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Innledning ved Olje- og energidepartementet
Åpningsprosessen for norske havområder ved Jan Mayen

Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom-
føres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede 
det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om-
råde.

En åpningsprosess består av to hovedelementer. Den ene delen er en 
vurdering av ressurspotensialet i området. Den andre delen er en vur-
dering av de næringsmessige, miljømessige og andre samfunnsmes-
sige virkninger av petroleumsvirksomhet i området (konsekvensutred-
ning).

Konsekvensutredningen skal belyse spørsmål som fare for forurensn-
ing og økonomiske og samfunnsmessige virkninger petroleumsvirk-
somhet kan ha. En konsekvensutredning er en sentral del av en åpn-
ingsprosess og gjennomføres i regi av Olje- og energidepartementet.

Første del av konsekvensutredningsprosessen innebærer utarbeidelse 
av et utredningsprogram. Utredningsprogrammet angir temaene for 
konsekvensutredningen. For å belyse de ulike temaene utarbeides det 
ulike fagutredninger. Olje- og energidepartementet oppsummerer de 
ulike utredningene i en konsekvensutredningsrapport som sendes på 
offentlig høring.

Utredningene, høringsuttalelsene, vurderingen av ressurspotensialet 
og annen relevant informasjon som har framkommet i prosessen dan-
ner grunnlag for en melding til Stortinget. Stortinget tar stilling til åpn-
ing eller ikke åpning av hele eller deler av det aktuelle område, inklu-
sive eventuelle vilkår. 

Denne rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår 
i en serie underlagsrapporter til Konsekvensutredning om virkninger 
av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. Utrederen står inne for det 
faglige innholdet i rapporten.

Utredningen er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet. 
Arbeidet vil inngå i en konsekvensutredningsrapport som er planlagt 
sendt på offentlig høring 4. kvartal 2012. Det er lagt opp til at regjer-
ingens vurdering av spørsmålet om åpning av områder for petrole-
umsvirksomhet ved Jan Mayen legges frem for Stortinget våren 2013.
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Sak: Foreløpige resultater fra kartlegging av arealbruk utenfor hekkesesongen 

hos lomvi og polarlomvi på Jan Mayen, og oppdaterte 
bestandsestimater/utbredelseskart for hekkende sjøfugl 

 
  

Norsk Polarinstitutt (NP) fikk i 2011 støtte fra OED til å gjennomføre en studie for kartlegging av 
arealbruk utenfor hekkesesongen hos krykkje, lomvi og polarlomvi på Jan Mayen (JM). 
Feltarbeidet skulle utføres i 2011 og 2012. Dette notatet oppsummer foreløpige resultater fra 
arbeidet. Databearbeidning og analyse startet i september 2012, så dette notatet er kun å regne som 
en foreløpig tilbakemelding på hvordan arbeidet så langt har forløpt. 
 
Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet 
NP med kartlegging og overvåking av hekkebestandene av sjøfugl på JM i 2010. Fra 2011 har dette 
arbeidet vært en integrert del av programmet SEAPOP. I forbindelse med miljøundersøkelsene som 
følge av åpningsprosessen for JM, har OED bedt om oppdaterte bestandstall og kart over 
sjøfuglkoloniene på øya. Disse er vedlagt dette notatet.  
 
Øvrig rapportering i forhold til det sjøfuglfaglige arbeidet på JM vil skje gjennom SEAPOP. 
 
 
Foreløpige resultater fra kartlegging av arealbruk utenfor hekkesesongen hos lomvi 
og polarlomvi på Jan Mayen 2011-2012 
 
Bakgrunn: 
Et av de viktigste kunnskapshullene definert i blant annet Forvaltningsplanen for Norskehavet og 
programmet for konsekvensutredning for JM, er sjøfuglenes bruk av havområdene rundt øya, 
inkludert trekkruter og vinterområder. NP foreslo derfor i 2011 et prosjekt med bruk av lysloggere 
for å kartlegge trekkruter og vinterområder for lomvi og polarlomvi som hekker på øya. I forslaget 
var også krykkje inkludert, men på grunn av få hekkende par og vanskelig tilgjengelighet på JM, 
måtte denne arten utgå.  
 
 
 
 



 

 

På grunn av oppstart av regulær overvåking på JM i 2011 kunne feltarbeidet kostnadseffektivt 
kombineres, og arbeidet vil på en god måte supplere pågående studier på fastlandet og Svalbard.  
 
Fra andre studier med bruk av lysloggere vet vi at verdien av dataene vil øke betydelig dersom 
studiet kan gjøres over flere år, fordi dette vil gi kunnskap om variasjonen mellom år i sjøfuglenes 
bruk av områder. Fra andre norske havområder vet vi at denne variasjonen er stor. Kunnskap om 
dette er viktig for best mulig å kunne bruke dataene i utredningssammenheng. Det er derfor 
foreslått at studiet bør gå over tre år, fra 2011til og med 2014. 
 
Resultater: 
Lomvi: 
I 2011 ble 29 lomvi utstyrt med lyslogger (GLS). Av disse ble 13 fanget inn igjen i 2012 
(gjenfangstrate 45 %). I tillegg ble det observert flere som ikke lot seg fange. Det er grunn til å tro 
at vi vil klare å fange flere av de øvrige lomviene med GLS neste år, dersom de returnerer til 
kolonien.  
 
Seks av de fangede lomviene hadde data på loggeren som kunne lastes ned og brukes. Data fra en 
syvende logger måtte sendes inn til leverandør for nedlasting. De øvrige loggerne hadde for mye 
støy i datasettene til at de kunne brukes. Årsaken til dette vet vi ikke enda, men vi har opplevd det 
samme med GLS-data fra lomvi på Bjørnøya.  
 
 

 
Figur 1. Posisjoner for lomvi (1 individ) instrumentert med GLS på Jan Mayen i 2011.  
Det primære overvintringsområdet ligger sørvest av Island. Dataene er ikke filtrert eller korrigert for  
overflatetemperatur. 
 
 

 
 



 

 

Polarlomvi: 
Til sammen 40 polarlomvi ble påsatt logger i 2011, og 28 ble fanget inn igjen i 2012 
(gjenfangstrate 70 %). Av de 28 gjenfangstene var det 20 som hadde data som kunne benyttes. Når 
det gjelder de øvrige loggerne hadde to reduserte eller ubrukelige data på grunn av støy, mens fem 
ikke fikk kontakt med nedlastingsutstyret. Data fra disse fem kan trolig lastes ned med hjelp fra 
leverandør. Den siste fuglen hadde mistet loggeren i løpet av året. Vi så ytterligere en fugl som 
hadde mistet loggeren. 
 

 
Figur 2. Posisjoner for polarlomvi (1 individ) instrumentert med GLS på Jan Mayen i 2011.  
Det primære overvintringsområdet ligger i Labradorhavet. Dataene er ikke filtrert eller korrigert for  
overflatetemperatur. 
 
Diskusjon: 
Vi har så langt rukket å grov-bearbeide data fra 5 individer av hver art, men dataene er ikke 
korrigert for overflatetemperatur, da vi foreløpig ikke har hatt tilgang til satellittdata over 
sjøtemperatur. Denne korrigeringen forventes å kunne justere trekkrutemønsteret noe.  
 
De foreløpige resultatene antyder i grove trekk at både lomvi og polarlomvi etter hekkingen på Jan 
Mayen i 2011 trakk sørvestover til havområdet vest for Island før de delte seg i to grupper. 
Polarlomviene fortsatte rundt sydspissen av Grønland og tilbragte vinteren i Davies Strait, mens 
lomviene vendte sørøstover og oppholdt seg i området mellom Island og Storbritannia vinterstid. 
På seinvinteren startet polarlomviene trekket østover og kom etter hvert til det samme området som 
lomviene befant seg i. Derfra trakk begge artene nordover mot Jan Mayen på østsiden av Island. 
 
 
 



 

 

Dataene så langt antyder at lomvien trakk sørvestover, og ut av JM sine nærområder, umiddelbart 
etter at ungene hoppet i juli. Polarlomvien ser ut til å forlate nærområdene til JM noe senere (juli-
august). Returen til JM ser så langt ut til å skje i midten av mars for begge artene. 
 
 
 

 
Figur 3. Skjematisk kart over trekkruter og overvintringsområder for lomvi og polarlomvi utstyrt med GLS-
loggere på Jan Mayen i 2011.  
 
 



 

 

 
 
Oppdaterte bestandsestimater og utbredelseskart for sjøfugl på Jan Mayen 
 
De siste års undersøkelser på Jan Mayen har medført oppdatert kunnskap om hekkebestander og 
kolonidata for øya. Tabellen nedenfor angir siste totaloversikt. Dette er minimumsestimater basert 
på totaltellingene i 2010, samt enkelte datapunkter fra 2011. Data fra 2012-sesongen er foreløpig 
ikke innarbeidet. 
 

Art Antall Enhet Antall kolonier/ 
telleområder 

Havhest 172411 Okkupert reir 271 
Polarlomvi 110803 Individ 126 
Lomvi 329 Individ 5 
Alke 85 Individ 4 
Lunde 2544 Individ 25 
Teist 62 Individ 15 
Alkekonge 86058 Individ 27 
Polarmåke 181 Okkupert reir 52 
Svartbak 16 Okkupert reir 7 
Sildemåke 29 Okkupert reir 4 
Gråmåke 2 Okkupert reir 2 
Krykkje 6012 Okkupert reir 87 
Sabinemåke 3 Okkupert reir 1 
Rødnebbterne 669 Individ 5 
Storjo 18 Okkupert reir 6 
Tyvjo 5 Okkupert reir 3 
Ærfugl 40 Okkupert reir 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Oversikt over hekkelokaliteter 
Undersøkelsene på Jan Mayen som startet i 2010 har gitt oppdatert kunnskap om hekkelokaliteter 
for de ulike arter på Jan Mayen. Dette er kartfestet og presentert per art i figurene nedenfor.  
 
For arter som hekker både spredt og i kolonier (ærfugl, måker, joer) gir ikke kartene et korrekt 
bilde av utbredelsen. Dette skyldes at undersøkelsene så langt har fokusert på de kolonihekkende 
artene. Data fra 2012 er ikke innarbeidet. 
 

 
Alke                                          Alkekonge                                Gråmåke 

 
Havhest                                    Krykkje                                     Lomvi 
 

 
Lunde                                       Polarlomvi                                Polarmåke 
 
 



 

 

 
 

 
Rødnebbterne                          Sabinemåke                               Sildemåke 
 

 
Storjo                                       Svartbak                                    Teist 
 

 
Tyvjo                                        Ærfugl 
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