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Spørsmålet om Lofoten og Vesterålen skal åpnes opp for oljeleting er gjenstand for en stor offentlig 
debatt. Seismiske målinger viser at det her kan være betydelige oljereserver. Samtidig er disse 
områdene viktige gyte- og oppvekstområder for noen av verdens største fiskebestander, slik som - 
Nordøst arktisk torsk (skrei), hyse og norsk vårgytende sild. For å hjelpe myndighetene med disse 
vanskelige beslutningene, pågår det et viktig arbeid med å utvikle nye og bedre metoder for å 
modellere risiko som kan brukes til å beregne effekter av oljeutslipp fra operasjonelle uhell på det 
marine økosystem i Nord. For å kunne bygge gode og mer realistiske risikomodeller, trengs det 
eksperimentelle data for validering av modellene. Langtidseffekter på fiskeegg/larver for lavdose 
oljeeksponering, er et område hvor det er behov for bedre data.   
I EGGTOX prosjektet er det gjennomført oljeeksponeringsforsøk på egg fra 7 viktige marine 
fiskearter; torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, kveite og lysing. Eggene er eksponert for lave oljenivåer i 
3 dager i tidlig embryostadium og deretter overført til rent vann og fulgt opp forbi klekking og tidlig 
larvestadium.  
Målet er at sammenligne tålegrenserne for oljeforurensing hos de forskjellige artene og studere de 
bakomliggende biologiske mekanismer for oljens giftighet og forsøke å identifisere presist hvilke 
oljekomponenter som gir effekter. 
 
I dette foredrag vil det bli gitt en oversikt av resultatene fra disse eksperimentelle studier. 
 
Det vil bli presentert data på at fototoksisitet kan være en viktig faktor som kan øke sensitiviteten til 
oljeforurensning hos pelagiske fiskeegg.     
 
Det er vist at olje forårsaker feil i hjerteutviklingen hos alle de forskjellige fisk embryo, men at 
tålegrensen variere i forhold til egg størrelse og eggenes overflate struktur.  
Disse hjertedeformiteter fører til en rekke sekundære effekter pga tap av sirkulasjon, slik som rygg- 
og kjevemisdannelser, noe som igjen resulterer i redusert svømmeevne og matopptak, og som til 
slutt medfører død på larvestadiet. 
 
 

 


