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ET SPENNENDE FØRSTE AR
1989 har vært NINAs første hele driftsår,
og virksomheten har på mange måter vært
preget av etablering og rask utvikling.
Både for styret og de ansatte har det vært
et meget spennende år.

Medarbeiderne har gått gjennom en bety-
delig tilpasningsprosess, blant annet fra et
statlig bevilgningssystem og til et system
med inntektskrav, timelisteføring m.m.
Internt er en rekke administrative rutiner
utviklet i løpet av året, og det er etablert
mange nye og nødvendige samarbeidsfor-
hold med andre institusjoner, både innen
forskning og forvaltning.

Faglig sett har 1989 også vært et brytning-
sår. På den ene siden er en rekke viktige
oppgaver fra tidligere videreført. Samtidig
er det lagt ned en betydelig innsats i å
meisle ut den framtidige faglige profilen i
instituttet, foruten at det er arbeidet aktivt
for å utvide oppdragsmarkedet.

ORGANISASJON OG
PERSONALE
NINA har en entusiastisk medarbeider-
stab som gjennomgående har meget god
faglig kompetanse. Staben er dessuten
stabil.

Ved årsskiftet 1989/90 var 148 personer
ansatt i NINA, herav 90 i faste og 58 i
tidbegrensede stillinger. Dette er et rela-
tivt høyt antall midlertidige stillinger, noe
som imidlertid er vanlig for institusjoner
som driver mange, tidsavgrensede pro-
sjekter.

Stillingene fordelte seg med 68 vitenska-
pelige (46%), 48 tekniske (33%) og 32
administrative (21%). 3 forskere tok dr.-
grad i 1989, og 20% av de vitenskapelig
ansatte har nå dr.-grad. Det er i løpet av
året lagt opp programmer for å øke denne
andelen betydelig. Kvinneandelen av sta-
ben er 30%, og tallet er særlig lavt for vi-
tenskapelige stillinger, bare 8%.

Styret ser det som viktig å øke andelen av
kvinner, spesielt på forskersiden.

NINA er en desentralisert organisasjon,
med sine instituttgrupper knyttet til Nor-
ges Landbrukshøgskole, Universitetene i
Oslo, Bergen og Tromsø, foruten
Lillehammer og forskningsstasjonen på
Ims. Dette har sine ulemper mht. intern
informasjon, utvikling av en enhetlig
instituttkultur m.v., men gir en klar fordel
i kontakt og samarbeid med viktige grunn-
forskningsmiljøer. Utenom styre, direktør
og fellesadministrasjon er NINA organi-
sert i fem fagavdelinger og et fireårig pro-
gram for friluftslivsforskning. Avdeling-
ene ledes av hver sin forskningssjef, og
de har et selvstendig budsjett- og resultat-
ansvar. Mange prosjekter krever tverrfag-
lig innsats og har medarbeidere fra to el-
ler flere avdelinger, men til nå har en like-
vel ikke funnet det hensiktsmessig å eta-
blere en formell matriseorganisasjon.

Styret har i 1989 bestått av:

Professor Odd Halvorsen, Ui0 (leder)
professor Barbro Gullvåg, UNIT
(nestleder), fylkesmiljøvernsjef Aud
Castberg, Fylkesmannen i Aust-
Agder, direktør Peter Johan Schei,
Direktoratet for naturforvaltning,

gårdbruker Ola Skauge, Skaun (til 10.
okt.), generalsekretær Arent M.
Henriksen, Norges Fiskarlag (fra 10.
okt.), personalkonsulent Else Gråwe,
NINA, forskningssjef Arnfmn
Langeland, NINA, underdirektør Atle

Haga, Miljøverndepartementet (obser-
v atør).



NINA har i 1989 hatt alvorlige plasspro-
blemer i hovedkvarteret på Tunga i
Trondheim. En pågående utvidelse bedrer
situasjonen på kort sikt.

BRED  FAGLIG AKTIVITET
Tallene for pågående og sluttførte fagpro-
sjekter viser at NINA har en høy andel av
langsiktige prosjekter. Dette gir gode mu-
ligheter for kompetanseoppbygging, sam-
tidig som det stiller store krav til fortlø-
pende formidling av resultater.

Den faglige virksomheten i 1989 har i stor
grad vært preget av videreføring av pro-
sjekter som var igangsatt allerede ved eta-
bleringen av instituttet. Dette gjelder blant
annet en rekke store, flerårige prosjekter
innen vilt- og fiskeforskning og naturover-
våking, foruten prosjekter knyttet til blant
annet sur nedbør-forskning, vassdragsre-
guleringer, arts- og områdevern, kultur-
landskapsøkologi og kystøkologi.

Utenom basisbevilgningen har Direktor-

Tallene anpr antall ansatte

atet for naturforvaltning vært vår største
oppdragsgiver. NINA har dessuten hatt
oppdrag for Miljøverndepartementet og
fylkene. Vi har hatt en betydelig prosjekt-
mengde som er forskningsrådsfinansiert,
både fra NAVF, NLVF og NFFR. På opp-
dragssiden har vassdragsutbyggere og ol-
jeselskaper/OED vært de viktigste kunde-
ne, men det er gledelig å registrere at det i
løpet av året har vært en økende interesse
for våre tjenester blant annet innen For-
svaret og på samferdselssektoren.

En del faglige resultater og aktiviteter i
1989 bør framheves:

• I forskning på arealforvaltningsproble-
mer, blant annet i tilknytning til jord- og
skogbruk, er landskapsøkologi fram-
kommet som en viktigere tilnær-
mingsmåte. Fokus på romlige prosesser
representerer en ny dimensjon i forståel-
sen av en rekke økologiske forsknings-
temaer knyttet til landskap, vegetasjon
og dyreliv. NINA har utviklet metoder

for analyse av fordelingsmønstre både i
felt og ved kart/billedanalyse.
Tilknytninger til aktive miljøer i land-
skapsøkologi nasjonalt og internasjonalt
(blant annet i Nederland og USA) har
muliggjort full deltakelse i dette nye
forskningsfeltet.

• Innen problemfeltet forurensninger er
det skjedd en klar opptrapping av innsat-
sen på terrestrisk side. Blant annet har
NINA vært sentralt med i planleggingen
av et nytt naturovervåkingsprogram. Det
er videre gjennomført undersøkelser
som dokumenterer omfattende skader på
mosedekket i skogen på Sørlandet

• Innen sur nedbør-forskning i ferskvann
er det beregnet et årlig tap på 350-1170
tonn laks pga. forsuring. Det er videre
dokumentert betydelige forsuringsska-
der på innlandsfisk, og pr. i dag er ca.
2 000 fiskevann i Norge tomme pga. sur
nedbør. NINA startet i 1989 utbygging
av et økologisk testlaboratorium for å
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Styret
I NINA ble det utført 130 årsverk i
1989.

Direktør Instituttet arbeidet med ialt 241 fag-
prosjekter i løpet av året, hvorav

Administrasjon 58 ble avsluttet.19
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studere virkningen av forurensinger i
vann.

• Forskning på bedre utnyttelse av våre
innlandsfiske-ressurser er intensivert i
1989, blant annet gjennom deltagelse i et •
forskningsprogram om fiskeforsterkning.

• Innen forskningen på laksefisk er det
vist hvordan, og med hvilken sikkerhet
man kan skille rømt oppdrettslaks fra
villaks. Det er også dokumentert hvor-
dan omfanget av rømt oppdrettslaks
øker.

• NINAs havbeiteforskning har vist at ut-
settingene fra anlegget på Ims i overvei-
ende grad er samfunnsøkonomisk lønn-
somme. Forskningsresultatene fra hav-
beite med sjørøye i Firmmark er interes-
sante med tanke på utvikling av et fram-
tidig, lønnsomt havbeite i landsdelen.

• Innen  Gyrodactylus-forskningen  har
man gjennom eksperimenter vært med
på å vise at østersjø-laks kan være resi-

•

stent mot  G. salaris.  Dette er blant annet
interessant i sammenheng med forklar-
ingen på hvordan  Gyrodactylus-epide-
mien kan ha oppstått.

Forskning om de økologiske konsekven-
ser av å introdusere nye organismer i na-
turen er intensivert, med utgangspunkt i
virkningen av rømt oppdrettsfisk.

Kystøkologiske problemer har kommet
mer i fokus, både mht. forurensninger
og ressursutnyttelse/beskatning. Sjøfugl-
forskningen er intensivert i nord, og
økologiske problemer knyttet til bunn-
dyrsamfunn i kystsonen er et nytt forsk-
ningsfelt for NINA som er av stor vik-
tighet for miljøforvaltningen. 11989 er
det fokusert både på kvantitative sam-
menligninger og eksperimentelle oppsett
for studier av forurensning, konsekven-
ser av algeoppblomstring og årsaker til
desimering av tareskogen. Samfunnenes
sårbarhet for ytre påvirkning står
sentralt. NINA deltok forøvrig i un-

•

•

Miljøverndepartementet
-  basisbevilgning

1=1  Direktoratet for naturforvaltning

•

Forskningsråd

•

Andre offentlige institusjoner
• Statsbedrifter
Lii Private foretak
Li Fylkenes miljøvernavdelinger

•

dersøkelsen av skadeomfang etter
Exxon Valdez-ulykken i Alaska.

• Forskning og metodeutvikling på sjøpat-
tedyr ble startet opp i 1989 som del av
NFFR's sjøpattedyrprogram. Det er
blant annet oppnådd lovende resultater
mht. aldersbestemmelse og telemetri.

• NINA sto, sammen med DN, som ar-
rangør for den 19. kongress i IUGB (In-
ternational Union of Game Biologists).
Denne viltkongressen, som samlet nær
350 deltakere fra 35 land, ble meget vel-
lykket og samlet betydelig medieopp-
merksomhet.

• Myndighetene har tillagt NINA et na-
sjonalt ansvar for å utvikle kompetanse
innen friluftslivsforskning. Et fireårig
program ble igangsatt i 1989, med ho-
vedvekt på problemstillinger om fri-
luftslivsutøvernes krav til miljøkvalite-
ter, effekter av offentlige virkemidler og
konsekvenser av ulike naturinngrep.

SAMARBEID I FOKUS
Mange utfordringer krever at NINA går i
samarbeid med andre, både ut fra faglige
og ressursmessige hensyn.

I løpet av 1989 har NINA inngått avtaler
med alle våre universiteter og Norges
Landbrukshøgskole om instiuttgrupper,
faglig samarbeid og felles ressursutnyttelse.

En spennende nyskapning i 1989 er også
etableringen av 4NI-gruppen, en samar-
beidsenhet bestående av miljøinstituttene
MBR, NILU, NINA og NIVA. Styret ser
store utfordringer for gruppen innen kon-
sekvensanalyser og rådgivning, ikke minst
internasjonalt.

Internasjonalt har NINA i 1989 også eta-
blert forbindelser med søsterinstitutter på
kontinentet. Dette er viktig for å videre-
utvikle kontakten med det europeiske
forskningsmiljøet.



I løpet av året er det dessuten inngått flere
avtaler mellom NINA og Direktoratet for
naturforvaItning som regulerer samvirket
mellom de to institusjonene.

ØKONOMI
I løpet av 1989 har instituttet lagt ned be-
tydelige ressurser i å utvikle et godt øko-
nomisk styringssystem. I den sammen-
heng er det også tilsatt økonomisjef fra 1.
oktober 1989.

NINAs egenkapital økte i 1989 med 1,07
mill kr og var på 27,134 mill, kr ved ut-
gangen av året.

Balansen pr. 31.12 1989 viser at institut-
tets eiendeler beløper seg til 42,6 mill kr,
fordelt med 16,1 mill, i omløpsmidler og
26,5 mill. i anleggsmidler. Samlet er dette
en økning på 6 mill, fra året før.

Omsetningen i 1989 var på 72,062 mill.
kr, og resultatregnskapet viser et årsover-
skudd på 1,073 mill. Omsetningen var ca
6 mill, høyere enn budsjettert, mens over-
skuddet ligger på nivå med budsjettet.

Alt i alt vurderes det økonomiske årsre-
sultat som rimelig tilfredsstillende, men

Aud Castberg

Barbro Gullvåg

• å

for å øke den økonomiske handlefrihet er
det et mål å oppnå et høyere årsoverskudd
i forhold til omsetningen,

PERSPEKTIVENE FRAMOVER
Arbeidet med instituttets første langtids-
plan startet opp i beretningsåret, og planen
for perioden 1990-94 var ferdig ved års-
skiftet 1989/90. Perspektivplanen trekker
opp hovedlinjene for instituttets virksom-
het framover.

Det er et overordnet mål at instituttet skal
befeste og videreutvikle sin ledende rolle
som et nasjonalt kompetansesenter i an-
vendt økologi. Mye av innsatsen vil være
knyttet til virkningsstudier for å forstå
prosesser i økosystemene. Dette er selve
grunnlaget for å forutsi og klarlegge virk-
ningen av forurensninger, inngrep, intro-
duksjon av nye organismer og beskat-
ningsstrategier.

På en del felter er det nødvendig med en
ekstra satsing i de nærmeste årene. Dette
gjelder først og fremst innen forurens-
ningsforskning/naturovervåking, bevar-
ingsøkologi, kystøkologi, friluftslivs-
forskning og bistandsrettet virksomhet.

Odd Halvorsen

Arent M. Henriksen

Tor G. Heggberget

Det er også et klart mål å utvide institut-
tets oppdragsmarked. Særlig er utfordrin-
gene store når det gjelder konsekvensana-
lyser av planlagte naturinngrep.

De viktigste strategiene i de nærmeste
årene er:

• kompetanseoppbygging gjennom per-
sonlige utviklingsplaner

• internasjonalisering

• bruker- og mediekontakt

• økonomisk handlefrihet, blant annet
gjennom å sikre basisbevilgningens
størrelse.

TAKK TIL DE ANSATTE
Styret vil gi sin anerkjennelse og takk til
de ansatte for innsatsen i instituttets første
driftsår. Medarbeiderne er vår viktigste
ressurs, og de har lagt ned en avgjørende
innsats i samband med etableringen av
instituttet. Den entusiasme og dyktighet
som de ansatte viser, er det viktigste
bidrag til at NINA er i posisjon som et
ledende, nasjonalt forskningsinstitutt i
anvendt økologi.

Peter J. Schei

Hans Petter Leinaas



RESULTAT

1

1) Inkl. finansinntekt 500 KNOK. 2) Kun fast ansatte 3) Kun investering

(Alle tall i hele tusen) 1989 BUDSJETT

Basis - bevilgning 35.880 36.798

Andre prosjektinntekter 35.176 27.700

Andre driftsinntekter 2.379 1.100 11

SUM  DRIFTSINNTEKTER 77.062 65.598

Lønn og personalkostnader 43.300 23.230 2)

Direkte og inndirekte kostnader 23.190 38.236

Investeringer og vedlikehold 2.344 1.626 3)





NINAS HAVBEITEPROGRAM
NINA har i alt 10 enkeltprosjekter innen
Havbeiteprogrammet:

1) Bruk av et lite vassdrag i Nord-Norge
til havbeite.

2) Muligheter for havbeite med sjørøye.
3) Kultiveringsprosjekt—laks.
4) Predasjon og antipredatoratferd hos

laks.
5) Utsetting av laksesmolt i sure og kal-

kede vassdrag.
6) Utsettingstidspunktets betydning for

gjenfangster av oppdrettet smolt.
7) Utsettingsstedets betydning for gjen-

fangst av oppdrettet smolt.
8) Populasjonsgenetikk—effekter av

fiskeutsettinger.
9) Havbeite med laks i Drammenselva.

10) Fullskala havbeite—Oppløyelva.

I tillegg til dette kommer aktiviteten ved
NINAs to forskningsstasjoner, Ims i
Rogaland og Talvik i Finnmark.
Prosjektene på Ims har vist at havbeite
med laks er samfunnsøkonomisk lønn-
somt. Dette er også vist fra utsettinger i
Drammenselva. Store deler av laksens bi-
ologi som har betydning for havbeite, er
klarlagt. Det er videre vist at smoltbe-
handling, valg av stamme for utsetting,
smoltkvalitet, utsettingstidspunkt og ut-
settingssted er avgjørende for resultatet
av utsettingene.

Gjennom merkeforsøk er det vist at fra
lakseungene vandrer ut fra elv til de kom-
mer tilbake for å gyte, er de utsatt for en
dødelighet på opptil 70-90 prosent, fiske
ikke medregnet. Årsaken til den høye na-
turlige dødeligheten antas å være preda-
sjon. Våre undersøkelser i Surna og Ork-
la har vist at torsk og sei samler seg i el-
vemunningene om våren når smolten
vandrer ut av vassdragene. Beskatning fra
torsk og sei utgjør 20-25 prosent av smol-
ten som vandrer ut. Eksperimenter utført
på Ims tyder på at dødeligheten under ut-

Fangs«ella på Ims.

vandring fra elv kan reduseres ved at
smolten tilpasses sjøvann og ved at den
gjennom læring kan unngå predatorer.

I havbeiteforskningen har hensynet til ek-
sisterende laksestammer vesentlig betyd-
ning; riktig valg av utsettingssted, helse-
messig status og avstamming hos fisken
er viktige faktorer for å redusere mulige
negative virkninger på villaksbestandene.

Resultatene som er fremkommet gjennom
NINAs havbeiteforskning de siste 10 åre-
ne, danner det biologiske og økonomiske
beslutningsgrunnlaget for videre utvikling
av havbeite med anadrome laksefisk i
Norge.

SJØRØYE
De første utsettingene av sjørøye som
havbeitefisk begynte i 1987 i Halsvass-
draget, Alta. Sjørøya har en sammensatt
bestandsstruktur; innen hver bestand vil
noen individer leve hele livet i ferskvann,
mens andre vil smoltifisere og foreta årli-
ge næringsvandringer ut i sjøen om som-
meren.

FOTO: JON G. BACKER

Forsøkene i Halsvassdraget har vist at
overlevelsen første sommer i sjøen varie-
rer mye, mellom 6 og 50 prosent. Det
andre året er imidlertid overlevelsen
svært høy: mellom 60 og 90 prosent av
utsatt fisk som ett-åringer kommer tilbake
til utsettingsstedet.

For å nå matfiskstørrelse, må røya ha 2-3
somrer i sjøen. Skal utsettingene bli be-
driftsmessig lønnsomme, må fisken ha en
overlevelse på 30 prosent eller mer fra
smolt til den når slaktemoden størrelse.
Det vil sannsynligis være mulig å oppnå
en slik overlevelse. Likevel er det fortsatt
mange uløste oppgaver, og fremover vil
det spesielt bli satset på (1) forbedring av
smoltkvaliteten, (2) å finne optimalt
smoltutsettings-tidspunkt og (3) å bestem-
me hvilke vassdragstyper som egner seg
best til havbeite med sjørøye. På grunn av
sjørøyas nordlige utbredelse, er bare våre
tre nordligste fylker aktuelle for havbeite
med sjørøye.



PRIORITERES HØYT
Naturovervåking og tålegrenser priori-
teres høyt av myndighetene, og det er kla-
re behov for både metodeutvikling og
forskning. Formålet med naturovervå-
kingen er å fange opp negative utviklings-
tendenser i naturen så tidlig som mulig;
dermed kan man sette i verk de nødvendi-
ge tiltak før ubotelige skader inntreffer.

Naturens tålegrense er mer et politisk enn
et økologisk begrep. Det benyttes blant
annet om grensene for hva naturen tåler
av ulike former for forurensning. Men
naturen endres også ved forurensninger
under det nivå som gir åpenbare og dra-
matiske endringer for enkelte dyre- og
plantearter eller hele økosystemer. Det
må derfor klarlegges hva som er sam-
funnsmessig og økologisk akseptable
endringer. Dette er i stor grad politiske
vurderinger, men de må baseres på økolo-
gisk kunnskap. Denne kunnskapen er og-
så nødvendig i forbindelse med interna-
sjonale forhandlinger om utslippsreduk-
sjoner av skadelige stoffer.

Ansatte i NINA har lang erfaring i natur-
overvaking; vi kan nevne overvåking av
leveområder, reproduksjon og nærings-
tilgang for hjortevilt, rovviltregistreringer,
overvåking av sjøfugl, overvåking av
vannkvalitet og fiskebestander og flere
prosjekter der overvåking av vegetasjon
inngår. Fra 1986 har vi også overvåket
belastninger av radioaktivt cesium i man-
ge plante- og dyrearter.

NYE OPPGAVER
En rekke oppgaver er kommet til i forbin-
delse med samarbeidet med Direktoratet
for naturforvaltning (DN). Det gjelder
den langtransporterte forurensningens
virkning på på dyrelivet på land og i
ferskvann, vannkvalitet og status hos aure
i forsuringsområder, kartlegging av mose-
skader, vurdering av aktuelle områder for
naturovervåking, miljøprøvebank, bruk

av fallvilt i en slik bank, organisering av
kartlegging av miljøgifter i dyr og belast-
ninger av metaller i villrein. Deler av
dette arbeidet skjer i samarbeid med Uni-
versitetet i Trondheim. Naturovervåk-
ingsprogrammet innledes i 1990 med un-
dersøkelser i Solhomfjell (Aust-Agder)
og Børgefjell (Nord-Trøndelag). I Sol-
homfjell skogreservat legges det vekt på
forsuringsrelaterte botaniske og zoologiske
undersøkelser, i Børgefjell nasjonalpark på
vannkjemi, vannbiologi, jordkjemi og bo-
taniske studier. En landsomfattende kart-
legging av giftige metaller i lirype, orr-
fugl og hare begynner også i 1990.

NINAs del av tålegrensearbeidet blir i øk-
ende grad kartleggings- og forskningsar-
beid, mens det tidligere for det meste var
utredningsarbeid, basert på begrenset ek-
sisterende kunnskap om den langtranspor-
terte forurensningens virkning på landmil-
jøet i Norge. Spesielt trenger vi kunnska-
per om effekter på typisk norske miljøer

FOTO TERIE SkOGLAND

som kysthei, myrområder og alpine områ-
der.

ETTER TSJERNOBYL
NINA avslutter i 1990 sitt radioøkologis-
ke forskningprogram som ble startet etter
det radioaktive nedfallet over Sør- og
Midt-Norge fra kjernekraftulykken i
Tsjernobyl 26. april 1986. Programmet
har utviklet faglig kompetanse innen ra-
dioøkologi, blant annet av hensyn til be-
redskap ved nye uhell. Programmet har
fulgt radiocesium i utvalgte næringskje-
der i ferskvann (Høysjøen i Verdal) og på
land (Dovrefjell og Rondane).

Tendensen er at radiocesium fra å være
fanget opp av planter, strø og jordsmonn
fritt eksponert til atmosfæren, langsomt
beveger seg ned mot jorden og nedover i
denne. Halveringstider for lavarter synes
å være kortere, 1-2 år, enn det som er fun-
net tidligere, 5-7 år. I samsvar med dette
har belastning på reinkjøtt vist raskere
nedgang enn ventet etter erfaring fra
bombetesting på 60-tallet.

Studier av radioaktiviteten i de alpine
økosystemer vil bli videreført innenfor
rammen av DNs overvåkingsprogram.
Det planlegges også å videreføre forsk-
ningen innenfor rammen av det nordiske
samarbeidet i RAD-programmet, initiert
av Nordisk komite for kjernesikkerhets-
forskning.

FERSKVANN
De viktigste elementene i NINAs natur-
overvåking av miljøforurensninger i fersk-
vann, har hittil vært sur nedbør, overvåk-
ing av fiskebestander og vannkvalitets-
undersøkelser i et utvalg elver. Naturover-
våking i referanseområder er blitt gjennom-
ført i Høylandsvassdraget og Atnavass-
draget. Det er samlet inn et omfattende
materiale av virvelløse dyr, fisk og vann-
kvalitet gjennom mange år. Langtids-



studier av fiskebestander er utført i Song-
sjøen og øvre Heimdalsvatn, i tillegg til
enkelte regulerte vassdrag, blant annet i
Numedalslågens nedslagsfelt.

Tålegrenser for ferskvannsorganismer må
utvikles for enkeltarter, samfunn og hele
økosystemer. En betydelig forsknings-
innsats omkring sur nedbørs virkninger i
ferskvann har gitt rimelig god kunnskap
om virkninger på fisk og virvelløse dyr.

SJØFUGL
NINA deltar også i den nasjonale overvå-
king av sjøfuglbestandene langs kysten.
Det er også utarbeidet et forslag for Nord-
isk Ministerråd om et nordisk overvåk-
ingsprogram for alkefugl. Her skal miljø-
giftinnholdet i lomvi og alke studeres og
sammenholdes med bestandsutvikling
og reproduksjon i de aktuelle koloniene.
Det er foreslått at Hjelmsøy, Vedøy og
Runde blir de norske koloniene i dette
programmet. Populasjonsdata vil bli lag-
ret i NINAs sjøfugl-database, mens miljø-
giftdata lagres ved Riksmuseet i Stock-
holm.

KLIMAENDRINGER
11989 startet NINA en utredning om de
biologiske/økologiske konsekvenser av
mulige klimaendringer som følge av økt
CO2-innhold i atmosfæren og påfølgende
økt temperatur med omkring 4°C om vin-
teren og 2 om sommeren, samt hyppigere
nedbør om sommeren. Det vurderes virk-
ninger på flora og vegetasjon, på fugl og
pattedyr og på ferskvannsfauna. I de nær-
meste årene satses det på forskning om
effektene av klimaendringer i naturlige
økosystemer.

MILIØPRØVEBANK
DNs «Program for terrestrisk naturover-
våking» vurderer å opprette en norsk mil-
jøprøvebank som for lang tid skal lagre
prøver av planter og dyr for kjemiske

analyse av miljøgifter og miljøgiftbelast-
ninger. NINA har utredet rammene for en
slik bank i samarbeid med Universitetet i
Trondheim og Vitenskapsmuseet. Det for-
utsettes at banken etableres ved et forsk-
ningsmiljø som arbeider innen program-
met. Det foreslås at den legges til Trond-
heim, og det anbefales at den bygges
gradvis opp for å bli driftsklar i 1992.

BOTANIKK
I DN-programmet for terrestrisk overvå-
king er NINA valgt som koordinator av
arbeidet med vegetasjonsovervåking i de
faste overvåkingsområdene. DN har be-
sluttet å legge vekt på overv åking av fjell-
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vegetasjon, iallfall i programmets opp-
startingsfase. Det skal arbeides med fatti-
ge heityper, fortrinnsvis med et visst
bregne- og urteinnslag, siden disse anta-
gelig gir raskere respons på miljøbelast-
ninger enn de aller fattigste og rikere ty-
per. Overvåkingen av fjellvegetasjonen
skal sees i sammenheng med annen norsk
vegetasjonsovervåking.
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OM LANDSKAPSØKOLOGI
Tradisjonelt har landskapsøkologien sær-
lig vært opptatt av å beskrive landskapets
mønstre av landformer og vegetasjonsty-
per, og hvordan menneskets aktiviteter
virker her. Slik har landskapsøkologi hatt
flere tilknytningspunkter til geografi, ve-
getasjonsøkologi og planlegging. I løpet
av de siste ti årene har landskapsøkologi-
en også utviklet en ny retning ved å bely-
se dyr og planters forekomst, spredning
og bestandsdynamikk ut fra den romlige
struktur i landskapet.

Vår forvaltning av naturen er stort sett
arealbasert og knyttet til jord- og skog-
bruk, tekniske inngrep og forvaltning av
mange dyre- og plantearter. Den arealori-
enterte metodebruken og presentasjons-
formen i landskapsøkologien er derfor til-
passet forvaltning og planlegging.

UTFORDRINGER
Skalaproblemene i landskapsøkologiske
prosesser og hvordan kunnskap på et gitt
nivå kan overføres til høyereliggende ni-
våer, er en stor utfordring. Vi må forstå
hvordan menneskelige inngrep og andre
forstyrrelser påvirker systemenes stabili-
tet og robusthet.

Fra økologisk side bør metodiske og teo-
retiske angrepsmåter fra kvantitativ geo-
grafi i større grad kunne nyttiggjøres i
landskapsøkologiske studier av bestander
og samfunn.

NINAS PROSJEKTER
Mange av NINAs forskningsprosjekter
har en vitenskapelig og forvaltningsmes-
sig innretning som ligger svært godt til
rette for en landskapsøkologisk tilnær-
ming. De fleste av disse er imidlertid ikke
formulert som landskapsøkologiske pro-
sjekter og har knapt tatt i bruk analyse- og
presentasjonsteknikker som fokuserer på
romlige prosesser.

1

JORDBRUKET
Både tidligere og moderne driftsformer i
landbruket fører til sterke endringer i det
opprinnelige landskapet og det tilhørende
dyre- og plantelivet. NINA har flere pro-
sjekter som går på endringene i jordbruks-
landskapet og som til sammen represente-
rer en landskapsøkologisk tilnærming i
stor bredde.

NINA har beskrevet de endringer som har
funnet sted de siste 40-50 år i noen av de
forskjellige jordbrukslandskap i Norge.
Ut fra flybilder og annen informasjon har
det vært mulig å angi kvantitativt hvor
mye areal i studieområdene som har skif-
tet bruksmåte og hvor mye av kanter og
restbiotoper som bekker, dammer, små
skogholt o.l. som er forsvunnet, og konse-
kvensene av dette for dyre- og plantelivet.

De fleste landbruksorienterte prosjektene
har foregått i samarbeid med en rekke for-
skjellige personer tilknyttet NLH-miljøet
på Ås, Universitetet i Oslo, Universitetet i
Bergen og/eller flere andre forsknings-
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institusjoner og høyskoler i Norge og ut-
landet.

Et delprosjekt er gjennomført for å finne
ut hvordan modifiserte åkerkanter påvir-
ker forekomsten av mulige rovinsekter
som tar skadedyr i avlinger, og hvordan
dette kan bidra til å redusere bruken av
plantevernmidler.

Et viktig tilleggsmoment i prosjektene på
endringer i jordbrukslandskapet har vært
å belyse hvordan tiltak og driftsteknikker
i landbruket fører til endringer i landska-
pet, og hvordan disse kan påvirkes for å
bli mer miljøvennlige.

Eldre driftsformer som engslått, utmarks-
beite og lyngbrenning er stort sett gått ut
av bruk, men de ga opphav til særpregede
landskapstyper med et dyre- og planteliv
som vi i dag ønsker å bevare. NINA har
gjennomført kartlegging av verdifulle fo-
rekomster av forskjellige typer lynghei på
Vestlandet. Her vurderes også heienes til-
stand og mulighet for bevaring ved skjøt-







cm lange og veier ca. 12 kg. Hannene blir
ca. 142 cm lange med en vekt på ca. 53
kg, hunnene ser ut til å bli litt større.

PÅ GRUNT VANN
Den største aktiviteten i marin økologi i
NINA er knyttet til samfunnsøkologiske
studier på grunt vann, der det er fokusert
på spesielle bunnsamfunns dynamikk,
stabilitet og sårbarhet. 11989 har hoved-
aktiviteten vært konsentrert om to pro-
sjekter på Skagerrak-kysten (bløtbunn og
hardbunn) og et forprosjekt på tareskog-
økologi.

Bløtbunnprosjektet er lagt til en stor tide-
vanns mudderflate i Presterødkilen ved
Tønsberg. Fram til 1989 hadde vi studert
faktorer av stor betydning for utforming-
en av dyresamfunnet på flaten. Samspillet
mellom arter innen samfunnet er av be-
tydning, likeså beskatning fra fugl. Men
den mest betydningsfulle enkeltfaktoren
var vinterfrosten, som sammen med arte-
nes forskjellige sprednings- og etabler-
ingsevne kunne forklare mye av dyna-
mikken på flaten.

Vinteren 1988-89 skjedde noe nytt, i og
med at det ikke var frost. Mangebørste-
marken  Nereis diversicolor  og endel
andre større arter dør ut eller trekker ut på
dypere vann før vinteren, men nå over-
levde  Nereis  og fikk en ny og helt domi-
nerende rolle. Den bygget opp en meget
høy tetthet i løpet av våren og sommeren,
den reduserte tettheten av sine viktigste
byttedyr, den beitet ned fullstendig det
algedekket som normalt dekker flaten i
sommerhalvåret. En relativt moderat end-
ring i klimaet kan altså få store effekter
på et økologisk samfunn ved å påvirke de
ulike artene direkte og/eller indirekte.

ETTER ALGENE
Hardbunnsundersøkelsene i Skagerrak er
en oppfølging av den serie effekter som
fulgte av den giftige algeoppblomstringen

i 1988. Vi har fulgt utviklingen på åtte
stasjoner på strekningen Nevlunghavn -
Tvedestrand, mest inngående ved Jomfru-
land. Straks etter algeoppblomstringen
ble det påvist stor dødelighet blant mange
hardbunnsarter ned til 10-12 m dyp. Sær-
lig gikk det hardt ut over sjøstjerner og
purpursnegl, som begge er viktige rovdyr
i dette systemet; derfor ser vi fortsatt,
halvannet år senere, store sekundære ef-
fekter av algeoppblomstringen. Utryddel-
sen av sjøstjerner gjorde at blåskjellene
fikk utvikle seg i områder der sjøstjerner
normalt holdt dem nede. En enestående
situasjon utviklet seg: et blåskjellbelte
gikk helt ned til 5-8 m dyp og utkonkur-
rerte alle andre fastsittende organismer.

Sensommeren 1988 skjedde det nedslag
av en ny generasjon sjøstjerner som fant
nærmest ubegrenset næringstilgang og få
flender i det mektige blåskjellbeltet. Sek-
undært fikk vi således utviklet en enormt
sterk årsklasse sjøstjerner. Gjennom 1989
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studerte vi hvordan disse sjøstjernene har
beitet ned blåskjellbeltet og dermed star-
tet en ny prosess med utvikling av andre
fastsittende organismer.
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