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Bak oss har vi enda et år som vi kan være
faglig bekjent av. Blant annet har NINAs in-
ternasjonale nettverk og engasjement blitt
styrket i betydelig grad. Vår sentrale med-
virkning i Norge/FN-konferansen om biolo-
gisk mangfold i Trondheim i mai 1993 er et
godt eksempel i så måte.

økonomisk sett har imidlertid året ikke vært
tilfredsstillende, og i så måte er det også
mørke skyer i horisonten. Statens bevilg-
ninger til forskning kuttes nå dramatisk,
både i Miljøverndepartementet og i Forsk-
ningsrådet og innenfor universiteter og høg-
skoler. Signalene tyder på at dette kan fort-
sette. I dagens verdensbilde er det etter mitt
syn en svært betenkelig, kortsiktig politikk
å prioritere ned forskning og kunnskapsopp-
bygging i Norge, ikke minst på miljøområ-
det.

Vi i NINA må søke å påvirke situasjonen så
godt vi kan, samtidig som vi meget aktivt
må omstille oss til endrede rammebetingel-
ser. Som et ledd i dette arbeidet har vi gjen-
nomført en markedsanalyse i et 3-5 års per-
spektiv, en analyse som blant annet vil inne-
bære økt satsing i nordområdene og mot
sør, og med økt vekt på tverrvitenskapelige
tilnærminger.

For instituttet vil tiden framover i større
grad enn tidligere innebære blant annet om-
struktureringer i staben og økt fleksibilitet
og kostnadsbevissthet. Samtidig som vi skal
øke kostnadsbevisstheten, må vi heller ikke
være redd for satsing der vi er overbevist
om at dette er riktig. Vi må på samme tid
bremse og gi gass. Under enhver omsten-
dighet er kollektivt ansvar for å nå NINA-
mål i fellesskap gjennom  lagarbeid  en vik-
tig bærebjelke for samtidig suksess. Det
samme gjelder fokus på intern og ekstern
nettverksbygging.

Det foreligger snart en rapport fra den eva-
lueringen som NINA nå har vært igjennom.
Jeg tror vi kan se rimelig fortrøstningsfullt
fram til den, og forhåpentlig blir den et nyt-
tig og viktig redskap for oss i omstillingsar-
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beidet framover. Uten å foregripe for mye,
tror jeg viktige retningsgivende stikkord i
denne sammenheng vil  være  satsing ut fra
eksisterende styrke, økt tverrfaglighet og
økt fleksibilitet.

Nordområdene innebærer et åpenbart fram-
tidig satsingsområde for oss i årene som
kommer. Dette er klart signalisert fra Regje-
ringen i samband med miljøproblemene og
med ønsket om økt samarbeid og aktivitet i
Barentsregionen. Det er forutsatt at NINA
skal være en av samarbeidspartnerne i det
nye Polarmiljøsenteret i Tromsø, og vi har
fått en egen øremerket basisbevilgningsdel
til dette. NINA har svart på utfordringen
med å etablere en egen avdeling i arktisk
økologi i Tromsø fra 1. mars 1994, og det er
spennende perspektiver som åpner seg med
denne enheten som vår viktigste spydspiss
mot Arktis og Barentsregionen.

Siden sist er friluftslivsprogrammet i NINA
evaluert, og med god bedømmelse. Styret
har vedtatt å videreføre menneske-natur-
forskningen med en bredere samfunnsviten-
skapelig tilnærming og med bedre kobling
til økologimiljøet, for eksempel innen vilt,
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fisk og bevaringsbiologi. I lys av nye utfor-
dringer er det liten tvil om at dette er klok
satsing. Forskningens utfordringer i forhold
til miljøproblemene krever i stadig større
grad innsats på tvers av disipliner og fag-
områder.
Kulturminneforskningen i Norge skal for
øvrig også knyttes organisatorisk til NINA
fra 1. september 1994. Regjeringen har gått
inn for dette, og N1NAs styre har sluttet seg
til en slik løsning. Bakgrunnen er ønsket fra
myndighetene om å skille forskning og for-
valtning på kulturminnesiden, på samme
måte som man gjorde det på natursiden da
NINA ble etablert i 1988.

I skrivende stund legges det ned et betyde-
lig arbeid for å få den utvidede organisasjo-
nen på lufta til rett tid. Det er ennå for tidlig
å spå hvilke faglige koblinger som kan ut-
vikle seg i skjæringsfeltet mellom natur- og
kulturminnesiden, men på en del felter lig-
ger det åpenbart et spennende potensial.

Trondheim, 28.april 1994

Karl Baadsvik
adm. direktør



Innledning
Året 1993 representerer NINAs fem års
milepæl og har vært et godt år for instituttet
faglig sett. Den faglige produksjonen har
vært enda litt høyere enn i toppåret 1992, og
instituttet har blant annet markert seg inter-
nasjonalt i flere viktige sammenhenger.

økonomisk sett er imidlertid beretningsåret
ikke helt tilfredsstillende. Selv om det mo-
derat budsjetterte overskuddet er nådd, så er
driftsresultatet negativt. Styret vil framheve
at en sunn økonomi tilsier at målet om
driftsoverskudd bare helt unntaksvis kan
fravikes.

Faglig virksomhet
Instituttet arbeidet i alt med 278 fagprosjek-
ter i løpet av beretningsåret, omtrent det
samme antall som i 1991 og 1992.

Den faglige virksomheten har resultert i en
meget høy produksjon av publikasjoner av
alle kategorier. Publikasjonsutviklingen i
de siste årene illustreres av følgende tabell:

Antall oppdragsrapporter økte fortsatt i
1993, og var da 2,1 pr. vitenskapelig ansatt.
På tross av økt løpende rapportering fra
oppdragsvirksomheten, har det vært mulig å
opprettholde en fortsatt betydelig vitenska-
pelig produksjon (nær 1,4 pr. vitenskapelig
ansatt).

Fire N1NA-forskere disputerte for graden
dr.scient. i 1993; tre ved Universitetet i
Trondheim og én ved Universitetet i Ber-
gen. Ved årsskiftet 1993/94 hadde 34
NINA-ansatte doktorgrad. Det utgjør 48%
av de vitenskapelig ansatte.

Fra styrets årsberetning

Styret er meget godt fornøyd med årsresul-
tatet mht. publikasjoner i 1993, og at en nå
ligger svært nær målet for langtidsperioden
1993-96 om at 50% av det vitenskapelig
personalet skal ha doktorgrad innen ut-
gangen av perioden.

NINA sto sammen med DN og Senter for
miljø og utvikling i Trondheim som teknisk
arrangør av "Norway/UNEP Expert Confe-
rence on Biodiversity" i Trondheim den 24.
- 28. mai 1993, en konferanse som samlet
263 deltagere fra 79 land. Konferansen var
et ledd i den faglige oppfølgingen av bio-
diversitetskonvensjonen, og den norske
regjering sammen med UNEP sto som
arrangør. Styret ser konferansen som en vik-
tig markering og posisjonering av NINA
internasjonalt mht. biodiversitetsspørsmål.

NINA arrangerte også konferansen "Global
Change and Arctic Terrestrial Ecosystems"
på Oppdal 21.-26. august 1993 for 140 øko-
loger og klimaforskere fra 17 land, herav 20
ledende forskere fra Russland. Denne kon-

feransen ble arrangert i
samarbeid med IGBP -
The International
Geosphere - Biosphere
Programme. I tillegg
arrangerte instituttet
en internasjonal lakse-
konferanse om
"Homing and Straying
in Salmon", på Røros

25.-29. oktober 1993. Denne konferanse og
workshop samlet  nær  70 forskere fra 11
land.

1992 1993

103 107
137 156
98 86

127 121
50 62

515 532

1993 viste ingen vesentlige endringer i for-
hold til tidligere år når det gjelder hoved-
grupper av oppdragsgivere. Fortsatt er om-
kring 90% av NINAs aktivitet knyttet til
oppdrag fra det offentlige, med Direktoratet
for naturforvaltning som største oppdrags-
giver med nær 40% av NINAs finansiering,
basisbevilgningen fraregnet.

Utredningsinstituttet for forskning og høy-
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ere utdanning innledet i 1993 arbeidet med
å evaluere NINA, etter oppdrag fra Nasjo-
nalkomité for miljøvernforskning.

Styret vedtok å videreføre menneske-natur-
studier ved NINA, men med en bredere
sammfunnsvitenskapelig profil, og som et
klart mål å få til en sterkere knytning til det
økologiske miljøet. I den sammenheng ble
det vedtatt å overføre NINAs friluftslivs-
gruppe fra Lillehammer til Trondheim
etter prøveperiodens utløp 1. juli 1994.

Nasjonalt og inter-
nasjonalt samarbeid
NINAs samarbeid med universitets- og høg-
skolesektoren er utvidet og styrket i 1993,
både innen programvirksomheten og ved
undervisning/veiledning av studenter.

Ved årsskiftet 1993/94 hadde ca. 80 hoved-
fags- og doktorgradsstudenter forskere ved
NINA som veiledere. Samtidig arbeidet ca.

NINAs STYRE

NINAs styre har i 1993 bestått av:

Professor Odd Halvorsen,
Universitetet i Oslo, (leder)

Professor Barbro Gullvåg,
Universitetet i Trondheim, (nestleder)

Avdelingsdirektør Bjørn Wold,
NVE

Konstituert direktør Ola Skauge,
Direktoratet for naturforvaltning
(til 22.06.93)

Direktør Peter Johan Schei,
Direktoratet for naturforvaltning
(fra 22.06.93)

Miljødirektør Gerd Hahnø,
Statoil

Forsker Thrine Moen Heggberget,
NINA

Bestyrer Jon G. Backer,
NINA



10 forskere ved NINA med sine egne dok-
torgradsarbeider ved universitetene. Det ble
i 1993 inngått en ny fem års samarbeids-
avtale med Universitetet i Oslo.

Styret ser et fortsatt nært samarbeid med
universitets- og høgskolesektoren som sær-
deles viktig og en forutsetning for at NINA
skal være en forskningsinstitusjon i fremste
rekke.

Samarbeidet mellom de norske miljøfors-
kningsinstituttene ("4NI-gruppen") ble vi-
dereført, blant annet gjennom felles konse-
kvensanalyser. Gruppen representerer et
stort flerfaglig og tvenfaglig potensiall både
for prosjektarbeid og innen undervisning og
opplæring, både nasjonalt og ikke minst in-
ternasjonalt. Styret vil understreke betyd-
ningen av at denne muligheten videre-
utvikles og utvides.

NINA deltok aktivt i 1993 i planlegging av
det nye sentret for miljø og samarbeid i
Barentsregionen som skal lokaliseres i
Tromsø. Dette Polarmiljøsenteret vil i første
omgang romme Norsk Polarinstitutt, Akva-
plan NIVA, og enheter fra NINA og NILU.

Fagavdelinger

Forskningssjef
Rolf Langvatn

Fra styrets årsberetning

Styret ser en styrking av NINAs alctiviteter i
nordområdene som naturlig og viktig, både
i lys av den planlagte nasjonale miljøsatsing
i regionen, og for en videreføring og utvi-
delse av NINAs eksisterende samarbeid i
nord, blant annet med forskningsinstitusjo-
ner på russisk side. Styret vil samtidig un-
derstreke betydningen av at det gode samar-
beidet med Universitetet i Tromsø blir vide-
reført og utvidet.

Som et ledd i NINAs strategiske satsing på
det internasjonale oppdragsmarked og bi-
standssektoren, har det blant annet vært en
rekke kontakter med NORAD og bistands-
avdelingene i Utenriksdepartementet. Det er
blant annet utarbeidet prosjektforslag om
viltprosjekter i Botswana/Zimbabwe og i
Tanzania, og et større fiskeriprosjekt i Oka-
vango-deltaet i Botswana. Det er også stor
ekstern interesse for NINA-engasjement
knyttet til konsekvensanalyser, blant annet
på vassdragssektoren i utvildingsland og i
øst-Europa.

Det har i 1993 også vært møter på direktør-
nivå med IUGB (International Union of

NINAs ORGANISASJON PR. 31.12.1993

Styret

Ass.direktør L Direktør
Eivin Røskaft J Karl Baadsvik

Forskningssjef
Eli Fremstad

Tanene angu antall ansatte og engasjerte for mmst ett år

Forskningssjef
Tor G. Heggberget

Forskningssjef
Odd Terje Sandlund

Administrasjon
37

Administrasjonssjef
Joralf Halgunset

Øksjef Trond Games

Forskningssjef
Erik Framstad
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Program

Gnmpeleder
Tore Bjerke

Game Biologists) om NINAs program om
biodiversitet, og UNESCOs rolle innen bio-
diversitetsforskningen.

Samarbeidet innen gruppen av europeiske
forskningsinstitutter i anvendt økologi
(CONNECT) ble videreført i 1993. Det år-
lige direktørmøtet ble avholdt i Helsingfors
23.-24. september 1993. Det ble her vedtatt
å utvide samarbeidet fra åtte til ti medlem-
mer, idet Frankrike og Polen ble medlem-
mer av gruppen. Et CONNECT-prosjekt i
landskapsøkologi kom inn på EU's 3. ram-
meprogram i 1993, det femte prosjektet i
EU hvor NINA nå deltar.

Forut for Helsingforsmøtet arrangerte NINA
en workshop i Trondheim om forsknings-
samarbeid om biologisk mangfold der for-
skere fra syv CONNECT-institutter deltok.

To forskere fra NINA ble i 1993 oppnevnt
til å delta innen UNEP-prosjektet "Global
Biodiversity Assessment" (GBA) for å
skaffe en total oversikt over kurmskapssta-
tus om verdens biologiske mangfold.

NINA  I HOVEDTALL

I NINA ble det utført 175 årsverk i
1993, hvorav 85 forskerårsverk.

Instituttet arbeidet ialt med 278 fagpro-
sjekter i løpet av året, hvorav ca. 70 ble
avsluttet. Fire NINA-ansatte tok doktor-
grad i 1993.

Det ble produsert 532 publikasjoner,
hvorav 107 vitenskapelige publikasjo-
ner, 156 oppdragsrapporter, 86 populær-
vitenskapelige arbeider, 121 konferanse-
bidrag, 32 Fakta-ark og 30 diverse
publikasjoner.

Den totale omsetningen i 1993 var på
108,9 mill kroner. kroner kroner, og re-
sultatet 1,9 mill kroner, kroner kroner.



På det bilaterale området ble det inngått en
intensjonsavtale med INEP, et institutt innen
Kola Science Center, og det ble startet et
felles forskningsprosjekt om anadrome lak-
sefisk i nordområdene mellom NINA og
havforskningsinstituttet i Murmansk. Det
ble innledet prosjektarbeid med russisk og
norsk deltagelse innen rammen av alle avta-
ler NINA har med russiske institusjoner.

NINA videreførte i 1993 sin rolle som fag-
lig rådgiver for norske myndigheter for for-
valtning av lakseressursene i det nord-øst-
lige Altanterhavet (ICES/NASCO).

NINA deltar for øvrig i småhvalgruppen
under vitenskapskomiteen i den internasjo-
nale hvalfangstkommisjonen.

Styret vil uttrykke sin anerkjennelse for det
arbeidet som er utført på den internasjonale
arena i 1993. Det er vesentlig at dette enga-
sjementet videreutvildes for å styrke NINAs
oppdragsmarked internasjonalt og for å
sikre at bredden i NINAs kompetanse også
nyttes, blant annet i norsk bistandsarbeid.

Personale og organisasjon
I NINA ble det i 1993 utført 175 årsverk ,
herav 85 forskerårsverk. Pr. 31.12.1993 var
det 175 ansatte i NINA, mot 165 på samme
tid i 1992. Av disse 175 var det 118 faste og
57 midlertidige stillinger.

De faste stillingene fordelte seg slik pr.
31.12.93 (til sammenlikning er tilsvarende
tall for 1992 tatt med):

Andelen kvinner i NINA har økt fra 29,7 %
i 1992 til 32,9 % i 1993. Andelen kvinner i
vitenskapelige stillinger har gått opp fra
12,6 % til 14,9 % i samme tidsrom.

Fra styrets årsberetning

Det ble vedtatt å flytte virksomheten på
Lillehammer til Trondheim. Som følge av
dette vedtaket valgte en betydelig del av de
ansatte der å slutte. En gruppe på fire fra-
trådte 1. desember, og én person sluttet ved
årsskiftet.

NINAs avdeling ved NLH i Ås flyttet i
desember inn i nye og tidsmessige lokaler.

Regjeringen gikk høsten 1993 inn for at
kulturminneforskningen skulle skilles ut fra
Riksantikvaren og knyttes organisatorisk til
NINA. Styret har sluttet seg til dette og til-
knytningsprosessen ble satt i gang mot slut-
ten av året.

I løpet av året ble det foretatt en revisjon av
reglene for kompetansevurdering av for-
skere i NINA. De nye reglene er noe mer
spesifisert enn de tidligere, og det er klarere
poengtert at også andre kriterier enn de
vitenskapelige skal tillegges vekt ved vur-
dering av kompetansen.

NINA har i løpet av 1993 kommet skikkelig
i gang med å utarbeide et helhetlig system
for kvalitetssikring. Akkreditering av labo-
ratorier satt i gang, og det samme er tilfelle
for overvåkingsprosedyrer. Som et ledd i in-
stituttets satsing på kvalitetssikring ble det
satt i gang opplæring i målrettet prosjektsty-
ring.

Informasjon
Av NINAs totalt 532 publikasjoner og kon-
feransebidrag i 1993 ble det utgitt 123 num-
mer av NINAs egne serier, omtrent samme
antall som i 1992. Det ble produsert 32
Fakta-ark i 1993, og disse ble distribuert til
ca. 500 institusjoner, forvaltningsorganer og
enkeltpersoner.

I forbindelse med Norway/UNEP-konferan-
sen i mai ble det produsert ny informasjons-
brosjyre om NINA på norsk og engelsk.
NINAs instituttprogrammer for perioden
1991-1995 ble beskrevet i eget hefte, og to
av disse oversatt til engelsk. Det ble til Nor-
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way/UNEP-konferansen også laget en fol-
der på engelsk om NINAs rolle innen bio-
diversitetsforskningen, og utredninger om
bærekraftig utnyttelse, og om dokumenta-
sjon av biodiversitet. NINA hadde også et
hovedansvar for redigering og publisering
av foredrag på konferansen og "Executive
Summary Chairman's Report".

Kontakten med mediene var betydelig også
i 1993. Gjennom vår presseovervåking ble
det registrert:

• 14 nyhets- og magasininnslag i NRK-TV
og TV2

• 42 innslag i riksdekkende radiokanaler
• 50 innslag i NRK-distriktsradio
• 1.124 avisutklipp om NINA eller NINAs

virksomhet

FINANSIERINGSKILDER

Miljøverndepartementet
- basisbevilgning

1Delfinansiering DN/MVA

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Forskningsråd

Fylkenes miljøvernavdehnger (MVA)

r—10ff. bedrifter/private foretak

Andre offenthge institusjoner

Diverse



Styret vil uttrykke sin tilfredshet med det
arbeidet som i 1993 er utført på informa-
sjonssiden. Virksomheten har bidratt til å
gjøre NINA kjent også blant publikum, og
samtidig medvirket til å gjøre resultatene av
NINAs virksomhet forstått og nyttet av
naturforvaltningen og andre brukere.

Økonomi- og EDB-seksjonen
Instituttets økonomisystem ble i 1993 utvi-
det med mulighetene for automatisert opp-
følging av kontraktsvilkår, særlig rapporte-
ring og fakturering.

Seksjonen har, sammen med systemleveran-
døren, lagt ned betydelig arbeid for å forbe-
rede praktiske og tekniske løsninger for å
kunne håndtere kulturminneforskningen
som en egen resultatenhet innenfor den
samlede stiftelsen, med samme fleksibilitet
og automatiseringsgrad som innenfor da-
gens aktivitetsområde.

Administrative databaser som har vært i
produksjon er i all hovedsak ferdige. Arbei-
det med en meta-database som gir oversikt
over de datasett som finnes i NINA, kom
godt i gjenge i 1993. Første gjennomgang
av hele organisasjonen skal sluttføres i
1994. Slike oversiktsdatabaser er et viktig
grunnlag i arbeidet med å få rask og rimelig
tilgang til eksisterende data.

Regnskap for 1993  —
hovedtall og vurderinger
NINAs egenkapital økte i 1993 med 1,885
mill. kroner og var ved utgangen av året på
38,8 mill. kroner

Balansen viser at instituttets eiendeler belø-
per seg til 67,7 mill. kroner, hvorav 16,1
mill kroner er anleggsmidler. Av dette ut-
gjør forskningsstasjonen på Ims 9,5 mill.
kroner. Samlet er balansen tilnærmet uen-
dret fra 1992.

Omsetningen i 1993 var på 108,932 mill.
kroner og resultatregnskapet viser et over-
skudd på 1,885 mill, kroner, eller 1,7% av

Fra styrets årsberetning

totalomsetningen. Omsetningen økte med
9,1 mill, kroner, vel 9% i forhold til 1992. I
disse tallene er det tatt hensyn til en overfø-
ring av midler til bruk i 1994 på 15,9 mill.
kroner, som er en reduksjon på 2,8 mill.
kroner fra siste årsskifte.

Årsoverskuddet fordeles med 1,000 mill.
kroner til bundet fond, og 0,885 til frie fond.

Det oppnådde resultatet er i overenstem-
melse med vedtatt budsjett for 1993, og er
således tilfredsstillende. Driftsresultatet er
imidlertid negativt, og målet om driftsover-
skudd skal bare unntaksvis kunne fravikes,
etter styrets syn.

Sammen med arbeidet for å skaffe tilfreds-
stillende lokaler for de ansatte i Trondheim,
er den negative utvildingen av bevilgning-
ene, både direkte til NINA og til våre stør-
ste kunder, de viktigste forhold for vurde-
ringen av NINAs økonomiske utsikter.
Dette stiller etter styrets syn sterke resultat-
messige og likviditetsmessige krav til drif-
ten av NINA. Det er derfor nødvendig også
framover med streng styring og ansvarsbe-
vissthet ved tildeling og bruk av ressurser
både til administrative og faglige oppgaver.

Perspektivene framover
NINA kan igjen se tilbake på et faglig til-
fredsstillende år, og styret mener at institut-
tet stadig lykkes bra i å kombinere opp-
dragsvirksomhet med langsiktig forskning
på de fleste av våre felter. I hvor stor grad
denne oppfatning deles av vår omverden vil
vi forhåpentlig få en god indikasjon på når
resultatene av den pågående evalueringen
av NINA legges fram våren 1994.

De økonomiske rammebetingelsene for
NINA og forsknings-Norge for øvrig har
endret seg betydelig i negativ retning siden
styret la fram forrige årsberetning. Dette
gjelder særlig den langsiktige, offentlige
finansieringen av miljøforskning i Norge.
NINAs basisbevilgning for 1994 er for ek-
sempel under 30%.
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I samband med endrede vilkår og nye utfor-
dringer har NINA nå utarbeidet en markeds-
analyse gjennom en prosess i ledergruppen
og styret. Denne analysen supplerer institut-
tets langtidsplan fra 1992 og vil stå sentralt
ved prioritering av virksomheten i de nær-
meste årene.

Styret mener at NINA også i årene framo-
ver har gode muligheter dersom vi lykkes i
å følge opp markedsanalysen i praktisk ar-
beid. Viktige elementer i så måte er om-
strukturering av staben, økt fleksibilitet og
nettverkbygging med tanke på tilpasning til
nye markeder som i stor grad er internasjo-
nale. Dette skal kombineres med kostnads-
reduksjoner og en kontinuerlig tilpasning av
den samlede virksomheten som sikrer at
langsiktig forskning får den nødvendige
plass. I den siste sammenhengen er intenst
arbeid for å øke basisbevilgningen helt sen-
tralt.

Sluttord
Hver høst har NINA sin gebursdagsmarking
hvor alle ansatte fra fjern og nær innbys.
1993 var spesiell i så måte, fordi vi da mar-
kerte vårt fem års-jubileum på behørig
måte, blant annet med et stort antall inn-
budte gjester.

Slike samlinger ser styret som svært verdi-
fulle. De bidrar til en bedre bedriftskultur,
både når det gjelder samhold og glede.
Humør er et uvurderlig element når alle
ledd i organisasjonen nå skal ta ansvar for
både "å bremse og gi gass" for å skape et
N1NA som fortsatt skal drive samfunns-
gagnlig virksomhet og være en trygg og god
arbeidsplass.

Trondheim, 4. mai 1994

Odd Halvorsen

Barbro Gullvåg

Peter Johan Schei

Thrine M. Heggberget

Sissel Rønbeck

Bjørn Wold

Gerd Halmø

Jon G. Backer

Elin Dalen
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Miljøgifter i det arktiske marine system

NINA er de siste årene i økende grad blitt
engasjert i forsknings- og overvåkings-
oppgaver i våre nordområder Dette om-
fatter også samarbeid innenfor den
norsk-russiske miljøavtalen.

På et møte i den blandede norsk-sovjetiske
kommisjon for samarbeid på miljøvern-
området, som ble holdt i Oslo i 1991, ble
det besluttet å sette i gang et prosjekt for å
kartlegge miljøgifter i det marine miljøet i
nordområdene. Dr. Tatiana Savinova, Mur-
mansk Marine Biologiske Institutt, og un-
dertegnede fikk ansvaret for å gjennomføre
av prosjektet.

Formålet med vårt samarbeid har vært:
1) å utarbeide en rapport over miljøforu-
rensningen på ulike nivå i det marine øko-
systemet i nordområdene, og 2) å gjennom-
føre undersøkelser for å kartlegge miljø-
gifter (radionuklider, tungmetaller og orga-
niske miljøgifter) hos ulike sjøfuglarter i
nordområdene.

Forurensningsstatus
Første del av arbeidet foreligger nå som en
NINA-publikasjon. Rapporten summerer all
tilgjengelig litteratur (til og med 1993)
knyttet til forurensningsnivå av tungmetal-
ler og organiske miljøgifter i det marine
arktiske økosystemet. I rapporten fremgår
det at ulike typer av miljøgifter er til stede
både i biologiske og ikke-biologiske kom-
ponenter i det marine arktiske økosystemet.
Polyklorerte bifenyler (PCB) er den domi-
nerende miljøgiften på alle nivå i nærings-
kjedene i det marine økosystemet i arktis.
Transport av miljøgifter til arktis skjer
hovedsakelig gjennom luft og vann. Topp-
predatorer, som for eksempel bjørn og
polarmåker, ser ut til å være mer berørt enn
organismer på lavere næringsnivå.

Mens konsentrasjonen av PCB har stabili-
sert seg de siste 10-15 årene, har nivået av
noen viktige klorerte pesticider gått ned i
samme periode. Sammenligner en konsen-
trasjon av miljøgifter i organismer opp til

—

Miljøgifter i sjøfugl
Konsentrasjonen av miljøgifter hos ulike
sjøfuglarter som hekker i tilgrensende om-
råder av Barentshavet har vært undersøkt
gjennom tre feltsesonger (1991-1993).
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sjøfugl og sel, er arter fra Barentshavet min-
dre forurenset av PCB og DDT enn tilsva-
rende arter fra for eksempel områdene ved
Canada/New Foundland, østersjøen og
Nordsjøen.

Mengden av tungmetaller hos sjøfuglene
innsamlet i Barentshavet er stort sett på
samme nivå som det som er rapportert i lit-
teraturen fra arter innsamlet i den kanadiske
delen av arktis og på Grønnland. Prøver fra
noen av områdene gjenspeiler lokal foru-
rensning. For eksempel er det funnet høye
konsentrasjoner av bly og kvikksølv hos
flere sjøfuglarter innsamlet i Ny-Ålesund-
området. Trolig skyldes dette etterlatenska-
per fra tidligere gruvevirksomhet. Høye
konsentrasjoner av enkelte tungmetaller kan
forklares med det fuglene spiser. Høye
nivåer av kopper hos ærfugl kan for eksem-
pel skyldes at de spiser skjell og krepsdyr
som bruker kobber som blodpigment.

Organiske miljøgifter, hvor PCB er den
mest dominerende, er påvist hos alle sjø-
fuglarter i Barentshavet. De laveste konsen-
trasjoner er funnet hos en bunnspisende art

En frykter at døde-
lighet blant polar-
måker innsarnlet på
Bjørnøya i hekke-
tiden er et resultat
av PCB-forgiftning.

Foto:
TYCHO ANKER-
NILSSEN

(ærfugl) og hos en planktonspisende art
(alkekonge). De høyeste konsentrasjoner av
PCB er funnet i topp-predatorer som polar-
måker, svartbak og gråmåker innsamlet i
den vestlige delen av Barentshavet.

Ukjente effekter?
Konsentrasjonen av PCB hos de fleste sjø-
fuglarter innsannlet i Barentshavet er ikke
faretruende høy sammenlignet med konsen-
trasjonen hos arter innsamlet lengre sør.
PCB-nivåene er ikke akutte for artene som
har normal kondisjon. Derimot kan en sni-
kende kronisk effekt være årsak til at en fin-
ner noen døde topp-predatorer (isbjørn og
polarmåker) i Svalbard-området. Hos polar-
måker innsamlet på Bjørnøya kan en stor
variasjon i kroppsvekt, med blant annet for-
bruk av fettreservene i hekkeperioden, være
årsaken til at disse dør som et resultat av
PCB-forgiftning. Forgiftningen skjer trolig
ved at PCB, som er lagret i kroppsfett,
transporteres til hjernen hvor den forårsaker
en gifteffekt.

Spørsmålet en nå stiller seg er om organiske
miljøgifter påvirker biokjemiske, fysiolo-
giske og immunologiske prosesser hos fugl,
og om disse eventuelt påvirker vekst og
overlevelse av unger. Disse spørsmålene og
flere andre vil være utgangspunkt for forsk-
ningen i Tromsø i årene som kommer.

GEIR WING GABRIELSEN
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Konvensjonen om biologisk mangfold ble
lagt frem for undertegning på UNCED-
konferansen i Rio de Janeiro i juni 1992
og trådte i kraft i slutten av desember
1993. Den raske prosessen omkring
denne konvensjonen viser at dette er et
tema verdens land ønsker å arbeide med.
Norge spilte en pådriverrolle i arbeidet
frem mot konvensjonen, og har dermed
forpliktet seg ekstra foran oppfølgings-
arbeidet.

Hva er biologisk mangfold?
I Konvensjonen er biologisk mangfold defi-
nert som: "Variabiliteten hos levende orga-
nismer av alt opphav, herunder blant annet
terrestriske, marine eller andre akvatiske
økosystemer og de økologiske komplekser
som de er en del av; dette omfatter mang-
fold innenfor artene, på artsnivå og på øko-
systemnivå".

Allerede Linne arbeidet med artsmangfol-
det, Darwin diskuterte variasjon og artsdan-
nelse, og de første økologene forsøkte å se
på helheten av bestander og arter, og på
samspillet mellom dem. Etter flere tiår med
skiftende moter innen biologisk forskning,
kan vi håpe at begrepet biologisk mangfold
fører til et mer helhetlig syn på biologien.
De første avsnittene i Konvensjonen om
biologisk mangfold sier blant annet at lan-
dene som undertegner "er oppmerksom på
det biologiske mangfoldets egenverdi samt
de økologiske, genetiske, samfunnsmessige,
økonomiske, vitenskapelige, utdannelses-
messige, kulturelle, fritidsmessige og este-
tiske verdier...". Deretter pekes det på
mangfoldets betydning for "den biologiske
utvilding og for bevaringen av biosfærens
livsopprettholdende systemer". Denne
brede angrepsvinkelen innebærer at en for-
ståelse av det biologiske mangfoldet, trus-
lene mot det, og hvordan vi skal bevare det,
krever ktumskap på alle biologiens områder.
I tillegg må vi forstå menneskesamfunnets
forhold til det naturlige miljøet og hvilke
sosiale og økonomiske prosesser som gir
negative virkninger på naturmiljøet.

Biologisk mangfold

Et sentralt uttrykk i Konvensjonen er "beva-
ring og bærekraftig bruk". Biologer vil
gjerne tolke begrepet "bærekraftig bruk"
som hvordan vi i økologisk forstand kan be-
skatte bestander av planter eller dyr slik at
deres produksjonsevne vedlikeholdes i ret-
ning av maksimal eller optimal avkastning.
Men i denne sammenhengen er ikke en
utnyttelsesform bærekraftig hvis den ikke
også er økonomisk, sosialt og kulturelt
bærekraftig. Denne tverrfaglige betrakt-
ningsmåten er nødvendig i alle de geogra-
fiske regioner der NINA vil komme til å ha
sitt virke i årene fremover.

Myndighetenes behov for forskningbasert
kunnskap når det gjelder bærekraftig for-
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Store deler av norsk arts-
mangfold er knyttet til rike
lokaliteter med lang kon-
tinuitet, slik som denne
lokaliteten med gammel
eik på Målsnes i Sogn.
Det meste av eikeskogen i
Norge ble avvirket alle-
rede i seilskutetiden, og
har siden i liten grad fått
utvikle seg mot klimaks.
En eik som den på bildet
kan være bortimot tusen
år gammel.

Foto:
ODDVAR HANSSEN

valtning av biologisk mangfold er altså ty-
pisk tverrfaglig. Mange vet av egen erfaring
at tverrfaglig forskning ikke er lett. Det kan
være problematisk nok når botanikere og
zoologer skal samarbeide, men det blir sær-
lig vanskelig når det gjelder naturvitere og
samfunnsvitere, som har helt ulike begreps-
apparater. Dette er imidlertid en utfordring
vi må ta. NINA har noe samfunnsvitenska-
pelig kompetanse, men bør i stor grad satse
på samarbeid med andre institusjoner innen
universitets- og instituttsektoren.

Hull i våre grunnleggende
kunnskaper
For å kunne forvalte og utnytte det biolo-



giske mangfoldet er det nødvendig å vite
hva det består av. Omtrent 1,7 millioner av
artene i verden er beskrevet, mens oversla-
gene over det totale antallet arter varierer
mellom 10 og 80 millioner. I Norges natur
kjenner vi de fleste av de anslagsvis over
40.000 artene, selv om enkelte grupper er
dårlig kjent. Kartlegging av utbredelse og
forekomst er derfor fremdeles viktig arbeid
også i vårt land. I denne sammenheng er det
også behov for oppdatert kunnskap om
mange av de sjeldne eller truede artene i
norsk natur. For eksempel er en uforholds-
messig stor andel av det norske artsmang-
foldet avhengig av små restbiotoper på pro-
duktiv mark i Sørøst-Norge. NINA er enga-
sjert i kartlegging av disse lokalitetene.

Norges sammensatte topografi, og de store
gradientene fra sør til nord og i høyde over
havet, er årsakene til at vi har en uventet
stor diversitet i økosystemer. Det omfat-
tende arbeidet som er gjort av norske bota-
nikere innen klassifisering av vegetasjons-
typer, har skaffet oss et meget godt grunnlag
for det videre arbeid med norsk biodiversi-
tet. En stor utfordring ville være å gjennom-
føre en totalinventering av det biologiske
mangfoldet på en eller noen få utvalgte
lokaliteter. En slik altomfattende invente-
ring ville også kunne lære oss noe nytt om
artsmangfoldets rolle for struktur og funk-
sjon i økosystemet, og vil være et nødven-
dig grunnlag for å utvikle pålitelige overvå-
kingsopplegg.

Norge ligger i utkanten av utbredelsesområ-
det til mange arter. Dette er en av årsakene
til at vi for mange arters vedkommende har
populasjoner som skiller seg genetisk og
økologisk fra bestandene i hovedutbredel-
sesområdet. På grunn av den oppbrutte to-
pografien har vi også mange enkeltbestan-
der som er helt eller delvis reproduktivt at-
skilt fra hverandre. Dette fører til at vi for
mange arter har stor diversitet innen de en-
kelte artene. Gjennom flere år har vi arbei-
det med kartlegging av denne variasjonen
hos laks og andre ferskvannsfisk. Studiet av
forholdet mellom lokale bestander med hen-
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syn til genstrøm, og utdøing og reetablering
av lokalbestander, kalles metapopulasjons-
biologi. Dette er et felt som kan få stor an-
vendt betydning i forbindelse med inngrep
som fører til fragmentering av habitater, og i
forbindelse med design og forvaltning av
vernede områder. NINA er i gang med flere
prosjekter på dette feltet, både med fugler
og somrnerfugler som studieorganismer.

Et annet forskningstema som vil kreve mye
innsats er det biologiske mangfoldets rolle i
økosystemenes struktur og funksjon. Spørs-
målet kan stilles slik: Hvor stort mangfold
skal til for at økosystemet skal beholde sin
dynamikk og motstandskraft overfor inn-
grep og forstyrrelser? Vi vet jo at produk-
sjonen i økosystemer, i alle fall på kort sikt,
kan økes ved at systemene forenldes (jfr. in-
dustrielt jordbruk). På den annen side er det
plass til at nye arter kan etablere seg også i
systemer der artsmangfoldet er svært stort
fra før. Noen ganger kommer den nye arten
i tillegg til de som finnes fra før, andre
ganger fører den nye arten til at andre arter
taper i konkurransen og forsvinner. Effekten
av introduksjon av fremmede arter, av frem-
mede genotyper og av genmodifiserte orga-
nismer vil bli et viktig forskningstema i
årene som kommer. Et viktig begrep i denne
forbindelsen er "nøkkelarter", arter som har
en slik rolle i økosystemet at hele systemet
endrer karakter hvis de fjernes.

Anvendte problemstillinger
I følge Jared Diamond er det en "ond kvar-
tett" som truer det biologiske mangfoldet:
habitat-fragmentering, introduksjoner, over-
beskatning og sekundæreffekter av at nøk-
kelarter som utryddes drar flere andre arter
med seg i fallet. I tillegg er regional for-
urensning som sur nedbør viktig i vårt land.
Naturlig nok vil forvaltningens behov for
kunnskap og rådgivning være mye knyttet
til bevaring av truet og sårbar natur, til ana-
lyse av hvordan truslene virker på mangfol-
det, og til tiltak for å redusere ulike trusler.
Effektene av ulike forvaltningstiltak må hel-
ler ikke glemmes. Bedre kunnskap vil være
nødvendig for å utvikle adekvate overvå-
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kingsprogrammer, og for å utvilde metoder
for konsekvensanalyser.

Konvensjonen for biologisk mangfold leg-
ger stor vekt på at man skal tilstrebe bære-
kraftig bruk av de biologiske ressursene
som utnyttes og de effekter beskatningen
har. Selektiv beskatning kan for eksempel
ha effekter på den genetiske diversiteten i
bestanden, og økt dødelighet hos enkelte
arter kan ha ukjente ringvirkninger på andre
arter i økosystemene.

Introduksjoner av fremmede arter har
skjedd over hele jorden i uminnelige tider.
En fremmed art har imidlertid nesten uten
unntak negative effekter på det opprinnelige
mangfoldet.

Overvåking av biodiversitet etterspørres av
både norsk og internasjonal forvaltning, og
forskningsmiljøene må gi dette begrepet et
meningsfylt innhold. Den viktigste utfor-
dringen er å etablere en sikker korrelasjon
mellom relativt enlde indekser eller andre
lett målbare parametre og det reelle mang-
foldet.

I dag har vi metoder som brukes i overvå-
king av tre ulike nivåer av mangfold. I stor
skala kan arealfordeling av landskaps- og
vegetasjonstyper overvåkes fra satellitt.
Habitater eller biotoper kan overvåkes ved
hjelp av et klassifikasjonssystem (land-
skogstakseringen eller lignende). Enkelt-
arter eller grupper av arter kan overvåkes
ved bestandsovervåking. Utfordringen for
forskningen er å etablere sammenhengen
mellom data samlet inn på disse tre nivåene,
og utvikle bedre metoder som kan anvendes
i overvåking av biologisk mangfold.

ODD TERJE SANDLUND





Bestemmelsene i den nye Plan- og byg-
ningsloven stiller nye krav til alle som
skal foreta større naturinngrep. Dette er
en uordring for utbygger, forvaltningen
og ikke minst de som skal foreta konse-
kvensutredninger og gjennomføre de nød-
vendige undersøkelser i den forbindelse.

Tidligere undersøkelser
NINA og dets forløpere i Direktoratet for
naturforvaltning og økoforsk har i en år-
rekke drevet ulike former for undersøkelser
i forbindelse med naturinngrep. Mest kjent
er registreringer og vurderinger utført i for-
bindelse med vassdragsreguleringer, oljele-
ting og utvinning, samt Samlet plan for
vassdrag. På 1970- og 1980-tallet stod vi
foran en rekke utbyggingsplaner for mange
av våre større elver, planer som også med-
førte omfattende undersøkelser for å av-
dekke konsekvenser av reguleringene, og
for at vi skulle kunne gi råd om ulike for-
mer for avbøtende tiltak. I denne perioden
ble også Reguleringsundersøkelsene ved
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk etab-
lert, en viktig del av NINAs fortid når det
gjelder dagens konsekvensutredninger
(KU). Konsekvensutredninger etter dagens
lovverk er imidlertid av relativt ny karakter.

Lovverket
Dagens KU-bestemmelser er forankret i
ulike lovverk, i hovedsak Petroleumsloven
som kommer til anvendelse ved oljevirk-
somhet til havs, Vassdragsloven og Vass-
dragsreguleringsloven for inngrep i vass-
drag, og Plan- og bygningsloven for de
fleste andre naturinngrep på landjorda.
NINA har i løpet av de senere årene gjen-
nomført en rekke konsekvensutredninger
etter disse lovverkene. Omfattende undersø-
kelser er gjennomført særlig når det gjelder
oljens virkninger på sårbare sjøfugl- og sjø-
pattedyrbestander, men konsekvensutred-
ningene har også omhandlet andre deler av
vårt kompetanseområde.

Bestemmelsene i Plan- og Bygningsloven
om konsekvensutredninger trådte i kraft

Konsekvensutredninger

NINA

Utreder

Oppdrags-
giver

1. august 1990, og slår fast at før gjennom-
føring av store tiltak skal utbygger legge
fram en melding om planene, og eventuelt
gjennomføre konsekvensutredning for å be-
lyse virkningene for miljø, naturressurser og
samfunn. Forskriftene i loven setter klare
krav for hvilke tiltak som skal konsekvens-
utredes, men det finnes også eksempler på
tiltak hvor det er gjennomført utredninger
som ikke oppfyller disse kravene.

Omfang
Både innhold og omfang av en slik utred-
ning vil naturlig nok variere med tiltakets
karakter. Det er klart at bygging av hoved-
flyplass på Gardermoen krever langt større
og mer omfattende utredninger enn et stein-
brudd på Sørlandet. Konsekvensutredninger
skal ikke nødvendigvis omfatte en total
gjennomgang av alle mulige konsekvenser,
men være målrettet og behandle vesentlige
forhold.

Som utreder møter vi stadig vekk problemer
med hvor omfattende undersøkelser som
skal legges til grunn for konsekvensutred-
ningene. Enkelte utredninger baseres bare
på eksisterende kunnskap satt inn i den rette
sammenheng, andre krever omfattende til-
leggsundersøkelser for å kunne gi gode nok
svar. Et nøkkelord er  kommunikasjon,  både
mellom tiltakshaver, forvaltningssystem og
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Miljnforvaltning

Miljøfaglige konse-
kvensanalyser kre-
ver tverrfaglighet og
god kommunikasjon
mellom utbygger, ut-
reder(e) og forvalt-
ningen.

utreder, for at konsekvensutredningen skal
kunne fange opp problemstillinger som skal
gi grunnlag for de riktige beslutningene. En
konsekvensutredning skal altså følge "godt
nok"-prinsippet hvor analyser og vurde-
ringer skal være målrettet og ha beslut-
ningsrelevans. Det er helt essensielt at målet
som er forankret i lovverket, defineres klart
på forhånd, og at denne defineringen og av-
klaringen gjøres mellom involverte parter.

Behov for samarbeid
Manglende kommunikasjon og forståelse
mellom de ulike aktørene fører fort til at
KU-arbeidet blir lite rasjonelt, og at spille-
regler og mål blir uklart definert. I forsk-
nings- og utredningsarbeid er det sentralt at
aksepterte kriterier og metodikk legges til
grunn for virksomheten, slik at våre kvali-
tetskrav kan følges. Det er viktig at tiltaks-
havers økonomiske kvalitetskrav harmoni-
seres med de faglige kvalitetskrav utreder
må sette.

Både miljø, naturressurser og samfunn skal
vurderes i KU-sammenheng. De store utfor-
dringene i arbeidet ligger i de tverrfaglige
tilnærmelsene. Det krever god kommunika-
sjon og koordinering mellom miljøene for å
oppnå en tverrfaglig konsekvensutredning i
stedet for den mer tradisjonelle flerfaglige







"Forskere skriver for den lukkede krets av
fagkolleger, på engelsk, i "ukjente" inter-
nasjonale tidsskrifter, eller de produserer
tykke rapporter som "ingen" har tid til å
lese". Slik kritikk fra forvaltningen og
publikum er kjent i de fleste vitenskape-
lige miljøer NINA har søkt å gjøre noe
med dette, blant annet gjennom utgivelse
av våre Fakta-ark.

I NINAs Langtidsplan for 1993-1996 er
kravet til forskningsformidling fonnulert
slik:

"NINA skal gjennom forskning og formid-
av resultater yte vesentlige bidrag til

økologisk og samfunnsmessig forsvarlige
beslutninger."

Skal NINA på denne måten fylle sin sam-
funnsoppgave, forutsetter det:

• at vår forskning er relevant for de beslut-
ninger som må tas for vern av naturmiljø
og en bærekraftig utnyttelse av fornybare
ressurser,

• at beslutningstakere forstår og har tillit til
resultatene av vår forsknings- og utred-
ningsvirksomhet, og

• at vi makter å formidle våre resultater til
brukere og publikum i en egnet form.

Ikke enten-eller, men både-og
Forskere i NINA formidler resultatene av
sin faglige virksomhet på ulike måter. Inter-
nasjonal publisering er nødvendig for å
kunne samarbeide og utveksle forsknings-
resultater med kolleger og andre fagmiljøer.
Det samme gjelder for akt.iv deltagelse i
nasjonale og internasjonale konferanser,
seminarer og workshops. Det legges derfor
stor vekt på disse former for forskningsfor-
midling også i NINA.

Men politiske myndigheter, forvaltningen
på ulike nivåer og publikum leser i liten
grad internasjonale fagtidsskrifter eller del-
tar på konferanser for fagfolk. Vi må derfor
også formidle våre kunnskaper og forsk-

Forskningsformidling

fakta
...,!    , -lugh rlt,

•

fakta
,at “11>z, / .1,

•

fakta

NINAs Fakta-ark sendes til ca. 500 repre-
sentanter for forvaltning, presse, skoler,
organisasjoner og enkeltpersoner.
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ningsresultater på en mer anvendbar og po-
pulær form overfor ikke-fagfolk.

Forskere i NINA oppfordres derfor til å
skrive artikler i populærfaglige tidsskrifter
og å ha et aktivt forhold til presse, radio og
TV. NINA har egen pressemedarbeider i
halv stilling for å bidra i denne gjensidige
kontaktformidlingen.

NINAs Fakta-ark
En nyskapning i NINA er de såkalte Fakta-
ark. Det som skiller disse fra tradisjonelle
nyhetsbrev, er at de alltid bygger på stoff
som er publisert andre steder, - artikler i
internasjonale tidsskrifter eller rapporter, ut-
redninger eller oppdragsmeldinger utgitt av
NINA. Hensikten er å gjøre stoffet i disse
publikasjonene tilgjengelig for et større
publikum. Utformingen av Fakta-arkene
skjer i et samarbeid med et eksternt infor-
masjonsbyrå, Tekno-Press AS i Trondheim.
Hvis vi beslutter å lage et Fakta-ark på
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grunnlag av en publikasjon, sendes publika-
sjonene til informasjonsbyrået. Her lages et
utkast som gjennomgås, teksten justeres og
godkjennes av publikasjonens forfatter/for-
sker. Fakta-arket sendes deretter via NINAs
tegnekontor til trykking. På Fakta-arket står
det alltid "Stoffet er hentet fra" og hvordan
grunnlagspublikasjonen kan bestilles og hva
den koster. Normalt tar det to-tre uker fra
publikasjonen kommer ut til Fakta-arket er
trykt. Opplaget er i dag normalt på 1.200
eksemplarer. Fakta-arkene sendes til alle
NINA's ansatte og til ca. 500 eksterne abon-
nenter innen naturforvaltningen på ulike
nivåer, organisasjoner, foreninger, presse,
bibliotek, skoler og interesserte enkeltperso-
ner. Antall produserte Fakta-ark har vært
økende de siste år. Totalt har vi produsert
100 stk fra høsten 1989 til ut 1993. Et nor-
mal tall forventes å ligge på ca. 30 pr. år.

Fakta-arkene brukes mye av pressen, di-
rekte eller som grunnlag for reportasjer i
aviser, tidsskrifter, radio og TV. Forskerne
selv bruker dem som informasjon til kolle-
ger og kontaktpersoner.

Det arbeides nå med å legge alle tidligere
og nye Fakta-ark inn i en felles moderne
database. Når dette arbeidet er fullført i
løpet av 1994, vil alle skoler og andre inter-
esserte via telenettet kunne se, overføre og
skrive ut de Fakta-ark de er interessert
med en kvalitet meget nær arkene i trykt
form!

TOR B. GUNNERØD





Faglige høydepunkter

Av NINAs faglige aktiviteter og resultater i
1993 kan følgende spesielt nevnes:

• Forskningsprogrammet "Fritidsbruk av na-
tur" ble avsluttet og evaluert. De viktigste
resultatene ble oppsummert i temaheftet
"Vårt friluftsliv: Aktiviteter, miljøkrav og
forvaltningsbehov". Den norsk/danske
evalueringsgruppen konkluderte med at
NINAs satsing på friluftlivsforskning har
vært vellykket, og at programmet har
fremskaffet mye interessant og relevant
kunnskap.

• Friluftslivsprogrammet fremskaffet viktig
ny kunnskap om tema som flersidig skog-
bruk og friluftsliv, kystrekreasjon, sports-
flske, jakt, barn og natur, holdninger til
dyrelivet, miljøeffekter av reiseliv, natur-
turisme og konsekvensanalyser.

• Instituttprogrammet for store rovdyr i
Nord-Trøndelag ble igangsatt, og tre bjør-
ner ble merket. Disse mistet sine radiosen-
dere, men pr. april 1994 var tre nye bjør-
ner (herav for første gang to binner) og
seks gauper radiomerket innenfor dette
programmet. Også det skandinaviske
bjørneprosjektet hadde god progresjon
1993, både feltmessig og spesielt mht.
bearbeidelse og sammenskrivning av data.
Personellmessig var det en vesentlig styr-
king av dette forskningsfeltet at ny rov-
dyrforsker og egen veterinær med spesial-
kompetanse ble ansatt i Trondheim.

• Vesentlige faglige bidrag innen kystøko-
logi ble framlagt gjennom doktorgrads-
arbeider om kystoterens reproduksjon og
næringsstrategi og om steinkobbens øko-
logi og forskningens betydning for selfor-
valtningen.

• To av NINAs største prosjekter, konse-
kvensanalyser for olje/sjøfugl i Skagerrak
og Midt-Norge, og AKUP-prosjektene for
Nærings- og energidepartementet, ble av-
sluttet i 1993. For første gang ble det ny-
utviklede analysesystemet SIMPACT
brukt i forbindelse med konsekvens-

analyse. Her kobles fordelingen av natur-
ressurser med oljedriftsberegninger.

• Hekkeinvestering og voksendødelighet
hos norske sjøfugler ble studert ved inn-
samlede data, modellberegninger og
eksperimentelle studier. Resultatene viser
blant annet at variasjon i voksenover-
levelse betyr langt mer enn variasjon i
ungeproduksjon for de bestandssving-
ninger vi observerer hos sjøfugl.

• Et doktorgradsarbeid om elektriske instal-
lasjoner, herunder kraftlinjer og fugl, har
gitt et solid vitenskapelig grunnlag for
vurderinger av denne type naturinngrep.

• Studier av utviklingen i de norske lakse-
fiskeriene har vist at de reguleringene som
ble innført i 1989 har ført til en relativ øk-
ning av laksefangstene i ferskvann, men
totalt sett har norske laksefangster gått
jevnt tilbake fra midten av 1980-tallet.

• N1NAs undersøkelser i Alta i 1993 har
bekreftet tidligere antagelser om nedgang
i fangst av voksen laks og produksjon av
ungfisk på elvestrekningen nedenfor dam-
men.

• Status for utbredelsen av fiskesykdommen
furunkulose ble foretatt i 1993; det viste
seg at ved utgangen av 1992 hadde syk-
dommen spredt seg til 550 fiskeanlegg, og
at den hadde spredt seg gjennom rømning
og var blitt påvist i 74 vassdrag.

• Omfattende registreringer av lakselus
langs kysten ble foretatt i 1993. Intensite-
ten av luseangrep på laks, sjøørret og sjø-
røye har flatet ut eller blitt redusert i Vest-
og Midt-Norge, men øker fortsatt i Nord-
Norge. Det synes å være en sammenheng
mellom tetthet av oppdrettsanlegg og
infeksjoner av lakselus på villfisk.

• økologiske virkninger av ulike metoder
for bekjempelse og kontroll av skade-
insekter i skog ble utredet. Utredningen
konkluderte med at for å redusere skade-

potensialet av insekter i skogbruket og
samtidig bevare det biologiske mangfol-
det, må skogsdriften benytte de naturlige
prosesser og den dynamikk som skogen
fra naturens side utvikler seg etter.

• Som et ledd i N1NAs bistand overfor for-
valtningen for å bedre kunnskapen om
arter som står på Bem-konvensjonens
liste, ble det i 1993 utarbeidet en grundig
statusrapport for apollo-, hera- og mnemo-
syne-sommerfugl.

• Det ble i 1993 innledet samarbeid med
tamreinnæringen, forsvaret og STATOIL.
samt NORAD for å nytte NINAs pattedyr-
kompetanse i forbindelse med utviklings-
prosjekter i Afrika.

• Forsuringsskader på fisk fortsetter å øke. I
1993 ble forholdene i Østfold kartlagt.
Også på røyebestander i Jarfjord-området
i Sør-Varanger ble det påvist forsurings-
skader.

• NINAs undersøkelser av fjærmyggfauna-
en i Rauma før rotenonbehandling for å
bli kvitt Gyrodactylus har avslørt flere ar-
ter som tidligere ikke er funnet i Norge,
sarnt en ny art for vitenskapen.

• Under instituttprogrammet "Bevaring av
genressurser9prosjektet "Bestandsfrag-
mentering" ble det i 1993 etablert et stu-
diesystem der nesten 100 prosent av indi-
videne er merket i en rekke gråspurv-
bestander på Helgelandskysten. Dette vil
gjøre oss i stand til å dokumentere de
genetiske og demografiske effektene av
bestandsfragmentering.

• Fire års undersøkelser av kraftutbyggingen
i Aurlandsvassdraget har vist en tempera-
tursenkning på 1-2,5°C, og at spesielt års-
yngel av laks har problemer med å overle-
ve i kalde somre.

TOR B. GUNNERØD




