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La meg ta utgangspunkt i noe miljøvernmi-
nister Thorbjørn Berntsen nylig sa under be-
handlingen av hans miljøpolitiske redegjø-
relse til Stortinget. Han pekte på at miljø-
problemene i Norge er blitt mindre, mens de
globale er blitt større i de senere årene.
Berntsen framholdt videre at Norge er i en
miljømessig gunstig situasjon, sammenlig-
net med mange andre land.

Dette er det ikke vanskelig å være enig
Problemene i vår egen bakgård er relativt
sett små, i forhold til de som truer under an-
dre himmelstrøk - og globalt. Det er nok å
tenke på omfattende industriforurensninger,
utrydding av arter og økosystemer, utpining
og ødeleggelse av vegetasjon og jordsmonn,
trusselen om globale klimaendringer osv.
Listen synes uendelig.

Denne situasjonen er først og fremst en
utfordring for Japan og de vestlige industri-
landene og krever enorme overføringer til
øst-Europa og landene i sør. Så kan leseren
saktens spørre seg om hva dette har med
lille NINA å gjøre, eller spurt på en annen
måte: Bør denne situasjonen ha betydning
for NINAs virksomhet i årene framover?
I tilfelle, hvordan? Mitt svar på det første
spørsmålet er et utvetydig ja. Etter min opp-
fatning er det faktisk mange gode grunner
til at vi som forskningsinstitusjon bør enga-
sjere oss sterkere i bistandsrettet virksomhet
i tiden som kommer. Det er selvfølgelig en
idealistisk side av saken som jeg ikke treng-
er å gå nærmere inn på. Videre har vi på
mange felter en naturlig faglig basis for å
involvere oss, og det er endelig klare insita-
menter når vi ser på det framtidige opp-
dragsmarkedet i anvendt økologi.

Svein Myrberget
1930-1991

La oss ta det siste først. For norsk miljø-
forskning er det åpenbart et betydelig poten-
sial mht. oppdrag i bistandsland. Det er bl.a.
klare signaler fra NORADs side om at man
i større grad enn tidligere ønsker å satse på
norsk kompetanse i ulike prosjekter. Inter-
nasjonale institusjoner har gitt uttrykk for
det samme. For NINAs del kan det f.eks.
dreie seg om konsekvensutredninger, kart-
leggingsoppgaver, ekspertbistand med for-
valtningsplaner og institusjonsbygging osv.

NINA har i utgangspunktet relevant
kompetanse på flere felter å bygge på i bi-
standssammenheng. Optimal høsting av
naturlige bestander er ett felt, biodiversi-
tetsspørsmål et annet. Vi har videre lang
erfaring i kartlegging av miljøstatus/natur-
ressurser og konsekvensutredninger i sam-
band med inngrep.

NINAs grunnkompetanse må videreut-
vikles gjennom forskning på stedet, så å si.
Vår strategi i så måte skal være å utvikle i

Seniorforsker ved NINA,
professor Svein Myrberget,
døde plutselig den 30. april
1991, 61 år gammel. Med
Svein Myrbergets bortgang
mistet Norge sin fremste vilt-
økolog og en forsker med høy
internasjonal anerkjennelse,
og NINA en av sine meste
kjente og skattede medarbei-
dere.

Svein Myrbergets faglige

produksjon var formidabel.
Han skrev langt over 500
vitenskapelige og populær-
vitenskapelige arbeider og
deltok i over 100 radio- og
TV-programmer. Han ledet en
rekke internasjonale viltorga-
nisasjoner og deltok i mange
råd og utvalg, blant annet ved
kompetansevurderinger til
vitenskapelige stillinger på
universitets- og høyskolenivå.

forsiktig skala samarbeidsprosjekter med
aktuelle forskningsinstitusjoner i bistands-
land. I denne sammenheng er kompetanse-
overføring et helt sentralt stikkord.

Vi har forsåvidt begynt. På den ene siden
har vi startet flere samarbeidsprosjekter
med russiske og andre østeuropeiske miljø-
er. I tillegg er vi kommet godt i gang med
kompetanse- og kontaktutvikling mot land i
sør, særlig i det sørlige Afrika.

Landene i denne del av verden peker seg
ut som meget aktuelle innsatsområder for
oss. Mange er viktige samarbeidsland for
Norge, samtidig som vår kompetanse er re-
levant for mange aktuelle problemstillinger,
f.eks. bærekraftig høsting av naturlige be-
stander og bevaring og forvaltning av bio-
diversitet og naturområder. Den politiske
situasjon i denne regionen er dessuten blitt
lettere i de senere år.

NINAs satsing på å gjøre en gagnlig inn-
sats også i andre deler av verden bør skje
skrittvis med basis i den kompetanse vi har.
Vi må også sørge for å samarbeide tett med
andre norske institusjoner, f.eks. Universite-
tet i Trondheim, NORAGRIC og 4NI-grup-
pen som vi selv er med

Nasjonale oppgaver vil alltid være
NINAs hovedanliggende. Dette er likevel
ikke til hinder for en internasjonal innsats
der miljøproblemene er aller størst.

Karl Baadsvik
Adm. direktør

I anerkjennelse og takk-
nemlighet har NINA etablert
en pris i hans navn, Svein
Myrbergets Minnepris for
fremragende populærviten-
skapelig innsats, som kan ut-
deles årlig til ansatte i NINA.

Svein Myrberget er dypt
savnet av utallige venner
og kolleger i inn- og utland,
og vi lyser fred over hans
minne.



Et godt år
1991 har vært et godt år for NINA, både
faglig og økonomisk. Den positive tendens
fra fjoråret har fortsatt, og arbeidet er vide-
reført etter de retningslinjer som er trukket
opp i langtidsplanen for 1990-94.

Styret vil særlig framheve følgende felter
hvor det har skjedd betydelig framgang i
beretningsåret: Internasjonalt samarbeid, ut-
vikling av instituttprogrammer, ekstern in-
formasjon/forskningsformidling og utvik-
ling av økonomisk styringssystem.

Stor bredde i virksomheten
Instituttet arbeidet i alt med 287 fagprosjek-
ter i løpet av året. Dette er en nedgang på 6
prosent fra 1990, noe som skyldes sammen-
slåing av mindre prosjekter i større, mer
slagkraftige og målrettede enheter. 71 pro-
sjekter ble avsluttet i beretningsåret.

Det har igjen vært en økning av opp-
dragsmengden for hovedgruppene av opp-
dragsgivere i forhold til året før. Direktora-
tet for naturforvaltning har igjen vært
NINAs desidert største enkelt-oppdrags-
giver, basisbevilgningen fraregnet.

Nær 90 prosent av NINAs prosjektinntek-
ter kommer direkte eller indirekte fra det of-
fentlige. Det er en svak økning i inntektene
fra bedrifter, og styret ser det som viktig å
styrke inntektsgrunnlaget fra privat sektor
de nærmeste årene.

Følgende faglige resultater og aktiviteter i
1991 bør framheves spesielt:

• Terrestrisk og akvatisk miljøovervåking er
utført etter planene. Nye og overraskende
resultater viser bl.a. betydelig fiskedød i
vann på Vestlandet.

• NINAs radioøkologiske femårige forsk-
ningsprogram om effekter av Tsjernobyl-
ulykken ble avsluttet og rapportert.

• Den faglige aktiviteten i nordområdene
økte, bl.a. undersøkelser av forurensning-
er og skadevirkninger i grensevassdrag
mot Russland, kartlegging av miljøgifter i
sjøfugl i Barentshavet og planlegging av
forskning på laks.

• Flere landskapsøkologiske forskningspro-
sjekter om virkninger av driftsformer/na-
turinngrep har blitt godt etablert.

• NINA har kommet sterkere på banen mht.

konsekvensutredninger av større naturinn-
grep, også utenom vassdragssektoren. Ny
hovedflyplass (Gardermoen) og MTBE-
anlegg på Kårstø er eksempler på to store
prosjekter. 4Ni-samarbeidet står sentralt i
slike saker.

• Arbeidet med forslag til verneplan for
atlantisk lynghei ble fullført, og for verne-
plan barskog ble regionrapport fra Øst-
Norge ferdigstilt.

• Forskningsprogrammet om bevaring av
genressurser fikk sin endelige utforming i
1991.

• Innen fiskeforskningen er havbeiteforsk-
ningen kommet godt i gang også på sjø-
røye. Kartlegging av spredning og forsk-
ning om furunkulose er intensivert.

• Et større forskningsprosjekt om økologis-
ke effekter av utsettinger av næringsdyret
Mysis relicta i innsjøer ble avsluttet.

• Forskningsprogrammet «Elg-Skog-Sam-
funn» ble avsluttet etter syv års virksom-
het. Sluttrapport vil foreligge tidlig i
1992.

• Det ble startet opp et landsdekkende over-
våkingsprosjekt for hjortedyrbestander,
med DN som oppdragsgiver.

• NINAs kystøkologiske satsing hadde bety-
delig framgang i 1991.

• NINA hadde to forskere med på den Nor-
diske Antarktis-ekspedisjonen. Grunnla-
get er nå lagt for et langsiktig prosjekt for
økologisk forskning og overvåking på sjø-
fugl og økosystem-interaksjoner mellom
land og hav.

• NINA organiserte et internasjonalt ek-
spertmøte i Trondheim i juni 1991 om ef-
fekter av Idimaendringer innenfor forsk-
ningsprogrammet «Global Change and
Terrestrial Ecosystems» (GC'1E).

• Når det gjelder bistandsrettet virksomhet
fikk NINA midler fra UD til å gjennomfø-
re et forprosjekt vedr. optimal høsting av
fiskeressurser i Karibasjøen i Afrika. Fo-
respørsler om faglige tjenester har økt ve-
sentlig, i forhold til 1990.

• Programmet om fritidsbruk av natur går
etter planen. Prosjekter om friluftsliv i
forhold til flersidig jordbruk og deltagelse
i program om miljøbetinget livskvalitet og
miljøopinion ble startet opp.

Omfattende publisering
Publikasjonsutvildingen de siste 3 årene
lustreres av følgende tabell:

Styret er svært tilfreds med den samlede
skriftlige produksjon i 1991 og er særlig
glad for økningen mht. oppdragsrapporter
og populærvitenskapelige arbeider, og at
dette samtidig er ledsaget av en tilsvarende
økning i de vitenskapelige arbeider. 84 ax-
beider er gitt ut som internasjonale referee-
publikasjoner.

Samarbeid i fokus
Samarbeidet med andre institusjoner i inn-
og utland har hatt en positiv utvilding også i
1991.

«4NI»-samarbeidet mellom miljøforsk-
ningsinstituttene er nå vel etablert, bl.a. ble
de første større fellesprosjektene innen kon-
sekvensvurderinger gjennomført i beret-
ningsåret.

•

Styret har i 1991 bestått av:

Professor Odd Halvorsen,
Universitetet i Oslo (leder)

Professor Barbro Gullvåg,
Universitetet i Trondheim (nestleder)

Fylkesmiljøvernsjef Aud Castberg,
Fylkesmannen i Aust-Agder

Direktør Peter Johan Schei,
Direktoratet for naturforvaltning

Generalsekretær Arent M. Henriksen,
Norges Fiskarlag

Forsker Tor G. Heggberget, NINA
Forsker Hans Petter Leinaas, NINA



Forholdet til universitets- og høgskole-
sektoren har også vært preget av økt samar-
beid. 15-20 av NINAs personale har nå
dr.grads-opplegg med universitetene, og et
stort antall hovedfagsstudenter har veiledere
i NINA. Styret mener at det nære samarbei-
det med U&H-sektoren er en forutsetning
for å opprettholde og videreutvikle NINA
som en forskningsinstitusjon i fremste rek-
ke.

Åtte utenlandske forskere har hatt gjeste-
opphold ved NINA i 1991, og ca. 35 NINA-
medarbeidere har hatt forskningsopphold
og/eller deltatt i konferanser/symposier i ut-
landet.

Intemasjonalt er det et økende samarbeid
østover, særlig med Russland bl.a. under
den norsk-russiske miljøavtalen. NINA
inngikk dessuten en bilateral avtale om
forskningssamarbeid med Munnansk
Marinbiologiske Institutt.

CONNECT-samarbeidet mellom forsk-
ningsinstitutter fra syv europeiske land har
utviklet seg videre i 1991. Det årlige direk-
tørmøtet i CONNECT ble holdt i Trond-
heim 25.-27. september.

NINA ble i 1991 blitt anmodet av IGBB
og institusjoner fra en rekke land om å være
sete for et internasjonalt klimaøkologisk
sekretariat.

I bistandssammenheng er det opprettet

orskningsaK
Roll Lattp,atn

Fagavdelinger

Styret

Direktør
Karl Baacist,

Foiskrar~ Forshrtingssjet
Fli Frern,tad Arrainn Langeland

Iallerte angti antalltast ansatte og engasjerte fot effinst ett år

god kontakt med Institute of Biodiversity i
Costa Rica, gjennom studieopphold fra
NINA, samtidig som det er lagt grunnlag
for å etablere samarbeid med afrikanske
miljøer bl.a. mht. vilt- og fiskeforskning.

Personale og organisasjon
I NINA ble det utført 164 årsverk i 1991,
hvorav ca. 78 forskerårsverk.

Ved årsskiftet 1991/92 var det 162 ansatte
i NINA, herav 99 i faste og 63 i tidsbegren-
sede stillinger.

Stillingene fordelte seg med 73 vitenska-
pelige, 64 tekniske og 25 administrative.
Andelen kvinner i NINA er 27,8 prosent, og
tallet er ennå særlig lavt for vitenskapelige
stillinger, bare 9,6 prosent. Styret ser det
som viktig at kvinner i NINA gis gode mu-
ligheter til å kvalifisere seg for ledende stil-
linger ved instituttet.

Tre forskere og en avdelingsingeniør tok
dr.grad i 1991, og 28,8 prosent av det totale
antall vitenskapelig ansatte har nå dr.grad.
En forsker ble dessuten funnet kvalifisert til
seniorforsker i 1991. Instituttet led et smer-
telig tap ved at seniorforsker Svein Myrber-
get gikk bort i 1991, bare 61 år gammel.

NINAs avdeling på Ås flyttet inn i ny-
oppussede lokaler i den gamle Urbygningen
på NLH i 1991. Endelig avklaring på lokali-
sering av N1NA-gruppen i Oslo ventes tid-

Administrasjon
29

cirnIntstrastonsttlef
Joralf Halgureet

Økoattief Trond Garnes

Iorttleningssief
Brot Jormon

Frilufts-
forskningen

10

Fin sknrngrjef Foe,kningsster
Erik Framstad Brøm P. Istal/enbeat

lig i 1992. NINAs Tromsø-gruppe ble i
1991 samlet i hensiktsmessige lokaler i til-
knyming til Universitetets Biologiske sta-
sjon.

Det ble i løpet av året iverksatt investe-
ringer for ca. 1 mill. kr. ved forskningssta-
sjonen på Ims, for å imøtekomme veterinæ-
re krav.

Ekstern informasjon er styrket
Av det totale antall på 393 publikasjoner i
1991, ble det utgitt 93 nr. i N1NAs egne se-
rier, en økning på vel 20 prosent fra 1990.
Herav ble det produsert 21 FAKTA-ark.

NINAs FAKTA-ark distribueres til ca.
340 institusjoner og enkeltpersoner.
FAKTA-arkene får usedvanlig god motta-
kelse, og styret ser dette tiltaket som svært
viktig for å nå ut til et bredt publikum med
forskningsresultatene.

Styret mener at den eksterne informasjon
fra NTNA er bedret vesentlig i løpet av 1991
og at den bør videreutvikles etter de samme
retningslinjer som hittil.

Rutinene for intern informasjon er langt
på vei tilfredsstillende. Kontakten mellom
hovedkvarteret og de desentraliserte enhete-
ne er styrket vesentlig, noe som sterkt har
bidratt til utviklingen av NINAs bedriftsi-
dentitet.

•

I N1NA ble det utført 164 årsverk i
1991, hvorav 78 forskerårsverk.

Instituttet arbeidet med ialt 287 fag-
prosjekter i løpet av året, hvorav 71
ble avsluttet. Fire N1NA-ansatte tok
dr.-grad i 1991.

Det ble produsert 393 publikasjoner,
hvorav 117 vitenskapelige publika-
sjoner, 67 konferansebidrag, 77 popu-
lærvitenskapelige artikler, 103 opp-
dragsrapporter, 21 FAKTA-ark
og 8 diverse publikasjoncr.

Den totale omsemingen i 1991 var på
94,6 mill, kr. og resultatet 3,8 mill. kr.
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Odd Halvorsen
Gerd Halmø Pål Mellquist

1. RESULTATREGNSKAP 1991

Trondheim, 9. april 1992

Ola Skauge
Barbro Gullvåg Tor G. Heggberget Hans P. Leinaas

Fullstendig regnskap med noter kan fås ved henvendelse til NINA.



Vårt naturmiljø har i løpet av det siste
hundreåret fått en økt tilgang av metaller
som kan skade dyrelivet. Dette skyldes økt
tilførsel av slike metaller til naturen eller
at tilgjengeligheten av metallene har økt
på grunn av forsuring av jordsmonnet.
Hovedårsaken er forurensning fra
industri og bruk av fossilt brensel.

Vi har i dag mangelfull kunnskap om hvilke
konsentrasjoner som fører til negative effek-
ter, spesielt ikke-akutte skader som redusert
reproduksjon og adferdsendringer som re-
duserer overlevelsen. Metallene aluminium,
bly, kadmium og kvikksølv betraktes nå
som mest aktuelle når det gjelder negative
effekter på fugler og pattedyr. Studier av
disse metallene i planter og dyr inngår der-
for i NINAs undersøkelser blant annet på
Dovre innenfor forskningsprogrammet
«Naturens tålegrenser».

Høye kadmiumkonsentrasjoner
løpet av det siste tiåret er det rapportert

urovekkende høye konsentrasjoner av kad-
mium i hønsefugl fra sørlige deler av Nor-
ge. Kadmium har ingen kjent funksjon i
levende organismer. Det oppkonsentreres i
lever og særlig i nyrevev ved at det bindes
til metallothionein-proteiner (avgiftnings-
mekanisme). Nyrenes lagringsevne er
imidlertid begrenset, og ved for høye kon-
sentrasjoner kan de bli ødelagt. Andre ska-
der er blodmangel, ødeleggelse av testikler
og forstyrrelse av energiomsetningen. Kad-
mium kan dessuten være kreftframkallende
og gi fosterskader.

NINA foretar derfor omfattende undersø-
kelser av kadmium i liryper fra hele Norge.

NINA arbeidet i 1991 dessuten med:
- Eksperimentelle forsøk med tålegrenser overfor tungmetaller

i ferskvannsorganismer
- Nitrogentoleranse i næringsfattig vegetasjon
- PCB i oter
- Effekter av kalking i sure vassdrag
- Mulige effekter av klimaendringer
- Opptak av forurensninger i jord og vegetasjon
- Forurensninger i grenseområdene Norge-Sovjet

Mengden av tungmetaller i rypas beiteplanter bestemmer innholdet i nyre og lever
Foto: PER JORDHØY

Dette skjer innenfor rammen av Direktora-
tet for naturforvaltnings Terrestriske natur-
overvåldngsprogram (TOV). Undersøkel-
sene har vist at kadmiumkonsentrasjonene i
nyre hos lirype er høye i store deler av lan-
det, også i områder som ikke er påvirket av
langtransportert forurensning.

I nyre og lever
I forbindelse med Miljøverndepartementets
arbeid om Naturens tålegrenser er det utført
omfattende studier i et område der belast-
ningene av kadmium er høye (Kongsvoll,
Dovrefjell). Foreløpige resultater fra disse
studiene viser en sterk oppkonsentrering av
kadmium i både nyre og lever i løpet av li-
rypenes første vinter. Senere synes konsen-
trasjonene å holde seg relativt konstante i
nyre, mens det er en sesongvariasjon i leve-
ren, med de høyeste konsentrasjonene i vin-
terhalvåret.

Analyser av de viktigste fødeplantene for
lirype viser at kadmiumkonsentrasjonene
varierer sterkt mellom plantearter. Spesielt

høye konsentrasjoner finnes i vier (f.eks.
100 ganger mer enn i blåbær) som er en
foretrukket beiteplante for lirype vinterstid
der den finnes. Dermed kan forekomsten av
vier og dens andel i føden kunne overskyg-
ge en økning i kadmiumbelastning som
skyldes forurensning. Trolig vil også
forekomsten av kadmium i berggrunnen
påvirke forekomsten av kadmium i lirype.
Disse forholdene undersøkes nå nærmere.

Mye bly i Sørlands-fugl
Blant de andre metallene som tilføres norsk
natur ved forurensning, er bly trolig det
største problemet for hønsefuglene.

Mønsteret for forekomstene av bly i lever
i lirype samsvarer godt med det som er
kjent om langtransportert forurensning av
bly. Det er registrert blyverdier i hønsefugl
på Sørlandet som ligger 10 ganger over
konsentrasjoner i fugl fra Midt-Norge. Høye
verdier av bly i lever av lirype synes klare-
re enn for kadmium å være forårsaket av
forurensning.

NINA's work on
environmental pollution includes
- Effects of acid rain on soil, vegetation and aquatic and terrestrial

ecosystems
- Critical load of pollutants, including heavy metals
- Organic pollutants, including PCB in otters
- Effects of liming acid rivers
- Ecological effects of possible climatic changes
- Cooperation with Soviet Union on pollution studies in northem

regions



Fremdeles har mange nordmenn nær kon-
takt med naturmiljøet og følger tilstander
og utvikling med årvåkne øyne. Forurens-
ning, terrenginngrep og industribygging
debatteres. Det skaper bekymring når
røsslyngen dør og barnåler gulner. NINA
har bred kompetanse innenfor vegeta-
sjonsøkologi — en kunnskap vi anvender
til å følge naturen på pulsen og avsløre
tidlige signaler om at noe er galt. Vi søker
å være tforkant og rapportere om
endringer før de blir synlige for allmenn-
heten.

NINA har ansvaret for å overvåke vegeta-
sjon innenfor direktoratets Program for ter-
restrisk naturovervåking (TOV). 11990 ble
to faste overvåkingsområder etablert, i 1991
ytterligere to områder. Overvåkingsområde-
ne i Solhomfjell (Aust-Agder/Telemark),
Lund (Rogaland), Åmotsdalen (Sør-Trønde-
lag) og Børgefjell (Nord-Trøndelag) skal
inngå i et nett av åtte faste overvåkings-
områder der en følger med blant annet til-
stand og utvikling i skog- og heityper på
næringsfattig mark.

Merkede flater
I blåbærdominert bjørkeskog eller tilsva-
rende heivegetasjon legges det i hvert om-
råde ut 50 permanent merkede flater å 1 m2
som analyseres med hensyn til artsinnhold
og arters dekning (en form for mengde-
angivelse). Analysene skal gjentas hvert
femte år, og data fra de ulike årene skal
sammenlignes og jevnføres med kjemiske
analyser av nedbør, jord og jordvann som
NISK og NILU er ansvarlige for innen de
samme områdene.

Med tiden vil NINA også arbeide seg
fram mot mer detaljert oppfølging av enkel-

NINA arbeidet i 1991 dessuten med:
- Bestandsovervåking av laksefisk
- Overvåking av sur nedbør, vannkvalitet og fiskebestande inn-

sjoer (tungmetaller og radioaktivitet)
- Vannkjemisk overvåking av elver
- Bestandsutvikling hos norske sjofuglbestander
- Bestandsovervåking av villrein og dens næringsgrunnlag
- Rovdyrovervåking
- Forurensningsovervåking i småvilt
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På Dovre tilfØres flere typer fjellhei rutro-
gen„slik at man kan undersøke virkningen
på arter og vegetasjonstyper som er tilpas-
set liten tilgang på nitrogen.

Foto: ELI FREMSTAD

te plantearter som forekommer innen over-
våkingsområdene, i håp om at artene kan bi-
dra til å avsløre endringer i vegetasjonen
tidlig, før den endres så mye at en ser utslag
i artssammensetning og mengdeforhold i
undervegetasjonen. Det er også viktig å
komme fram til metoder som setter oss i
stand til å skjelne mellom endringer som
skyldes forurensninger og slike som er for-
årsaket av endringer i arealbruk, f.eks. redu-
sert husdyrbeite.

Børgefjell og Åmotsdalen erl te utsatt for

langtransporterte forurensninger, mens Sol-
homfjell og Lund ligger i den mest foru-
rensningsbelastede delen av landet. Særlig i
sørvest er det viktig å følge med i utvikling-
en, for her har vi allerede i en årrekke ob-
servert en uventet utvikling i heivegetasjo-
nen. Som i det sterkt nitrogenbelastede
Nederland slås her røsslyng  (Calluna vul-
garis)  ut og erstattes gradvis av gresset blå-
topp (Molinia caerulea). Det mistenkes at
nitrogennedfallet er en medvirkende årsak
til denne utviklingen.

Ved sterkt nitrogennedfall
Hva vil skje dersom fjellheiene våre blir ut-
satt for sterkt nitrogennedfall? For om mu-
lig å kunne forutsi vegetasjonsendringer i
fjellvegetasjonen, startet N1NA i 1991 et
eksperiment med nitrogentilførsel til fattige
og torre fjellheier med dvergbjørk, lyngarter
og lav. Eksperimentet vil pågå i tre år. En
litteraturoversikt over forholdet mellom
nitrogen og heivegetasjon vil foreligge i før-
ste halvdel av 1992.

11991 ble andre undersøkelser av forhol-
det mellom forurensninger og planter v ide-
reført. Helsetilstanden til skogmoser som
ble transportert mellom Agder og Trøndelag
i 1990, følges opp i en treårsperiode.

Klimaforandringer er et særskilt aspekt
ved forurensninger. 11991 arbeidet NINA
særlig med å bygge ut et kontaktnett mel-
lom forskere som arbeidet med klimaen-
dringer og virkninger på vegetasjon, og det
ble innledet samarbeid med Universitet i
Trondheim og Institute of Terrestrial Ecolo-
gy i Storbritannia.

Et forsøk med å transplantere utsnitt av
fjellvegetasjon mellom Dovre og kystfjell
på Møre kan føre fram til en metode for å
demonstrere virkninger av klimaforandring-
er eksperimentelt.

NINA's work on  environmental
monitoring  includes:
- Acid rain and other longrange pollutans effects in freshwater

and terrestrical ecosystems
- Distribution and population size of seabirds
- Population of large carnivors
- Fauna and flora monitoring within selected areas of intensified

environmental monitoring
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NINA har bred kompetanse innen vass-
dragsreguleringers virkning på naturmd-
jøet. Men naturinngrep i vassdrag medfø-
rer mer enn forbygninger kraftverk-
magasiner og elver med endret vann-
føring. Vannkraftutbygging medfører også
anleggsveier kralthinjer og ledninger
NINA har blant annet undersøkt forholdet
mellom kraftlinjer og fugl.

På tross av godt syn og god manøvrerings-
evne kolliderer fugler relativt hyppig med
kraftledninger og andre lufthindringer eller
«grilles» ved at de lager kort- eller jordslut-
ninQer. Slike ulykker fører stedvis til hyppi-
ge strømbrudd.

Kollisjoner og dødelighet
Spørsmål omkring nedsatt utbytte som følge
av stor kollisjonshyppighet og dødelighet
hos jaktbare arter og forringelser av jaktom-
råder, har vært gjenstand for flere rettssaker
både i Amerika og Europa. Viktige biolo-
giske og forvaltningsrettede spørsmål er
også knyttet til hvorvidt slike ulykker kan
ha negative følger for bestanden av sårbare
og truede fuglearter.

Eksempler på NINA-prosjekter der vi stu-
derer dødelighet hos hønsefugl, er to pro-
sjekter som kartlegger dødelighet hos rype
som kolliderer med kraftledninger i Hemse-
dal og Polmak, og et prosjekt som er knyttet
til reingjerder på Finnmarksvidda.

Prosjektenes mål
Prosjektenes mål kan kort summeres i føl-
gende punkter:

=11,

NINA arbeidet i 1991 dessuten med:
- Effektene på fisk og fiske av utbyggingen i Alta/Kautokeino-

vas sdraget
- Endringer i vannkjemiske forhold etter Ulla-Forre-utbyggingen
- Smoltproduksjon, utvandring og predasjon i de regulerte vass-

dragene Orkla og Surna
- Tiltak til fremme av fisket i Aura- og Aurlandsvassdragene
- Endringer i elgtrekk ved Dokkfløymagasinet i Oppland
- Effekter på sedimentasjon og plankton av Dokka-utbyggingen
- Vegetasjonsendringer i Myrkdalsdeltaet i Jostedølas nedsl.felt
- Endrede hekke- og næringsforhold for fugl ved Innerdals-
magasinet i Sør- Trøndelag

Kraftlinjer kan enkelte steder medføre like
stor dødelighet hos hønsefugl som jaktutta-
ket.

Foto: KJETIL BEVANGER

• Anslå omfanget av dødeligheten hos
hønsefugl som kolliderer
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• Vurdere populasjonsmessige konsekvenser
av kollisjoner som dødsårsak

• Identifisere årsaksammenhenger mellom
kollisjoner og (1) hønsefugls adferdsmøn-
ster/vingemorfologi, (2) topografiske for-
hold/trasdøring og (3) lednings-/gjerde-
kategori og teknisk utforming.

•••

Hemsedal-prosjektet
Siden april 1989 er tre ulike kraftlednings-
tras&r i Hemsedal på til sammen 10 km
patruljert. Fram til midten av januar 1992
er 1.819 km patruljert, og 194 kollisjons-
offer er funnet, hvorav 148 er ryper. Funn-
frekvensen er størst i vårmånedene, og en
nyoppført kraftledning synes å være mest
utsatt for kollisjoner. Materialet indikerer så
langt at denne dødeligheten innen området
er av samme omfang som jaktuttaket.

Polmak-prosjektet
Et tilsvarende opplegg som i Hemsedal ble
igangsatt i desember 1989 i forbindelse med
bygging av en overføringsledning fra Var-
angerbotn til Finland, hvor et lednings-
avsnitt på 3,8 km patruljeres. Fram til midt-
en av november 1991 var det funnet 23 kol-
lisjonsoffer i tilknytning til ledningen. Av
disse var 19 ryper, med høyeste funnfre-
kvens i vårmånedene.

Reingjerdeprosjektet
11990 gjennomførte NINA i samarbeid
med Fjelltjenesten i Finnmark og Fylkes-
mannens miljøvernavdeling et pilotprosjekt.
Våren 1991 ble det patruljert langs tre ulike
gjerdeavsnitt etter snøsmelting, og rester et-
ter 46 ryper ble funnet, 39 langs en 8 km
trasé langs grensegjerdet mellom Norge og
Finland i Polmakdalen. Omfattende nybyg-
ging av reingjerder i Vest-Finnmark har yt-
terligere aktualisert denne problemstilling-
en. Fra og med desember 1991 er grense-
gjerdet mot Finland i Polmak patruljert
ukentlig, og vi regner med at prosjektet vil
pågå i 2-3 år.

NINA's work on river encroachment includes:
- Effects of hydropower development on fish and fisheries in se-

veral major river systems in Norway, including Alta, Orkla,
Surna, Aura and Aurland Rivers

- Changes in water chemestry in rivers and lakes due to transfers
of drainage areas in regulated systems

- Studies of transmission wire collision hazards to game birds
- Vegetation changes in river deltas due to lowering of waterlevels
- Effects of changes in water flow and silting on plankton and

other invertebrates in the Dokka watershed





Verneplaner skal sikre deler av opprinne-
lig norsk natur for kommende generasjo-
ner. De spenner fra store nasjonalparker
og hele vassdrag til små områder med
sjeldne forekomster av planter og dyr De
siste par årene har verneplanen for bar-
skog vært sterkt framme i den offentlige
debatten, både i.forbindelse med valg av
områder og med planenes samlede om-
fang. NINA har foretatt den kartleggingen
og de faglige vurderingene som danner
grunnlaget for denne debatten.

11987 ble feltarbeidet for verneplan for bar-
skog ferdig i den første regionen (Midt-Nor-
ge). Landet er delt inn i fire store regioner:

• øst-Norge, som dekker østlandet og Sør-
landet, ferdig registrert i 1989.

• Vest-Norge, som dekker Rogaland t.o.m.
Møre og Romsdal, ferdig registrert i 1990.

• Midt-Norge, som dekker Sør-Trøndelag
t.o.m. søndre del av Nordland nord til
Saltfjellet, ferdig registrert i 1987.

• Nord-Norge, som dekker resten av Nord-
land, Troms og Finnmark, ferdig registrert
i 1991.

1 Nord-N orge er også rike sumpskoger og
bjørkeskoger undersøkt etter ønske fra
Direktoratet for naturforvaltning. Disse skal
behandles samtidig med barskogplanen.

Fredning  av  sjelden barskog
Hensikten med verneplanen er å frede ut-
valgte biotoper med sjelden barskognatur
og samtidig sikre et representativt utvalg av
den typiske barskogen vi har igjen, og som
er forholdsvis lite berørt av menneskelig på-
virkning. Dette innebærer at de artsrikeste
typene, som også i mange tilfeller er de
økonomisk mest lønnsomme områdene å
drive for skogbruket. påvirkes av moderne

NINA arbeidet i 1991 dessuten med:
- Vemeplan for vestnorske kystlyngheier
- Geofaglige landskapsundersøkelser og verneplaner.
- Registreringer av verneverdig havstrand
- Verneplan IV for vassdrag
- Registrering av barlindlokaliteter

Kystfuruskog i Troms med trær på 400 år. Vegetasjonen har en mosaikk av gramose-,
lav- og kreklingfuruskog.

skogbruk og dertor er mer kulturpåvirket
pga. innslaget med plantet skog. Det er der-
for viktig å sikre de minst påvirkede områ-
dene så langt det er mulig, selv om konflik-
ter med skogeierne kan være åpenbare.

Sjeldne urskognære biotoper er svært vik-
tige for å sikre levedyktige bestander med
lav, sopp, insekter osv, som ikke får sine
miljøkrav tilgodesett i vanlig drevet skog,
der trærne får mye kortere omløpstid. Slike
restbiotoper er en av de viktigste forutset-
ningene for å bevare høy biodiversitet i
norsk natur.

Den økologiske variasjonen
Den typiske barskogen er i første rekke
ment å fange opp den økologiske variasjo-
nen som finnes innenfor en naturgeografisk
region eller underregion. Den kan eventuelt
suppleres med andre typeområder eller sup-
plementsområder hvis ikke ett typeområde
skulle få med hele variasjonen alene. Store

Foto: HARALD KORSMO

områder som dekker hele økosystemet med
nedbørsfelter og mange forskjellige bioto-
per, er her ønskelig. Slike områder vil få økt
betydning innen forskning på systemers
respons på ulik art av lufttransporterte for-
urensninger og virkningen av en eventuell
global temperaturstigning (drivhuseffekten).

Genetisk mangfold er også viktig som en
ressurs for framtiden. Her spiller store
vemeområder en sentral rolle.

Den sjeldne urskogen
Under feltarbeidet i Nord-Norge sist som-
mer ble det konstatert at en del av de mest
vemeverdige lokalitetene alt er sikret varig
vern innen nasjonalparkene. Urskog er me-
get sjelden å finne utenom Pasvik nasjonal-
park. Død ved i alle grader av nedbrytning
sikrer en økologisk kontinuitet som bare en
urskog kan gi, der alle organismesamfunn
er sikret livsbetingelser. Her har vi i dag bare
en vag anelse om hva som ligger gjemt.

NINA's work on nature conservation includes:
- Conservation plan for natural or virgin coniferous forests
- Conservation plan for rivers
- Geological and geomorphological conservation plans
- Registration of coastal beaches
- Coastal heather vegetation in West- and Mid-Norway
- Registration of yew locations.



Er det fare for at små, isolerte bestander
vil dø ut på grunn av tap av genetisk vari-
asjon og innavl? Dette spørsmålet har
opptatt en generasjon av forskere som
arbeider med bevaringsøkologi. Teoretis-
ke modeller er laget får å finne tommel-
fingerregler for hvor små de enkelte be-
standene kan være uten å bli utryddet.
Virkelige datasett fra naturen er det langt
færre av. Det er et fåtall arter som opp-
trer på en slik måte i naturen at de egner
seg som studieobjekter for denne pro-
blemstillingen. Mnemosyne-sommer-
fuglen (Parnassius mnemosyne) er en av
disse få.

I Norden opptrer arten i små, isolerte be-
stander. Enkelte av disse er faktisk gått tapt
i løpet av de siste femti år. De danske be-
standene er gått helt ut. Bestandene i Sør-
Sverige og i Finland er sterkt redusert. Bare
i Mellom-Sverige og i Møre og Romsdal
finner vi tilsynelatende livskraftige bestan-
der i dag. Også i Tyskland er arten trengt til-
bake, men lengre sør langs Middelhavet fin-
nes det mer sammenhengende bestander.

Isolerte bestander
NINA har i 4-5 år drevet feltstudier over
denne arten i Sunndal. Med noen få mils
mellomrom finner vi nesten isolerte bestan-
der av mnemosyne-sommerfuglen på veleg-
nede biotoper. Sommerfuglen overvintrer
som egg. Eggene klekker i mars/april, og
larvene lever av bladene til lerkespore, som
er en typisk vårplante. I løpet av mai er lar-
vene blitt til pupper som så klekker til som-
merfugler. Klekkingen av de voksne som-
merfuglene er litt forskjøvet i tid, både in-
nenfor en og samme bestand og mellom be-
standene. I slutten av juni eller et lite stykke
ut i juli er flygetiden over. I de ni neste må-

NINA arbeidet i 1991 dessuten med:
- Po. ,i;joihgenetiskemodeller oct genetisk innblanding hos laks
- GLiwusk variasjon hos truede og sårbare arter
- Status over truede mosearter i Norge
- Bestandsforhold og økologi hos dobbeltbekkasin
- Kartlegging og bestandsgenetikk hos enkelte truete insektarter
- Modellutv. for spredning av genmodifiserte organismer i naturen
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Fire nymerkede hanner av mnemosyne-
sommerfuglen i Hoelsand i Sunndal. Vinge-
ne merkes med en bokstav og et nummer
skrevet med vannfast tusj.

FotcY ODDVAR HANSSEN

nedene er alt arvematerialet til arten samlet
i eggene som ligger i skogbunnen.

Effekter på arvematerialet
I prosjektets første fase har vi vært mest
opptatt av å anslå hvor store bestandene i
Sunndalen er, og om det er store variasjoner
fra år til år. Anslagene tyder på at de største
bestandene i Sunndal inneholder 200-400
individer. Et år med lange, kalde perioder i
mai og juni, mye regn og lite sol kan gi til-
stander hvor bare et fåtall individer deltar i
formeringen. Slike år er antatt å ha tre
effekter på arvematerialet: graden av gene-
tisk variasjon avtar i bestanden, sjeldne
arveanlegg (alleler) forsvinner, og de gene-
tiske forskjeller mellom bestandene øker.

Genetiske ulikheter
For å undersøke disse forholdene, tok vi i
bruk bestandsgenetiske metoder som var
godt kjent ved NINA gjennom genetiske
bestandsundersøkelser av laks. De samme
metodene kunne benyttes direkte på som-
merfugler.

1 Sunndal var det genetiske forskjeller
mellom lokalitetene. Men hvordan var sta-
tus her sammenlignet med andre europeiske
bestander? Vi tok kontakt med universitete-
ne i Marseille og Lund. Innsamlede mne-
mosyne-sommerfugler ble fløyet til Trond-
heim; derved ble det mulig å sammenligne
direkte i samme elektroforesegel genetiske
variasjoner innen og mellom lokalitetene
nord og sør i Europa.

De foreløpige resultatene tyder på at de
nordiske bestandene har lavere heterozygo-
sitet, mangler alleler som finnes i Frankrike
og viser relativt store forskjeller mellom
populasjonene.

Studier av genetisk isolasjon
Alt tyder på at bestandene i Sunndal har
gjennomgått en eller flere genetiske «flas-
kehalser». Populasjonene er i «normale» år
på 200-400 hundre individer, total bestand i
dalen er sannsynligvis på rundt 1.500 dyr.
Noen av populasjonene utveksler individer
hvert år ved at ett av hundre individer flyr
over, andre er muligens isolert i tiår eller
enda lenger.

Bestanden av mnemosyne-sommerfuglen
gir oss derfor en utmerket mulighet til å stu-
dere kjemespørsmålene i bevaring av arter
og populasjoner: effekten av genetisk isola-
sjon og små bestander - gjennom generasjo-
ner. 11992 tar vi fatt på den femte genera-
sjonen.

Undersøkelsene er utført med støtte fra
Direktoratet for naturforvaltning og Hydro
Aluminium, Sunndalsøra.

NINA's work on conservation
of genetic resources includes:
- Natural status and ecological characteristics of vulnerable plant

and animal species
- Characteristics, fragmentation and isolation effect on genetic

diversity on plants and animals, including insects
- Simulation of introduction of gen modified organisms in nature











vassd,aq
på ves,,der ek.res
llon,1151,e sam..nsem,

Fffo&tgog
trincIsfiske

..,/..p4qhmrts.nsom

CCIS61 INNO.
se~bletwednutual

NINA Forskningsrapport
Her publiseres resultater av NINAs eget
forskningsarbeid, i den hensikt å spre
forskningsresultater fra institusjonen til
et større publikum.

Det ble i 1991 utgitt 13 forsknings-
rapporter.

NINA Utredning
Serien omfatter problemoversikter,
kartlegging av kunnskapsnivået innen
et emne, litteraturstudier, sammenstil-
ling av andres materiale og annet som
ikke primært er et resultat av NINAs
egen forskningsaktivitet.

Det ble i 1991 utgitt 12 utredninger i
denne serien.

NINA Oppdragsmelding
Dette er det minimum av rapportering
som NINA gir til oppdragsgiver etter
fullført forsknings- eller utrednings-
prosjekt. Opplaget er begrenset.

Det ble i 1991 utgitt 45 oppdragsmel-
dinger.

NINA Notat
Serien inneholder symposiereferater,
korte faglige redegjørelser, statusrap-
porter, prosjektskisser o.1., i hovedsak
rettet mot NINAs egne ansatte eller kol-
leger og institusjoner som arbeider med
lignende emner. Opplaget er begrenset.

Det ble i 1991 utgitt 3 notater i denne
serien.

NINA Temahefter
Disse behandler spesielle tema og utar-
beides etter behov for å informere om
viktige problemstillinger i samfunnet.

To temahefter ble produsert i 1991,
en hvalguide (oversatt fra nederlandsk)
og en sluttrapport om Tsjernobyl-
nedfallet.

NINA Fakta-ark
Hensikten med disse er å gjøre de vik-
tigste resultatene av NINAs faglige
virksomhet, og som er publisert andre
steder, tilgjengelig for et større publi-
kum (presse, ideelle organisasjoner,
naturforvaltningen på ulike nivåer, poli-
tikere og interesserte enkeltpersoner).

Det ble i 1991 utgitt 21 Fakta-ark.

NINA-Nytt
Dette er NINAs interne informasjons-
blad som utgis 4-6 ganger i året. Det ut-
sendes til de ansattes privatadresse.

NINA-Nytt utkom fem ganger i
1991.

Annen publisering
NINA-ansatte publiserer også sine forskningsresultater i interna-
sjonale vitenskapelige journaler, og gjennom populærfaglige tids-
skrifter og aviser.
(Se publikasjonslisten).




