentsen,NorwegianInstitutefor Nature
Research(NINA), Tungasletta2, N-7005 Trondheim,
Norway.

3
O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



ninaoppdragamelding372

Forord Innhold
I forbindelsemedgjennomføringenav en oljevernøvelse
som inkluderte et eksperimenteltoljeutslipp på
FriggfeltetI august 1995, ble Norsk instituttfor
naturforskning(NINA), bedt om å delta med
fagekspertisepå sjøfugl. Oppdragetble spesifisert
4.5.95, og tilsagn ble gitt av oppdragsgiver,Norsk
oljevernforeningforoperatørselskap,NORDIjuli1995.

• NINAvil meddettetakkeJon Rødalfra NOF0 og alle
som deltoki oljevernavelsenfor positivtsamarbeide.
Spesielttakkesmannskapetpå SL Talborfor hyggelige
dager på Friggfeltet.Feltarbeidetble utført av Ole
AndersAndreassenog Svein-HåkonLorentsen.Statoil
varansvarligoperatørfor oljevernøvelsen.TychoAnker-
Nilssenog KjetilBevangertakkesfor kommentarerpå
manuskriptet.
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1 Innledning
Havområdene mellom Vestlandskystenog De britiske
øyer er viktige for alkefugl gjennom hele året (f. eks.
Carter et al. 1993). På Shetland, Orknøyene og
Skottlandhekkeranslagsvis1 mill. Individerav lomviog
120 000 individer av alke (Lloyd et al. 1991). Langs
norskekysten nord til Runde utenfor Ålesund hekker
også et titalls tusen par av begge artene. Fuglene er
ferdige med hekkingenultimo juli-primoaugust (Cramp
1985), og da trekker minst en av voksenfuglene,alltid
hannen, og deres ene unge ut i Nordsjøen.Trekkveiene
er ikke fullgodt kartlagt, men det er estimert at iallfall
220 000 lomvi og 100 000 alke trekker over Nordsjøen
og inn i Skagerrak (J. Durinckog H. Skov pers medd.).
Hovedtyngdenav disse er britiskefugler (Anker-Nilssen
et al. 1988, Anker-Nilssen& Lorentsen1995). I tillegg
fordelerstore bestanderav brttiskefugl seg langskysten
iallfall nordtil Trondheimsfjorden.Friggfelteter et mulig
konfliktområdefor alkefuglsom trekker over Nordsjøen,
og er av britiske faginstanser vurdert i nest høyeste
sårbarhetskategoriijuli og august(Carteret al. 1993).

Statens forurensningstilsyn,SFT, anså de potensielle
konfliktenemellom olje og sjøfugl, spesielt lomvi (Uria
aalge), ved et eksperimenteltoljeutslipppå Friggfeltet
den perioden utslippetskulle foregå som store. NOF0
ble derfor i tilsagnsbrevetbedt om å sørge for at det
deltok fagekspertise på sjøfugl. Mer eksplisitt ble
tillatelsen gitt med følgende forbehold når det gjelder
forholdettil forekomstenav sjøfugl I området (fra SFT's
tilsagnsbrevtil NOFO, deres ref. 95/503-86):

Pkt. 2. Før utslipp skal det gjennomføres
drivbaneberegninger som prognoserer sannsynlig
drivbane de nærmeste dagene etter utslippsdato.
Umiddelbart etter ankomst til øvelsesområdet, under
øvelsen og etter avsluttetøvelse skal sjøfuglforekomster
kartlegges.Det skal kartleggeshvilkearter som befinner
seg I området og antall Individer. Dette skal
dokumenteres i rapporten fra øvelsen. Dersom
observasjonerog beregningertilsierfare for konfliktmed
fiskerier, sjøfugl eller andre ressurser, skal utslippet
forskyves/avlyses.Som de/ av øvelsen skal det i tillegg
gjennomføresen spesiellsffluglundersøkelse.

nina oppdragsmelding372

Pkt. 16. Dersom utslippet på tross av alle
beskyttelsestiltaktruer fiskeaktivitet,sjøfugl, sjøpattedyr
eller kyststrekningerskal NOF0 umiddelbartforeta de
nødvendigetiltaki henholdtilNOFO's beredskapsplan.

Pkt. 18. Eventuelleoljeskaderpå sjøfuglskal registreres
ogdokumenteresi NOFO's rapport.

I forbindelsemed øvelsen hadde NINA ansvaret for å
kartlegge sjøfuglforekomstene i øvelsesområdet.
Primærtble det ylret ønske om å kartleggeforekomsten
av sjøfuglumiddelbartfør øvelsen ble igangsatt, under
øvelsen, og rett etter øvelsen. I konsekvensanalyser
forutfor åpningav leteområderfor oljeboringer det ofte
påpekt et behov for å bruke eksperimentelleoljeutslipp
for å kunne høste erfaringfor hvor mye sjøfugl som vil
kunne bli tilsølt i forbindelse med reelle oljeutslipp(f.
eks. Anker-Nilssenet al. 1988, Lorentsenet al. 1993),
og hvilkeparametresom innvirkerpå denne faktoren (f.
eks. hvilkearter, aldersgruppereller kjønn som er mest
utsatt,og hvordanrisikoenfor oljetilsølingvarierer med
årstid, tid på døgnet, lys og værforhold) (f. eks.
Lorentsen& Anker-Nilssen1989, 1993). Vi ønsketderfor
også å foreta studierav sjøfuglenesatferdsreaksjoner
nærheten av oljeflakene. Lignende studier ble gjort
under et eksperimenteltoljeutslipp på Haltenbanken
1989. Dette viste at havhest (som var dominerende
fuglearti øvelsesområdet)unngikkå sette seg i områder
som var dekt av tykk-olje (Lorentsen & Anker-Nilssen
1989, 1993). Studiet viste likevel at ca. 4 % av
havhestene (Fulmarus glacialis) landet I blueshine-
området(områdemed et tynt lag av olje som danner en
blå film på overflata) og ble oljetilsølt. Dette skyldtes
stort sett at fuglene ble tiltrukket av matavlall som ble
kastet over bord fra moderskipetsom lå i utkanten av
flaket.

Under denne øvelsen ville vi primært skaffe oss
kunnskaper om alkefuglers oljesårbarhet. Alkefuglene
oppholderseg mesteparten av tiden på havoverflaten,
og må dykkefor å hente maten (f. eks. Cramp 1985). De
forventesderforå være mer sårbare overforolje enn for
eksempel havhest og andre arter som flyr under
næringssøkog beiter på havoverflaten. Dette er belyst
gjennom en rekke oljeutslipp-situasjonerde siste 20
årene (f. eks. Anker-Nilssen& Røstad 1982, Heinemann
1993).

Tabell 1 Fordelingenav utslippunderoljevemovelsepå Friggfeltet14-17 august1995. - The lime of the differentoilspillsduringthe
oulspillexcerciseat Ftiggfeltet14-17August1995.

UtslIpp nr. Dato, tld Mengde
Spill No. Date and time Amount of oll

1 15/8, 06.00-12.00 3 x 15 m3 ren olje

2 16/8, 08.00-10.00 2 x 25 m3ren olje

3 16/8, 14.00 ca. 50 m3emulsjon

4 16/8, 00.00 ca. 100 m3emulsjon


Kommentarer
Comments

Ettkontrollflak,to flak dispergertmed COREXIT 9500.
Oljeflak:Charlie-slick,Hotel-slick,Bravo-slick.

Ettoverflate(Uniform-slick),ett på 100 m. dyp (Sierra-
slick).

I lensesystemtil slepebåt.

I lensesystemtil slepebåt.
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2 Materialeog metoder
Oljevernøvelsenforegikki perioden14-17august1995.
Fordeltpå 4 utslippbledet sluppettil sammen159 m3
stabilisertråoljehvoravca. 150 m3emulsjon(64m3ren
olje)og 95 rr?renråolje(tabell 1). Våreobservasjoner
var utelukkendeknyttettil utslippene1 og 2 siden
utslippene3 og 4 foregikk I lensesystemenetil
slepebåter.Det ble likevelbidrattmed råd forut for
utslippene3 og4.

Forutfor det førsteoljeutslippetble forventetdrivbane
beregnet(Det norskemeteorologiskeinstitutt)for det
første1,5 døgnetog oversendtvårt fartøypr. telefax.
Detbleforventetat oljenvilledriveca. 30 nautiskemil
østligretningog at mestepartenskulleværefordampet
ognedbrutti løpetavdenneperioden.

Forut for det første oljeutslippetble fordelingenav
sjøfuglinnenfordetforventededrivbaneområdetforoljen
kartlagtved bruk av standardmetoderfor telling av
sjøfuglerI åpent hav (Taskeret al. 1984). Tellingen
foregårmens båten er i fart, og observasjonsøkten
inndelesi 10-minuttersperioder.Allesjøfugleneinnenfor
enavstandav 300 m fra fartøyet(transektbredde)telles
ogførespå standardiserteskjema.Vedstartogsluttav
hverobservasjonsøktnoteresgeografiskposisjonsom
avlest fra GPS (Global Positioning System).
MellomposIsjonerved starten av hver 10-minutters
periode beregnes med utgangspunkti start- og
sluttposisjonene.Tetthetenav sjøfuglble beregnetfor
hver 10-minuttersperiodebasert på faktiskdistanse
kjørtog senereaggregerttil ruterpå 5 x 5 km. Dette
muliggjordeogsåberegningavgjennomsnittligetettheter
forheleområdetsombledekket.

Forhverobservasjonnotereshvilkenatferdfuglenehar
(omde flyr ellersitterpå vannet)I telleøyeblikket.Det
var opprinneligplanlagtå foreta kartleggingermidt
eksperimentperiodenog rett etter avslutningenav
eksperimentet,mendetteble ikkegjennomførtpå grunn
avannendisponeringavmoderfartøyet.

Fordelingenav sjøfugli forholdtil oljeflaketblestudert
vedjevnemellomromI heleeksperimentperiodenogble
kartlagti ettransektpåtotalt87,6kmlengde,somutgjør
26,3km2.

Vearforholdenevar godegjennomheleoljevernøvelsen
og innsamlingav sjøfuglobservervasjonerble ikke
hindretav været.Fordata på oljedriftog de respektive
flakenesstørrelsetll enhvertid henvisestil rapporterfra
IKU.

3 Resultater

3.1 Fordelingenav spafugl
området

Den vanligste sjøfuglartenobservert innenfor det
kartlagtetransektetforutforoljevernøvelsenvarhavhest
med 10,8 fugl pr. km2 (tabell 2). De fleste av
havhestenebleobservertflygende(69,6%), ogtettheten
innenforhver 10-minuttersperiodevariertefra 4,9 til
26,2fuglpr.km2(figur 1).

Lomvieneblestortsettobserverti grupperbeståendeav
enellerflerevoksenfuglogderesunger,noesomviser
at de var på svømmetrekkfra koloniene.Tettheten
innenforhver 10-minuttersperiodevariertefra 1,0 til
10,7 fugl pr. km2 (fIgur 2), med en gjennomsnittlig
tetthetforheledettakserteområdetpå2,0 fuglpr.km2.

Ved siden av havhestog lomvi ble det observert
minimum8 andre sjøfuglarter,men ingen av dem
forekomi tettheterpåmerennr5nfuglpr.km2(tabell 2).

Tabell 2 Gjennomsnittligetettheter(antall/km2)og total-antaHa4/

sjøfuglobselverti drivbaneretningenfor olje fra Fdggfeltetden
14.8.95,dagenfør det førsteutslippet- Mean densities(number/
Iffl2)and totalnumbersofseabirdsobservedin 1179expecteddrift
trajectoryofoilfromtheexperimentalspIllat theFriggfield.

Art Tetthet Total-
antall

Species Density Number

Havhest 10,8 285
Fulmanisglacialis
Havsvale 0,1 2
Hydrobatespelagicus
Havsvale/Stormsvale 1
H.pelagicus/Oceanodroma
leucorhoa
Havsule 0,3 7
Sulabassana
Lappspove 0,2 4
Limosalapponica
Storjo 1
Stercorariusskua
Fiskemåke 0,1 2
Laruscanus
Sildemåke 0,8 20
Larusfuscus
Svartbak 0,1 2
Larusmarinus
Svartbak/Gråmåkeungfugl 0,1 2
L.marinus/L.argentatus
Krykkje 1
Rissatridactyla
Lomvi 2,0 53
Uriaaalge
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Si

Figur 1 Fordelingenav havhestaggregertpå 5 x 5 km2ruter i områdetfor folventetoljedriftfra det ekspedentelleorjeutelippetpå
Fdggfeltet.- Fulmardistribution(aggregatetto5 x 5 lon2squares)iWthintheexpectedddfttrajectoryforollfromtheexpedmental
olspilatFriggfeltet

SI

Figur 2 Fordelingenav lomviaggregertpå 5 x 5 km2ruter i områdetfor forventetoljedriftfra det eksperientelleoljeutslippetpå
Friggfeltet- Gullemotdistribution(aggiegatetto5 x 5 low2squares)withintheexpecteddlifttrajectoryforoi fromtheexpedmental
olspll atFrWellet
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3.2 Observasjoner ved olje-
flakene

Dag 1 (15 august)

Det første utslippet (Charlie-slick)foregikk etter planen
kl. 06.00 den 15.8. På dette tidspunktlå vi (SL Talbor)
ca. 4 nautiskemll (nm) S for båten utslippetforegikkfra
(Gullbas) for å samle data fra en observasjonsbøyefor
vær- og strømdata. Vi fikk derfor ikke foretatt
observasjonerav sjøfugl. Vi gikk opp til Charlie-slick
(60°01'N, 2°27'E) kl. 09.00. Samtidig startet utslippav
det andre flaket (Hotel-slick). En krykkje (Rissa
tridactyla)landet på sjøen like ved dette flaket, og en
havhest fløy over, flke etter at utslippethadde startet.
Ingenav fuglenevar I fysiskkontaktmedflaket.

Tellinger av sjøfugl I nærheten av Charlie-slicketble
foretatt I periodenmellomkl. 09.15 til kl. 10.50 (tabell 3)
og fra kl. 15.15 til kl. 18.10 (tabell 4). Det ble ikke
observertlomvi i umiddelbarnærhet av flaket I de totalt
4,5 timene observasjonenevarte. En generelltrend var
at båten observasjoneneble foretatt fra tilsynelatende
trakktil seg havhest(figur 3).

Tabell 3 Antallsjøfuglav forskjelligearterobseiverti nærheten
av Charlie-slickettil forskjelligetidermellomkl. 09.15 og 10.50
den 15.8.1995. - Seabirds observed in the vicinityof the
Charlie-slickbetween09.15 and 10.50on 15August1995.

Dag 2 (16 august)

De tre flakene som ble sluppetdagen før var nærmest
brutt ned, og det ble ikke foretatt observasjoner
nærhetenav disse. Videre ble det, på grunn av at båten
observasjoneneble gjort fra, tilsynelatendetrakk til seg
havhest, besluttet å ikke gjennomføre flere lange
observasjonsøkterder båten lå stille ved flaket. I stedet
ble det foretatt inspeksjonsturer ved og langs
oljeflakene.

Tabell 4 Antallsjøfuglav forskjelligearterobserverti nærhetenav
Charlie-slickettil forskjelligetidermellomkl. 15.15 og 18.10 den
15.8.1995. - Seabirdsobservedin the vicinityof the Charlie-slick
between15.15and 18.10on 15August1995.

Klokke- Observasjoner
slett
77me Seabird observations

15.15 Havhest 5 i lufta. Krykkje 2 på sjøen ved
blueshine-område.Lomvi 2 på sjøen i ut-
kant av flak.
Ingenobservasjonerav olje-skade.

15.25 Havhest7 fløy over, 5 på sjøen utenforflak.

15.40 Krykkje9 på sjøen. Ingen m/oljeskade.

16.05 Havhest 7 fløy over, 31 på sjøen. Svartbak
1. Allefuglene lå utenforflaket.
Ingenolje-skaddefugl.

16.20 Havhest10 fløy over, 55 på sjøen.
Alle utenforflaket.

17.05 Havhest 10 i lufta, 120 på sjøen. Lornvi 4
på sjøen ca. 300 bortenforflaket. Svartbak
3 og krykkje3 fløy over flaket.
Ingenfugl med oljeskadeobservert.

17.45 Havhest 15 fløy over, 100 på sjøen. Grålire
1 fløy over, 1 på sjøen. Svartbak 5 og
krykkje10 på sjøen.
Ingenav fugleneobservertmed oljeskade.

18.10 Havhest20 fløy over, 200 på sjøen. Grålire
2, svartbak5 og krykkje10 på sjøen.
Ingenav fugleneobservertmed oljeskade.

Startetdagen med observasjonerved utslippspunktetfor
undervannsutslippet(Uniform-slick) i posisjon 60°01'N,
2°34'E kl. 08.05. Ti havhestfløy rundt i området, mens
30 lå på sjøen like ved utslippsposisjonen.Utslippet
startetkl. 08.10, og oljen kom opp til overflatenetter ca.
10 minutter. Det ble ikke observertsjefugl innenfordet
aktuellesølområdet.

Gikk langs Uniform-slick(posisjon60°00'N, 2°34'E ) kl.
12.00. Det var lite sjøfuglI områdetog bare 6 havhest (3
i lufta og 3 på sjøen) og 1 sildemåke (Larusfuscus)ble
observert ved flaket. Ingen av disse hadde tegn til
oljeskadeI fjærdrakten.

Gikk langs Sierra-slick (posisjon 59°59'N, 2°40'E) kl.
18.25. Det ble Ikkeobservertsjøfugl inne 1flaket, kun en
havhestsom fløy over. Ti minutter senere ble Uniform-
slick (posisjon59°59'N, 2°38'E) inspisert.Størrelsen av
dette var da ca. 2 x 1 km. Heller ikke her ble det
observertsjøfuglerinne I flaket.

Klokke- Størrelseflak
slett
Time Slick size

09.15 ca. 60 x 30 m
(tykkdel)

09.35 ca. 500 x 50 m
(totalt)

09.45

09.55

10.05

10.25

10.45

Observasjoner

Seabird observations

Havhest2 fløy over.
Ingenfugl I flaket.

Havhest 2 fløy over, 1 på
sjøen 10 m. fra flaket.
Ingenoljeskaddefugl.

Havhestca. 10 I området
rundtflaket.
Ingenoljeskaddefugl.

Havhest 15 fløy over, 25
på sjøen.
Ingenoljeskaddefugl.

Havhest 10 fløy over, 40
på sjøen.

Havhest 5 fløy over, 60
på sjøen like ved flaket.
Ingen fugler observert i
flaket.
Ingenoljeskaddefugl.

Havhest 5 fløy over, 59
på sjøen. Svartbak 4 på
sjøen, Sildemåke 4 på
sjøen.
Ingen fugler observert i
flaket.
Ingenoljeskaddefugl.
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En vågehval(Balaenopteraacutorostrata)som svømte
rett gjennom blueshineområdetI Uniform-slickble
observertkl.20.20. Denvaroppeminimum3 gangerfør
dendykketogforsvant.Entimesenerebledetobservert
2 havhestinnei det sammeblueshineområdet.Begge
haddetydeligestriperavoljelangsbuksiden.

Dag3 (17august)

Øvelsenble avsluttetved midnattog vi gikk inn til
Bergen.

250

Antall

individer

-Number

of
indivIduals

200

150

100

50

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tid etter start av observasjonsperiode

Time after start of observation period

Flgur 3 Antall havhest ved ofiellaket i forhold til tid fra
observasjonenestartet(ogbåtenkomi posisjon).Tellingeneble
foretattmellomid. 09.15 og 10.45 (åpnesirkler)og mellomid.
15.15og 18.10 (fyltefirkanter).- Thenumberof Fulmarsby the
oilspillinrelationto timeafterstartof theobsetvationbouts.The
countswereperfonnedbetween09.15 10.45(opencircles)and
15.15-18.10(filledsquares).

3.3 Observasjonerav oljeskadde
sjøfuglog sjøpattedyr

Generett ble det observertsvært få fugler med
oljeskade.Kun 2 havhestog 2 lomvi ble positivt
observertmedoljeskadei ellerlikei nærhetenav flaket.
Deto lomvienebleobservertkl20.20den16augustved
Gullbas(P.J. Brandvikpers. medd.). I tilleggble det
observerten sildemåkemedoljeskadeI brystetsittende
ombordI SLTalborden17 august.

En havsule (Sula bassana) ble funnet død i
øvelsesområdetden 16.8. Fuglenblefisketoppog det
vistesegat denvar utmagret,ogat denhaddenoenfå
flekkermedoljeI brystet.Oljeskadenkan ikkeha vært
dødsårsaken.Detvarogsåumuligå si omdenvarblitt
oljetilsøltfør den døde, eller om den haddedrevet
gjennomet oljeflaketterat dendøde.

En vågehvalble observertinnei blueshine-områdetav
det ene flaket, men gradenav eventuelloljetilsøling
kunneikkeobserveres.
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4 Diskusjon

4.1 Effektenavøvelsenpå
sjofuglog sjøpattedyr

Fartøyetsom ble benyttettrakk tilsynelatendetil seg
havhest (jf. figur 3). Havhestene bruker bl.a.
luktesansenfor å finne mat i åpent hav (f. eks.
Hutchinsonet al. 1984), og kan ha blitt tiltrukketav,

lukter fra båten, en snurper som hadde vært på
brislingfiskerett før oljevernøvelsen.For å redusere
sjanseneforat havhestskullebli lokketinntil oljeflaket
og risikereå bli tilsølt,ble det besluttetå redusere
observasjonsaktivitetenI umiddelbar nærhet av
oljeflakeneog hellerforetaregelmessigeinspeksjoner.
Dette har helt sikkert redusert mulighetenefor å
oppdageeventuelloljetilsolingav andre sjøfuglarter
(f.eks.lomv1).Imidlertid,vurdertut i fra den generelle
tetthetenavlomvii områdetvilleikkemangeindividerav
artenblitttilsøltunderdegitteforhold.

Det ble observert2 havhestsom var tilsolteav olje.
Dissebleobservertinnei blueshineområdet,og hadde
derfor sannsynligvisbare et tynt lag med olje i
fjærdrakten.Deresatferdtydetikkepå at de blepåvirket
av tilsolingeni nevneverdiggrad.På denannensideer
det utenkeligat effektenav en oljetilsølingav denne
typenvilleværtsynligi løpetav de førstedageneetter
tilsølingen(f. eks. Lorentsen& Anker-Nilssen1989).
Dettegjeldersærligi sommerhalvåretnår bådesjø- og
lufttemperaturerer høye.

Dettestudiet,ogtidligerestudierav havhesti nærheten
av oljeflaktyderpå at de normaltvil unngåå lande
tilsøtteområder(Lorentsen& Anker-Nilssen1993).Dette
seriallfalluttil å væretilfellenår lys-ogværforholdene
er gode.Om de ogsåklarerå unngåslikeområderi
vinterhalvåretellernår lysforholdeneer dårlige,er lite
kjent. Ved lavere temperaturerog lite dagslys vil
sannsynligvisogsåde negativeeffekteneav eneventuell
tilsølingav fjærdraktenha større innvirkning.Siden
havhesttiltrekkestil områdermedstorfiskeriaktivitetvil
etoljesølislikeområderkunnefå storekonsekvenser.

Detbleobservert2 lomvisomvar tilsøltav olje.Olje i
fjærdraktentil artersomtilbringerstørstepartenav tiden
på havoverflaten,ogeravhengigeavå dykkeforå finne
mat,er langtalvorligereenntilsølingav fjærdraktentil
artersomtilbringerstoredelerav tidenpå vingene.Det
er derforikkeutenkeligat oljeni fjærdraktentil de to
lomvienesombleforurensetvarfatal.

Det ble observerten vågehvalsom svømtegjennom
blueshineområdet.Pågrunnav langavstandoghvalens
mørke farge kunne graden av oljetilsølingikke
bedømmes.Olje i hudenpå hvalerhar sannsynligvis
relativtliteneffekt,sidenisolasjonmotkuldeskjervha.
et tykt spekklag(f. eks. Geraci & St. Aubin 1990).
Eventuellolje I øyne, nese- eller munnåpningvil
imidlertidkunneha størreeffekter.Det kan derforikke
trekkesnoenkonklusjonmht. effekterav oljesøletfor
denobservertevågehvalen.

Vedto anledningerble det observertat det ble kastet
mat overbordfra fartøyersom deltoki øvelsen.På et
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informasjonsmøteforutforøvelsenbledetanmodetom
at detteikkemåtteforekomme.Deter usikkertomdisse
episodenelokkettil segfuglsomsenereble oljetilsølt,
mendenenetilsøltesildemåkenkangodthablittlokket
tilområdetav matsomblekastetoverbord.

4.2 Nytteverdien av slike øvelser
for å kunne forutsi skade på
sjøfugl

I forbindelsemed konsekvensanalyserforutfor åpning
av leteområderforoljeboringerdetoftepåpektet behov
for å bruke eksperimentelleoljeutslippfor å kunne
beregnehvor mye sjøfuglsom vil kunnebli tilsølt
forbindelsemedreelleoljeutslipp(f. eks.Anker-Nilssen
etal. 1988,Lorentsenet al. 1993).Erfaringenefradenne
oljevernøvelsenog en tilsvarende øvelse på
Haltenbankeni 1989 (Lorentsen& Anker-Nilssen1989,
1993)viserat detkanværevanskeligå få tilstrekkelige
kvantitativedataforå belysede problemstillingenesom
blirskissert.Deter flereårsakertil dette.Fordetførste
er dengenerellebåt-ogflytrafikkeni områdetunderen
slikøvelseoftestor,noesomkanskremmevekksjøfugl.
Dettevilogsåofteværetilfelleunderreelleutslippmen
erfaringsmessigskjervarslingenav reelleutslipp,og
dermedinitieringenav opprenskningsaksjonermed en
viss tidsforsinkelse.Sjøfugl vil derfor kunne være
eksponertfor oljeI en visstidfrzxdefår mulighetertil å
bli skremt vekk av aktivitetenforbundetmed slike
aksjoner.Ved storeutslippvil det være delerav det
tilsølte området hvor det ikke foregår
opprenskningsaksjonerog hvor en eventuell
oljevernaksjonikkevilkunneskremmevekksjøfugl.Ved
slikeutslippvil ogsåmengdenoljesomslippesut som
regelvære mangegangerstørreenn hva somtillates
utsluppeteksperimentelt,noe som naturligvil føre til
størrekonfliktermedsjøfuglogsjøpattedyr.

Et annetproblemsom gjørdet vanskeligå samleinn
godekvantitativedata ved slikeøvelser,er at en ikke
kan disponereet fartøy fullt ut i forbindelsemed
observasjonsaktiviteten.Underdenneøvelsenmåttevi,
for eksempel,deler av tiden ligge i nærhetenav en
havmiljøbøyefor å tappedata, sidenden ikke kunne
kommunisereoverlengreavstanderennnoenkm. Dette
var, såvidtjeg forsto,delviset antenne-problem,delvis
skyldtesdetat radiostøyenfra alledrifternesomblelagt
ut I flaket forstyrret signalene fra bøya som
kommunisertepå de sammefrekvensene.I tilleggble
fartøyetogså allokerttil annen aktivitet,som f. eks.
slepingav lenser,underøvelsen.Et tredjeproblemvar
som omtaltovenfor,at båten som ble benyttettrolig
lokkettilseghavhest,ogderved,i prinsippet,varuegnet
tilstudieravdennetypen.

Vi er av denformeningat dennetypeøvelservil kunne
gl verdifullinformasjonom sjøfuglerssårbarhetoverfor
olje, gitt at problemenesom er skissertovenforkan
unngås.Spesieltvil det være nyttigå observereom
sjøfuglendreratferdnår de kommerinn i oljetilsølte
områder,og om de dervedkan unngåå bli tilsølt.
Behovet for å studere sjøfugl under forskjellige
miljøbetingelser(til forskjelligeårstider og under
forskjelligelys-,temperatur-og værforhold)gjør at en,
ideeltsett, bør utnytte situasjonerder det skjer
oljeutslipp I det marine miljø, også reelle

utslippssituasjoner.Deter minsttre viktigegrunnertil at
de reelleutslippssituasjonerbør utnyttesi langtstørre
gradtil slikestudierennhvasomharværttilfelletil nå.

Fordetførstevildenstørremengdenoljeved reelle
utslippha langtstørrenegativekonsekvenserenn den
lillemengdensomslippesundereksperimentelleutslipp.

Dernest skjer eksperimentelleutslipp innenfor
forhåndsdefinerteområder.Områderforeksperimentelle
utslippvelgesutbl.a.medtankepå å unngåpotensielle
miljøkonflikterog leggesderfortil områderder en
utgangspunktetvet at tetthetenav sjøfugler liten.3).
Sist,menikkeminst,de problematiskeutslippeneskjer
somregelnårværforholdeneer dårlige,i motsetningtil
eksperimentelleutslippsomikkeblirgjennomførtunder
slikebetingelser.

Ettervårmeninger detviktigat sjøfuglfagligekspertise
deltarpå slikeoljevernøvelser,bådefor å innhentedata
omsjøfuglenessårbarhet,ogfor å overvåkeaktiviteten
oggi rådomhvordanøvelsenbørforegåfor å redusere
potensiellekonfliktermedsjefugl(ogsjøpattedyr).Forå
få bedredataforsjøfuglenssårbarhetoverforoljeerdet
imidlertidviktigat en i tilleggkan gjennomførestudier
under virkeligeoljeutslippssituasjoner.En vil derfor
foreslåat det etableresen fast beredskapsordningfor
detteformål.
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