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POLITIČNO GEOGRAFSKO VREDNOTENJE REŠEVANJA OKOLJSKIH
PROBLEMOV V EVROPSKI UNIJI NA PRIMERU SEVERNEGA MORJA
Izvleček:
Severno morje je biološko bogata in produktivna regija. Gosto poseljene, visoko industrializirane države, ki
mejijo na Severno morje le-tega izkoriščajo za ribolov, črpanje nafte in zemeljskega plina, pridobivanje proda in
peska, za odlaganje odpadkov, napeljevanje cevovodov in kablov. Severno morje je tudi eno izmed najbolj
prometno obremenjenih morij na svetu; ob njegovi obali sta dve največji pristanišči na svetu. Pomembna pa je
seveda tudi vedno bolj pogosta rekreacijska raba obalnega območja. Najpomembnejši problemi so povezani z
negativnimi učinki vnosa nevarnih snovi, vnosom hranil in posledično z evtrofikacijo ter ribolovom.
Zaradi ugodne politične klime ter okoljske zavesti so države, ki ležijo ob Severnem morju, že dosti hitro
ugotovile, da je možno nastale okoljske probleme rešiti le s skupnimi močmi. Tako so organizirali že pet
konferenc o zaščiti Severnega morja, na katerih so se ukvarjali z glavnimi okoljskimi problemi v regiji (zaščita
vrst in habitatov, ribolov, nevarne snovi, vnos hranil in evtrofikacija, onesnaževanje zaradi ladijskega prometa,
onesnaževanje iz instalacij na morju, radioaktivne snovi, odlaganje odpadkov ter sežiganje industrijskih
odpadkov).
Naš namen je predstaviti glavne ekološke probleme ter njihovo reševanje na lokalni, predvsem pa na naddržavni
ravni. Predstavili bomo fizičnogeografske značilnosti in onesnaženost Severnega morja, preučili bomo tudi
vplive s kopnega in iz dejavnosti, ki se izvajajo na morju. Posebno pozornost bomo namenili okoljski zakonodaji
ter razmejitvi kontinentalnega šelfa. Diplomsko delo bomo zaključili s političnogeografskim vrednotenjem
reševanja okoljskih problemov.

Ključne besede: politična geografija, varstvo okolja, Severno morje, Evropska unija
Abstract:
The North Sea is a biologically diverse and productive area. The region is surrounded with highly industrialized
and densely populated countries which carry out major fishing activities, offshore activities related to the
exploitation of oil and gas reserves, including laying pipelines, pumping oil and natural gas, extraction of sand
and gravel, use it as a transport route and for dumping dredged material. The North Sea is one of the most
frequently traversed sea areas in the world, as there are two of the largest ports located on its shores. The
importance of the recreational use is increasing in the coastal zone. The most intriguing problems concerning the
North Sea are the affects of hazardous substances, nutrients, eutrophication and fishing.
The bordering countries, which all have long traditions of political stability and environmental concerns, have
come to the conclusion that the environmental issues can be solved only with team work. Five conferences on
the protection of the North Sea have already been organized. The main issues discussed being protection of
species and habitats, fisheries, hazardous substances, nutrient inputs and eutrophication, pollution from ships,
pollution from offshore installations, dumping of waste in the sea and incineration of industrial waste at sea.
The main goal is to present the main ecological problems and solutions to them on local an mostly on
international level. We will present physical characteristics and pollution of the North Sea, as well as the
influence of human activities. Special attention will be focused on environmental legislation and delimitation of
the continental shelf. At the end we will evaluate the cooperation of the countries on environmental problems.

Key words: political geography, environmental protection, The North Sea, European Union
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1 UVOD
Severno morje spada med morske pokrajine na Zemlji, ki so intenzivno izkoriščene.
Izkoriščanje vedno bolj narašča tako po raznolikosti, kakor tudi po intenzivnosti. Zato ni
presenetljivo, da so se na tem območju začele kopičiti okoljske težave. Zdi se, da je zavest za
reševanje nalog eksistenčne narave, tako pri odgovornih kakor tudi v javnosti, v zadnjih
desetletjih narasla. Vedno bolj glasna so opozorila sedanji in prihodnjim generacijam pred
dvomljivim razvojem in nepopravljivo škodo ter pozivi k odgovornejšemu ravnanju in
izkoriščanju morske pokrajine.
Po ocenah Združenih narodov obale predstavljajo dom skoraj 60 % svetovne populacije.
Obale so bile že od nekdaj osrednja točka trgovine in ekonomskega razvoja. Ravno zaradi
svoje privlačnosti so pogosto preveč izkoriščene in preobremenjene. Poleg konvencionalne
industrije (ladijski promet in ribolov) se pojavljajo vedno nove oblike izkoriščanja (črpanje
nafte in plina, marikultura, vetrne elektrarne). Intenzifikacija mnogovrstne rabe v obalnih in
morskih okoljih predstavlja vedno večje pritiske na obalne ekosisteme ter vodi do tekmovanja
in konfliktov med različnimi uporabniki obalnega prostora.
Po drugi strani so obale občutljivi ekosistemi, ki se soočajo z velikimi tveganji ekoloških
sprememb. To lahko vodi do povečanih negativnih učinkov tako na socialne pogoje obalnega
prebivalstva, kot na druge uporabnike obal. Ravno zato je potrebno vpeljati integralen in
trajnosten obalni managment.
Danes obalna območja k skupnemu BDP-ju države prinesejo izredno velik delež. Gostota
prebivalstva še vedno narašča. Ravno zaradi trajnih naravnih, antropogenih sprememb in
povečanih okoljskih pritiskov, so obalna območja postala močno ogroženi ekosistemi, kjer se
že kažejo negativni učinki zgoraj omenjenih dejstev.
Države so pri izkoriščanju oz. izrabi Severnega morja na različne načine kratkoročno že
dosegle svoje cilje, ne da bi se veliko ozirale na ekološka vprašanja in posledice. Dolgoročno
pa so ugotovili, da bo gospodarsko izkoriščanje Severnega morja optimalno le, če ne bo
negativno vplivalo na ekološko sposobnost delovanja ekosistema.
Na eni strani ozka in največkrat kompleksna povezanost elementov v obsežnem severno
morskem ekosistemu, na drugi pa mnogovrstno in intenzivno izkoriščanje ter zaradi tega
nastali konflikti, ki presegajo sektorske in regionalne meje, zahtevajo celovito obravnavo.
Ravno zaradi zgoraj omenjenih dejstev bomo v tem diplomskem delu poskušali ovrednotiti
reševanje okoljskih problemov na območju Severnega morja. Naš namen je predstaviti glavne
ekološke probleme ter njihovo reševanje na lokalni, predvsem pa na naddržavni ravni.
Predstavili bomo fizičnogeografske značilnosti in onesnaženost Severnega morja, proučili
bomo tudi vplive s kopnega in iz dejavnosti, ki se izvajajo na morju. Posebno pozornost bomo
namenili okoljski zakonodaji ter razmejitvi kontinentalnega šelfa. Diplomsko delo bomo
zaključili s političnogeografskim vrednotenjem, s katerim bomo preverjali točnost postavljene
hipoteze o uspešnem sodelovanju držav Severnega morja pri reševanju skupnih problemov ter
sonaravnem upravljanju z morskim ekosistemom.
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2 METODOLOGIJA
Namen našega diplomskega dela je proučiti in ovrednotiti reševanje okoljskih problemov v
Evropski uniji na primeru Severnega morja. Glavni cilj je na podlagi analize obstoječih
okoljskih problemov, vplivov človekovih dejavnosti ter okoljske zakonodaje s
političnogeografskega vidika ovrednotiti načine reševanja okoljskih problemov. Naša delovna
hipoteza je, da države ob Severnem morju uspešno sodelujejo pri reševanju skupnih okoljskih
problemov. Ugotavljali bomo uspešnost oziroma neuspešnost mednarodnega sodelovanja pri
iskanju rešitev za posamezne okoljske probleme ter izvedli SWOT analizo prednosti in
slabosti obstoječih načinov reševanja okoljskih problemov.
Glede na naše zastavljene cilje in namen diplomskega dela, bo le-to temeljilo na analizi
obstoječih virov in literature. Kot glavni vir podatkov, glede onesnaženosti in človekovih
dejavnosti, nam je služilo poročilo o kakovosti okolja Severnega morja (Quality Status Report
2000), ki ga je pripravila OSPAR komisija. Kot glavni vir podatkov o okoljski zakonodaji
smo uporabili Deklaracije spejete na konferencah o zaščiti Severnega morja. Pri razmejitvi
kontinentalnega šelfa pa smo uporabili raziskavo o mejah na morju.
Na podlagi analize literature in virov smo diplomsko delo razdelili v pet tematskih poglavij. V
prvem poglavju so predstavljene fizično geografske značilnosti morja, morskega dna in obal.
Drugo poglavje zajema vplive človekovih dejavnosti na morski ekosistem, v tretjem poglavju
smo proučili posledice človekovega delovanja, ki se kaže v onesnaženosti ter vplivih na
biosfero, v četrtem poglavju je predstavljena okoljska zakonodaja, ki se nanaša na Severno
morje. V petem poglavju smo predstavili razmejitev kontinentalnega šelfa. Šesto poglavje
zajema naše vrednotenje reševanja okoljskih problemov na območju Severnega morja.
Vrednotenje smo izvedli na podlagi analiz, ki so predstavljene v predhodnih poglavjih.
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3 FIZIČNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORJA, MORSKEGA
DNA IN OBALE
Severno morje je eno izmed robnih morij Atlantskega oceana na kontinentalnem šelfu
severozahodne Evrope. Zaradi plitvega dna, raznovrstnih obal, močne obljudenosti in
predvsem intenzivne in raznovrstne gospodarske rabe predstavlja posebnost med svetovnimi
morji. Proti Atlantskemu oceanu je odprto na sever in preko Rokavskega preliva na
jugozahod. Na vzhodu je povezano z Baltiškim morjem. Površina Severnega morja, vključno
z estuarji in fjordi, je okoli 750.000 km2, prostornina pa 94.000 km3 (Geography, hydrography
and climate, 2004).
Karta 1: Reliefne značilnosti Severnega morja in povodja

Vir: North Sea relief, 2005
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Karta 2: Topografija morskega dna in povodje Severnega morja; lokacije pomembnejših
območij

Značilnosti morskega dna imajo velik vpliv na gibanje vodnih tokov in vertikalno
premeščanje vode. Globina Severnega morja narašča proti Atlantskemu oceanu na sever, kjer
na robu kontinentalnega šelfa doseže 200 metrov. V Norveškem jarku so globine okoli 300
metrov, maksimalna globina nekaj nad 700 metrov je izmerjena v Skagerrak-u. Za Rokavski
preliv je značilno plitvo dno z globinami od 30 metrov v Doverskih vratih do 100 metrov na
zahodnem delu le-tega. Na območju med Nizozemsko in Veliko Britanijo znaša povprečna
globina 20-30 metrov. Na severozahodnem nizozemskem delu kontinentalnega šelfa je plitvo
območje Doggerske plitvine, ki se razteza od zahoda proti vzhodu, kjer so globine manjše od
20 metrov. Ta plitvina ima pomemben vpliv na cirkulacijo vode v tem delu in je pomembno
ribolovno območje. Južno od Doggerske plitvine je široko območje neenakih globin, kjer so
ostanki nekdanjih ledeniških moren. To območje vključuje kanal Silver Pit, kjer so globine
okoli 82 metrov, in kanal Sole Pit. Jugozahodni del Severnega morja je podvržen močnim
plimnim tokovom, kar se kaže v premikajočih se peščenih sipinah (sand bank) ter podvodnih
sipinah, ki so večinoma orientirane v smeri premikajočih se tokov (SV-JZ). Na severu je še
eno plitvo območje, ki je poznano kot Viking Bank. Pomemben del Severnega morja so tudi
fjordi in estuarji, zlasti globine v fjordih pogosto dosežejo več sto metrov (Encyclopedia of
Oceanography, 1966).
V Severnem morju je razen Norveškega jarka le malo opaznih reliefnih oblik. Tektonska
dolina, ki je v centralnem delu, je prekrita z nekaj tisoč metri debelo plastjo sedimentov.
Tektonsko delovanje se je začelo v permu, pred približno 285 milijoni let. Ponovno se je
okrepilo v juri in kredi, ko se je razširil Atlantski ocean. Zaradi ugrezanja tektonske doline, ki
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je potekalo več milijonov let, spreminjanja kopnega in morskega okolja, so se tu usedle
debele plasti sedimentov. Nekatere sedimentne plasti vsebujejo precejšne količine tekočih in
plinastih ogljikovodikov, ki jih intenzivno izkoriščajo. V permu je bilo območje današnjega
Severnega morja puščavska ravnina s celinskimi morji in slanimi jezeri. Zaradi dviga morske
gladine v kredi je severnomorsko kotanjo zalilo morje. To območje je še zadnjič postalo
kopno v času zadnje ledene dobe (Stow, 2004).
V času poledenitve so Skandinavski ledenik in ledeniki iz Škotskega višavja nanesli veliko
ledeniškega materiala. Med zadnjo ledeno dobo naj bi bilo celotno Severno morje prekrito z
ledom. Obstajajo dokazi, da je bilo na plitvem Fladen Ground-u med ledeno dobo nekaj časa
jezero kamor se je stekala voda, ki se je raztopila na zahodu, jugu in vzhodu. Na to
spominjajo tudi žlebovi kot so Buchan-ova globina severovzhodno od kraja Aberdeen,
Hudičeva luknja južno od Fladen Ground-a. V ledeni dobi se je gladina morja spustila za več
kot 100 metrov in so od zahoda, severovzhoda in vzhoda ledeniki potiskali led iz notranjosti,
od juga in jugovzhoda pa so porasle vode zaradi večje količine raztopljene vode prodirale
daleč na sever. To dalo močan pečat oblikovanju reliefa morskega dna (Kellersohn, 1987).
Gladina morske vode je po zadnji ledeni dobi začela naraščati in je zadnjih 7000 do 8000 let
relativno stalna (Plut, 2000). Današnja razporeditev sedimentov je posledica hidrološke
cirkulacije in bibavice. Večino sedimentov predstavljajo ledeniški nanosi peska in proda. Med
poznim glacialnim obdobjem ter post glacialnim dvigom morske gladine so občasni umiki
vode omogočili nastanek obalnih šotnih močvirij, ki so jih odkrili na različnih območjih med
doggersko plitvino in nizozemsko obalo. Ob južni in jugovzhodni obali Severnega morja so
glacialni peski tvorili otoke in vzporedne sipine, ki so obalne pregrade polderjev na
Nizozemskem in v Belgiji. Kot pregrade se pojavljajo peščeni otoki tudi v Vadenskem morju.
Taki otoki so Tessel, Vlieland, Terschelling, Ameland v Holandiji, Borkum, Juist, Nordeney,
Langeroog in Wangeroog ob severozahodni nemški obali, Nordstrand, Pellworm, Fohr in Sylt
v nemškem Frizijskem otočju (Fairbridge, 1966). Nanosi peska in proda se pojavljajo v bolj
plitvih območjih, bolj fini blatni nanosi pa se pojavljajo v depresijah. ˝Tidal flats˝ kot sta
Wash in Vadensko morje dobijo sedimente iz rek in robnih območij Severnega morja
(Geography, hydrography and climate, 2004).
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Karta 3: Tipi sedimentov v Severnem morju

Tipi obal Severnega morja so rezultat razlik v geološki podlagi in vertikalnih tektonskih
premikov v različnih geoloških obdobjih. Po umiku ledenikov so se dvignile severne obale.
Obala Norveške in severne Škotske je gorata z mnogimi otoki, ki so pogosto ločeni z
globokimi fjordi. Za obalo severne Anglije in Škotske so značilni klifi različnih velikosti, ki
jih prekinjajo rečne doline. Vzhodna obala Anglije je območje estuarjev in blatnih ter
peščenih uravnav kakršna je Wash. Ob Kanalu so za obalo jugovzhodne Anglije značilni nizki
klifi in potopljene rečne doline. Od vzhoda do zahoda ob francoski obali Rokavskega preliva
je značilna nizka uravnana obala z estuarji, klifi ter kamnita obala, ki se pojavlja v Bretaniji.
Od Doverske ožine do zahodne danske obale prevladujejo peščene obale s sipinami, kjer je
veliko estuarjev. Na Danskem se za peščenimi obalami pojavljajo lagunam podobna območja.
Južne obale Severnega morja so bile močno spremenjene zaradi razvoja mest in pristanišč ter
osuševanja morja (Geography, hydrography and climate, 2004).
Estuarji in močvirnate (wetland) površine so prehodna ozemlja med obalo in odprtim morjem.
Ta plitva območja bibavice so visoko produktivna naravna območja bogata z hranili, ki jih
prinašajo reke. Morska favna in flora je tu izredno bogata in raznovrstna. Območja so
občutljiva na onesnaževanje, predvsem preko rek. Tudi območja fjordov so močno občutljiva
na evtrofikacijo in ostale posledice človekovega delovanja. Na veliko območjih je
izmenjevanje vode z odprtim morjem onemogočeno z ozkimi ožinami, plitvimi policami in
šibkim plimovanjem. Ekološki pritiski pa so vedno večji tudi zaradi vse pogostejše
rekreacijske rabe (Geography, hydrography and climate, 2004).
Reke, ki se izlivajo v Severno morje, imajo povodje veliko okoli 850.000 km2. Letni pritok
sladke vode znaša okoli 300 km3. Vode iz Norveške in Švedske predstavljajo tretjino dotoka.
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Najpomembnejše reke so Vezera, Laba, Ems, Ren, Meuse, Sena, Temza, Humber. Največ
sladke vode pride v Severno morje preko Baltiškega morja. Povodje Baltiškega morja je
veliko 1.650.000 km2 letni pritok je 470 km3. Sladka voda slanost zniža na manj kot 10 ‰ in
ima pomemben vpliv na hidrološke značilnosti vzhodnega dela Severnega morja. Dotok iz
Baltika je dodaten vir onesnaženosti in hranil (Geography, hydrography and climate, 2004).
Tabela 1: Povprečni letni rečni odtok v Severno morje

OBMOČJE
REČNI ODTOK (km3/leto)
Norveška obala Severnega morja
58-70
Skagerrak in Kattegat
58-70
Danska in Nemška obala
32
Nizozemska in Belgijska obala
91-97
Rokavski preliv
9-37
Angleška vzhodna obala
32
Škotska obala
16
Celotno območje Severnega
296-354
morja
Območje Baltika
470

POVODJE (km2)
45.500
102.200
219.900
221.400
137.000
74.500
41.000
841.500
1.650.000

Vir: Geography, hydrography and climate, 2004

Posebna pozornost velja območjem, ki predstavljajo tipične in ranljive habitate življenja v
morju. Podvrženi so vplivom človeka ter zaradi izrednega ekonomskega pomena zahtevajo
posebno obravnavo. Ta območja so prikazana na karti 2 in predstavljena v spodnji tabeli.
Tabela 2: Območja tipičnih in ranljivih morskih habitatov Severnega morja, ki so še
posebej podvržena vplivom človeka

NORVEŠKI JAREK IN
SKAGERRAK

Globoki Norveški jarek se zaključi v še globljem
Skagerrak-u. Zaradi topografije se v to območje steka
veliko vode iz Atlantskega oceana. To skupaj s
cirkulacijo vode v nasprotni smeri urinega kazalca
Severnega morja povzroča, da se večina vode v Severnem
morju pretaka skozi to območje. Tudi vsa voda iz Baltika
odteka skozi to območje. Velik je dotok sladke vode z
Norveške in s Švedske. Problem predstavlja predvsem
velika poraba kisika v vodi in onesnaženost sedimentov.
Stalnost površinske vode v Skagerraku je tipična okoli en
mesec, globlje plasti vode (500-700 metrov) pa se ne
zamenjajo tudi nekaj let.

Skupno jim je, da imajo pomemben dotok sladke vode v
NORVEŠKI FJORDI: notranji notranjih delih in da so tam locirana mesta in industrija.
Oslofjord, Sandefjordsfjord, Drobni sedimenti so močno onesnaženi. V zgornjih
plasteh vode imajo tipično estuarsko cirkulacijo vode.
Drammensfjord,
Nekateri imajo značilno plitvo polico. V kotanjah proti
Grenlandfjord,
obali, ki so za polico, voda navadno ne odteče nekaj let,
Kristiansandsfjord,
odvisno od topografije police, moči vertikalnega
Saudafjord, Bergenfjord,
Sørfjorden/ Hardanger fjord. premeščanja vode in hidrologije zunaj fjorda.
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KATTEGAT

LABA IN VEZERA TER
ZALIV JADE

VADENSKO MORJE

OYSTER GROUND,
FRIZIJSKO OBMOČJE

NIZOZEMSKO OBALNO
OBMOČJE

ESTUAR SCHELDE

FLAMSKE SIPINE

Značilna je estuarska cirkulacija vode. Sladka voda iz
Baltika prekrije slano, ki doteka iz južnega dela
Severnega morja. Zaradi izoblikovanja različnih plasti
slanosti vode prihaja do zaviranja vertikalnega vetrovnega
premeščanja globlje vode, kjer se pogosto pojavi tudi
pomanjkanje kisika. Voda na površju se zamenja v nekaj
tednih v globinah pa v nekaj mesecih.
Preko Labe in Vezere se v Severno in Vadensko morje
izliva velika količina sladke onesnažene vode. Zaliv Jade
je podoben Vadenskemu morju. Gre za območje bibavice,
ki je z odprtim morjem povezan z ozkim kanalom. Vsa tri
območja so pomembne plovne poti in zato podvržene
intenzivnemu poglabljanju in izkoriščanju. Za ustji Labe
in Vezere je značilna stabilna vertikalna stratifikacija
slanosti, čeprav se lahko pojavljajo močni valovi in plima.
V zalivu Jade se zaradi nizkega dotoka sladke vode in
močnih tokov ne izoblikuje vertikalna stratifikacija
slanosti.
Razteza se ob severni obali Nizozemske, Nemčije in
Danske od Den Heldra do Skallingenskega polotoka. Je
izrednega pomena zaradi blatne obale. Zavzema okoli
13 000 km2. Vode so predvsem pod vplivom dnevnega
plimovanja. Z vsako plimo okoli 15 km3 vode iz
Severnega morja vstopi v Vadensko morje in podvoji
njegov volumen.
Za razliko od plitvejših območij Severnega morja, kjer je
voda dobro pomešana od površja do dna preko celega
leta, se tu pojavi stratifikacija vode spomladi in traja celo
poletje. Voda tu presega globino, do katere sega vpliv
mešanja le-te zaradi vetrov (10-15 m) in od mešanja
zaradi delovanja plime (10-30 m).
Najbolj poseljeno območje. Obalno območje je zaščiteno
pred morjem s peščenimi sipinami, nasipi; širina sipin je
med 200 m in 6 km. Zgornji del obalnega pasu morja je
progast, na kar vpliva delovanje valov, nižji predeli so
pod vplivom sedimentacije do globine 16 m. V večjih
globinah pomembno vlogo igrajo plimni in nevihtni
valovi, ki vplivajo na to, da drobni sedimenti ostanejo v
suspenziji. V globini 14-23 m se pojavljajo peščena
slemena, v globini nad 20 m pa velika območja peščenih
valov, ki so visoki med 2-10 m.
Povodje meri 20 300 km2, letni pritok sladke vode znaša
107 m3/s. Izmenjujejo se globoki kanali, ki so podvrženi
plimi in oseki, velika plitva območja vode ter suhe
plitvine.
Sistem plitvih, podaljšanih sipin ob belgijski obali.
Sedimenti so sestavljeni iz dobro sortiranih drobnih do
srednje velikih peskov.
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ESTUAR SENE
BRESTANSKI ZALIV
BRITANSKI ESTUARJI
NAFTNA POLJA

Letni pritok sladke vode znaša 380 m3/s, povodje meri
75.000 km2. Pojavljajo se velike razlike med plimo in
oseko (do 7 m).
Zavzema le 180 km2, toda njegovo povodje meri 2.800
km2.
So si različni, odvisni od topografije in geologije zaledja,
vpliva človekovega delovanja in tipa obale. So pod
močnim vplivom plimovanja.
Locirana so skoraj po vsem Severnem morju.

Vir: Geography, hydrography and climate, 2004

Voda plitvega Severnega morja sestoji iz mešanice severnoatlantske vode in dotoka sladke
vode. Slanost in temperaturne karakteristike različnih območij so pod močnim vplivom
izmenjevanja toplote z atmosfero in lokalnim dotokom sladke vode. Voda v večjih globinah je
po izvoru navadno severoatlantska. Ta pa je tudi pod vplivom površinskega izmenjevanja
toplote. V posameznih območjih je spremenjena zaradi mešanja z manj slano površinsko
vodo. V obalnih območjih za estuarji in fjordi znaša slanost med 32 in 34.5 ‰, izjema sta tu
Kattegat in Skaggerak kjer znaša slanost med 10 in 25 ‰ ter 25 in 34 ‰ zaradi vpliva
baltiške vode. Na odprtem morju predvsem v zahodnem delu so sezonske spremembe v
slanosti minimalne. Podatki o slanosti v daljšem časovnem obdobju kažejo na nekoliko večjo
variabilnost. Visoke vrednosti so se pojavile v 20. letih 20. stoletja, ob koncu 60., in v
obdobju 1989-95, nizke vrednosti pa konec 70. in v 80. letih. Visoka slanost nastopi predvsem
zaradi kombinacije zmanjšanja dotoka sladke vode ter vertikalnega premeščanja morske vode
kakor tudi povečanega dotoka atlantske vode (Geography, hydrography and climate, 2004).
Karta 4: Povprečna slanost v Severnem morju za mesec junij

*na levi sliki je predstavljena slanost na globini 7.5 m, na desni nad morskim dnom.
Krepko odtisnjene številke so povprečni transport v 1000 km3 na leto.
Vir Tomczak, 1994

9

Na sliki je prikazana primerjava razporeditve slanosti blizu površja in blizu morskega dna.
Razlika v slanosti med obema površinama je najbolj izstopajoča na severu in severovzhodu,
drugod je razlika minimalna. To je povezano z gibanjem morske vode ter nakazuje obstoj
dvoplastne cirkulacije v Skagerraku in Norveškem jarku. Voda z nizko stopnjo slanosti iz
Baltika na površju vstopa v Severno morje ter se priključi severni veji cirkulacije vode v
Severnem morju, ki večino vode dobiva iz centralnega dela. Dotok lahko prekinejo lokalni
vetrovi. Vode z visoko slanostjo odtekajo proti vzhodu, iz Atlantika ob južnem pobočju
Norveškega jarka, ter se vračajo ob njegovi severni strani; nekaj te vode lahko zapolni
depresijo na vzhodu (Tomczak,1994).
Temperatura površinske vode nakazuje močan letni krog z amplitudo med 8 °C v Vadenskem
morju in 2 °C na severu. Povečanje amplitude proti jugovzhodu je posledica večjega deleža
obalne vode z nižjo slanostjo in zmanjšano globino vode. Najnižje temperature atlantskega
dotoka so se v zadnjih 25. letih znižale za 1 °C; najvišje pa so za prav toliko narasle
(Geography, hydrography and climate, 2004). Propustnost svetlobe je omejena predvsem s
prisotnostjo suspendiranih delcev in planktona. V centralnem in severnem delu Severnega
morja svetloba prodre v povprečju med 15 in 17 metrov globoko. Barva morske vode se
spreminja od svetlo zelene ob nemški obali do svetlo modre v severnih predelih
(Encyclopedia of Oceanography, 1966).
V zimskih mesecih so vode izven Norveškega jarka, Skagerraka in Kattegata dobro
pomešane. V spomladanskih mesecih se pojavi termoklina zaradi povečanja solarne toplote.
Termoklina ločuje segrete in manj goste plasti površinske vode od globlje vode, kjer se
ohranijo zimske temperature. Moč termokline je odvisna od prejete sončne toplote in
turbulence, ki nastane zaradi delovanja vetra in tokov. Globina termokline narašča od maja do
septembra; pojavljajo pa se regionalne razlike. V avgustu in septembru je termoklina na
globini 50 m v severnem delu, 20 m pa v zahodnem delu Kanala (Geography, hydrography
and climate, 2004). Močna termoklina s temperaturnim gradientom večjim od 0,2 °C/m se
pojavi v mesecu juniju jugovzhodno in vzhodno od Norveške. Večina severnega in
centralnega območja ima v poletnih mesecih termoklino z maksimalnim gradientom 0,7 °C/m
na globini 30-40 m (Encyclopedia of Oceanography, 1966). Jeseni zaradi povečanja števila in
moči neviht ter sezonskega ohlajanja se le-ta uniči in pride do mešanja zgornjih in spodnjih
plasti vode. V plitvih predelih na jugu in v Kanalu je voda dobro pomešana preko celega leta
zaradi močnega plimovanja. Norveški žleb, Skagerrak in Kattegat so pod močnim vplivom
dotoka sveže vode. Zaradi nizke slanosti v zgornjih plasteh imajo stabilno stratifikacijo preko
celega leta. Globlje vode se ne mešajo s površinskimi. Obnavljajo se predvsem z odvzemom
bolj slane vode iz drugih delov Severnega morja (Geography, hydrography and climate,
2004).
Frontalne cone so meje med vodnimi masami ter so zelo pogoste v Severnem morju.
Pomembne so, ker lahko omejujejo horizontalno razpršitev in ker v njih poteka povečana
biološka aktivnost. Lahko označujejo tudi območja, kjer se površinska voda odvzema in
omogoča dvig globinske. V Severnem morju se pojavljajo tri oblike frontalnih con: bibavične,
cone dvigajoče se vode in slanostne.
Bibavične frontalne cone (tidal fronts) so meje na morju, od koder naprej proti obali so vode
dobro pomešane. Razvijejo se poleti v zahodnem in južnem predelu, kjer so plimni tokovi
dovolj močni.
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Frontalne cone dvigajoče se vode (upwelling fronts) nastajajo ob obali v slojevitih območjih,
kjer veter potiska površinsko vodo stran od obale in tako omogoča globinski vodi, da prodre
na površje. Izoblikujejo se ob norveški obali, v Skagerraku in Kattegatu.
Frontalne cone slanosti (salinity fronts) nastanejo na območjih, kjer pride do stika med vodo
z nizko slanostjo in vodo z visoko slanostjo. Tu imamo izrazito t. i. Belt front, ki ločuje
odtekajočo vodo Baltika od površinske vode v Kattegatu, t. i. Skagerrak front ločuje
površinsko vodo v Kattegatu od površinske vode v Skagerraku (Geography, hydrography and
climate, 2004).
Karta 5: Splošna cirkulacija vode v Severnem morju

Vir: Quality Status Report 2000

Glavni tokovi tvorijo ciklonsko cirkulacijo. Večina transporta v cirkulaciji je koncentrirana v
severnem delu zaradi velike izmenjave vode z Norveškim morjem. Glavni dotok poteka ob
zahodnem grebenu Norveškega jarka. Pomemben dotok je tudi vzhodno od Sheltlandskih
otokov ter med Shetlandskimi in Orkneyskimi otoki. Manj kot 10 % dotoka je skozi Rokavski
preliv. Vsi dotoki so nato kompenzirani z odtokom predvsem ob norveški obali. Zahodni
vetrovi stopnjujejo ciklonsko cirkulacijo, vzhodniki pa jo slabijo. Občasno se cirkulacija
lahko obrne tudi v anticiklonalno smer. Večina vode odteka proti vzhodu, le manjši del gre
proti jugu ob obali Škotske in Anglije. Ko je dotok Atlantske vode velik, se pojavi visoka
slanost. Večina vode, preden zapusti Severno morje, gre najverjetneje skozi Skagerrak ter
nato odteče ob norveški obali. Dotok skozi Rokavski preliv usmerjajo predvsem vetrovi in
plima. Dotok je navadno od jugozahoda proti severovzhodu. Potek glavnine transporta proti
vzhodu so dokazali s pomočjo disperzije radionuklidov, ki so bili izpuščeni v morje pri Cap
de la Hague iz nuklearne elektrarne (Geography, hydrography and climate, 2004).
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V zahodnih in južnih območjih so gibanja vode neodvisna od globine vode. Drugod so
odvisna od letnega časa, saj velika območja postanejo skoraj negibljiva preko poletja. Za ta
območja je značilna znižana vsebnost kisika in temperatura vode, ki je podobna tisti prejšnjo
zimo. To je značilno za osrednja in severna območja v globinah večjih od 70 m. Izjema so
območja, ki se nahajajo poleg podvodnih vzpetin, kjer je voda ujeta. Območja, ki so slojevita
glede slanosti, imajo počasno menjavanje globinske vode. V Kattegatu se le-ta zamenja v 1-4
mesecih (najdlje traja poleti). Počasno obnavljanje v kombinaciji z evtrofikacijo vodi do
obdobij, ko je v vodi znižana raven kisika. Najpočasnejše menjanje vode poteka v
Skagerrak-u kjer globina presega 700 metrov. Vode se tu zamenjajo v 2-3 letih. Do hitrih
sprememb lahko pride pozimi, ko globinska voda odteka v Norveški jarek (Geography,
hydrography and climate, 2004).
Transport vode v Severnem morju so določili s pomočjo uporabe različnih modelov. Dotok
preko Doverskih vrat je ocenjen na 0.09-0.15 sverdrup-a (1sverdrup= 106 m3/s), med Škotsko
in Shetlandskimi otoki na 0.14-1.1 sverdrup-a. Količina vode, ki zapusti Severno morje ob
norveški obali je ocenjena na 1.3-1.8 sverdrup-a, odtok preko severnega dela Severnega morja
med Shetlandskimi otoki in Norveško je ocenjen na 0.14-1.1 sverdrup-a. Povprečni transport
preko Skagerraka znaša 0.5-1.0 sverdrup-a. Voda celotnega Severnega morja vključno z
Norveškim jarkom naj bi se zamenjale v enem letu, medtem ko se samo v Norveškem jarku
zamenjajo v štirih mesecih. Potrebno pa je poudariti, da so razlike pri času menjavanja
površinskih in globinskih voda. V Skagerrak-u se globinska voda zamenja v nekaj letih,
površinska v nekaj mesecih (Geography, hydrography and climate, 2004).
Karta 6: Povprečni odtok in dotok (v sverdrup-ih) v Severnem morju pozimi
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Severno morje je plitvo, šelfno morje, ki je z Atlantskim oceanom na široko in pomembno
povezano. Pomemben element delovanja plitvih morij, ki so dobro povezan z oceani, so
morski tokovi. Značilno je, da, ko tok iz oceana vstopi v plitvo morje se mu moč poveča, ob
enem pa se zmanjša globina vode. Hitrost toka ni omejena samo na zgornje plasti vode,
ampak sega v vse plasti. Za globoka morja so značilni šibki tokovi ter slojevitost vode, v
plitvih vodah pa so tokovi močni, kar vpliva na dobro pomešanost vode (Tomczak, 1994).
Plimovanje v Severnem morju je posledica gravitacijskega delovanja Sonca in Lune na
Atlantski ocean. Posledično nihanje vode se razširi preko šelfne police in vstopa v Severno
morje preko severne meje. Zelo majhen del vstopa v Baltiško morje preko Kattegata. Plimni
valovi se pomikajo proti jugu ter ˝trčijo˝ ob plimne valove, ki vstopajo skozi Doversko ožino
(Encyclopedia of Oceanography, 1966). Dnevno se pojavljata dve plimi, ki sta nato še
močnejši zaradi konfiguracije obale in globine morskega dna (Geography, hydrography and
climate, 2004).
Plimni tokovi imajo pomembno vlogo v Severnem morju. Povzročajo premikanje celotne
vodne mase v večjem predelu na jugu in v Kanalu. Gibanje plimnih valov v ciklonski smeri
povzroča gibanje v enaki smeri tudi ostalih tokov. Čeprav so ti tokovi šibkejši, so stalni in
vplivajo na okoli 50 % transporta vode v zahodnem predelu (plimni val ima hitrost 1 m/s;
ostali 1-3 cm/s). Ob obali plimni tokovi spremenijo smer in tečejo vzporedno z obalo in tako
omejujejo izmenjavo vode med priobalnimi predeli in odprtim morjem. V slojevitih vodah
lahko plima povzroči nastanek valov na mejni ploskvi med dvema slojema. To povzroči
mešanje vode, kar ima pomembne biološke posledice, tako na premeščanje biotskih
organizmov kot na evtrofne cone (Geography, hydrography and climate, 2004).
Povprečni razlika med plimo in oseko v spomladanskih mesecih znaša 3-4,5 m ob Škotski
obali, 4-7 m ob vzhodni angleški obali in Doverskih vratih, 2-3 m v Nemškem Bight-u ter 01,5 m na odprtem morju, Skagerraku in ob norveški obali (Encyclopedia of Oceanography,
1966).
Velik razpon med plimo in oseko je pomemben tudi za pridobivanje energije iz plimovanja. V
zalivih ob francoski obali Rokavskega preliva so razlike med plimo in oseko lahko večje od 8
m. Na delovanje plime ima velik vpliv tudi poglabljanje estuarjev. Ugotovili so, da vplivajo
na znižanje plimnega vala in povečanje njegove hitrosti (Geography, hydrography and
climate, 2004).
Nevihtni valovi se pojavljajo ob belgijski, nizozemski, nemški in danski obali ob močnih
nevihtah. Povzročajo lahko ekstremno visoke vode, predvsem če sovpadajo s spomladanskimi
plimami. Pri tem je potrebno upoštevati, da v imenovanih območjih prevladujejo nizke obale,
ob katerih visoko narasla voda zlahka prodre v notranjost. Učinkovanje 6-7 m visokih
nevihtnih valov, ki so se pojavili istočasno kot 2 m visok plimni val, je januarja 1953
povzročilo prebitje preko 400 nasipov ob nizozemski obali (Encyclopedia of Oceanography,
1966).
Severno morje leži v zmernih geografskih širinah, katerega podnebje je pod močnim vplivom
dotoka oceanske vode iz Atlantika in zahodne zračne cirkulacije, kjer se pogosto izoblikuje
sistem nizkega zračnega pritiska. Atmosferska cirkulacija se je v zadnjih desetletjih okrepila,
kar pa še ni zaznano v 100 letnem opazovanem obdobju. Moč zahodnih vetrov pomembno
vpliva na transport vode in njeno razporeditev, vertikalno mešanje in površinsko dotok
toplote. Atmosferska cirkulacija vpliva na oblačnost in posledično na svetlobne pogoje v vodi.
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Vse to pomembno vpliva na produktivnost, rast in razporeditev ribjih jat (Geography,
hydrography and climate, 2004).
Letna količina padavin je med 340 in 500 mm, v povprečju znaša 425 mm. Višek padavin se
pojavlja ob norveški obali (nad 1000 mm) zaradi orografskih pregrad (Geography,
hydrography and climate, 2004).
Letni dvig morja znaša v povprečju 1-2 mm/l. Po napovedih do leta 2100, se bo se bo
temperatura zraka dvignila za 1.5 °C, morska gladina za 50 cm, povečalo se bo število neviht
in količina padavin (Geography, hydrography and climate, 2004).
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4 GOSPODARJENJE S SEVERNIM MORJEM IN VPLIVI
ČLOVEKOVIH DEJAVNOSTI NA MORJE1
Države, ki ležijo ob Severnem morju, le-tega izkoriščajo za ribolov, pridobivanje peska in
proda, črpanje nafte in zemeljskega plina, transportne poti. Severno morje je eno izmed
najbolj prometnih morij na svetu. Dve izmed največjih svetovnih pristanišč sta na obali
Severnega morja, obalno območje pa intenzivno izkoriščajo tudi v rekreacijske namene.
Države, ki ležijo ob Severnem morju, so gosto poseljene ter visoko industrializirane.
Posledično je morje prizadeto zaradi industrijskih, gospodinjskih in kmetijskih aktivnosti, ki
ustvarjajo vnose preko različnih poti hranilom, nevarnim in radioaktivnim snovem. Za
zmanjšanje pritiskov na okolje so sprejeli ukrepe, ki zmanjšujejo emisije, izpuste nevarnih ter
radioaktivnih snovi in hranil. Ukrepi zadevajo točkaste vire, kakršna je npr. industrija ter
razpršene vire, kakršno je kmetijstvo. Pri ladijskem prometu so sprejeli ukrepe za zmanjšanje
verjetnosti nesreč. Številni ukrepi so bili sprejeti v ribištvu za dosego sonaravnega ribolova.
Pri tem ne gre prezreti, da se je industrializacija začela prav v državah ob Severnem morju.
Človekov vpliv je tu torej dokaj star in intenziven.
4.1 Poselitev v zaledju Severnega morja
Okoli 184 milijonov ljudi živi v povodju Severnega morja. Območja ob obalah in tudi v
zaledju so med najgosteje naseljenimi območji v Evropi, kar je razvidno tudi iz karte 7. Od
sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja so na rast populacije imele pomembne vpliv
mednarodne migracije. Leta 1996 se je okoli 1.5 milijona ljudi priselilo v povodje Severnega
morja. Glede na trende rodnosti, smrtnosti in migracij naj bi maksimum v Evropski uniji
dosegli leta 2025. Zaradi sprememb po padcu vzhodnega bloka je prišlo tudi do povečanja
trgovinske menjave in prometa.
Tabela 3: Ocena števila prebivalcev v povodju Severnega morja po državah
DRŽAVA
ŠTEVILO PREBIVALCEV (v mil.)
BELGIJA (1996)
10.1
ČEŠKA (1996)
10.3
DANSKA (1997)
2.2
FRANCIJA (1995)
25.3
NEMČIJA (1996)
72.5
LIECHTENSTEIN (1996)
0.16
LUKSEMBURG (1996)
0.4
NIZOZEMSKA (1996)
15.6
NORVEŠKA (1997)
3.3
ŠVEDSKA (1995)
2.4
ŠVICA (1995)
5.7
VELIKA BRITANIJA (1995)
36.4
SKUPAJ
184.23
*Razen za Dansko, Norveško in Švedsko so vsi podatki izračunani iz podatkovnih baz Evrostata.
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Karta 7: Karta porečja Severnega morja, ki prikazuje glavni rečni sistem in gosto poseljena
območja

4.2 Turizem
Turizem je v obalnih območjih Severnega morja zelo pomembna ekonomska ter socialna
dejavnost, ki povzroča intenzivne pritiske na okolje. Število nočitev in število sidrišč v
marinah je močno naraslo v zadnjem desetletju in še vedno narašča.
Rekreacija povzroča pritiske na sipine, predvsem s postavitvijo rekreacijskih objektov ter
motenjem habitatov morskih ptic. Naslednja pomembna posledica turizma in rekreacije so
odpadki. Za zmanjšanje negativnih vplivov turizma so v posameznih območjih sprejeli
ukrepe, ki prepovedujejo razvoj novih in širjenje že obstoječih marin ter omejitve hitrosti za
čolne. V ekološko občutljivih območjih so prepovedali rekreacijske dejavnosti, vključno z
čolnarjenjem in jadranjem.
Za turizem je značilna sezonskost s težiščem na poletnih mesecih. Kot primer v Nacionalnem
parku Vadensko morje je 75-90 % vseh nočitev v času od aprila do oktobra. V posameznih
območjih število nočitev na leto presega 20 milijonov. Podobno kot kopenski turizem je tudi
navtični turizem omejen predvsem na poletno sezono, a tudi zunaj le-te ni povsem izključen.
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Tabela 4: Ocena števila obiskovalcev severnomorske obale

DRŽAVA
BELGIJA (1996)
DANSKA (1996)
FRANCIJA
NEMČIJA (1996)
NIZOZEMSKA (1996)
NORVEŠKA
ŠVEDSKA (1997)
VELIKA BRITANIJA

IZLETNIKI (v mil./leto)
20
Ni podatkov
Ni podatkov
Ni podatkov
8.9
Ni podatkov
1.5
Ni podatkov

NOČITVE (v mil./leto)
13
25
Ni podatkov
21*
13.5
Ni podatkov
19.3
24

* Kapacitete z več kot 9 ležišči, izključeni so kampi in privatne namestitve

Vir: Human activities, 2004

4.3 Ribištvo
Kot vsa plitva morja razpolaga tudi Severno morje s primarno proizvodnjo, s tvorjenjem
organskih substanc na podlagi mikroskopsko majhnega fitoplanktona, ki predstavlja osnovo
za kvalitetno pestrost in kvantiteto biološkega potenciala tega robnega morja.
Ribolov ima v Severnem morju dolgo tradicijo. Angleški, škotski, ter nizozemski ribiči so že
v srednjem veku v poletnih in jesenskih mesecih lovili slanike pred vzhodno britansko obalo.
Novodobni razvoj ribolova se je začel v Angliji kot posledica tehničnega, socialnega in
prometnega razvoja zlasti v prvi polovici 19. stoletja. Poleg ribičev držav, ki ležijo ob
Severnem morju, so se jim sčasoma pridružili tudi ribiči s Poljske in iz bivše Sovjetske zveze,
kar je povečalo pritiske na posamezne vrste rib. Predvsem v petdesetih letih prejšnjega
stoletja je ribolov na odprtem morju doživel pravo tehnično revolucijo z uporabo modernih
plovil, ribolovnih priprav ter novimi načini obdelave rib (zmrzovanje) (Kellersohn, 1987).
4.3.1

Ribe

Severno morje je eno izmed najbolj pomembnih ribolovnih območji na svetu. Ribje vrste, ki
jih lovijo za človekovo porabo, lahko razdelimo med pelagične, ki se ne držijo dna in prosto
plavajo v vodi (slanik, skuša) ter bentalne vrste, ki živijo na ali blizu dna (polenovka, vahnja,
belica, morski list). Industrijski ulov predstavlja okoli 55 % vsega ulova v Severnem morju.
Večinoma lovijo jeguljo peščenko (Ammodytes spp.), norveško vahnjo (Trisopterus esmarki)
in sprat (vrsta slanika Sprattus sprattus).
Ribolovna oprema, ki jo uporabljajo v Severnem morju, se deli na bentalno aktivno opremo
oziroma pripravo (vlečna ribiška mreža, ribiška mreža s plovci), pelagične priprave (mreže, ki
se zadrgnejo kot mošnje, pelagične vlečne mreže) ter pasivne priprave (mreže, pasti).
Kapaciteta bentalnih in pelagičnig flot se je po drugi svetovni vojni močno povečala. Začela
se je uporaba velikih ladij z bolj zmogljivimi motorji. Povečana zmogljivost ribiške flote se je
kazala predvsem v treh kategorijah: uporaba ribiških mrež, ki se zadrgnejo kot mošnje za ulov
slanikov in skuš; bentalne ribiške mreže za lov majhnih bentalnih in pelagičnih vrst, kakršne
so peščena jegulja, norveška vahnja ter sprat za ribjo hrano in ribiško industrijo za
pridobivanje ribjega olja; vlečne ribiške mreže za lov na morski list.
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Ribji ulov med leti 1983 in 1995 je močno narasel ravno zaradi uporabe vlečnih mrež v
južnem in osrednjem delu. Sčasoma so se ribje jate nekaterih vrst rib močno zredčile. To je
prispevalo k zmanjšanju oziroma prepovedi ribolova določenih ribjih vrst.
Leta 1970 so prepovedali lov slanikov. Leta 1988 (1.000.000 ton) so se zaloge obnovile toda
smrtnost rib je bila še vedno visoka in v letu 1996 je zaloga rib ponovno močno upadala na
manj kot 500.000 ton. Zato so sprejeli TAC (Skupni dovoljeni ulov) ter predstavili ukrepe za
omejitev vplivov industrijskega ribolova. Dovoljen ulov je bil nizek, tako da so se zaloge
ponovno povečale.
Ribje jate slanikov so v upadanju od zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja ter so bile
leta 2002 za 80 % nižje kakor leta 1982. Med leti 2001 in 2002 je bilo opazno manjše
povečanje. Zmanjševanje števila slanikov gre predvsem na račun kombinacije prelova,
majhnega števila preživelih rib, ki dosežejo primerno velikost ter okoljskih dejavnikov (North
Sea Fish Stocks, 2004).
Leta 1993 je bila velikost odraslih jat slanikov na najnižji ravni. Od takrat so sprejeli ukrepe,
ki so omogočili ponovno obnovitev vrste in se močno približali varni meji 150.000 ton.
Prepovedali so ribolov na slanike v času spomladanskega drstenja, zmanjšali število
dovoljenega ulova ter omejili število dni v mesecu, ko ribiči lahko lovijo slanike (North Sea
Fish Stocks, 2004).
Tudi zaloge morskega lista so nizke, čeprav se stanje v zadnjih letih izboljšuje.
Grafikon 1: Ulov slanika, morskega lista, vahnje in polenovke v obdobju 1984-1998

Vir: Human activities, 2004
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Grafikon 2: Zaloge posameznih ribjih vrst v Severnem morju

Vir: North Sea Fish Stocks, 2004

Grafikon 3: Ulov rib in lupinarjev v Severnem morju po državah
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Poleg neposrednih posledic ribolova so pomembne tudi posredne. Izgubljena ribiška oprema
se zelo počasi razgrajuje, saj je navadno proizvedena iz sintetičnih materialov, ki niso
biološko razgradljivi. Po nesreči se vanje lahko zapletejo različni organizmi. Z vlečenjem
ribiških mrež po morskem dnu ulovijo tudi veliko organizmov, ki komercialno niso zanimivi
ter povzročajo škodo habitatov, saj se mreže zarijejo tudi do 20 centimetrov globoko v
morsko dno. Po podatkih danske flote, ki lovi z vlečnimi ribiškimi mrežami (80 % vsega
ribolova z vlečnimi mrežami v Severnem morju) je tak način ribolova značilen za okoli
171.000 km2 Severnega morja med Shetlanskimi otoki, Hardagerfjord-om in Doversko ožino.
Obseg ˝neželjenega ulova˝ variira med različnimi oblikami ribolova. Ocenjujejo,da je pri
ribolovu z vlečnimi mrežami odvrženih okoli 260.000 ton rib na leto.
4.3.2

Lupinarji

Glavne metode za lov na lupinarje so mreže vlačilke ter pasti za lovljenje (predvsem rakov).
Največja komercialna vrsta rakov v Severnem morju je norveški jastog (Nephrops
norvegicus) z letnim ulovom med 12.000 in 20.000 tonami. Komercialno zanimive vrste
rakov v Severnem morju so še: severna kozica (Pandalus borealis) z letnim ulovom okoli
20.000 ton, ki jo lovijo v Skagerraku, Fladen Ground-u in Farn Deep-u; rjava garnela
(Crangon crangon) z letnim ulovom okoli 25.000 ton; užitna rakovica (Cancer pagurus).
Lovljenje rakovic, jastogov in garnel je koncentrirano v obalnih območjih in estuarjih.
Nizozemski ulov rakov narašča od sredine 70. let prejšnjega stoletja, nemški kaže velika
odstopanja v posameznih letih od dolgoročnega povprečja (10.000 ton). Tudi belgijski in
francoski ulov odstopata od povprečja, toda s trendom zmanjševanja. Danski in britanski ulov
nihata okoli povprečja, ampak ne kažeta nobenega trenda.
Lov na navadno ali modro dagnjo (Mytilus edulis), volek (Cerastoderma edule), navadnega
morskega polža (Buccinum undatum) poteka v obalnih območjih in estuarjih ob celotni
vzhodni angleški obali, obalah Rokavskega preliva in Vadenskega morja. Danska, Francija in
Nizozemska ulovijo največ mehkužcev.
Navadna dagnja in ostriga sta komercialno najpomembnejši vrsti, ki jih lovijo oz. nabirajo v
Severnem morju. Statistike ulova ne razlikujejo med naravnimi in umetnimi gojišči školjk.
Skoraj polovica celotnega danskega ulova izvira iz naravnih gojišč. Nasprotno pa celoten ulov
Nizozemske in Nemčije odpade na umetna gojišča.
V Wash-u je lov na dagnje konec 80. let 20. stoletja povzročil propad lova, saj je bil lov v
zadnjih letih zelo intenziven, drstenje pa izredno nizko.
Volek je druga glavna vrsta mehkužcev, ki jih lovijo v Severnem morju, predvsem na
Nizozemskem in Veliki Britaniji. Glede ulova so opazne fluktacije zaradi naravnih ciklov,
vključno z ostrimi zimami. Lov na volke je prepovedan, ko je zaloga populacije nizka. Tako
je na Nizozemskem 26 % bibavičnega območja za lov na to vrsto zaprto. V estuarju Temze se
je ulov močno povečal od leta 1990 ter narasel na 10.000 –25.000 t/l. Na Danskem in v
Nemčiji je ulov zanemarljiv.
Pokrovače, predvsem Veliko pokrovačo (Pecten maximus) nabirajo okoli Shetlandskih in
Orkney-skih otokov, vzhodni obali Škotske, norveški obali, v Baie de Saint-Brieuc ter v
Rokavskem prelivu.

20

4.3.3

Morsko rastlinje

Morsko rastlinje, predvsem velike rjave alge (Ascophyllum nodosum, Laminaria hyperborea,
Laminaria digitata), občasno nabirajo za farmacevtsko rabo in gnojila v posameznih predelih
Velike Britanije, ob francoski obali Rokavskega preliva in ob zahodni norveški obali.
Med leti 1995 in 1997 so v norveškem delu Severnega morja v povprečju poželi 77.000 ton
letno Laminarie hyperborea, v Franciji leta 1996 57.000 ton.
4.3.4

Ribolovna politika

Za države članice Evropske unije je ribolov urejen z Skupno evropsko ribiško politiko, v
norveških vodah pa z nacionalno politiko. Najbolj očitno orodje ribiške politike je TAC
(Skupni dovoljen ulov – ribje kvote), nacionalna razporeditev v tem okviru se določa letno za
glavne vrste rib ter za norveškega jastoga in kozice. Drugi ukrepi so npr. še: nadzor nad
obliko mrež in velikostjo odprtin na mreži, pravila o minimalni velikosti ulovljenih rib ter
omejitve neželenega ulova (by-catch) ter zaprtje določenih območij za ribolov. Uveljavljanje
pravil poteka na nacionalnem nivoju z uporabo seznamov plovil in podeljevanja licenc ter
satelitskim monitoringom. MAGP (Multi-annual Guidance Programme) regulira velikost
evropskih flot. Od leta 1998 predlogi ICES (International Council for Exploration of the Sea)
Svetovalnega komiteja o ribolovnem upravljanju (ACFM – Advisory Committee on Fishery
Management) ter Evropski znanstveni, tehnični in ekonomski komite o ribištvu težita k
doslednemu upoštevanju previdnostnega načela v ribolovnem upravljanju.
Kakovost podatkov še vedno ostaja problem. Pravilnost letnih TAC je odvisna od ocen
velikosti zalog posameznih vrst. Le-te pa so odvisne od dostopnosti podatkov o ulovu ter
informacij o zalogah vrst na podlagi ogledov. Na nenatančnost TAC –a vplivajo tudi ponovni
izpusti organizmov v morje, ki niso nadzorovani. V evropskih vodah morajo ribiči v vodo
odvreči ribe, ki niso prave velikosti in če količina ujetih rib presega določeno kvoto. Večina
odvrženih organizmov pogine.
Države so sprejele tudi nacionalne ukrepe. Velika Britanija je predstavila ribogojna območja
za brancina (Dicentrarchus labrax), sprejeli so tudi prepoved izpusta rib nazaj v morje, če so
bile le-te vnesene v zapisnik in prenesene v ladijsko skladišče. V norveških vodah izpust rib
po ulovu ni dovoljen. Nemčija je leta 1996 začasno zaprla območje za zaščito mladic
polenovke.
Danski akcijski načrt za zmanjšanje nenamernega ulova delfinov vključuje ukrepe, kakršni so
uporaba akustičnih alarmov in modificirana ribiška oprema.
Pri nabiranju oz. lovljenju školjk mora zakonodaja zagotavljati pravilno upravljanje tako
samega sektorja kot ekosistema. Večina nahajališč mehkužcev je lokalizirana, zato je
upravljanje z njimi bolj na nacionalnem kakor evropskem nivoju. Leta 2000 je v veljavo
stopila Evropska direktiva EC/850/98, ki specificira najmanjšo dovoljeno velikost ulovljenih
živali, velikost odprtin na mreži. Minimalna velikost živali je določena za norveškega jastoga,
užitno klapavico, morskega polža in pokrovačo.
Vsako leto se v mesecu decembru sestanejo ministri članic Evropske unije odgovorni za
ribištvo, da se dogovorijo glede ribjih kvot za prihajajoče leto. Problem postavljanja kvot za
posamezne ribje vrste se pojavi pri mešanem ribolovu, saj ribiči lahko zelo hitro presežejo
dovoljene kvote za posamezne vrste. Tako morajo ribe za katere nimajo več kvot vreči mrtve
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nazaj v morje. Še pred srečanjem ministrov članic Evropske unije se za razdelitev ribjih kvot
v Severnem morju dogovorita Evropska unija in Norveška, ki skupno upravljata z
najpomembnejšimi ribjimi vrstami (Edwards, 2003).
4.4 Marikultura
Marikultura je razvita v večini držav, ki ležijo ob Severnem morju. V Belgiji in na Švedskem
je manj pomembna. Nizozemska in Nemčija imata samo umetna gojišča školjk. Glavni
proizvod norveške in škotske marikulture je losos (Salmo salar). Na Norveškem je
pridobivanje lososa med letoma 1995 in 1996 naraslo za 32 % na 120.000 t/l. Na Orkney-skih
in Shetlandskih otokih je produkcija leta 1997 znašala 27.700 t/l, kar je petkrat več kot leta
1991.
Dagnje gojijo na Danskem, v nemškem in nizozemskem delu Vadenskega morja, ob obali
Bretanije, na Norveškem, Švedskem in Veliki Britaniji. Ostrige gojijo v jugozahodnem delu
nizozemske obale, na Norveškem, ob obalah Bretanije in Nemčije ter estuarjih severovzhodne
Anglije.
Rast marikulture v Severnem morju naj bi se stabilizirala in ostala na taki ravni, kot je sedaj.
Vzrok za to so okoljske omejitve ter povečani stroški produkcije (Environment in the Europen
Union at the turn of the century, 1999).
Tabela 5: Produkcija marikulture 1996

Država
DANSKA
FRANCIJA
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
VELIKA
BRITANIJA
ŠVEDSKA

Postrv
šarenka (t)
667
589
/
/
12.000
11.400

Losos (t)

Ostrige (kos/t)

/
650
/
/
120.000
27.700

Modra
dagnja (t)
59.602
41.000
38.028
95.000
180
7.700

/
48.000 (t)
75 (t)
17.000.000 (k)
530.000 (k)
14.000.000 (k)

Pokrovača
(kos)
/
/
/
/
90.000
3.000

<100

/

1.800

/

/

Vir: Human activities, 2004

4.5 Obalno inženirstvo in osuševanje morja
Zajezitev rek za postavitev hidroelektrarn lahko povzroči drastične spremembe v sezonskem
odtoku sladke vode, kar ima negativne posledice na produktivnost v obalnih vodah.
Osuševanje morja in zajezitve spreminjajo okolje v taki meri, da lahko vplivajo na biološko
raznovrstnost življenja v morju.
Gradnja obrambnih nasipov in osuševanje morja sta pogosta ukrepa, predvsem v južnih in
vzhodnih obrobjih. Naselja ob obali Vadenskega morja in na otokih so ranljiva za nevihtne
valove in spremembe gladine morja. V okviru pričakovanega dviga morske gladine zaradi
klimatskih sprememb, države revidirajo načrte za zaščito obale vsakih nekaj let, Nemčija na
10 do 15 let.
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Na peščenih obalah imajo naravne sipine pomembno vlogo pri zaščiti obale. V nekaj primerih
so sipine zaščitili s trdnimi strukturami, kar pa lahko vodi do uničenja naravne obale zaradi
povečane sedimentacije na določenih območjih ter povečane erozije na drugih. Sedanja težnja
je usmerjena k uporabi ˝mehkega inženirstva˝, kakršno je umetno nasipanje obal. V letu 1996
je Nizozemska porabila 7.700.000 m3 peska za obnovo obale. V Nemčiji je ponovno polnjenje
obale s peskom značilno za otok Sylt in otoke Langeoog, Norderney in Borkum. Glavno
polnjenje obale na Danskem poteka na 110 kilometrov dolgi obali Jutlandije (1996: 3.300.000
m3), v Veliki Britaniji to izvajajo na obali Lincolnshire.
Slika 1: Nasipavanje obale Lincolnshire

Vir: Seamann, 2003

Na oblah Severnega morja že skoraj 2000 let skrbijo za obrambo ter zaščito obale pred
delovanjem morja. Začelo se je s postavljanjem stanovanjskih nasipov pred približno 1100
leti ter nadaljevalo s postavljanjem morskih nasipov. Danes je okoli 3.400 km2 nekdanjih
obalnih maršev osušenih. V nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein na otokih Sylt in Fohr
predstavlja pomemben način obrambe pred erozijo obal nasipavanje peska. Od leta 1963 so na
obale teh dveh otokov nasuli okoli 36 milijonov m3 peska. Tako so zaustavili erozijo. Skoraj
polovico sredstev, ki so namenjeni obrambi pred delovanjem morja, v tej zvezni deželi
namenjajo za t. i. tehniko slanih maršev (salt marsh management techniques). Marši pred
morskimi nasipi bistveno pripomorejo k zmanjšanju energije valov, ki prispejo do obrambnih
nasipov. Poleg obrambne funkcije imajo marši tudi veliko ekološko vrednost ter spadajo pod
zaščitena območja (Hofstede, 2004).
Na območju, kjer je verjetnost poplav velika, živi danes okoli 16 milijonov ljudi. V okviru
evroregije Severno morje so države začele z izvajanjem mednarodnega projekta COMRISK
(Skupna strategija za zmanjšanje tveganja poplav v obalnih nižinah), katerega cilj je
izboljšanje upravljanja območij za katere obstaja verjetnost poplavljanja z izmenjavo znanj ter
metod boja zoper le-to (COMRISK Common Strategies to reduce the risk of storm floods in
coastal lowlands, 2005).
Večina projektov osuševanja morja je zaključena. Največ aktivnosti je potekalo ob nemški in
nizozemski obali. Na Nizozemskem imamo najbolj znane primere osuševanja morja v
Severnem morju; Delta projekt in osuševanje Zuiderskega morja.
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Po katastrofalnih poplavah leta 1953 so začeli izvajati Delta projekt, s katerim so zavarovali
delto Rana, Maase in Schelde, katerega cilj je bil zaščita območja ter preprečitev podobne
katastrofe.
Idejo o izsušitvi Zuidenskega morja so predstavili že leta 1891. Po prvotnih načrtih naj bi
Markerwaard postal največji polder s površino 600 km2. Ko so leta 1968 osušili južni
Flevoland so se pojavili dvomi o smiselnosti izsušitve še enega. Po burnih razpravah med
zagovorniki in nasprotniki osušitve Markwaarda je nizozemska vlada 1991 odločila, da
le-tega ne bodo osušili. Zgradili so samo severovzhodni nasip, ki je omogočil oblikovanje
Markerskega morja na jugozahodu. Idejo o izsušitvi Vadenskega morja pa so opustili, saj bi
bila pridobljena kmetijska zemlja slabše kakovosti, stroški pa veliki. Pomembno vlogo pri
opustitvi projekta je igrala tudi ekološka vrednost morja (Geography of the Netherlands,
2000).
Pridobivanje elektrike iz energije plimovanja zahteva razliko med plimo in oseko vsaj 3
metre. Glede na to, da je amplituda plimovanja v Severnem morju nizka, so možnosti za
izrabo energije plimovanja omejene. Edina elektrarna v regiji, ki izkorišča energijo
plimovanja že od leta 1967, se nahaja v estuarju reke Rance pri St. Malov v Bretaniji.
Vetrne elektrarne zahtevajo hitrost vetra večjo od 6 m/s. Poleg tega problem predstavljajo tudi
potreba po prostoru, neprivlačnost turbin, smrtnost ptic ter hrup. Vetrne turbine so
prepovedane v zaščitenem območju Vadenskega morja. Izdelani pa so tudi že načrti za
gradnjo vetrnih elektrarn na morju.
Leta 2002 so ob danski obali pri Horns Rev postavili dve vetrni elektrarni z močjo 160 MW
vsaka. Glede na to, da danski program vetrne energije prehiteva načrte, je vlada odredila
postavitev še treh vetrnih elektrarn na morju v obdobju 2004-2008 (Krohn 2002).
4.6 Pridobivanje peska in proda
Komercialno primerna nahajališča za uporabo so v plitvejših območjih. Leta 1996 so izkopali
okoli 40 milijonov m3 peska in proda. Izkoriščanje oz. izkopavanje peska in proda ima
negativne posledice na bentično floro in fauno, zaščito obale ter fizične značilnosti morskega
dna. Izkoriščanje plitvin blizu obale poveča potencialno erozijo, saj se poveča delovanje
valov. Zato je potrebno narediti oceno posledic. Pridobivanje kalcijevega karbonata v
nizozemskem delu Vadenskega morja znaša letno 140.000 m3. Leta 1996 so ob francoski
obali izkopali 562.000 ton apnenčastega materiala.
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Tabela 6: Izkop proda in peska (m3) iz Severnega morja po državah

DRŽAVA
BELGIJA
DANSKA
FRANCIJA*
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA**
ŠVEDSKA***
VELIKA BRITANIJA
SKUPAJ

1996
1.444.629
3.700.000
590.000
1.100.000
23.200.000
86.111
0
9.500.000
39.620.740

LETNO POVPREČJE (1992-97)
1.833.333
5.083.333
2.200.000
17.366.666
118.333
5.917
13.600.000

Podatki ICES
*Podatki Francije
**m3 ocenjeni na podlagi ton
*** od leta 1992 v švedskem delu Kattegata in Skagerraka ne pridobivajo peska in proda zaradi okoljevarstevenih razlogov

Vir: Human activities, 2004

4.7 Odlaganje odpadkov, čiščenje morskega dna in izpusti
Do pred nekaj desetletij so bila morja svetovna greznica in odlagališča odpadkov. Severno
morje je bilo zaradi stare industrije in goste poselitve v zaledju še posebej obremenjeno.
Odlaganje odpadkov v Severno morje je prepovedano z OSPAR konvencijo, izjema so le
usedline, ki jih dobijo s čiščenjem rečnega dna, ribji odpadki ter materiali naravnega izvora.
Odlaganje industrijskih odpadkov je bilo izkoreninjeno leta 1993, ko so potekle zadnje
britanske licence za odlaganje industrijskih odpadkov v morje. Tudi sežiganje industrijskih
odpadkov na morju je zaključeno in prepovedano.
Samo Nemčija in Velika Britanija sta v Severno morje odlagali kanalizacijski mulj. Nemčija
je le-to prepovedala leta 1981, Velika Britanija pa leta 1998. Od januarja 1999 je prepovedano
odlaganje kanalizacijskega mulja in usedlin v Severno morje.
Usedline, ki jih dobijo iz morskega dna zaradi poglabljanja strug ali zalivov (pristanišč), nato
uporabijo za zapolnjevanje obal, osuševanje morja ter ohranjanje maršev. Leta 1996 so v
Severno morje odložili 88 milijonov ton takega materiala.
Tabela 7: Usedline (t) odložene leta 1996 po državah

DRŽAVA

KOLIČINA (t)
29.264.498
1 .36.000
13.360.000
19.123.000
8.016.381
42.196
3.308.608
14.130.219
88.780.902

BELGIJA
DANSKA
FRANCIJA
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
ŠVEDSKA
VELIKA BRITANIJA
SKUPAJ
Vir:Human activities, 2004
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Karta 8: Odlagališča v Severnem morju leta 1996

V letu 1996 je Norveška odložila 6 plovil, večinoma lesenih, nekaj pa tudi železnih. Sedaj je
prepovedano potapljanje odsluženih plovil v morje.
Naftne in plinske instalacije predstavljajo pomemben vir hidrokarbonatov. Težke kovine,
PAH in druge kemikalije se v morje odlagajo preko injektiranih voda. Količina v morje
izpuščene vode lahko zmanjšajo z različnimi metodami kot sta ponovno vbrizgavanje le-te v
rezervoarje ali s separacijo, ki pa je večinoma še na eksperimentalni ravni. Vsi ostali odpadki
iz instalacij na morju se vrnejo na kopno.
Kljub sprejetim zakonom in predpisom so odpadki še vedno velik problem za morsko okolje
in obalne skupnosti. Potencialni viri so večinoma povezni z ladijskim prometom, turističnimi
in rekreacijskimi aktivnostmi. Industrija na morju naj ne bi predstavljala vira odpadkov na
morju zaradi izboljšav in ukrepov glede ravnanja z odpadki le-te. Nekateri odpadki so v morje
odloženi nelegalno, drugi po nesreči. Odpadki so v morje lahko prineseni tudi zaradi vetra,
tokov in rek. Ocenili so, da v Severno morje na leto pride okoli 70.000 m3, od tega naj bi jih
bilo okoli 8.600 t samo v nizozemskem sektorju.
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Severno morje je bilo leta 1991 imenovano MARPOL posebno območje (aneks V), v katerem
je odlaganje odpadkov iz ladij prepovedano (gospodinjski odpadki, ladijski odpadki, ribiška
oprema, žice, zaščitni materiali).
Tabela 8: Odpadki, letno zbrani v regiji v različnih sektorjih, od katerih jih nekaj ostane v
Severnem morju

ODPADKI (m3)
290.000
100.000
90.000
60.000
40.000
20.000
600.000

SEKTOR
TRAJEKTNI PROMET
RIBIŠKA PLOVILA
INSTALACIJE NA MORJU
TRGOVSKE LADJE
IZLETNIŠKE LADJE
TURIZEM, REKREACIJA
SKUPAJ
Vir: Human activities, 2004

4.8 Črpanje nafte in zemeljskega plina v Severnem morju2
4.8.1

Črpanje nafte

Severno morje ima največje zaloge nafte in zemeljskega plina v Evropi in je najpomembnejša
regija ne članica OPEC-a po pridobivanju nafte. Največ nahajališč nafte pripada Norveški in
Veliki Britaniji.
Nafto in zemeljski plin so v Severnem morju odkrili v 60. letih 20. stoletja. Sprva je bilo
izkoriščanje nahajališč omejeno zaradi neugodnih klimatskih pogojev (mraz, veter), velikih
globin, ki so zahtevale razvoj in uporabo tehnologije, ki omogoča črpanje na odprtem morju
(offshore). Posledično je pridobivanje nafte tu drago, toda zaradi politične stabilnosti in
bližine evropskega trga ima le-ta pomembno vlogo na svetovnem naftnem trgu. Intenzivnejše
izkoriščanje se je začelo v 80. letih 20. stoletja, ko je prišlo do dviga cen nafte na svetovnem
trgu in je izkoriščanje tu postalo možno in ekonomsko upravičeno.
Največ nafte so načrpali leta 1999, v povprečju 5.94 milijonov sodčkov na dan. V obdobju
1999-2003 se je količina načrpane nafte zmanjšala (2,8 % letno). Leta 2003 so v povprečju
načrpali 5.33 milijonov sodčkov nafte dnevno. Norveška in Velika Britanija načrpata največ
nafte; delež prve znaša 54.4 %, druge pa 38.2 % celotne načrpane nafte v Severnem morju.
Kot je razvidno iz grafikona, se delež načrpane nafte v teh dveh državah znižuje, delež
načrpane nafte povečuje edino Nemčija; toda povečanje, če gledamo v absolutnih številkah, ni
veliko.

2

povzeto po North Sea, 2004
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Grafikon 4: Sprememba v količini načrpane surove nafte po državah v letu 2003
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Vir: North Sea, 2004

Ekofisk je bilo prvo naftno polje, ki so ga odkrili v poznih 60. letih 20. stoletja. Izkoriščanje
se je začelo leta 1971. Naftovod Norpipe, ki je povezal Ekofisk s krajem Teesside v Angliji,
je začel delovati leta 1975. Od takrat so naftne družbe zgradile mrežo naftovodov za transport
nafte na celino. Dodatni naftovodi do Velike Britanije obsegajo tudi naftovod od naftnega
polja Nelson/Forties do Cruden-skega zaliva severno od Aberdeen-a. Naftovod Piper Flotta
povezuje naftno polje v severnem delu Severnega morja z Orkneyskimi otoki, naftovoda
Brent in Ninian pa s Shetlandskimi otoki.
Norveška ima dva pomembnejša naftovoda: Troll I in II, ki povezujeta naftno polje Troll s
terminalom surove nafte v Mongstad-u. Transportni sistem Oseberg povezuje območje
Oseberga z Kollsnes-om. V gradnji sta še dva naftovoda, ki bosta povezala naftni polji Grane
in Kvitebjorn z Norveško.
Danski naftovodni sistem je v rokah Danske državne naftne družbe DONG in povezuje naftna
nahajališča z naftnim terminalom v Frederici. Tudi Nizozemska ima dva manjša naftovoda, ki
nahajališča nafte na morju povezuje s kopnim. Nemčija večino nafte načrpa na kopnem.
Zaloge nafte na Norveškem so ocenjene na okoli 10.45 milijard sodov. Leta 2003 je delež
surove nafte načrpane na Norveškem predstavljal 4.1 % celotne svetovne produkcije. Zaradi
nizke domače porabe, skoraj celotno količino načrpane nafte izvozijo. Tako je Norveška tretja
največja izvoznica nafte na svetu. Večino izvozijo v sosednje države; od tega skoraj četrtino v
Veliko Britanijo.
Razmere na Norveškem so takšne, da so v izrabi predvsem velika naftna polja, na katerih
načrpajo več nafte predvsem zaradi visokih davkov. Podjetja plačujejo 28 % davek, 50 %
davek pa se plačuje na naftno produkcijo. Stroške črpanja povečajo tudi naravovarstvene
direktive in močni sindikati. Večino naftnega trga na Norveškem imajo v rokah državna
podjetja Statoil, Norsk Hydro ter Petoro.
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Junija 2004 je država ponudila licence za črpanje nafte šestnajstim podjetjem in sicer: Statoil
(4), Shell (2), Eni (2), Total (2), Petra (1), Paladin (1), ExxinMobil (1), ChervonTexaco (1), in
RWE(1).
Za razliko od Norveške črpajo v Veliki Britaniji nafto tudi na kopnem. Velika Britanija spada
med petnajst največjih porabnikov nafte na svetu. Leta 2003 so izvozili okoli 690.000 sodov
nafte dnevno. Polovica naftnih rezerv Velike Britanije leži v osrednjem delu Severnega morja
ob vzhodni škotski obali, četrtina pa v severnem delu ob Shetlandskih otokih. Leta 2003 so
načrpali 2.29 milijonov sodov nafte dnevno. Po zadnjih napovedih naj bi se količina načrpane
nafte še naprej zmanjševala in naj bi dosegla stopnjo med 1.38 milijonov in 1.59 milijonov
sodov na dan do leta 2009. Čeprav napovedi za britansko naftno industrijo niso najbolj
optimistične, pa so se pojavile indice, ki nakazujejo da bo britanska naftna industrija še vedno
močna. V letu 2004 je steklo 11 projektov, od katerih jih je bilo 8 povezanih s produkcijo
nafte. Zaradi visokih cen surove nafte na svetovnem trgu pa so začeli izkoriščati tudi naftna
polja, ki pred tem niso bila rentabilna. Velike naftne družbe so začele prodajati svoje deleže
manjšim podjetjem, da bi lahko investirale v drugih regijah sveta. Manjša naftna polja so tudi
bolj primerna za manjša podjetja, katerih vstop na to območje je izrednega pomena, saj
uporabljajo nove tehnologije, imajo manj operativnih stroškov kot velika podjetja, prinašajo
nove investicije.
Zelo pomembna je tu vloga države, ki je leta 2000 začela s programom Pilot, s katerim naj bi
omogočili in zagotovili dolgoročno črpanje nafte in zemeljskega plina na britanskem delu
kontinentalnega šelfa. Cilji programa do leta 2010 so: količina načrpane nafte naj bi presegala
3 milijone sodov dnevno, privabili naj bi 4.9 milijard dolarjev investicij v naftno industrijo
letno, ustvarili 100.000 novih delovnih mest, povečali državne dohodke ter povečali izvoz.
Program ima tudi dve pomembni iniciativi in sicer Promote License in Fallow Initiative. Po
prvi naj bi naftne družbe najprej lahko ocenile vrednost polja preden se zavežejo, da ga
izkoriščajo. Prvi dve leti plačujejo samo 10 % najemnine, s čemer omogočajo dostop tudi
manjšim podjetjem.
V letu 2004 se je izkazalo, da se je program privabljanja novih podjetij obnesel. 68 novih
podjetij se je prijavilo za izkoriščanje naftnih polj, od tega je bilo 20 takih, ki so se prvič
prijavila na razpis.
V primerjavi z Veliko Britanijo in Norveško načrpajo Danska, Nizozemska in Nemčija
bistveno manj nafte. Samo Danska je neto izvoznica nafte. Količina načrpane nafte se je od
leta ko so načrpali največ, nekoliko zmanjšala. V letu 2003 so odprli tri nova naftna polja.
Nizozemska zmanjšuje količino načrpane nafte že vse od leta 1986, ko je dosegla višek z
77.000 sodov dnevno.
Nemčija je edina država, ki je v zadnjih letih povečala količino dnevno načrpane nafte. Ima
samo eno naftno polje Mittelplate. Večina nafte v Nemčiji se nahaja na kopnem.
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Tabela 9: Velika naftna polja v Severnem morju v letu 2003

DRŽAVA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA,
85.5 %; VB, 14.5 %
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
NORVEŠKA
VB
DANSKA
VB

POLJE
Troll (I & II)
Ekofisk
Statfjord

OCENA ČRPANJA
(sod/dan)
380.869
298.860
225.140

OPERATER
Norsk Hydro
ConocoPhillips
Statoil

Snorre
Draugen
Oseberg
Norne
Heidrum
Gullfaks
Asgard
Foinaven
Dan
Schiehallion

218.213
190.710
190.951
176.942
176.853
158.779
141.839
110.830
109.100
104.686

Norsk Hydro
Shell
Norsk Hydro
Statoil
Statoil
Statoil
Statoil
BP
Maersk Oil
BP

Vir: North Sea, 2004

4.8.2

Izkoriščanje zemeljskega plina

Za razliko od nafte se količina načrpanega zemeljskega plina povečuje, najbolj na
Norveškem. Dokazano je, da imajo Nizozemska, Norveška in Velika Britanija skupaj 84 %
rezerv zemeljskega plina v Evropi. Leta 2001 so načrpali 280 milijonov m3 zemeljskega plina.
Samo na Norveškem je pričakovano povečanje črpanja, Velika Britanija naj bi v letih
2005-2006 postala neto uvoznica zemeljskega plina.
Na Nizozemskem se večina zemeljskega plina nahaja na kopnem na velikem polju
Groningen, kjer pridobivajo več kot polovico vsega zemeljskega plina. V letu 2002 je količina
pridobljenega zemeljskega plina upadla za 3.2 %. To je bila posledica namernega zmanjšanja.
Vlada je zakonsko določila dovoljeno količino načrpanega zemeljskega plina, da bi plinska
polja izkoriščali v daljšem časovnem obdobju.
Velika Britanija pridobiva večino zemeljskega plina v Severnem morju. Leta 2000 so
pridobili 107.24 milijonov m3 plina. Od takrat produkcija upada.
Norveška produkcija leta 2002 je znašala 67.48 milijonov m3 kar je znašalo 24 % povečanje
kot prejšnje leto. 34.2 % izvozijo v Nemčijo (2003). Poleg izvoza Norvežani veliko plina
porabijo v naftnih vrtinah, kamor ga injektirajo, da pridobijo več nafte ali porabijo v
petrokemični industriji. Poraba v gospodinjstvih je nizka, saj večino energije pridobivajo v
hidroelektrarnah. Nekatera plinska polja, predvsem na severu, so v zapiranju oziroma so že
izkoriščena.
Norveška trenutno odpira dva nova plinska polja: Ormen Lange in Snohvit. Ormen Lange je
drugo največje odkrito nahajališče zemeljskega plina na Norveškem, rezerve so ocenjene na
392 milijonov m3. Velika Britanija pričakuje, da bo glavna porabnica plina iz Ormen Langeja. Zato naj bi zgradili plinovod, ki bi povezal Ormen Lange s terminalom v Esingtonu. Po
načrtih naj bi naftovod speljali najprej na norveško obalo pri kraju Nyhamma, od koder bi
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potekal glavni vod do Velike Britanije. Polje na bi začeli izkoriščati v letu 2007, črpali naj bi
okoli 70.000 m3 plina dnevno.
Snohvit ima okoli 159.60 milijonov m3 rezerv. Izkoriščati naj bi ga začeli v letu 2005, toda
zaradi visokih stroškov se je vse zamaknilo na leto 2007.
Danska in Nemčija proizvajata najmanj zemeljskega plina. Danska produkcija je dosegla
višek leta 2002 z 8.29 milijonov m3; več kot četrtino so nato uporabili na naftnih poljih.
Nemčija proizvede več plina kot Danska, okoli 22.04 milijonov m3 v letu 2002. Večino ga
pridobivajo na kopnem. Nemčija ima samo eno plinsko polje locirano na morju, ki so ga
začeli izkoriščati septembra 2000.
PLINOVODI
Velika Britanija ima veliko povezav v južnem delu Severnega morja, ki meji na Nizozemski
sektor. Velika pristanišča, kamor so speljani ti plinovodi so Bacton, Theddlethorpe, Easington
in Teesside. Veliko je tudi povezav s plinovodom na Škotskem, ki preide na kopno južno od
Aberdeen-a. Velika Britanija trenutno izvaža zelo malo zemeljskega plina. Povezave ima z
Belgijo, ki pa lahko tudi dobavlja plin v Veliko Britanijo. En plinovod povezuje Škotsko in
Severno Irsko. V načrtu imajo izgradnjo še treh plinovodov, ki bodo omogočali uvoz plina.
Prvi naj bi povezal Belgzand na Nizozemskem z Bactoom, drugi je Langeled; povezava z
norveškim Ormen Lange-om, tretji severno evropski plinovod pa naj bi povezal Veliko
Britanijo z Rusijo.
Norveška ima plinovode Europipe I in Norpipe sistem, ki vodi do Emdna v Nemčiji, Zeepipe
vodi do Belgije, Franpipe v Francijo, povezava je tudi s Škotsko.
Če bo projekt treh distribucijskih podjetij Gastra iz Danske, Stattnett iz Norveške in Nova
Naturhas iz Švedske uspel, bo to pripeljalo do večje integracije. Podjetja so v začetku leta
2004 izdelale plan v treh fazah. V prvi fazi naj bi podaljšali plinovod med mesti Malmo in
Goteburg do Osla. V drugi fazi naj bi zgradili nov plinovod med Oslom in Jutlandom; prva
povezava med Norveško in Dansko. V zadnji fazi pa naj bi povezali zahodno norveško obalo
z Oslom. Trenutno podjetja zbirajo finančna sredstva za izvedbo Študije o izvedljivosti
projekta.
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Karta 9: Naftna in plinska polja v Severnem morju

4.9 Promet
V Severnem morju so najbolj prometne ladijske poti na svetu. Leta 1996 je okoli 270.000
ladij priplulo v 50 glavnih pristanišč. Dnevno prečka Doversko ožino okoli tisoč ladij. V letu
1996 je 37.055 ladij prepeljalo 48 milijonov ton tovora med Severnim morjem in Baltikom
preko Kielskega kanala.
Večina največjih evropskih pristanišč leži ob Severnem morju (Hamburg, Bremen,
Amsterdam, Rotterdam, Antweerpen, Le Havre in London). Kontejnerski tovor se je v zadnjih
desetih letih povečal za 120 %. Polovica vsega ladijskega prometa odpade na trajektni promet
na stalnih linijah.
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Ladijski promet negativno vpliva na morska okolja zaradi izpustov nafte in odpadkov,
onesnaževanja zraka, nevarnih snovi, izpustov balastnih voda ter uporabe anti-vegetativnih
premazov, ki vsebujejo biocide.
Od prvega avgusta 1999 sta Severno morje in morje okoli Irske združena pod imenom Severo
zahodne evropske vode kot posebno območje v okviru aneksa I (Nafta) MARPOL konvencije
o preprečevanju onesnaženja iz ladij. V okviru IMO so se dogovorili za sprejetje ukrepov, ki
bodo prepovedali uporabo nevarnih snovi v anti-vegetativnih premazih. Cilj je od leta 2003
prepoved takih premazov ter odstranitev TBT-jev iz ladijskih lupin do leta 2008. V okviru
Evropske unije so povečali nadzor nad ostalimi TBT uporabniki z revizijo Direktive
76/69/EEC. MEPC (Marine Environmental Protection Committes) načrtuje sprejetje globalno
pravno zavezujočih ukrepov, ki bodo zadevali škodljive posledice uporabe anti-vegetativnih
premazov.
Leta 1993 se je zgodila huda ladijska nesreča, ko je iz tankerja izteklo okoli 85.000 ton nafte.
Leta 1994 se je zgodilo 11 nesreč, leta 1995 pa 6. Leta 1998 se je vnel požar na ladji Pallas ob
obali Jutlanda. Razlilo se je okoli 244 m3 nafte, ki je povzročila smrt okoli 16.000 ptic.
Izgubljeni tovor lahko povzroči veliko škodo v okolju. Samo leta 1994 je Nizozemska kar
petkrat prijavila izgubo kontejnerjev z različnim tovorom. V enem primeru je ladja Sherbo
izgubila kar 88 kontejnerjev, od katerih jih je bilo pet napolnjenih s pesticidi. Paketi iz te
nesreče so bili nato naplavljeni na nizozemsko in nemško obalo. Za zmanjšanje verjetnosti
nesreč je IMO predstavil ladijske koridorje v posameznih območjih severnega morja.
Cestni promet v pokrajinah, ki obdajajo Severno morje, je dobro razvit, kar pa povzroča
povečano onesnaženje in prometne zastoje. Tudi v prihodnosti naj bi se tovorni in potniški
promet povečevala, predvsem v zaledju glavnih pristanišč.
Glavnina pomorskega prometa je koncentrirana v večjih pristaniščih kar gre na škodo
manjših, ki so regionalnega značaja. Pričakovano je, da bo Rotterdam zadržal primat med
severnomorskimi pristanišči. Njegovo zaledje obsega praktično celotno Evropo. Pričakovano
je, da se bo kontejnerski promet v Rotterdamu povečal za 132 % leta 2010 v primerjavi z
letom 1991. Posledično bo potrebno pridobiti nove površine (1450 ha do leta 2010); večina
le-teh bo pridobljena z osuševanjem morja (Transport, 1999).
Ob obalah Severnega morja je dobro razvit sistem (feeder system) med univerzalnimi
pristanišči ter pristanišči namenjenimi prometu na ˝kratke proge˝ (short sea shipping ports).
Uporaba ladijskega pometa na krajše razdalje je v zadnjih letih v porastu. Večina pristanišč ob
Severnem morju je namenjena prometu na ˝kratke proge˝ oziroma gre za trajektna pristanišča
(Interreg North Saa Programme, 2001).
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Karta 10: Skupni blagovni promet (106 t/leto) v glavnih severnomorskih pristaniščih
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4.10 Obalna industrija
Večja pristaniška mesta ob obali Severnega morja imajo odlične pogoje za lokacijo različnih
industrijskih panog, saj je za to območje značilna velika gostota prebivalstva, dolga
industrijska tradicija ter bližina energetskih virov. Ob obali Severnega morja so locirane
različne panoge industrije, od kovinske in kovinsko predelovalne do kemijske, in
ladjedelništva. Najbolj industrializirano območje na Norveškem je območje Frierfjord. Ob
južni in zahodni obali je večina industrijskih obratov locirana v notranjih delih fjorda navadno
v bližini večjih mest (Oslo, Bergen) ali v bližini elektrarn. V obalnih območjih je tudi nekaj
naftnih rafinerij. Na Danskem je industrijska proizvodnja zgoščena na vzhodni obali
Jutlandije v okolici Esbjerga. Nemška industrija je koncentrirana v bližini bregov rek Vezere,
Elbe, Emsa in Jade. Na Nizozemskem je industrija koncentrirana v estuarju Schelde v okolici
Rotterdama, Amsterdama in Ijmuidena. Belgijska industrija je večinoma koncentrirana v
okolici Antwerpna. V Franciji pa je koncentracija na območju Calais-Dunkerque ter ob
estuarju Sene. V Veliki Britaniji so velika industrijska območja ob estuarju Temze, Tyne in
Tees, v okolici Southamptona ter v Firth of Forth.
Nekatere nuklearne elektrarne v morsko okolje izpuščajo radioaktivne snovi. OSPAR v
poročilu navaja, da so izpusti pod dovoljeno mejo.
4.11 Vojaške aktivnosti
Vojaške aktivnosti vključujejo vaje zveze NATO ter nadzor nad teritorialnimi vodami.
Britanska kraljeva mornarica izvaja vojaške vaje v svojem južnem delu Severnega morja, ob
vzhodni Angleški obali ter v okolici Firth of Forth.
Po koncu prve in druge svetovne vojne je bilo v morje odloženo tudi veliko streliva, vključno
s kemičnim orožjem. V Belgiji je po prvi svetovni vojni ostalo veliko vojaške opreme.
Zgodilo se je veliko nesreč med zbiranjem in shranjevanjem orožja. Ko je položaj postal
nevzdržen, se je vlada leta 1919 odločila, da se orožje odloži v peščeni plitvini znani kot
Paardenmarkt. Do leta 1971 je to območje ostalo pozabljeno. Tega leta pa so pri poglabljanju
morskega dna naleteli na velike količine orožja. Izvedli so preiskavo, ki je ugotovila območje
pravokotne oblike s površino okoli 1.5 km2, prepovedali so ribolov in sidranje. Leta 1980 so z
nadaljnjo preiskavo odkrili, da je območje večje in tvori peterokotnik površine okoli 3 km2.
Še vedno velja prepoved ribolova in sidranja. Natančno ni znano koliko orožja je na tem
območju odloženega, ocene se gibljejo okoli 35.000 ton (Sea-based activities, 2004).
Pred letom 1947 so zavezniki potopili 34 ladij v Skagerrak-u, ki so v grobem prevažale okoli
150.000 ton kemičnega orožja. Odlagališča orožja so še v Kanalu ter ob jugovzhodni obali
Anglije.
4.12 Vplivi dejavnosti, ki se izvajajo na kopnem
4.12.1 Posredni izpusti

Industrija, gospodinjstva, promet ter kmetijstvo vplivajo na morski ekosistem preko vnosov
preko rek ali atmosfere. Predvsem se posebna pozornost namenja nutrientom, katerih
prisotnost lahko povzroči evtrofikacijo ter nevarnim snovem, ki škodujejo predvsem morskim
organizmom ter človeku.
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Dosegli so zmanjšanje vnosov živega srebra zaradi sprejetih ukrepov, količine kadmija so
zmanjšali z zmanjšanjem izpustov iz industrije neželeznih kovin ter industrije gnojil ter
zamenjavo kadmija z manj nevarnimi snovmi. Močno pa so se zmanjšale emisije svinca
zaradi sprememb pri sestavi goriv.
Zmanjšanje vnosa fosforja ter dušika so dosegli z izboljšavami v ravnanju z odplakami, ter
zmanjšanjem amonijevega izhlapevanja pri ekstrahiranju nitratov ter pri izpustih odpadnih
voda iz kmetij.
Malo uspeha so imeli pri zmanjšanju vnosov iz razpršenih virov, kakršni so erozija ter luženje
iz obdelovalne zemlje (gnojila), atmosferska depozicija, odtok iz cest. Države so si zadale cilj,
da bodo dosegle zmanjšanje tudi s pomočjo zamenjave nevarnih snovi z manj nevarnimi ter s
strožjo kontrolo nad odlaganjem industrijskih odpadkov.
Veliko so naredili za zbiranje urbanih in industrijskih odpadnih voda ter ustrezno obdelavo.
Toda tudi na območjih, kjer imajo terciarno čiščenje v čistilnih napravah. se učinkovitost
le-teh opazno zmanjša ob izjemnih padavinah ter v poletnih mesecih, ko je turistična sezona
na višku.
4.12.2 Kmetijstvo

Imamo območja intenzivnega poljedelstva, ki ga obvladujejo velike kmetije. Najdemo jih v
vzhodni Angliji, severni Nemčiji ter na Nizozemskem. Imamo tudi območja intenzivne
pridelave specializirane v živinorejo ter pridelave sadja in zelenjave v obalnih in zahodnih
delih Danske, v Nemčiji, na Nizozemskem, severni Belgiji ter severnem delu Bretanije.
Obstajajo okoljski pritiski, ki so povezani s kmetijstvom, glavne oblike onesnaževanja se
nanašajo na nitrate, amoniak, metan, pesticide ter odtok silaže in blata.
Grafikon 5: Trend porabe pesticidov držav, ki ležijo ob Severnem morju

Vir: Human activities, 2004
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5

ONESNAŽENOST SEVERNEGA MORJA TER VPLIVI
ČLOVEKOVIH DEJAVNOSTI NA MORSKO ŽIVLJENJE3
5.1 Opredelitev nevarnih snovi

Nevarne snovi so snovi, ki povzročajo škodo v okolju ali škodijo zdravju ljudi in drugim
organizmom (Lah, 2002, str.126). Viri nevarnih snovi v Severnem morju izvirajo s kopnega
in iz morja. Rečni vnos pomeni količino prinesenih snovi na območju vstopa reke v morsko
območje (območje nad vplivom bibavice). Pomembno je upoštevati, da ti podatki zajemajo
količino snovi, ki izvira iz celotnega porečja. Tako je pri transnacionalnih rekah količina
snovi iz držav, ki ležijo ob zgornjem toku reke, pripisana državi, ki leži ob izlivu. Direktni
vnos snovi se nanaša na vnos, ki poteka nižje od točke, kjer se meri rečni vnos in na direktne
izpuste v morje.
Morski viri nevarnih snovi izvirajo predvsem iz ladijskega prometa, črpanja nafte in
zemeljskega plina, marikulture ter odlaganja usedlin zaradi poglabljanja estuarjev in
pristanišč.
Za veliko nevarnih snovi je atmosferski vnos glavna oblika vnosa v Severno morje (težke
kovine-živo srebro in svinec, organske spojine ter nekatere dušikove spojine). Večina snovi v
zraku ostane le kratek čas in so hitro odložene s padavinami ali s suho sedimentacijo. Nad
Severnim morjem se količina odloženih snovi zmanjšuje od obale proti odprtemu morju.
Južna območja, ki so blizu industrijskih območij, so izpostavljena velikim količinam
atmosferskega odlaganja. Zaradi kratkotrajnega zadrževanja snovi v ozračju je doprinos iz
držav, ki so bolj oddaljene, nizek (nekaj % težkih kovin ter 25 % celotnega vnosa
anorganskega dušika).
Nasprotno, določene snovi (na primer PCB) v ozračju ostajajo dlje časa, tako da moramo
njihov atmosferski transport in vire iskati na širšem , celo globalnem, območju.
Razporeditev nevarnih snovi v Severnem morju je odvisna od oblike, v kateri se le-te
pojavljajo. Na splošno velja, da raztopljene snovi potujejo skupaj z glavnimi vodnimi tokovi.
Velika količina snovi se pojavlja v obliki suspenzije. V območjih odlaganja se večina teh
snovi odlaga v sedimente. Ocenjujejo, da okoli 70 % vseh v sedimente odloženih snovi ostaja
ujetih v območjih sedimentacije, kakršna so estuarji, Vadensko morje, najgloblja območja
Kattegat-a in Skagerrak-a ter Norveškega jarka.
Nevarne snovi vstopajo tudi v prehranjevalno verigo, kjer so koncentracije le-teh najvišje v
zgornjem delu le-te.
Za veliko nevarnih snovi so dosegli pomembno zmanjšanje emisij ter direktnih izpustov v
morsko vodo. Toda ni prišlo do ekvivalentnega zmanjšanja rečnega vnosa. To je deloma
posledica variacije odtoka. Porajata pa se tudi vprašanji o pravilni oceni razpršenih virov
nevarnih snovi ter o vplivu prenosa snovi, ki so se v preteklosti akumulirale v prsteh in
sedimentih (dolgoročni vir po vodi prenašajočih se snovi). Podobne so tudi ugotovitve za

3

Povzeto po Chemistry, 2004
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morski sistem. Razvili so veliko modelov, s katerimi ocenjujejo transport in količino snovi.
Največje zmanjšanje nevarnih snovi je v obalnih conah, kjer so glavni viri nevarnih snovi
rečni izlivi.
OSPAR je za pomoč pri oceni ekoloških vplivov razvil t. i. BRC (Background/Reference
Concentrations) ter EAC (Ecotoxicological Assessment Criteria). Nekatere vrednosti BRC in
EAC so nespremenljive, druge so še vedno začasne ocene, toda kjer je mogoče so povezane z
opazovanimi koncentracijami, za tretje še niso izdelane.
BRC za naravno porajajoče se snovi je definiran kot koncentracija, ki bi jo v okolju našli brez
vplivov človekovih dejavnosti. BRC so določili prvenstveno iz geoloških in zgodovinskih
podatkov. Ocena za dušikove spojine je težko določljiva, saj obstaja malo zanesljivih
podatkov iz časa, ko so bili antropogeni vplivi nizki.
EAC so koncentracije specifičnih snovi v morskem okolju, ki označujejo mejo škodljivosti leteh za okolje in organizme. Vrednosti, ki so pod EAC vrednostmi, naj ne bi bile škodljive za
okolje in organizme.
Tabela 10: Pregled EAC mej v vodi in sedimentu

NEVARNA SNOV
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
DDE
Lindan
PAH
Benzo(a)piren
GPCB7
TBT

VODA (mg/l)
1-10*
0.01-0.1*
1-10*
0.005-0.05*
0.005-0.05*
0.1-1**
0.5-5*
0.5-5*
/
0.0005-0.005*

SEDIMENT (mg/kg dw)
1-10**
0.1-1**
1-100**
5-50**
0.05-0.5**
5-50**
5-50**
5-50**
0.0005–0.005**
/

0.01-0.1**
/
0.00001-0.0001*

0,1-1**
0.001-0.01**
0.000005-0.00005**

* nespremenljive meje
** začasne meje

Vir: Chemistry, 2004

Države ob Severnem morju so dosegle cilj 50 % zmanjšanja vnosov za večino od 37 nevarnih
snovi, ki so na prioritetnem seznamu Konference o zaščiti Severnega morja. Večina je tudi
dosegla 70 % zmanjšanje vnosov kadmija, živega srebra, svinca in dioksinov (Europe's
environment: the third assessment, 2003).
5.2 Težke kovine
Težke kovine v Severno morje pridejo preko rečnih in atmosferskih vnosov. Nekaj jih izvira
tudi iz dejavnosti, ki se izvajajo na morju (črpanje nafte in zemeljskega plina, odlaganje
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usedlin iz pristanišč in estuarjev). V obalnih območjih so največje koncentracije izmerjene ob
rečnih izlivih, najnižje na odprtem morju. To nakazuje, da so reke glavni vir težkih kovin.
Lokalno je zaradi odlaganja usedlin omenjeni vzorec lahko spremenjen.
5.2.1

Kadmij

V obdobju 1990–1996 se rečni vnos kadmija bistveno ni spremenil, močno pa so se zmanjšali
direktni vnosi. Celotni vnos kadmija ni sledil nekemu konsistentnemu trendu. Vzroki za to so
predvsem v variaciji dotoka in koncentraciji trdih delcev v suspenziji. Okoli tretjina kadmija
pride v Severno morje v obliki atmosferskega odlaganja. Odlaganje s padavinami na merilnih
postajah je pokazalo zmanjšanje količine kadmija za okoli 50 % od poznih 80. let do zgodnjih
90. let 20. stoletja. Glede suhega odlaganja ni bilo opaženo pomembno zmanjšanje. Med leti
1987 in 1995 so bile prepolovljene emisije ter količina odloženega kadmija. Ocenjujejo, da
okoli 94 % emisij, ki pridejo nad Severno morje, izvira iz držav podpisnic OSPAR
konvencije. Na podlagi matematičnih modelov so izračunali, da Južni Bight prejme več kot
50 % atmosferskega vnosa kadmija v Severno morje.
Zabeleženo je tudi občutno zmanjšanje koncentracije kadmija v vodi na območju Južnega
Bight-a, v nizozemskem obalnem območju, estuarju Temze ter na območju Doggerske
plitvine. Koncentracija kadmija v sedimentih se je na nizozemskem obalnem območju
občutno zmanjšala. Med 1981 in 1996 se je zmanjšala za 71 % na območju severno od izliva
Rena in Meuse, južno za 45 %. Na območju 20-70 km od obale na odprtem morju ni bilo
zaznati pomembnega zmanjšanja.
Med leti 1988 in 1993 so je koncentracija kadmija v Vadenskem morju znižala za 10-40 %.
Tudi trend koncentracije kadmija v živih organizmih kaže na upadanje le-tega. Koncentracija
kadmija v vodi je na splošno nižja od določene EAC meje. V sedimentih so EAC meje
presežene na nekaterih območjih v bližini ustja Rena, v nizozemskem območju Vadenskega
morja ter estuarju Schelde.
5.2.2

Živo srebro

Tako rečni kot direktni vnos živega srebra se je med leti 1990 in 1996 zmanjšal. Vnosi v
Skagerrak in Kattegat so v primerjavi z vnosi v Severno morje nizki. Med leti 1990 in 1993 so
bili vnosi največji preko Labe, od 1993 do 1996 pa preko Rena in Meuse. Od sredine 80. let
20. stoletja je zaradi izboljšanja tehnologije ter zaprtja industrijskih obratov v bivši NDR
prišlo do pomembnega zmanjšanja emisij.
Izračunani atmosferski vnos se je zmanjšal iz 9 na 4 t/letno v obdobju 1987–1995.
Koncentracija živega srebra v vodi znaša med 1 ng/l na ustju estuarjev ter 0.1 ng/l na odprtem
morju. Trdni delci predstavljajo 90 % vsega živega srebra v obalnih vodah, na odprtem morju
pa se le-ti zmanjšajo na 10 % vsega živega srebra.
Pomembno zmanjšanje trdnih delcev je bilo zabeleženo v reki Labi (20-80 mg/kg pred 1990;
5-19 mg/kg po letu 1990) in je primerljivo s koncentracijami v Seni in Scheldi.
Koncentracije v sedimentih nihajo med 0.01 in 0.05 mg/kg. Višje koncentracije so bile
izmerjene v estuarjih Schelde, Forth-a, Labe in Temze. Opazno je tudi zmanjšanje
koncentracije na nekdanjih odlagališčih ob belgijski obali ter Nemškem Bight-u.

39

V živih organizmih je opazen trend zmanjšanja koncentracije živega srebra ob belgijski obali,
v Vadenskem morju ter v Labi. V dagnjah so visoke koncentracije živega srebra v bližini
industrijskih in gosto poseljenih območjih.
Koncentracije živega srebra v morski vodi in estuarjih redko presegajo EAC meje. Trdni delci
lahko presegajo meje EAC v kalnih območjih kakršna so estuarji. EAC meja v sedimentih je
bila presežena v estuarjih Schelde, Labe in Forth-a.
5.2.3

Svinec

V obdobju 1990-1996 so bili direktni vnosi prepolovljeni, toda znašali so le 10 % celotnega
vnosa. Celotni letni vnos se je zmanjšal s 1000 na 800 ton. V Skagerrak-u se je vnos povečal.
Vnosi v Vadensko morje preko Labe so se po letu 1993 močno zmanjšali, toda prišlo je do
povečanja v Vezeri. Merjenja atmosferskih emisij so pokazala zmanjšanje le-teh med 50 in 65
% med leti 1987 in 1995. Po izračunih 89-99 % svinca prinesenega po zraku izvira iz držav
podpisnic OSPAR konvencije. Scholten je ugotovil zmanjšanje koncentracije svinca v vodi za
38 %. Velika zmanjšanja so bila zabeležena v Skagerrak-u, Doggerski plitvini, ob nizozemski
obali ter v estuarju Temze.
Koncentracija svinca v sedimentih se je v nizozemskem obalnem območju severno od ustja
Rena med leti1981 in 1996 zmanjšala za 53 %, v Vadenskem morju se je koncentracija
znižala za 10 % med leti 1988 in 1993. Koncentracije svinca v vodi so bile nižje od EAC mej.
5.2.4

Baker

Zmanjšanje atmosferskih emisij je bilo pri bakru manjše kot pri drugih kovinah. Modelni
izračuni so pokazali, da naj bi okoli 96 % vseh emisij (56 t/leto) izviralo iz OSPAR območja.
V nizozemskem obalnem območju se je koncentracija v sedimentih znižala za 30 oziroma 40
% v obdobju 1981–1996. Ob belgijski obali se je koncentracija v obdobju 1990-1996
zmanjšala za 65 %, v Vadenskem morju pa za 20 % v obdobju 1988–1993. Koncentracije
raztopljenega bakra so bile v vodi na splošno višje od EAC mej.
Grafikon 6: Glavni viri vnosov težkih kovin v Severno morje

Vir: Europe's environment:the third assessment, 2003
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5.3 Obstojne organske spojine
5.3.1

TBT

TBT (kositrov tributil) se uporablja v anti-vegetativnih premazih za ladje. Ladje daljše od 25
metrov so tako glavni vir vnosa ( za manjša plovila je bila uporaba TBT-ja v anti-vegetativnih
premazih prepovedana leta 1990). Danska ocenjuje svoj vnos TBT-ja leta 1997 na 0.6-4.9 ton.
Norveški vnos med leti 1985 in 1995 je znašal med 17.8 in 57.3 tonami letno. Velika Britanija
ocenjuje vnos na 6 t/leto.
Koncentracije TBT-ja v globokih vodah so na splošno nižje od 1 ng/l, vrednosti okoli 100 ng/l
so bile izmerjene na najbolj obremenjenih plovnih poteh. Marine in pristanišča so območja
visokih koncentracij TBT-ja zaradi preteklih vnosov. Kjer so sprejeli ustrezne ukrepe, so se
koncentracije v zadnjem desetletju občutno zmanjšale. V vodi so bile zabeležene najvišje
koncentracije v Nemčiji od 0.243 :g/l v Dornumer Siel do 0.35 :g/l v Bremerhaven-u, na
Nizozemskem do 0.14 :g/l v Rotterdamu, v francoskih marinah in na Danskem do 0.12 :g/l v
pristaniščih.
V sedimentih so koncentracije v bližini virov do 16.9 mg/kg na Danskem. V Veliki Britaniji
so koncentracije od 0.002 mg/kg na območju odprtih voda pa do 10 mg/kg v pristaniških
območjih. Na Norveškem se vrednosti gibljejo med 0.01 in 1 mg/kg. V Belgiji so bile
izmerjene vrednosti do 0.081 mg/kg v estuarju Schelde.
EAC meje so presežene v pristaniščih, marinah ter estuarjih.
5.3.2

PCB

PCB (poliklorirani bifenili) so skupina približno 200 različnih derivatov bifenila, zelo
strupenih in tudi rakotvornih klorovih spojin (Lah, 2002, str.149). V obalnih vodah so glavni
vir PCB-ja reke in direktni izpusti, na odprtem morju so bolj pomembne atmosferske emisije.
Več kot 90 % celotnih izpustov izvira iz obdobja pred letom 1980. Ocenjeni vnosi segajo od
530 do 1500 kg/leto v obdobju 1990-1996.
Zaradi slabe topljivosti so koncentracije PBC-ja v vodi zelo nizke. Relativno visoke vrednosti
v sedimentih so izmerili v rekah Ems, Laba in Schelda. Koncentracije so se v nizozemskem
obalnem območju znižale za 70 % v obdobju 1986-1996.
5.3.3

PAH

Letne emisije PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki), predvsem iz dejavnosti, ki se
izvajajo na kopnem, so bile ocenjene na 7.000 ton leta 1990. Toda ta vrednost je podcenjena.
saj na voljo ni bilo podatkov za vse dejavnosti. Niso bile upoštevane emisije, ki se pojavijo na
morju zaradi ladijskega prometa ter črpanja nafte in zemeljskega plina.
PAH vstopa v Severno morje tudi preko rek in direktnih izpustov. Zanesljive ocene niso na
voljo, toda indikacija relativne pomembnosti takih vnosov je podana preko koncentracij v
sedimentih.
V vodi so bile višje koncentracije izmerjene v vzorcih iz obalnih območjih in estuarjev s
koncentracijami do 8 :g/l. Koncentracije višje od 1 :g/l so bile izmerjene v estuarjih Temze,
Humbra, reke Tees in Great Ouse.
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V sedimentih so bile koncentracije med 0.218 mg/kg v Vadenskem morju in 6.08 mg/kg v
estuarju Schelde Podatki za nizozemsko obalno območje ter celotno Vadensko morje ne
kažejo na zmanjšanje koncentracij med leti 1986 in 1996. V Vadenskem morju so na 40 %
lokacij ugotovili povišanje koncentracij.
5.3.4

Pesticidi

V relativno kontaminiranih obalnih območjih so opazili zmanjšanje koncentracij pesticidov "
in $ HCH (lindan) v bioti. Zadnje raziskave so pokazale, da ta pesticid vpliva na prehrano
zooplanktona in tako povzroča rast fitoplanktona. Koncentracije HCB-ja , ki večinoma izvira
iz industrije in sežiganja odpadkov in pesticida DDT-ja so se zmanjšale na vseh lokacijah. Še
dolgo po tem, ko je bila uporaba DDT-ja prepovedana so v jetrih rib iz Forth-a in Humbra
zaznali koncentracije le-tega. Na splošno velja, da so negativni učinki pesticidov na zdravje
organizmov relativno neznani. Glede na to, da je njihova uporaba zelo razširjena, se pojavlja
velika zaskrbljenost.
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Karta 11: Procentualno zmanjšanje vodnih vnosov v Severno morje v obdobju 1985–1999/2000
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Karta 12: Procentualno zmanjšanje atmosferskih vnosov v Severno morje v obdobju
1985-1999/2000
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5.4 Kemični vnos zmesi nevarnih snovi
5.4.1

Vnosi kemičnih snovi zaradi marikulture

Protimikrobske in protiparazitske snovi so glavne skupine kemikalij, ki so izmerjene v
sedimentih v bližini ribjih farm. Večina antibiotikov se uporablja kot dodatek hrani ter
vstopajo v morje preko odpadne hrane in fekalij. Čeprav obstajajo negotovosti pri ocenah
količine proti mikrobskih snovi se pojavlja vzorec njihovega zmanjševanja. Količina
antibakterijskih snovi se je v norveški marikulturi zmanjšala na 3.2 t leta 1995 (26.8 t 1991).
5.4.2

Kemikalije, ki izvirajo iz instalacij na morju (brez nafte)

Viri teh kemikalij so vrtine za nafto in zemeljski plin, injektirana voda v vrtine (produced
water) in razlitja. Poleg nafte se pojavljajo tudi druge snovi (kadmij, živo srebro, svinec, cink,
krom, nikelj, baker).
Ocena izpustov kemikalij, ki so bile izpuščene v norveškem sektorju preko injektirane vode iz
23 platform, je pokazala, da je stopnja aromatskih spojin (fenoli in benzenske kisline) višja od
alifatskih (razpršena nafta).
Fenoli in PAH, spojine za katere obstajajo sumi, da so rakotvorni in vplivajo na žleze z
notranjim izločanjem, so prisotni v zelo nizkih koncentracijah.
Barij in železo sta kovini, ki se pojavljata v večjih koncentracijah. Pojavljajo se tudi nikelj,
cink in svinec.
5.4.3

Industrijski in komunalni odpadki

Odlaganje kemičnih odpadkov v Severno morje je bilo prepovedano dokaj pozno, šele leta
1993. Toda še vedno so se pojavljali direktni izpusti iz proizvodnje titanijevega dioksida v
letu 1994 predvsem v Franciji in Veliki Britaniji (estuarji Sene, Humbra in Tees). V spodnji
tabeli je prikazano zmanjšanje količine odloženih odpadkov v obdobju 1984–1994. Odlaganje
kanalizacijskega mulja je prepovedano od leta 1998.
Tabela 11: Količina odloženih odpadkov in nevarnih kemikalij v obdobju 1984–1994

Vrsta
odpadkov/kemikalij
odloženih odpadki
skupaj (106 t)
Železov sulfat (106 t)
Žveplena kislina (106 t)
Krom (t)
Svinec (t)
Nikelj (t)
Baker (t)
Kadmij (kg)
Živo srebro (kg)

1984

1990

1994

1.076

1.094

0.468

0.345
0.598
511
23
31
21
297
128

0.256
0.510
491
18
31
29
130
72

0.107
0.260
217
4,6
8
8
54
31

Vir: Chemistry, 2004
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5.4.4

Odlaganje usedlin pridobljenih s čiščenjem morskega dna

Glede na veliko količino usedlin je količina težkih kovin odloženih v njih zato velika. Toda
večina le-teh je geološkega izvora ter je tako samo relocirana in ne prispeva k povečanju
vnosa težkih kovin v morski ekosistem. Po nizozemskih podatkih je količina antropogeno
vnesenih kovin zaradi odlaganja usedlin nizka pri kromu, bakru in niklju (0-2 %), srednja pri
živemu srebru, arzenu, svincu in cinku (30-50 %), ter prevladujoča pri kadmiju (70 %).
Čeprav je bilo leta 1994 več odloženih usedlin kot leta 1990, podatki kažejo na upad nevarnih
snovi iz estuarjev, kar lahko povežemo z zmanjšanjem vnosov v reke in estuarje. Za usedline
iz pristanišč ni bilo opaznih nobenih sprememb.
5.5 Nafta
Vnos nafte v Severno morje je posledica gostega pomorskega prometa, črpanja le-te, izpustov
iz industrije, odlaganja usedlin, rečnih vnosov, atmosferske depozicije in naravnih pronicanj.
V zadnjih letih so največ pozornosti namenjali izpustom iz instalacij na morju ter rafinerij.
Pogosto so zaznani naftni madeži, ki izvirajo iz ladij in instalacij na morju ter so rezultat
legalnih in nelegalnih izpustov ter nesreč. Večina teh madežev je sestavljena iz nafte, ki jo
uporabljajo ladje kot pogonsko gorivo, pojavljajo pa se tudi surova nafta in mazivna olja.
Leta 1995 je bilo v morje izpuščene 11.800 ton nafte. Od tega je 65 % izviralo iz injektirane
vode v vrtine, 33 % iz vrtnin in 2 % iz razlitij. Med leti 1984 in 1995 se je količina izpustov
zmanjšala za okoli polovico, kljub dejstvu, da se je število instalacij povečalo (iz 143 na 458).
Količina izpustov iz vrtin se je znižala za 83 % v istem obdobju. Vzrok za to je predvsem v
zamenjavi načina vrtanja in črpanja nafte.
Količina izpuščene nafte preko injektirane vode se je povečala iz 1.717 ton v letu 1984 na
7.648 ton v letu 1995. 77 % teh vnosov odpade na Norveško, 18 % na Veliko Britanijo.
Razlitja nafte prispevajo zelo malo k količini nafte, ki vstopa v Severno morje, čeprav se kaže
trend naraščanja ( 1986 198 razlitij, 1992 414 razlitij in 1995 621 razlitij).V letu 1995 je bilo
v okoli 85 % razlitij prisotne manj kot 1 tona nafte.
Analiza vzorcev nafte ob danski, nemški in nizozemski obali je pokazala, da se večino le-te
pojavlja v obliki mazivnih olj. V Skagerraku se pojavlja tudi surova nafta, ki izvira iz
nelegalnih čiščenj tankerjev. Za leto 1995 je ocenjeno, da so izpusti iz ladijskega prometa
znašali okoli 6.750 ton.
V okviru Bonnskega dogovora iz leta 1983 se izvajajo redni letalski nadzori. Število opaženih
naftnih madežev se je v letu 1995 zmanjšalo na 650 (1989 jih je bilo še 1.104).
V Severnem morju je zračni nadzor v obdobju 1990–2000 pokazal zmanjševanje števila
naftnih madežev. Visoka frekvenca 1997 in 1998 je posledica metodologije, saj so poročali
tudi o zelo majhnih madežih (manj kot 1 m3) (Illegal discharges of oil at the sea, 2005) .
Letalski nadzor zazna le okoli 10 % izpustov. Vzrok za to je v času, ko se opravlja zračni
nadzor, času dviganja madežev na površje in vremenskih vplivih.
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Karta 13: Opaženi naftni madeži leta 1998

V letu 1997 je bilo na območju Severnega morja delujočih 58 rafinerij, ki so izpuste spuščale
v obalne vode (4), estuarje (29) ter kopenske vode (25). Okoli 83 % izpustov je bilo v
estuarje, predvsem v Veliki Britaniji (58 %) in na Nizozemskem (15 %). Količina skupnih
izpustov je bila leta 1997 670 ton, kar je nižje kot v preteklih letih (1441 ton v letu 1993 in
9047 ton leta 1981).
Vnos nafte preko rek se je v nizozemskem sektorju v obdobju 1990–1994 zmanjšal na 5801235 t/leto v primerjavi z letom 1980 (5000-6000 t/leto). V letu 1995 so vnosi preko Rena,
Meuse in Schelde znašali okoli 1000 ton, kar predstavlja le 15 % vseh vnosov iz kopna na
Nizozemskem za to leto (6640 ton). Naravno pronicanje nafte je bilo ocenjeno na okoli 1000
ton na leto.
Količina nafte v vodi je bila med 1 in 5 :g/l v bližini platform in na območjih intenzivnega
ladijskega prometa. Oljni madeži se pojavljajo predvsem ob ladijskih koridorjih med
Doversko ožino in Nemškim Bight-om.
Zaradi naftnih vrtin se v bližini le-teh v sedimentih pojavljajo velike količine nafte.
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5.6 Radionuklidi
Glavni vir vnosov radionuklidov so izpusti jedrskega goriva iz elektrarn (La Hague,
Sellafield), odtok baltiškega morja ter dotok atlantske vode. Dotok baltiške vode prispeva k
večjemu vnosu 137Cs (černobilska nesreča) kot jedrske elektrarne.
Količina alfa radionuklidov izpuščenih v Severno morje se je zmanjšala iz 3 na 0.32 TBq/l
(tera bequerrel; bequerrel pomeni 1 razpad v sekundi) v obdobju 1993–1996. Prav tako se je
zmanjšala količina beta radionuklidov z izjemo tritija.
Naravni radionuklidi izvirajo predvsem iz človekove dejavnosti, kakršna sta rudarstvo in
predelava rude, izgorevanje premoga, nafte in zemeljskega plina ter proizvodnje fosfatnih
gnojil.
Izpusti iz jedrske elektrarne Cap de La Hague z atlantsko vodo potujejo skozi Rokavski preliv
ob kontinentalni obali ter v 12-18 mesecih prispejo do obalnih voda v vzhodnem delu
Severnega morja. Večina radionuklidov je transportirana iz Severnega morja z norveškim
obalnim tokom.
Koncentracija 99Tc v vzorcih vode je bila leta 1996 0.9-8.5 Bq/m3, leta 1997 pa 1.7-3.4
Bq/m3. 210Pb in 210Po koncentracije so bile ob nizozemski obali 0.4-2.9 Bq/m3. Najvišje
vrednosti so bile izmerjene v bližini izpustov iz predelovalne industrije fosfatov.
Koncentracije v sedimentih so nizke razen v bližini odlagališč so višje.
5.7 Vnos različnih hranil in kisika
Morski ekosistemi, ki so pod velikim vplivom človeka, navadno vsebujejo visoke
koncentracije hranil, ki lahko povzročijo razraščanje alg, kar lahko vodi do pomanjkanja
kisika. Kattegat, vzhodni Skagerrak in norveški fjordi so območja pogostega pomanjkanja
kisika. Zmanjšana vsebnost kisika v poznem poletju je bila opažena celo v centralnem delu
Severnega morja. Človeški vplivi na koncentracijo hranil so opaženi predvsem v območjih v
bližini obale.
Obstaja več virov hranil, toda večina jih je povezana z antropogenimi dejavnostmi. Dušik v
rekah izvira predvsem iz kmetijskih površin in komunalnih odpadnih voda. Dušik v zraku
izvira iz gospodinjskih in industrijskih procesov izgorevanja ter prometa. Fosfor izvira iz
komunalnih voda in kmetijstva.
Direktni vnosi dušika in fosforja so se zmanjšali, medtem ko so se rečni vnosi do leta 1995
povečevali, nato pa leta 1996 ponovno upadli. Rečni vnosi fosforja v Vadensko morje so se
zmanjšali.
Procesi, ki vplivajo na priliv dušika v Severnem morju, so notranja reciklaža, odvzemanje s
strani fitoplanktona, mineralizacija (razkrajanje organskih snovi v anorganske), sedimentacija
in nitrifikacija (oksidacija amoniaka in amonijevih soli v dušikovo kislino in nitrate z
bakterijami). Pojavljajo se tudi procesi, ki zmanjšujejo koncentracijo dušika, biološka vezava,
shranjevanje v sedimentih ter denitrifikacija. Tudi fosfor je podvržen notranjim procesom
reciklaže kakršni so odvzemanje s strani fitoplanktona in mineralizacija.
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Obstaja zelo malo podatkov o pomembnosti biološke vezave dušika. Splošno prepričanje
pravi, da je ta oblika manjšega pomena za pojavljanje dušika v morskem ekosistemu.
Denitrifikacija je ocenjena med 0.2 in 0.4 mmol N/m2/dan. Velik vpliv na koncentracijo
dušika ima tudi izmenjevanje vode z Atlantikom.
Količina hranil med letom niha od visokih zimskih vrednosti do nizkih poletnih, kar je
rezultat biološkega cikla. Posamezna območja izstopajo po koncentraciji hranil, saj so pod
direktnim antropogenim vplivom. Pomembno zmanjšanje je bilo opazno v danskih vodah in
Nemškem Bight-u v obdobju 1989–1997. Podoben trend je opazen tudi za fosfor v
Vadenskem morju. V Kattegat-u so pozimi koncentracije višje od koncentracij, ki bi se
pojavile zgolj zaradi mešanja z baltiško vodo. To je posledica direktnih vnosov iz Danske,
Švedske in Nemčije, atmosfere in rečnega dotoka.
Med leti 1985 in 2000 je prišlo do pomembnega zmanjšanja vnosa fosforja iz odpadnih voda.
Zmanjšanje iz strani kmetijstva je bilo manjše, največji vir vnosa fosforja je bilo kmetijstvo
leta 2000. Tudi zmanjšanje vnosa dušika se je zmanjšalo iz vseh virov, leta 2000 je bilo
kmetijstvo največji vir dušika v Severnem morju (Europe's environment: the third
assesssment, 2003).
Pomanjkanje kisika se pojavlja v poletnih mesecih. Problem se pojavlja predvsem na
območjih kjer je prisotna stratifikacija vode kakršno je Kattegat.
Grafikon 7: Vnos fisforja in dušika iz različnih virov

Vir: Europe's environment: the third assessment, 2003

5.8 Vplivi človekovih dejavnosti na morsko življenje4
Alohtone vrste vstopajo v Severno morje zaradi naravnih (tokovi) ter antropogenih procesov
(balastne vode, transport rib in lupinarjev, marikultura). Japonska morska trava (Sargassum
muticum) je rjava alga, ki je zelo razširjena v Vadenskem morju. ki je bila verjetno prinesena
s pošiljkami pacifiške ostrige (Crassostrea gigas), everno morje je bila verjetno prinesena s
pošiljkami pacifiške ostrige (Crassostrea gigas), za marikulturo v Francijo v začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Razširila se je tudi ob obalah drugih držav. Lahko je zelo

4

povzeto po Biology, 2004
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velika (10 m) ter pogosto zamaši zalive in pristanišča ter tekmuje za prostor z ostalimi
makroalgami.
Mikrobiološka kvaliteta vode se je v zadnjih letih izboljšala, kar gre predvsem na račun
izboljšav v obdelovanju odpadnih voda. Kjer je kvaliteta vode ostala slaba (EU Direktiva
76/160/EEC), kljub izboljšavam pri obdelovanju odpadne vode, je vzrok za tako stanje
mogoče najti v razpršenih virih onesnaževanja kakršno je odtok gnojil.
Grafikon 8: Kvaliteta kopalne vode v Severnem morju v obdobju 1993–1997
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Vir: Biology, 2004

Ribolov na ekosistem vpliva na več načinov. Vodi do smrtnosti tako želenih (target species)
kakor tudi neželenih (non-target) ribjih vrst. Obstajajo tudi posredni in neposredni vplivi na
bentalne skupnosti, ki so posledica načina ribolova, kjer se ribiške mreže zarijejo v sedimente.
Vsako leto je ulovljenih med 30 in 40 % komercialno zanimivih ribjih vrst in lupinarjev.
Zaradi visoke smrtnosti je prišlo do zmanjšanja števila odraslih organizmov. Občasno so se
jate polenovk, vahnje, belice, morskega lista in slanikov spustile pod najnižje vrednosti, ki so
bile zabeležene v preteklosti. Zaloge skuše se še niso obnovile od kolapsa sredi 60. let 20.
stoletja. ICES Svetovalni komite za ribištvo je dolgo zagovarjal zmanjšanje ulova zgoraj
omenjenih ribjih vrst. V letu 1998 so podali pobudo, ki je temeljila na previdnostnem načelu o
upravljanju in izkoriščanju omenjenih ribjih vrst.
Ponoven izpust rib v morje prevladuje pri ulovu različnih vrst rib, saj le-te ne morejo ločiti
pred ulovom. Pri industrijskem ribolovu se načeloma ne pojavlja. Predvsem pri lovu
morskega lista je več kot polovica teže ujetih rib ponovno odvržena. Ta postane nato hrana
pticam (okoli tretjina njihove prehrane) in drugim plenilcem.
Posledice na bentalnih habitatih (okolje na dnu morja) so različne. Ugotovili so, da so
določena območja obiskana več kot 400 krat na leto druga pa nikoli. Študije so pokazale, da je
prišlo na območjih intenzivnega ribolova do sprememb v živalskih vrstah. Velike dalj časa
živeče organizme so zamenjali manjši organizmi, ki se hitreje prilagajajo spremembam.
Območja, ki so bila pred ribolovom deležna manj naravnih pretresov so najbolj občutljiva.
V določenih območjih je zaradi ribolova prišlo do sprememb v fizični strukturi habitatov.
Večina Sabellaria grebenov v nemškem delu Vadenskega morja je izginila. To je posledica
ribolova, posledičnega premeščanja sedimentov zaradi vlačilnih mrež in odstranjevanja
usedlin. Do ponovne oživitve bi mogoče lahko prišlo v zaprtih območjih. Tudi koralni greben

50

v bližini Norveške je pod vplivom ribolova. Problem povezan z ribolovom so tudi pogini ptic,
ki se zapletejo v ribiške mreže.
Zaradi povečanih zalog hrane, zaradi odvržene drobovine rib in ponovnih izpustov je prišlo
do povečanja števila določenih vrst. Morske ptice naj bi zaužile okoli 50 % vseh odvrženih
sestavin. Pojavljajo se tudi ugibanja o škodljivosti ribolova na določene vrste, ki so hrana tudi
drugim sesalcem.
Pliskavica je najbolj pogosta vrsta sesalcev, ki je ujeta pri ribolovu kot by-catch (neželen
ulov). Ocenjeno je, da letno ulovijo okoli 7.000 pliskavic. Ta ocena presega 2 % populacije,
ki predstavlja mejo trajnosti. Ugotovili so, da bi bilo to mogoče zmanjšati z uporabo
določenih akustičnih pripomočkov.
Marikultura ima pomemben vpliv na degradacijo bentalnega okolja zaradi povečanega
kopičenja organskih materialov, uporabe kemikalij in genetskih sprememb. Predvsem se
pojavlja zaskrbljenost zaradi genetskih sprememb na naravnih populacijah zaradi
˝okuženost˝iz marikulture, ki lahko privede do zmanjšane biološke raznovrstnost.
Večina antibiotikov se iz ribjih farm razširi v bližnje okolje ter se lahko nakopiči v
sedimentih. V živih organizmih so koncentracije antibiotikov nizke.
Zaradi rekreacijskih dejavnosti določena območja postanejo neprimerna za hranjenje,
gnezdenje ptic in sesalcev. Toda posledice rekreacijskih dejavnosti zadevajo morske
organizme predvsem lokalno. Zaradi poletne sezone, ki sovpada z časom vzgoje mladičev ptic
in tjulnjev, so obalna območja pod velikimi pritiski. Tako so gnezdišča ptic na peščenih
plažah skoraj povsem izginila zaradi rekreacije.
Zaradi pridobivanja proda in peska je prišlo do 80 % upada bentalne biomase. V Vadenskem
morju se ta območja le počasi obnavljajo in bentalana favna se v 15 letih še ni opomogla.
V estuarjih njihovo poglabljanje lahko povzroči spremembe plimnega režima ter spremembe
v erozijsko-sedimetacijskem ciklu. Na odlagališčih odpadkov je bentos pod direktnim
učinkom odloženega materiala.
Zaščita obal in osuševanje morja za gospodarske in infrastrukturne potrebe pomeni krčenje
habitatov. Ti pritiski so največji ob južnih obalah. Na Nizozemskem je zato izginilo veliko
prehodnih con med sladkovodnimi habitati in obalnimi vodami, kar je pomenilo tudi izginotje
določenih rastlinskih in živalskih vrst.
Izpusti iz instalacij na morju vplivajo na izginotje in zmanjšanje števila občutljivejših vrst,
povečanje števila priložnostnih (opportunistic species) vrst, povečano smrtnost ter zmanjšano
bentalno raznovrstnost. Plinovodi in naftovodi postanejo podlaga za marsikatere organizme.
Ti organizmi lokalno povečajo biološko pestrost, nimajo pa večjega vpliva na strukturo
skupnosti in prehranjevalno verigo severnomorskega ekosistema.
Razlitja nafte veliko škode povzročajo predvsem pticam in sesalcem. Ob nizozemski obali in
v Vadenskem morju se od sedemdesetih let prejšnjega stoletja zmanjšuje število z nafto
zamazanih ptic.
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Posledice vnosa nevarnih snovi so najbolj opazne v obalnih območjih. Njihova akumulacija v
organizmih predstavlja tveganje za vse člene v prehranjevalni verigi, tudi za človeka.
Določene snovi povzročajo zmanjšano plodnost, smrtnost (pesticidi, TBT) zooplanktona in
posledično razraščanje fitoplanktona.
Obstaja povezava med prisotnostjo PCB-ja ter spremembami metabolizma ščitnice ter
zmanjšano reprodukcijo pristaniških tjulnjev v nizozemskem delu Vadenskega morja.
Nepoznani so še vedno sinergijski učinki zmesi kemikalij. Večina bolezni nazaduje,
problematična so območja Doggerske plitvine ter Nemški Bight, kjer se pojavljajo predvsem
kožne bolezni rib.
Zaradi spremembe toka rek v norveških fjordih za pridobivanje hidroenergije je prišlo do
sprememb v primarni produkciji v fjordih. Vojaška dejavnost, rudarstvo ter promet vplivajo
na mehanične, vizualne in akustične spremembe v morskih ekosistemih. Opazovanja v
Vadenskem morju so pripeljala do odkritja, da je letalski promet zelo pogost in zelo moteč
faktor.
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6 OKOLJSKA ZAKONODAJA NA OBMOČJU SEVERNEGA MORJA
Severno morje je plitvo šelfno morje z izdatno cirkulacijo tokov v zmernih geografskih
širinah. Biološko je izredno bogato, ob enem pa tudi najbolj prometno morje z velikimi
svetovnimi pristanišči. Z gosto naseljenim in industrializiranim zaledjem ter obenem z
državami, kjer so se morali zaradi gospodarskih razlogov ozreti na stanje okolja in pričeti z
različnimi omejitvami in varstvenimi ukrepi. Sporazumevanje o mejah na morju, izkoriščanju
naravnega bogastva na obalah, v vodi ter na morskem dnu ter tudi o zaščiti morja so
nedvomno izjemnega političnega in strateškega pomena. Njihova realizacija je lahko zgled
podobnim situacijam v zaprtih morjih z znatno kolizijo interesov vseh, ki na morje mejijo, si
ga lastijo in ga skušajo ekonomsko in politično ter strateško kar najbolj izkoristiti.
Konec 60. let 20. stoletja je bila podpisana prva mednarodna deklaracija, ki se je nanašala na
območje Severnega morja. Podpisana je bila leta 1969 v Bonnu in se je nanašala na
onesnaževanje zaradi razlitij nafte.
Leta 1983 je bila podpisana zdajšnja Bonnska deklaracija, ki je predstavlja obvezo med
državami, ki ležijo ob Severnem morju, in Evropsko unijo za vzajemno pomoč in sodelovanje
pri boju proti onesnaževanju z nafto in nevarnimi snovmi, izvrševanje nadzora pri zaznavi in
boju proti onesnaževanju ter preprečitev kršenja regulativ za preprečevanje onesnaževanja.
Bonnsko deklaracijo so podpisale vlade Belgije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Švedske, Velike Britanije, Severne Irske in Evropska unija (Bonn Agreement, 1999).

6.1 Mednarodne konference o zaščiti Severnega morja
Junija 1980 je okoljski sosvet, neodvisna skupina strokovnjakov imenovana s strani nemške
vlade, predstavil poročilo o okoljskih problemih Severnega morja. Zaključili so, da čeprav so
obstajale določene težave pri zbiranju empiričnih dokazov o onesnaženosti, da določene snovi
lahko povzročajo dolgoročne posledice in nepopravljivo škodo zaradi njihove toksičnosti in
obstojnosti. Dokazali so povečano prisotnost težkih kovin in PCB-jev (poliklorirani bifenili).
Zaključili so, da mora okoljska politika za zaščito Severnega morja temeljiti na načelu
previdnosti ter da je le-ta možna edino z mednarodnim sodelovanjem.
Zgodnja 80. leta so karakterizirana s spremembami ekonomske in družbene klime, ki je z
različno intenzivnostjo prizadela vse države, ki ležijo ob Severnem morju. Veliko držav je
doživljalo recesijo, ki je prizadela predvsem starejšo, težko in tudi za okolje obremenjujočo
industrijo. Pojavili so se politični pritiski, da naj se tej industriji ne nalagajo strožji okoljski
standardi.
Po drugi strani se je širila okoljska zavest, predvsem v državah Severne Evrope, kar se je
kazalo v porastu okoljskih nevladnih organizacij in ustanavljanju zelenih političnih strank.
Nekatere države so bile tudi nezadovoljne z napredkom mednarodnih organizacij glede
zaščite morskih ekosistemov. Glavni vzrok za tako pomanjkanje je bila predvsem geografska
razsežnost območja, ki so ga te organizacije in dogovori pokrivali ter pomanjkanje ozkega
osredotočenja na posamezna območja, kakršno je Severno morje (History of the North Sea
Conferences, 2005).
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To je bil eden izmed glavnih vzrokov za sklic Mednarodne konference o zaščiti Severnega
morja leta 1983 v Nemčiji. Glavni cilj je bil politično spodbuditi hitrejše in učinkovitejše
izvrševanje mednarodnih dogovorov o zaščiti morja na območju Severnega morja.
Medtem ko so konvencije, kakršne so na primer OSPAR, MARPOL, Londonska konvencija o
odlaganju odpadkov, ozko specializirane za svoje področje, predstavljajo konvencije o zaščiti
Severnega morja širši politični okvir za širšo in vsestransko presojo meril in ukrepov, ki jih je
potrebno upoštevati za zaščito Severnega morja. To omogoča ministrom, da se ukvarjajo s
širokim spektrom okoljskih problemov. Po drugi strani jim dovoljuje hitro ukrepanje in
osredotočenje na ključne teme na posamezni konferenci (History of the North Sea
Conferences, 2005).
Pomembna značilnost konferenc o zaščiti Severnega morja je sprejetje političnih konvencij, ki
obsegajo daljnosežne politično osnovane obveze. Poleg dogovora o skupnem ukrepanju za
zaščito Severnega morja, so konference imele tudi pomembno vlogo pri vplivanju na okoljski
menedžment (Lah, 2002, str.138) v mnogo širšem kontekstu. Sprejetje načela previdnosti na
Londonski konferenci 1987 je ena izmed pomembnih odločitev, ki je bila nato sprejeta leta
1992 na konferenci Združenih narodov v Riu in je tako postalo splošno sprejeto načelo za
zaščito okolja (History of the North Sea Conferences, 2005).
Na konferencah o zaščiti Severnega morja sodelujejo Belgija, Danska, Francija, Nemčija,
Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija ter Evropska komisija. Aktivno pa na pripravah
ter pogajanjih med ministrskimi konferencami, na katerih spremljajo napredek in izvrševanje
obvez, sodeluje še nekaj sosednjih držav, sedem medvladnih organizacij ter 22 nevladnih
organizacij (History of the North Sea Conferences, 2005).
Politični forum, ki se je izoblikoval na teh konferencah. je zaslužen, da je politika o zaščiti
Severnega morja v skladu z okoljskimi trendi ter modernimi okoljskimi koncepti. Tako Haška
deklaracija iz leta 1990 vključuje koncept o sonaravnem trajnostnem razvoju ter ekosistemski
pristop, ki ga je predlagala Svetovna komisija za okolje in razvoj (Background of the North
Sea Conferences, 2005).
Konference so se osredotočile na naslednje glavne probleme (Initiatives by the North Sea
Conferences, 2005):
¾ zaščita vrst in habitatov,
¾ ribištvo,
¾ nevarne snovi,
¾ vnos hranil in evtrofikacija,
¾ onesnaževanje zaradi ladijskega prometa,
¾ radioaktivne snovi,
¾ odlaganje odpadkov v morje,
¾ sežiganje industrijskih odpadkov na morju.
6.1.1

Konferenca v Bremnu, 1984

Odkritje velikega števila z nafto umazanih ptic, ki jih je naplavilo na nemško obalo pozimi
leta 1983, je bil dodaten razlog za sklic mednarodne konference o zaščiti Severnega morja, ki
jo je predlagala Nemčija. Glavni namen konference je bilo izdati politično deklaracijo, ki bi s
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perspektive Severnega morja stimulirala nadaljevanje že obstoječega dela v okviru že
sprejetih mednarodnih konvencij.
Na uvodnem srečanju predstavnikov držav, ki ležijo ob Severnem morju, decembra 1983 so
dosegli pomemben dogovor. Konferenca naj se ne bi osredotočila na splošna načela, ampak
naj bi proučila vse vire onesnaževanja in na podlagi analiz sprejela jasne sklepe. Ravno
odločitev o upoštevanju vseh virov onesnaževanja je zagotavljala celosten pristop k reševanju
okoljskih problemov. Na pripravah na konferenco so posamezne strokovne skupine sestavile
predlog resolucije, ki naj bi jo obravnavali na konferenci. Avgusta 1984 je prišlo do sestanka,
na katerem so svoje predloge podale mednarodne strokovne skupine in nevladne organizacije.
Konferenca v Bremnu se je nato odvijala od 31. 10. do 1. 11. 1984 (History of the North Sea
Conferences, 2005).
V Bremenski deklaraciji so ministri poudarili predvsem skupno odgovornost za zaščito
Severnega morja. Za dosego zaščite so sprejeli veliko iniciativ za njeno izboljšanje. Le-te so
se osredotočile na pet glavnih področij (The Bremen declaration, 2005):
¾ zmanjševanje vnosov preko tekočih voda;
¾ zmanjšanje onesnaženja ozračja;
¾ zmanjšanje onesnaževanja zaradi ladijskega pometa, naftnih ploščadi, odlaganja
odpadkov;
¾ promocija okoljsko sprejemljive tehnologije in produktov;
¾ izboljšanje skupnega nadzora nad okoljem.
Bremenska konferenca je prvič povezala ministre za zaščito okolja vseh držav, ki ležijo ob
Severnem morju, da so se pogovarjali o podobnih problemih v specifičnem geografskem
kontekstu. Prinesla je politično osredotočenje na ekosistem, katerega obstoj in razvoj je
odgovornost vseh držav, ki ležijo ob njem. Udejanjila se je v povečani aktivnosti v okviru
mednarodnega foruma kot rezultat višjih političnih interesov. Verjetno najpomembnejša
posledica pa je nadaljnja politična aktivnost na kasnejših ministrskih konferencah (The
Bremen declaration, 2005).
Velika Britanija je pozvala vse udeležence konference k udeležbi na naslednji konferenci, ki
jo je bila pripravljena organizirati. Na njej bi ocenili izvrševanje sprejetih ukrepov na prvi
konferenci ter sprejeli nove, ki bi še izboljšali kvaliteto ekosistema (History of the North Sea
Conferences, 2005).
6.1.2

Konferenca v Londonu, 1987

Velika Britanija si je za cilj zadala pripravo splošnega poročila o kvaliteti severnomorskega
okolja (QSR – quality status report). Po 21 mesecih so v Edinbourgh-u septembra 1987
zaključili pripravljalna dela. Druga mednarodna konferenca o zaščiti Severnega morja se je
nato odvijala v Londonu 24. in 25. novembra 1987. Poleg vseh sodelujočih na prvi konferenci
so kratko izjavo lahko podale tudi nevladne organizacije (History of the North Sea
Conferences, 2005).
Zaradi pomanjkljivosti podatkov v QSR so zaključili, da je potrebno povečati znanstveno
proučevanje in tako omogočiti boljše razumevanje Severnega morja. Čeprav je bilo znanih
veliko stvari, je QSR pokazal, da še vedno obstajajo pomanjkljivosti v podatkih ter da ni
mogoče povezati stopnje onesnaženosti ter okoljskih sprememb. Ustanovili so delovno
skupino (NSTF-North sea task force), katere naloga je bila povečati znanstvena spoznanja in
razumevanje delovanja Severnega morja (History of the North Sea Conferences, 2005).
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Najpomembnejša politična odločitev, sprejeta s strani vseh držav udeleženk, je bilo uvajanje
načela previdnosti v povezavi z zmanjševanjem vnosov obstojnih, toksičnih kemikalij, ki so
lahko tudi podvržene bioakumulaciji. Vnose naj bi preprečevali z uporabo najboljše
tehnologije in drugimi ustreznimi ukrepi (History of the North Sea Conferences, 2005).
Glavne točke političnega programa sprejetega na londonski konferenci so (The London
conference, 2005):
¾ bistveno zmanjšanje (50 %) vnosov nevarnih, obstojnih in toksičnih kemikalij preko
rečnega odtoka med leti 1985 in 1995;
¾ bistveno zmanjšanje (50 %) vnosov fosforja in dušika med leti 1985 in 1995 na tistih
območjih Severnega morja, kjer je verjetnost, da lahko pride direktno ali indirektno do
onesnaženja;
¾ priprava nacionalnih akcijskih načrtov za dosego zgoraj omenjenih ciljev;
¾ zmanjšanje emisij s sprejetjem različnih ukrepov in strožjih emisijskih standardov;
¾ prepovedati odlaganje industrijskih odpadkov v Severno morje do konca leta 1989;
¾ zmanjšanje sežiganja odpadkov na morju za najmanj 65% do začetka leta 1991,
prenehanje s sežiganjem odpadkov do konca leta 1994.
6.1.3

Konferenca v Haagu, 1990

Na londonski konferenci so se dogovorili, da bo tretja mednarodna konferenca za zaščito
Severnega morja na Nizozemskem v začetku leta 1990. Mednarodne priprave na konferenco
so se začele s srečanjem oktobra 1988 v Haagu. Tretja konferenca je nato potekala 7. in 8.
marca 1990. Zaradi pomembnosti rečnih vnosov snovi v Severno morje je na konferenci prvič
sodeloval tudi predstavnik Švice, katera je potrdila in sprejela sklepe iz predhodnih dveh
konferenc (History of the North Sea Conferences, 2005).
Glavna naloga te konference je bila ocena izvrševanja sklepov bremenske in londonske
deklaracije ter razjasnitev političnih odločitev z merljivimi podatki. Tako so izdelali seznam
37 nevarnih snovi, katerih vnos se mora zmanjšati za 50 %, ter zmanjšanje vnosa za 70 % za
najbolj nevarne odpadke, kakršni so dioksini, kadmij, svinec in živo srebro. Sprejeli so tudi
nadaljnje ukrepe za zmanjšanje evtrofikacije; predvsem so sprejeli ukrepe, ki zadevajo
komunalne odpadne vode, industrijske odplake in kmetijstvo. Datum prenehanja sežiganja
odpadkov so prestavili na konec leta 1991 (The Hague Declaration, 2005).
Sprejeli so tudi dogovor o prenehanju uporabe in uničenju PCB-jev ter zmanjšanje vnosa
pesticidov v Severno morje. Prvič so pozornost namenili tudi zaščiti vrst in habitatov ter
učinkih ribolova. Dogovorili so se tudi za globalno zaostritev ukrepov glede pogonskih
izpustov nafte in kemičnih odpadkov ter povečan nadzor nad delovanjem industrije na morju
(The Hague Declaration, 2005).
6.1.4

Vmesno ministrsko srečanje v Kopenhagnu, 1993

Na Haški konferenci so sprejeli pobudo danske vlade, da bo gostiteljica četrte mednarodne
konference o zaščiti Severnega morja v letu 1995. Prav tako so sprejeli dogovor o vmesnem
ministrskem srečanju v letu 1993, da bi (History of the North Sea Conferences, 2005):
¾ proučili poročilo o kakovosti (QSR) Severnega morja;
¾ ocenili ukrepe sprejete v okviru IMO glede aneksa I in II MARPOL 73/78 ter se odločili,
kateri nadaljnji ukrepi bi bili potrebni vključno z razglasitvijo Severnega morja kot
posebnega območja pod tema dvema aneksoma;
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¾ proučiti probleme izvajanja deklaracij glede hranilnih snovi in pesticidov, zaradi te teme
so k sodelovanju povabili tudi ministre za kmetijstvo.
Ministrsko srečanje se je odvijalo v Copenhagnu 7. in 8. decembra 1993. V bistvu je šlo za
oceno na ministrski ravni glede tem, katerim naj bi na pripravah za četrto konferenco namenili
največ pozornosti.
Zaključili so (Conclusions of the IMM-93, 2005):
¾ Potrebno je sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili zmanjšanje (50 %) antropogenih vnosov
poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) med leti 1985 in 2000 iz vseh virov, ki ogrožajo
morska okolja.
¾ Sprejeti skupno iniciativo o razglasitvi Severnega morja kot posebnega območja za
izvajanje aneksa I in II MARPOL 73/78 programa.
¾ Potrebno je izdelati predloge o ekonomskih dogovorih, nadzoru, sistemu monitoringa za
pristaniške sprejemne zveze.
¾ Sprejeti je potrebno dogovor o upoštevanju mednarodnih pravil, ki se nanašajo na
odgovornost in nadomestilo za škodo povzročeno zaradi ladijskih nesreč, ki prevažajo
nevarne in škodljive snovi.
¾ Cilj 50 % zmanjšanja vnosa dušika v zadanem obdobju ne bo dosežen, predvsem zaradi
nezadostnega zmanjšanja v kmetijskem sektorju ter časovnega zastajanja med izvajanjem
ukrepov ter učinkih le-teh. Predlagali so sprejetje definicije o uravnoteženi feralitizaciji, ki
bi temeljila na skupnih mednarodnih standardih.
¾ Nezadosten napredek pri zmanjševanju porabe pesticidov za dosego ciljev Haške
deklaracije.
¾ Posvetovalno ministrsko srečanje je prvič ponudilo medsektorsko sodelovanje na
političnem nivoju glede določenih okoljskih problemov, ki zadevajo Severno morje.
Ministri za kmetijstvo so skupaj z okoljskimi ministri razpravljali predvsem o vnosih
hranil in pesticidov v Severno morje. Poudarili so tudi pomembnost zaščit morskih in
obalnih območij ter pomen nadzora nad ribištvom.
6.1.5

Konferenca v Esjbergu, 1995

Na konferenci v Esjbergu junija 1995 so ponovno potrdili izvrševanje obvez, ki so jih sprejeli
na predhodnih konferencah. Obvezali so se k čim večjemu zmanjšanju izpustov in emisij
nevarnih snovi do leta 2000 ter si za cilj postavili prenehanje uporabe le-teh v 25. letih.
Izpostavili so tudi probleme zaščite vrst in habitatov, ribolova, nevarnih snovi iz ladij,
instalacij na morju ter radioaktivnih snovi (The Esbjerg Declaration, 2005).
6.1.6

Vmesno ministrsko srečanje v Bergnu, 19975

Do leta 1995 je bilo onesnaževanje glavna tema konferenc o zaščiti Severnega morja. V
zadnjem desetletju se je povečalo zavedanje o negativnih vplivih človekovih dejavnosti na
Severno morje ter da kombinacija različnih vplivov lahko povzroča škodo biološki
raznovrstnosti.
Tako so se na četrti konferenci v Esjbergu ministri dogovorili za sklic vmesnega ministrskega
srečanja o integraciji ribištva in okoljskih tem v Severnem morju. Srečanje okoljskih
ministrov ter ministrov odgovornih za ribištvo se je skupaj s predstavniki evropske komisije
za okolje in ribištvo odvijalo 13. in 14. marca 1997 v Bergnu. Dogovorili so se glede
5
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nadaljnjih vodilnih načel, ciljev, strategij ter za nadaljnjo integracijo ribištva in zaščite okolja
ter ukrepih za dosego zastavljenih ciljev.
Glavni sklepi:
¾ ponovno so potrdili politične obveze sprejete na prejšnjih konferencah predvsem tisti v
Esjbergu
¾ ponovno opozorili na to, da je Severno morje zelo pomembno in bogato morje, ki
omogoča ribolov in druge aktivnosti;
¾ prepoznava pomembnosti sonaravnega ribolova za države na splošno ter socioekonomski
pomen le-tega za obalne skupnosti;
¾ izrazili so zaskrbljenost glede vpliva ribolova na komercialno pomembne ribje vrste,
vpliva na ekositem, vključno s habitati in nezaželenimi pogini živalskih vrst;
¾ spoznali so, da veliko težav povezanih z ribištvom izvira iz preštevilne ribiške flote in
pretiranega izkoriščanja, ter neuspešne zakonodaje glede ribištva.
Ministri so se strinjali, da morata v bodoče ribištvo in varstvo okolja ter ukrepi za ohranjanje
okolja potekati v skladu z naslednjimi načeli:
¾ izkoriščanje ekosistema v skladu s sonaravnim trajnostnim razvojem,
¾ zaščita biološke raznovrstnosti ter trajnostna raba bioloških virov,
¾ uporaba načela previdnosti,
¾ sprejemanje odločitev na podlagi znanstvenih dognanj in znanj,
¾ izvrševanje odločb globalnih in regionalnih konvencij ter dogovorov,
¾ vključevanje okoljskih ciljev v ribiško politiko,
¾ nadaljnja integracija ribolova in varstva okolja, uvajanje ekosistemskega pristopa .
Upravljavski cilji:
¾ ohranjanje sonaravnega in zdravega ekosistema,
¾ vzdrževanje biološke raznovrstnosti,
¾ doseči je potrebno trajnostno izkoriščanje bioloških virov,
¾ zagotoviti je potrebno ekonomski obstoj ribištva.
Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno slediti naslednjim strategijam:
¾ sprejetje ukrepov, ki bodo zmanjšala negativne posledice ribolova na vrste in njihove
habitate;
¾ sprejetje ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov človekovih aktivnosti, ki niso
povezane z ribištvom;
¾ uvajanje načela previdnosti za vse človekove dejavnosti, ki vključujejo neavtohtone vrste
ter gensko spremenjene organizme;
¾ vzdrževanje komercialno zanimivih ribjih vrst na taki ravni, da je omogočeno obnavljanje
le-teh.
Glavna področja delovanja:
¾ Obnova oziroma vzdrževanje zalog biomase:
¾ izdelavo ocen zalog in napoved za posamezne ribje vrste;
¾ sprejetje meril, ki bodo zagotovila, da stopnja smrtnosti zaradi ribolova ne bo presegla
določene meje;
¾ določiti ogrožene ribje vrste;
¾ sprejeti načrte za izboljšanje stanja ogroženih vrst, prioritetno za severnomorsko
polenovko in nadaljnje uveljavljanje ukrepov sprejetih med Evropsko unijo in
Norveško glede povečanje števila slanika, morskega lista in skuše;
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¾ sprejetje, na podlagi znanstvenih raziskav, skupnega dovoljenega ulova ter ustrezne
ukrepe, za vrste, za katere taki seznami še niso pripravljeni;
¾ sprejetje ukrepov za zaščito drstečih se rib pred pretiranim izlovom;
¾ ukinitev ali zmanjšanje ulova izčrpanih vrst za zagotovitev obnove vrste in zmanjšano
stopnjo smrtnosti;
¾ nadalje zmanjševanje kapacitete ribiške flote;
¾ sprejetje ukrepov za zagotovitev, da ribištvo ne bo pomembno oviralo obnovo oz.
vzdrževanje vrst.
¾ Zaščita ribjih mladic, rakov in mehkužcev:
¾ poiskati vsa možna sredstva za zaščito, tudi prepoved ribolova;
¾ specifikacija primernih velikosti mrež za ribolov;
¾ vzdrževanje oz. ohranitev meril o minimalni velikosti rib, rakov in mehkužcev;
¾ določitev zaprtih območij za ribolov, kjer je veliko število mladic;
¾ sprejetje ukrepov za zmanjšanje ulova mladic.
¾ Zaščita vrst in habitatov:
¾ Sprejetje meril, predvsem v povezavi z selektivno ribiško opremo, ki minimizira ulov
in poškodbe vseh organizmov poškodovanih zaradi ribiške opreme in za katere ribiči
nimajo komercialnega interesa.
¾ Prepoved ribolova na območjih za katerega oblasti presodijo, da je ekosistem potrebno
zaščititi pred ribolovom.
¾ Sprejetje ustreznih korakov za zagotovitev zaščite oz. obnove biološke raznovrstnosti
in habitatov; vključno z zaprtimi območji.
¾ Zaščita pred negativnimi posledicami človekovih aktivnosti, ki niso ribolov:
¾ Za aktivnosti, ki se izvajajo na kopnem, najvišjo prioriteto dati aktivnostim
dogovorjenim mednarodno za preprečevanje onesnaženja z nevarnimi snovmi iz
kopnih virov, predvsem uvajanje tretjega poglavja deklaracije v Esjbergu, prav tako
zmanjšanje evtrofikacije zaradi vnosa hranil iz kopnega.
¾ Za aktivnosti, ki se izvajajo na morju, sprejeti bolj stroge zahteve za zaščito območij
predvsem pred onesnaževanjem zaradi črpanja nafte in zemeljskega plina ter
pomorskega prometa.
¾ Uveljavljanje nadzora nad ribolovom:
¾ Sprejetje takih ribiških regulativ, ki bodo zagotavljala take ukrepe, ki bodo omogočali
ekvivalentne učinke ohranjanja v območjih jurisdikcije držav vključujoč med drugim
proceduro za kontrolo in monitoring ter za registracijo in količino ulova.
¾ Razvoj in uveljavitev bolj učinkovitih metod in uveljavitev shem, vključno z
izboljšanim monitoringom in kontrolo na morju ter na kopnem.
¾ Razvoj nadaljnje kooperacije in transparentnost v nadzoru ter uveljavljanje med
državami vključno med drugim z izmenjavo opazovalcev in know-how.
¾ Ocenitev možnosti satelitskega monitoringa v okviru bilateralnih ribiških dogovorov
med Evropsko unijo in Norveško.
¾ Sprejetje baz podatkov za kontrolne namene med drugim izmenjava podatkov o ulovu.
¾ Znanstvene raziskave posledic ribolova:
¾ Nadaljnje študije, ki bodo pojasnile učinke različnih oblik ribolova na ekosistem,
poudarek predvsem industrijskemu ribolovu in vlečnemu ribolovu (beam trawling).
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¾ Raziskati in razviti ustrezne iniciative za vzpodbuditev podpore ribištvu in
zavarovanju okolja.
¾ Proučiti socioekonomske posledice alternativnih možnosti varstvenih režimov za
zaščito ribjih vrst in ekosistema.
¾ Nadaljnja integracija ribištva in okoljske politike:
¾ uvajanje ekosistemskega pristopa.
¾ Analiza napredka
6.1.7

Konferenca v Bergnu, 20026

Peta mednarodna konferenca o zaščiti Severnega morja se je odvijala 20. in 21. marca 2002 v
Bergnu na Norveškem. Ministri so sprejeli Bergensko deklaracijo, ki pokriva širok spekter
problemov, ki jih je potrebno rešiti za boljšo zaščito Severnega morja (uporaba
ekosistemskega pristopa v upravljanju, zaščita vrst in habitatov, trajnostni ribolov, zmanjšanje
negativnih učinkov ladijskega prometa, preprečevanje onesnaženja z nevarnimi snovmi,
preprečevanje evtrofikacije, preprečevanje onesnaževanja zaradi instalacij na morju,
preprečevanje onesnaženja z radioaktivnimi snovmi, promocija uporabe obnovljive energije,
ravnanje z odpadki, prostorsko planiranje ter nadaljnje sodelovanje).
Poudarili so, da je potrebno vse človekove dejavnosti, ki imajo vpliv na Severno morje,
izvajati tako, da se ohranja biološka raznovrstnost in zagotavlja trajnostni razvoj. Zato so se
dogovorili za izvajanje ekosistemskega pristopa, ki vključuje uporabo ekoloških kakovostnih
ciljev kot orodje za dosego jasnih operacijskih okoljskih ciljev in kot indikatorjev zdravega
ekosistema. Do leta 2010 naj bi določena območja Severnega morja postala zaščitena
območja.
Zaradi potencialne nevarnosti izpusta gensko spremenjenih organizmov v okolje so se
dogovorili, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo preprečevali izpuste le-teh v morje.
Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi ogroženosti komercialno pomembnih ribjih vrst ter
habitatov zaradi ribolova. Poudarili so potrebo po nadaljnjem zmanjševanju ribiških flot,
sprejetju Skupnega dovoljenega ulova (Total allowable catch-TAC), oblikovanju programov
za obnavljanje vrst, zaščiti ribjih mladic, sprejetju ukrepov, ki bodo zmanjševali nezaželen
ulov in škodo na vrstah, ki niso predvidena za ulov.
Glede onesnaževanja zaradi ladijskega prometa so sprejeli iniciative, ki zmanjšujejo okoljske
pritiske zaradi ladijskega prometa. Dogovorili so se za ustanovitev mreže preiskovalcev za
izboljšanje sodelovanja med državami glede izvajanje mednarodnih dogovorov ter standardov
za preprečevanje onesnaževanja. Izrazili so zaskrbljenost zaradi vnosa alohtonih vrst v
Severno morje preko balastnih voda. Zavzeli so se za čim prejšnje oblikovanje IMO
konvencije o balastnih vodah ter sprejetje ukrepov, ki bodo omogočali nadzor, izmenjavo.
Poudarili so tudi potrebo po večji aktivnosti za dosego cilja zmanjšanja vnosov nevarnih
snovi do leta 2020 (enogeneracijski cilj), ko naj bi vrednosti naravnih nevarnih snovi dosegle
zahtevane stopnje, vrednosti sintetičnih pa naj bi bile nične.

6

povzeto po The Bergen Declaration, 2005
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Obvezali so se, da bodo dosledno izvajali direktive o nitratih ter komunalnih vodah za dosego
ciljev OSPAR strategije o borbi proti evtrofikaciji, katere glavni cilj je do leta 2010 doseči
zdrav ekosistem, kjer se evtrofikacija ne pojavlja. Zastavljeni cilji o vnosu dušika niso bili
doseženi zaradi zamude pri sprejemanju Direktive 91/676/EEC glede zaščite voda pred
onesnaženjem z nitrati ter Direktive 91/271/EEC o ravnanju z urbanimi komunalnimi
odpadnimi vodami.
Glede instalacij na morju so pozvali OSPAR komisijo, da naj razišče obseg in učinke
onesnaženja zaradi nevarnih snovi, ki jih vsebuje injektirana voda, ter proučiti načine za
zmanjšanje količine izpuščene tehnološke vode v morje.
Glede vnosov radioaktivnih snovi v morje, k kateremu največ prispevajo jedrski obrati, so
izrazili zahtevo po nadaljnjem zmanjševanju izpustov, ki so potrebni za učinkovito izvajanje
OSPAR strategije o zmanjševanju izpustov in odlaganja radioaktivnih snovi.
Pozdravili so razvoj tehnologije, ki omogoča izkoriščanje obnovljivih virov, predvsem vetrnih
elektrarn na morju. Še vedno pa problem ostajajo odpadki, ne glede na že sprejete ukrepe v
preteklosti. Škodo povzročajo tako morskemu kakor tudi obalnemu okolju. Reševanja
problema se je mogoče lotiti predvsem s sodelovanjem javnosti, predvsem z čistilnimi
akcijami, izobraževalnimi projekti ter informiranostjo.
Glede prostorskega planiranja so pozvali OSPAR k proučitvi sedanje rabe Severnega morja
ter oblikovanje dogovorov o izmenjavi informacij ter nacionalnih izkušenj pri prostorskem
planiranju ter uporabi INTERREG IIIB programov.
Poudarili so potrebo po nadaljnjem sodelovanju ter pozdravili pobudo Švedske, da bo
organizirala vmesno ministrsko srečanje o okoljskih vplivih ladijskega prometa ter okoljskih
posledicah ribolova do leta 2006. Izrazili so željo po razvoju novih metod, ki bodo stimulirale
odprt dialog med vladnimi predstavniki, industrijo, okoljevarstvenimi organizacijami ter
drugimi predstavniki civilne družbe vključno z lokalnimi in regionalnimi oblastmi za
pospešeno reševanje okoljskih problemov Severnega morja.
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6.2 OSPAR Konvencija7
Leta 1967 je prišlo do izlitja 117.000 ton nafte in uničujočih posledic na okolje. Posledično je
nato prišlo 1969 do podpisa Bonnskega dogovora o kooperaciji na področju boja zoper
onesnaževanje zaradi naftnih razlitij.
Naslednja pomembna faza v vedno večjem zavedanju problema onesnaževanja je bila
Konvencija, podpisana v Oslu, o preprečevanju morskega onesnaževanja zaradi odlaganja
odpadkov iz ladij in letal. Tudi tu so postregli s primerom, kaj lahko povzroči odlaganje
industrijskih odpadkov v morje. Nizozemska ladja Stella Maris je morala zaradi pritiska
javnosti in vlad nekaterih držav leta 1971 pripluti nazaj v pristanišče, ne da bi odložila v
morje klorirane odpadke. Po 2 mesecih je prišlo do podpisa konvencije, ki je začela veljati
1974. V tem času so podpisali tudi Pariško konvencijo, ki pa se je ukvarjala z preprečevanjem
onesnaževanja zaradi nevarnih snovi iz kopna, podpisana 1974, uveljavitev 1978.
Septembra 1992 je potekalo ministrsko srečanje v Parizu, na katerem so sodelovale
podpisnice konvencij v Oslu in Parizu, Švica in predstavniki EU. Najpomembnejši zaključek
je bila nova konvencija o zaščiti morskega okolja v severovzhodnem Atlantiku (OSPAR).
Dokončno je stopila v veljavo leta 1998. V tej konvenciji je bilo poudarjeno:
¾ Zahteve po uvedbi:
¾ previdnostnega pristopa,
¾ načela onesnaževalec plača,
¾ BAT (best available techniques) in BEP (best environmental practice) vključno z čisto
tehnologijo.
¾ Sprejetje zavezujočih odločitev.
¾ Omogoča prisotnost opazovalcev.
¾ Pravica do informacij o morskem okolju, ki ga pokriva konvencije.
Sprejeti so bili še različni aneksi:
¾ preprečevanje onesnaževanja iz kopenskih virov,
¾ preprečevanje onesnaževanja zaradi odlaganja odpadkov in sežiganja,
¾ preprečevanje onesnaževanja zaradi virov na morju,
¾ ocena kvalitete morskega okolja.
Ta konvencija omogoča nadaljnje sprejemanje aneksov. Tako so leta 1998 na ministrskem
srečanju sprejeli še aneks o zaščiti in ohranjanju ekosistema, biološki raznovrstnosti.
Ustanovili so tudi OSPAR komisijo naslednico pariške in Oslo komisije, ki skrbi za razvoj
politike in sprejemanja internacionalnih dogovorov iz tega področja.
Leta 1998 so na ministrskem srečanju sprejeli strategije, ki bodo upravljale nadaljnje delo na
štirih glavnih področjih, in sicer: zaščita in ohranjanje ekosistema in biološke raznovrstnosti,
nevarne snovi, radioaktivne snovi, evtrofikacija.

7

povzeto po OSPAR Commission, 2005
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6.3 Dogovarjanje o Severnem morju v okviru Evropske Unije
Že pred časom je prišlo do spoznanja, da okoljskih problemov ne bo mogoče rešiti brez
vključevanja okoljevarstvene politike v druge politike. Koncept trajnostnega razvoja je bil
prvič predstavljen sredi 80. let 20. stoletja. Svetovna komisija OZN (Brundtlandska komisija)
ga je v svojem poročilu z naslovom Naša skupna prihodnost opredelila kot del globalnega
političnega programa. Središčna tema poročila je bilo povezovanje zaščite okolja in
gospodarskega razvoja ter sočasnega upoštevanja okoljskih in ekonomskih ozirov v procesu
odločanja (Ogorelec Wagner, 2000).
Evropska unija je prvi okoljski akcijski program sprejela že leta 1973. Vsi od tedaj sprejeti
programi so bili sprejeti na Svetu ministrov (Council of Ministers) na podlagi predloga
Evropske komisije. Program je sprejet v obliki resolucije, s katero se izkaže politična volja
toda ne vzpostavlja pravnih obveznosti. Odobrene so le splošne usmeritve in ne sami
programi (Keuc, 2005).
Že v prvih okoljskih programih je bila poudarjena potreba po vključevanju okoljevrastvenih
načel v sektorske in horizontalne politike. Toda sprejeti politični ukrepi po nareku teh
programov so okoljsko politiko obravnavali kot ločeno področje. Prav tako je bilo malo
pozornosti namenjene vlogi drugih sektorskih politik pri prenosih onesnaževanja iz enega
medija v drugega. Konec 80: je bilo onesnaževanje vedno večje, kar je pripeljalo do začetka
novega obdobja okoljske ozaveščenosti in razprav o okolju. Očitno je bilo, da rešitve na
podlagi tehnologij prestrezanja niso bile zadostne in da so pogosto z reševanjem enega
problema povečale druge. Tudi politika je prišla do spoznanja, da je potrebno vključiti
zahteve po zaščiti okolja v druge sektorske politike. Spremembe za izboljšanje okolja pa je v
praksi težko udejanjiti. Evropska agencija za okolje ugotavlja, da so se pritiski na okolje
nekoliko umirili, toda stanje in kakovost okolja v Evropi se nista izboljšala. Poglavitni vzrok
neuspeha je neupoštevanje okoljevarstvenih načel v sektorskih politikah. Kljub sprejetju
številnih okoljevarstvenih direktiv in odredb (leta 1998 je bilo v zakonodaji Evropske Unije v
veljavi 528 aktov v zvezi z zaščito okolja, 200 direktiv, 92 odredb in 236 odločitev) je
kakovost okolja ostala slaba in Uniji ni uspelo ustaviti slabšanja stanja okolja (Ogorelec
Wagner, 2000).
Prvi okoljski akcijski program je bil sprejet 22. novembra 1973. Pokriva obdobje med leti
1973 in 1976. Program je pomemben predvsem zaradi poskusa prve določitve temeljnih načel
in ciljev okoljske politike. Skupnosti ter vključuje tudi potrebne aktivnosti z različnih področij
okolja. V drugem okoljskem akcijskem programu, sprejetem 17. maja 1977; obdobje
1977-1981 gre za nadaljevanje pričetega dela na podlagi prvega okoljskega akcijskega
programa.V tretjem okoljskem akcijskem programu, sprejetem 17. februarja 1983; obdobje
1982–1986; so prvič vzpostavljene prioritetne dejavnosti ter uvedeni novi koncepti, na primer
uvajanje okoljskih razsežnosti v druge sektorje ali poudarek na preprečevanju (prevenciji).
Četrti okoljski akcijski program, sprejetem 19. oktobra 1987 pokriva obdobje 1987–1992. V
tem programu so podrobneje določena načela iz tretjega programa. Poudarek je na integraciji
ter globalnemu in celovitemu boju zoper onesnaževanje. Prinaša tudi celo vrsto novih
iniciativ (na področju biotehnologije, upravljanja z naravnimi viri, zaščiti posameznih
področij) (Keuc, 2005).
Zgodnja 90. leta so prinesla spoznanje, da tradicionalno okoljevarstvo (nadzor nad emisijami)
ni več učinkovito pri reševanju okoljskih problemov. Peti okoljski akcijski program, sprejet v
letu 1992, pokriva obdobje do leta 2000, zato vsebuje zamisel o trajnostnemu razvoju. V
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spremljajoči resoluciji je zapisano , da gre v tem za integracijo Deklaracije iz Ria in Agende
21. Četrti program sovpada z oblikovanjem podlag za enotni trg in resno obravnava možna
nasprotja med notranjim trgom in okoljsko politiko, priprava petega pa sovpada z njegovo
izvedbo (Keuc,2005). Prvič so bili v tem programu opredeljeni potrebni operativni ukrepi za
uveljavitev okojevarstvenih zahtev v petih gospodraskih sektorjih: kmetijstvo, energetika,
turizem, industrija in transport (Ogorelec Wagner, 2000).
Program kaže tudi na preobrat v oblikovanju okoljske politike Evropske unije. Osnovne
razlike so naslednje(Keuc, 2005):
¾ Osredotočenje na povzročitelje obremenjevanja okolja, na dejavnosti, ki izkoriščajo
naravne vire ter druge, ki obremenjujejo okolje, za razliko od politike čakanja na izbruh
problema.
¾ Prizadevanje za vzpodbujanje sprememb v sedanjih trendih in dejavnostih, ki so pogubni
za okolje, z zagotavljanjem optimalnih pogojev za socialno-ekonomsko blaginjo in rast za
sedanjo in prihodnje generacije.
¾ Za dosego takih sprememb je potrebna udeležba vseh sektorjev družbe v duhu deljene
odgovornosti.
Čeprav je peti okoljski akcijski program zelo ambiciozen, saj odseva prizadevanja za boljšo
kakovost okoljske politike in uvaja srednjeročne in dolgoročne cilje za zmanjšanje
proizvodnje nekaterih onesnaževal, je odsotnost količinsko merljivih ciljev, kazalcev in
nadzornih mehanizmov otežila njegovo vrednotenje. Večina sektorskih strategij vsebuje samo
smernice, v skladu s katerimi naj bi se le-ti razvijali. Avtorji so zato pozvali k
učinkovitejšemu udejanjanju trajnostnega razvoja in vključevanju okoljskih zahtev v sektorje
ter sprožili razpravo o prioritetah šestega okoljskega akcijskega programa (Ogorelec Wagner,
2000).
Šesti okoljski akcijski program poteka od leta 2002 do leta 2010. Obravnava ključne okoljske
cilje in prednostne naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih trendih. Cilji
programa so v skladu s ključnimi okoljskimi prednostnimi nalogami, ki jih mora Evropska
unija izpolniti na področju podnebnih sprememb, naravne in biotske raznovrstnosti, okolja in
zdravja ter kakovosti življenja ter naravnih virov in odpadkov. Program predstavlja okvir za
okoljsko politiko Unije, s ciljem doseči visoko raven varstva, pri čemer upošteva načelo
subsidiarnosti in raznolikosti razmer med regijami. Program temelji zlasti na načelu
onesnaževalec plača, načelu preventive in preventivnih ukrepov ter na načelu rektificiranja
onesnaževanja pri viru. Cilji programa so (Šesti okoljski akcijski program, 2005):
¾ Poudarjanje podnebnih sprememb ter prispevanje k stabilizaciji koncentracij toplogrednih
plinov v ozračju na nivo, ki bo preprečil človekovo vmešavanje v podnebni sistem.
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2012 za 8 % v primerjavi z letom 1990.
¾ Obnova naravnih sistemov ter zaščita biotske raznovrstnosti.
¾ Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov z
zagotavljanjem okolja, v katerem onesnaženost ne učinkuje negativno na zdravje ljudi in
okolje.
¾ Zmanjšanje količine odpadkov ob vedno večjem recikliranju.
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7 PROBLEMI RAZMEJITEV SEVERNEGA MORJA
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Naraščajoči interesi po izkoriščanju naravnih bogastev ter uveljavljanju tudi drugih
gospodarskih, strateških in kulturnih prednosti maritimnih držav je le-te silil v kompromise.
Po eni strani je države silil v prisvajanje teritorialnega morja ter njegovo širitev, po drugi pa
jih je silil v sporazumevanje. Nobena od držav ni bila tako močna, da bi lahko v akvatoriju
Severnega morja preprosto prevladala.
Leta 1958 je bila na mednarodni konferenci Združenih narodov poleg konvencij o teritorialnih
in bližnjih vodah, visoki morjih, ribolovu in varstvu živih resursov v visokih morjih, sprejeta
tudi Konvencija o izkoriščanju kontinentalnega šelfa (Bufon, 1999).
Kontinentalni šelf je bil opredeljen z 200 metrsko izobato. Nad kontinentalnim šelfom imajo
obalne države suvereno pravico do ekonomske eksploatacije. V primeru, da ob
kontinentalnem šelfu leži več držav, naj bi se meja med njimi določila s sporazumom med
njimi. V primeru, da do dogovora med državama ne pride, je meja srednja linija, na kateri so
vse točke enako oddaljene od osnovnih linij (obalna črta ob najnižjem vodostaju) obeh držav
(North sea continental shelf cases, 2005)
Od držav, ki ležijo ob Severnem morju, so Danska, Nizozemska, Nemčija, Norveška in
Velika Britanija dosegle dogovor o razdelitvi kontinentalnega šelfa. Belgija in Francija se
nista pridružili nobenemu dogovoru. Danska, Nizozemska, Norveška in Velika Britanija so
tudi podpisnice Genovske konvencije o kontinentalnem šelfu. Nemčija ni podpisnica te
konvencije toda sprejela je definicijo kontinentalnega šelfa iz konvencije ter izpostavila svoje
zahteve po šelfu 20. januarja 1964.
Glede meja na kontinentalnem šelfu je bilo podpisanih in ratificiranih sedem dogovorov.
Štirje temeljijo na določanju meje po ekvidistančnem principu, dva pa sta rezultat razsodbe
Mednarodnega sodišča (ICJ) leta 1969.
Sodišče je zavrnilo trditev Danske in Nizozemske, da se mora meja določiti po
ekvidistančnem principu, ki je bil definiran v 6. členu Genovske konvencije, saj Nemčija ni
bila podpisnica omenjene konvencije in se ji zato ni potrebno držati določil le-te.
Ekvidistančni princip, po mnenju Mednarodnega sodišča, ni nujno izid splošnega koncepta o
pravicah nad kontinentalnim šelfom, saj ni bil razsodba mednarodnega prava. Sodišče je
razsodilo, da se morajo mejne črte vzpostaviti na podlagi dogovorov med državami na
pravičnih in nepristranskih temeljih. Navedli so tudi določene faktorje, ki jih morajo zato
upoštevati.
Posredovanje Mednarodnega sodišča je bilo potrebno ker sta Nizozemska in Danska želeli
določitev meje na podlagi ekvidistantnega principa. Nemčija pa je bila mnenja, da bi to
nepravično zmanjšalo območje, za katerega je le-ta sklepala, da ji pripada. Po njenem mnenju
naj bi mejo določali proporcionalno glede na dolžino obale.
Sodišče je razsodilo, da ekvidistančni princip kot metoda delimitacije ni obvezen, da je
potrebno delimitacijo doseči v skladu z pravičnimi in nepristranskimi načeli. Dele
kontinentalnega šelfa, ki so dejansko nadaljevanje kopna neke države, naj bi pustil le-ti ter ob
tem čim manj posegali v naravno nadaljevanje kopna sosednje države. Če tak način
8

povzeto po Limits in the Sea, 2005
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delimitacije povzroči nastanek prekrivajočih se območij, naj bi se območje razdelilo med
države proporcionalno ali na enake dele, odvisno od dogovora. Lahko pa se države odločijo
za skupno jurisdikcijo, uporabo in eksploatacijo (North sea continental shelf cases, 2005).
Medtem ko se je sodišče vzdržalo pri določitvi natančne meje med državami, pa je potrdilo
nadaljevanje kopnega od obale kot merilo za določitev pravične delimitacije območja.
Nemčija je podpisala dogovora z Nizozemsko in Dansko januarja 1971, kar je pomenilo
dokončanje delitve severnomorskega kontinentalnega šelfa. Dogovor med Nemčijo,
Nizozemsko in Dansko je vplival na prilagoditve prejšnjih dogovorov, ki jih je Velika
Britanija imela z Dansko in Nizozemsko. Nov dogovor je tako moral biti osnovan med Veliko
Britanijo in Nemčijo.
Globine v Severnem morju so manjše od 200 metrov, izjema sta tu Norveški jarek in
Hudičeva luknja. Slednja je manjše območje z globinami do 240 metrov. Norveški jarek leži
ob južni in zahodni norveški obali. Tik ob obali je ozka plitvina kjer globina vode ne presega
180 metrov. Ta ozka polica, ki ločuje jarek od obale, je široka med 2 in 10 navtičnimi
miljami. Šelf pa je v povprečju širok okoli 3 navtične milje. Globine v Norveškem jarku
segajo do 480 metrov na zahodu ter do skoraj 700 metrov na jugovzhodu. Največja širina
jarka v povezavi z mejo kontinentalnega šelfa je 81 navtičnih milj, ki je 8 točka dogovora
glede poteka meje med Norveško in Veliko Britanijo. Najožja meja je 20 navtičnih milj ter je
locirana pri Lindesness-u na južni norveški obali.
7.1 Meja med Norveško in Veliko Britanijo
Dogovor o razmejitvi kontinentalnega šelfa med državama je bil podpisan in ratificiran leta
1965. Razmejitvena črta kontinentalnega šelfa med Veliko Britanijo in Norveško poteka z
manjšimi odkloni zaradi administrativnih razlogov po črti, na kateri je vsaka točka
ekvidistantna od najbližje točke osnovne linije, od katere se meri teritorialno morje vsake
države.
Meja poteka v obliki loka med spodaj naštetimi točkami:
točka 1: 56° 05' 12" N. 3° 15' 00" E,
točka 2: 56° 35' 42" N. 2° 36' 48" E,
točka 3: 57° 54' 18" N. 1° 57' 54" E,
točka 4: 58° 25' 48" N. 1° 29' 00" E,
točka 5: 59° 17' 24" N. 1° 42' 42" E,
točka 6: 59° 53" 48" N. 2° 04' 36" E,
točka 7: 61° 21' 24" N. 1° 47' 24" E,
točka 8: 61° 44' 12" N. 1° 33' 36" E.
Dogovorili so se tudi, da če se naftno polje ali drugi minerali vključno z prodom in peskom
raztezajo preko mejne črte in ena stran že izkorišča vire, naj bi se državi skupaj dogovorili o
podelitvi licence za izkoriščanje le-tega.
Meja na kontinentalnem šelfu med Veliko Britanijo in Norveško je dolga 359 navtičnih milj.
Za določitev celotne meje so uporabili ekvidistančni princip. Na meji je določenih 8 glavnih
točk, ki ležijo povprečno 44.9 milj druga od druge. Razdalja med točkami varira med 24 in 88
navtičnimi miljami. Povprečna globina na teh točkah znaša 115 metrov ter variira med 69 in
183 metri.
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V povprečju so točke oddaljene 113,6 navtičnih milj od britanskega in norveškega teritorija.
Razpon je med 82 miljami v točko 7 do 160 milj v točki 1. Točka 1 se ujema z točko 8 na
meji med Norveško in Dansko ter točko 1 med Veliko Britanijo in Dansko.
Posebnost tega dogovora je, da so povsem zanemarili globino Norveškega jarka pri določanju
meje na šelfu. Saj če bi upoštevali globino 200 metrov, bi bile zahteve Norveške po
kontinentalnem šelfu nične zaradi ozke police pred jarkom z globinami manj kot 200 metrov.
Tako so jarek zanemarili in upoštevali zgolj ekvidistančni princip.
Ocenjeno je da 1/3 do 2/5 norveškega kontinentalnega šelfa, kakor je bil določen med Veliko
Britanijo in Norveško, presega 200 metrov globine.
7.2 Meja med Norveško in Dansko
Dogovor je bil podpisan leta 1965, ratificiran 1966. Meja med obema državama je bila
določena kot sredinska črta, ki je bila definirana tako, da je vsaka točka na meji ekvidistantna
z najbližjo točko osnovne linije, od katere se merijo zunanje teritorialne vode obeh držav.
Mejna črta poteka v ravni liniji skozi naslednje točke:
točka 1: 58°15,8'N. 10°02,0'E,
točka 2: 57°59,3'N. 9°23,0'E,
točka 3: 57°41,8'N. 8°53,3'E,
točka 4: 57°37,1'N. 8°27,5'E,
točka 5: 57°29,9'N. 7°59,0'E,
točka 6. 57°10,5'N. 6°56,2'E,
točka 7: 56°35,5'N. 5°02,0'E,
točka 8: 56°05,2'N 3°15,0'E.
Za izkoriščanje virov, ki se nahajajo na obeh straneh meje, naj bi se državi o le-tem dogovorili
v nadaljnjih sporazumih.
Meja med Dansko in Norveško je dolga 255 navtičnih milj ter se razteza od sredine
Severnega morja pa do Skagerraka. Na meji je 8 glavnih točk, povprečna razdalja med njimi
znaša 31.9 navtičnih milj (variira med 14 in 71 navtičnimi miljami). Povprečna globina na
točkah znaša približno 150 metrov (variacija med 55 in 465 metri). V povprečju je meja
oddaljena 58.4 navtičnih milj od norveškega in danskega teritorija (variacija med 30 in 160
morskimi miljami).
Točka 1 na meji med Dansko in Norveško sovpada s točko 5 norveško-švedske meje. Točka 8
pa s točko 1 na meji Norveška - Velika Britanija in točko 1 na meji Danska - Velika Britanija.
Tudi pri tem dogovoru so zanemarili Norveški jarek kot mejni faktor. Podobno kot pri
dogovoru med Veliko Britanijo in Norveško je tudi pri tem med 1/3 do 2/5 zahtev norveške
kontinentalnega šelfa globljega od 200 metrov in samo majhen del danskega šelfa je globlji
od 200 metrov (okoli točk 1 in 2).

67

7.3 Meja med Dansko in Veliko Britanijo
Dogovor je bil podpisan leta 1971, ratificiran 1972. Prišlo je tudi do spremembe V točki 2 iz
dogovora med Dansko in Veliko Britanijo.
Mejna črta poteka ekvidistančno od najbližjih točk osnovne linije od katerih se meri
teritorialne vode vsake države. Razmejitvena črta tako tvori lok med naslednjimi točkami:
točka 1: 56°05'12.0"N. 03°15'00.0"E,
točka 2: 55°55'09.4"N. 03°21'00.0"E.
Točka 1 sovpada z mejami med kontinentalnimi šelfi Velike Britanije, Danske in Norveške.
Meja ima samo 2 točki ter je dolga 11 navtičnih milj. Razmejitev je bila narejena po
ekvidistančnem principu. Povprečna globina na točkah znaša 64 m, povprečna oddaljenost od
obeh teritorijev znaša 152 navtičnih milj.
Točka 1 je stična s točko 1 na meji Velika Britanija - Norveška, ter točko 8 na meji Norveška
- Danska. Točka 2 sovpada s točko 7 na meji Danska - Nemčija in točko 3 na meji Velika
Britanija-Nemčija.
7.4 Meja med Nizozemsko in Veliko Britanijo
Dogovor je bil podpisan leta 1965, ratificiran pa v letu 1966. Leta 1971 je bil dodan amandma
s katerim so spremenili položaj točke 19.
Meja poteka v obliki lokov med naslednjimi točkami:
točka 1: 51° 48' 18" N. 2° 28' 54" E,
točka 2: 51° 59' 00" N. 2° 37' 36" E,
točka 3: 52° 01' 00" N. 2° 39' 30" E,
točka 4: 52° 05' 18" N. 2° 42' 12" E,
točka 5: 52° 06' 00" N. 2° 42' 54" E,
točka 6: 52° 12' 24" N. 2° 50' 24" E,
točka 7: 52° 17' 24" N. 2° 56' 00" E,
točka 8: 52° 25' 00" N. 3° 03' 30" E,
točka 9: 52° 37' 18" N. 3° 11' 00" E,
točka 10: 52° 47' 00" N. 3° 12' 18" E,
točka 11: 52° 53' 00" N. 3° 10' 30" E,
točka 12: 53° 18' 06" N. 3° 03' 24" E,
točka 13: 53° 28' 12" N. 3° 01' 00" E,
točka 14: 53° 35' 06" N. 2° 59' 18" E,
točka 15: 53° 40' 06" N. 2° 57' 24" E,
točka 16: 53° 57' 48" N. 2° 52' 00" E,
točka 17: 54° 22' 48" N. 2° 45' 48" E,
točka 18: 54° 37' 18" N. 2° 53' 54"E,
točka 19: 55 50' 06" N. 3° 24' 00" E.
Končna točka na jugu je točka 1, kjer se sekajo tudi meje Velike Britanije, Nizozemske in
Belgije.
Na severu je končna točka 19, kjer se sekajo meje med Veliko Britanijo, Nizozemsko in
Dansko.
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Pri izkoriščanju vrtin in postavitvi ostalih instalacij naj bi se državi dogovorili na kateri strani
naj bo instalacija ali vrtina. Glede na dogovor o razmejitvi med Nizozemsko in Nemčijo so
spremenili oziroma zamenjali položaj točke 19 (55°45´54˝N. 03°22´13˝E.).
Meja je bila določena po ekvidistančnem principu. Dolžina meje je 25 navtičnih milj. Na njej,
leži 19 glavnih točk, katerih povprečna globina znaša 35 metrov; povprečna razdalja med
točkami pa 13.9 navtičnih milj
7.5 Meja med Dansko in Nemčijo
Dogovor o razmejitvi v obalnih conah je bil podpisan leta 1965, ratificiran 1966. Na podlagi
odločitve Mednarodnega sodišča leta 1969 sta državi podpisali sporazum o dokončni
razmejitvi šelfa leta 1971, ki je bil nato leta 1972 ratificiran.
Sporazum iz leta 1965: Meja poteka v ravni liniji od točke, ki je bila leta 1921določena pri
razmejevanju, do odprtega morja.
Meja med državama je bila določena med naslednjimi točkami:
točka 1: 55° 10' 03,4" N. 07° 33' 09,6" E,
točka 2: 55° 10' 03,4" N. 05° 45' 00,0" E,
točka 3: 55° 15' 00,0" N. 05° 24' 12,0" E,
točka 4: 55° 15' 00,0" N. 05° 09' 00,0" E,
točka 5: 55° 24' 15,0" N. 04° 45' 00,0" E,
točka 6: 55° 46' 21,8" N. 04° 15' 00,0" E,
točka 7: 55° 55' 09,4" N. 03° 21' 00,0" E.
Točka 7 je točka sekanja med nemškim, britanskim in danskim delom Severnega morja. Meja
je po ekvidistančnem principu določena samo v točki 1, povprečna razdalja med točkami
znaša 28 navtičnih milj, dolžina celotne meje je 195 navtičnih milj. Povprečna globina znaša
41 metrov, povprečna oddaljenost od danskega teritorija je 99.3 navtične milje, od nemškega
110 navtičnih milj.
Točka 7 sovpada s točko 2 Danska-Velika Britanija in točko 3 Nemčija - Velika Britanija.
7.6 Meja med Nemčijo in Nizozemsko
Leta 1964 sta državi podpisali sporazum o razmejitvi šelfa v bližini obale, ratifikacija je bila
leta 1965. Po odločitvi mednarodnega sodišča sta državi podpisali sporazum leta 1971 in tako
dokončno določili mejo kontinentalnega šelfa (ratifikacija 1972).
Dogovor iz leta 1964:
Meja poteka od severnega dela meje določene s Ems-Dollard sporazumom iz leta 1960, nato
po najkrajši poti preko točk 1, 2 in 3.
točka E1: 53°45'06" N. 6°19'56" E,
točka E2: 53°48'56" N. 6°15'49" E,
točka E3: 54°00'00" N. 6°06'26" E.
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Leta 1971 so se dogovorili še o naslednjih razmejitvenih točkah:
točka 4: 54° 11' 12" N. 06° 00' 00" E,
točka 5: 54° 37' 12" N. 05° 00' 00" E,
točka 6: 55° 00' 00" N. 05° 00' 00" E,
točka 7: 55° 20' 00" N. 04° 20' 00" E,
točka 8: 55° 45' 54" N. 03° 22' 13" E.
Točka 8 je stičišče meja med Nizozemsko, Nemčijo in Veliko Britanijo. Meja je dolga 177
navtičnih milj. Do točke 4 je meja ekvidistantna naprej je dogovorjena. Povprečna globina na
točkah znaša 31 metrov. Oddaljenost od nizozemskega teritorija je 43.4 navtične milje, od
nemškega 66.1 navtične milje. Točka 8 sovpada s točko 19 na meji med Nizozemska - Velika
Britanija, ter točko 1 na meji Nemčija - Velika Britanija.
7.7 Meja med Nemčijo in Veliko Britanijo
Dogovor je bil podpisan leta 1971, ratifikacija leta 1972.
Meja poteka v obliki loka okoli točk:
točka 1: 55° 45' 54.0" N. 03° 22' 13.0" E,
točka 2: 55° 50' 06.0" N. 03° 24" 00.0" E,
točka 3: 55° 55' 09.4" N. 03° 21' 00.0" E.
Na jugu je končna točka 1, ki je točka sečišča med kontinetalnimi šelfi Velike Britanije,
Nemčije in Nizozemske. Na severu je končna točk 3, ki je sekališče šelfov Velike Britanije,
Nemčije in Danske. Meja je dolga 8 navtičnih milj, povprečna oddaljenost nemškega teritorija
je 178 navtičnih milj, britanskega pa 158 navtičnih milj.
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8 POLITIČNO
GEOGRAFSKO
OKOLJSKIH PROBLEMOV

VREDNOTENJE

REŠEVANJA

Promet in izkoriščanje naravnih virov v posameznih območjih naraščata. Najpomembnejši
problemi so povezani z negativnimi učinki vnosa nevarnih snovi, vnosom hranil in posledično
z evtrofikacijo ter ribolovom.
Rečni in atmosferski vnosi izvirajo predvsem iz gosto poseljenih območji v okolici Severnega
morja. Deli povodja so močno industrializirani in podvrženi intenzivnemu kmetijstvu. Za
veliko problemov se je izkazalo, da so se v zadnjih letih izboljšali. Prišlo je do zmanjšanja
koncentracij kadmija, živega srebra in svinca. Določena območja izkazujejo negativen trend v
koncentracijah tako v sedimentih kakor tudi v organizmih. Podobno so se zmanjšali vnosi
nafte. Zmanjšal se je tudi vnos fosforja in direktni vnos dušika, ki pa predstavlja majhen delež
skupnega vnosa. Učinki odloženih usedlin so se zmanjšali zaradi nižje kontaminacije. Toda
zaradi povečanega čiščenja morskega dna in poglabljanja zaradi uporabe ladij z vedno
globljim ugrezom se bodo pritiski te dejavnosti verjetno še povečali.
Pozitivno je na ekosistem vplivala tudi prepoved odlaganja kanalizacijskega mulja ter
industrijskih odpadkov ter zmanjšanje uporabe kemikalij v marikulturi. Nasprotno so se
povečali vnosi injektirane vode iz naftnih ploščadi. Vnos dušika se bistveno ni zmanjšal,
veliko območij še vedno trpi zaradi evtrofikacije.
Ribolov ima zelo velik vpliv na ekosistem z lovljenjem in ponovnimi izpusti rib, smrtnostjo
neželenih rib ter uničevanjem bentalnih habitatov. Veliko ribjih vrst je pod varno biološko
mejo. Koncentracija TBT-ja še vedno presega varne vrednosti.
Pritiski človekovega delovanja so na splošno največji v obalnih območjih. V estuarjih, ob
katerih ležijo gosto poseljena in močno industrializirana območja, se pojavljajo zdravstvene
težave organizmov, evtrofikacija ter fizične spremembe dna zaradi odstranjevanja usedlin. V
norveških fjordih, ki so zelo občutljivi na antropogene pritiske zaradi omejenega
izmenjevanja vode, in ob škotski obali je marikultura pomemben vir onesnaženosti. Povzroča
tudi vnos alohtonih vrst in različnih oblik bolezni. Ob enem pa je le-ta občutljiva na
onesnaženost in evtrofikacijo ter pomanjkanje kisika in toksične alge.
Veliko območij je območij drstenja rib in prehranjevanja ptic. Primer takega območja je
Vadensko morje, kjer so se zaradi zaščite le-teh pojavili konflikti z ribolovom in gojenjem
školjk. Veliko občutljivih območij na jugu, kakršna so bibavični pas, slani marši, prehodna
območja ter močvirja, izginjajo zaradi erozije, osuševanja ter gradnje protipoplavnih nasipov.
Peščena območja so močno ogrožena predvsem zaradi rekreacijske rabe. Čeprav je večina
območij v obalni regiji dobro proučena, so informacije o skupnih učinkih človekovih
dejavnosti na ekosistem in konflikti med posameznimi dejavnostmi zelo omejene.
Na območju odprtega morja imajo največji vpliv ribolov, promet ter črpanje nafte in
zemeljskega plina. Ribolov vpliva na ekosistem z velikmi iznosi biomase. Vpliva na bentalne
organizme, nekomercialno zanimive ribje vrste, ptice in sesalce. Nevarne snovi so izpuščene
iz instalacija na morju, najdemo jih tudi ob plovnih koridorjih. Intenziva, pogosto konfliktna
raba Severnega morja povzroča probleme v povezavi z zdravim ekosistemom in trajnostno
rabo.
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Ocena ekosistema ne trpi samo zaradi pomanjkanja poznavanja, ampak tudi zaradi
nepopolnega razumevanja kompleksnosti sinergije različnih učinkov človekovega delovanja.
To skupaj s pomanjkanjem ocenjevalnih orodij onemogoča popolnejšo ocenitev učinkov
človekovih dejavnosti na morski ekosistem.
8.1 Ribolov
Večina glavnih ribjih vrst, ki se uporabljajo za človeško potrošnjo, je na meji oziroma pod
varno biološko mejo. Upravljanje s polenovko, vahnjo, belico, slanikom in skušo skupaj
urejata Evropska unija in Norveška. TAC je glavno orodje, s katerim določajo količino
dovoljenega ulova posamezne ribje vrste in se odraža v nacionalnih kvotah. Toda ta sistem je
pomanjkljiv, saj ne omejuje stopnjo dejanskega ulova zaradi ponovnih izpustov rib v morje,
napačnih ali sploh neprijavljenih izlovov. To lahko vodi do prenagljenega TAC-a ter
posledično do previsokih kvot, ki presegajo tiste, ki so potrebne za trajnostno rabo. Naslednji
problem je tudi to, da zaradi socio-ekonomskih razlogov so TAC kvote višje od priporočljivih
s strani ICES. Še vedno ne obstaja nek sistem po katerem bi lahko omejili ribolov, razen
nekaterih pogojev, ki so vključeni v MAGP (Multi-Annual Guidance Programme) V skladu s
ciljem MAGP III so zmanjšali velikost ribiških flot držav članic EU. Toda do skupnega
znižanja ribiške flote EU je prišlo samo zato, ker so določene države zmanjšale svoje flote za
več kot je bila njihova obveza, s čemer so kompenzirali neuspešnost zmanjšanja v drugih.
Samo zmanjšanje flote se nato ni odrazilo v zmanjšanem ribolovu zaradi povečanja uspešnosti
ribolova. V okviru MAGP IV pa so sprejeli zmanjšanje ali velikosti flote ali intenzivnosti
ribolova za dosego želenega zmanjšanja (Human activities, 2004).
Selektivna ribolovna oprema se je izkazala za neučinkovito (by catch). Alternativna ribolovna
oprema in tehnike za zmanjšanje ulova rib, ki niso ekonomsko zanimive, so še v razvoju.
Posamezne države so sprejele tudi svoje ukrepe za zaščito. Primeri tega so prepoved lova
volka v nizozemskem delu Vadenskega morja ter trajno zaprtje dela bibavičnega pasu. V
Veliki Britaniji so zaščitili veliko območij drstenja brancina. Leta 1996 je Nemčija začasno
zaprla območje Nemškega Bight-a za zaščito mladic polenovke (Human activities, 2004).
Glavna naloga držav za dosego sonaravnega ribolova je nadaljnja integracija okoljskih ciljev
v ribolovno politiko.
Za zmanjšanje negativnih učinkov ribolova in sonaravno upravljanje z morskim ekositemom
je zato potrebno:
¾ vzpostavitev trajnosti glavnih ribjih vrst , upoštevanje previdnostnega načela v ribolovni
politiki;
¾ nadaljnje zmanjševanje ribjih flot za dosego varne biološke meje ribjih vrst ter zmanjšanje
ekološke škode zaradi ribolova na ekosistemu;
¾ nadaljnje zapiranje določenih območij drstenja rib in zaščito specifičnih bentalnih
habitatov;
¾ nadaljnji razvoj ribolovne opreme, ki bo zmanjšala ulov neželenih vrst ter povzročala čim
manj škode na habitatih;
¾ nadaljnje raziskave za izboljšanje integracije ribolova in okoljskih potreb ter izboljšanje
poznavanja morskih ekosistemov.
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8.2 Hranila
S hranili povezani problemi so močno razširjeni v estuarjih, fjordih, Vadenskem morju,
Nemškem Bight-u, Kattegat-u in vzhodnem Skagerrak-u. Negativne posledice zajemajo
periodične motnje v ekosistemu, kakršni sta pomanjkanje kisika in posledični pogin bentalnih
organizmov, ter spremembe v diverziteti in velikosti različnih živalskih in rastlinskih
skupnosti. Zaradi periodičnega pomanjkanja kisika na dnu Kattegat-a je lov na norveškega
jastoga skoraj prenehal (Biology, 2004).
Na drugi konferenci so se dogovorili za zmanjšanje vnosa fosforja in dušika za 50 %. V
poročilu o napredku iz leta 1995 je navedeno, da bo zmanjšanje vnosa fosforja uspelo večini
držav, zmanjšanje vnos dušika pa je bilo le 25 % kar gre predvsem na račun pomanjkanja
napredka v agrarnem sektorju. Rečni vnosi so se spreminjali odvisno od rečnega pretoka. V
obdobju 1990-1996 so se zmanjšali direktni vnosi dušika za 30 %, fosforja za 20 %, kar je
posledica sprememb pri obdelavi odpadnih voda. Sprejeti evropski direktivi 91/271/EEC o
ravnanju s komunalnimi odpadnimi vodami ter 91/676/EEC o varovanju voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijstva sta bili na papirju dobri, toda 1998 objavljeno poročilo
o izvrševanju je pokazalo, da so v praksi določila slabo izvrševana Z zmanjšanjem dotoka
fosforja in dušika bodo najbolj pridobile obalne vode (Chemistry, 2004).
Za boj zoper negativne posledice evtrofikacije je potrebno izvrševanje OSPAR strategije o
boju zoper le to. Najprej je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili 50 % znižanje vnosa
fosforja in dušika. Posvetiti se morajo predvsem emisijam in izpustom iz kmetijstva in
urbanih območij. Potrebno bi bilo izvesti raziskave, ki se bodo osredotočile na kvalitativne in
kvantitativne povezave med povečanjem hranil in odzivnostjo okolja.
8.3 Nevarne snovi
Vnosi nevarnih snovi s kopnega pridejo v morje preko rek, direktnih izpustov, atmosfere,
odlaganja kanalizacijskega mulja ter usedlin. Viri so tako tudi izven OSPAR območja, saj gre
za daljši transport preko zraka in vode. Nevarne spojine so ugotovljene na celotnem območju
Severnega morja, čas obnove okolja je lahko dolg, v primeru nekaterih nevarnih snovi tudi
več kot stoletje.
V relativno kontaminiranih obalnih območjih so opazili zmanjšanje koncentracij pesticidov "
in $ HCH (lindan) v bioti. Zadnje raziskave so pokazale, da ta pesticid vpliva na prehrano
zooplanktona in tako povzroča rast fitoplanktona. Koncentracije HCB-ja , ki večinoma izvira
iz industrije in sežiganja odpadkov in pesticida DDT-ja, so se zmanjšale na vseh lokacijah. Še
dolgo po tem, ko je bila uporaba DDT-ja prepovedana so v jetrih rib iz Forth-a in Humbra
zaznali koncentracije le-tega. Zaradi visokih vrednosti PCB-ja v ribah in školjkah iz nekaterih
norveških fjordov je njihovo uživanje za človeka neprimerno. Na splošno velja, da so
negativni učinki pesticidov na zdravje organizmov neznani. Glede na to, da je njihova
uporaba zelo razširjena se pojavlja velika zaskrbljenost (Chemistry, 2004).
Sedanji trendi PCB koncentracij niso zaznani ali pa kažejo na upadanje le-teh. Obstajajo
znanstveni dokazi o škodljivosti PCB na hormonsko delovanje in razmnoževanje tjulnjev.
Pomembno je tudi poudariti, da se je povečal vnos sintetičnih organskih spojin, za katere pa
so ekološke posledice še neznane (Biology, 2004).
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Vpliv TBT-ja je največji v pristaniščih, marinah in v bližini plovnih poti. V določenih
sedimentih so odkrili koncentracije, ki presegajo EAC meje za več kot 30 milijonov. To
nakazuje na potrebno previdnost ter odstranitev sedimentov, da bi se izognili razpršitvi
onesnaženja. Akumulacija v živih organizmih je zaznana tudi v območjih, ki so zelo
oddaljena od virov. TBT najbolj vpliva na spremembe spolnih organov rib in sesalcev,
tanjšanje lupine školjk in prehranjevanje zooplanktona. Informacije o drugih sestavinah antivegetativnih premazov so zelo omejene (Chemistry, 2004).
Čeprav je bila uporaba PCB-ja prepovedana, je potrebno sprejeti še nadaljnje ukrepe. Na tretji
konferenci o zaščiti Severnega morja ter v okviru PACROM uredbe 92/3 so se dogovorili, da
bodo do konca leta 1995 oz. 1999 sprejeti ukrepi za uničenje na okoljsko sprejemljiv način
vseh PCB-jev ter nevarnih nadomestkov. Podobni ukrepi so zajeti tudi v evropski Direktivi
96/59/EC (Chemistry, 2004).
Koncentracije TBT-ja so se zmanjšale. To gre na račun zmanjšane uporabe ter razvoj antivegetativnih premazov brez TBT-ja. Še vedno pa koncentracije presegajo varne meje.
Četrta konferenca o zaščiti Severnega morja se je zavezala za dosego cilja o prepovedi
izpustov, emisij nevarnih snovi do leta 2020. Začeli so s snovmi, ki so bile navedene v
Aneksu 2 (OSPAR seznam kemikalij za katere so potrebni prioritetni ukrepi) OSPAR
strategije o nevarnih snoveh. Cilj je jasno zastavljen, toda potrebno bo veliko truda za dosego
le-tega predvsem pri razpršenih virih. Seznam kemikalij je zaradi velike količine le-teh
potrebo čim prej končati. Razviti je potrebo metode za zaznavo le-teh vključno z
identifikacijo virov in poti vnosov. V okviru IMO je prišlo do prepovedi uporabe nevarnih
(organotin) snovi v anti-vegetativnih premazih. Cilj je dokončna prepoved uporabe in
odstranitev iz ladijskih lupin do leta 2008. V okviru EU so kontrolo nad drugimi viri TBT-ja
povečali z revizijo Direktive 76/769/EEC (Chemistry, 2004).
OSPAR program o rečnih vnosih in direktnih izpustih, monitoring in poročanje o tem je
osnova pridobljenih podatkov o težkih kovinah, hranilih, PCB-jih. Določeni podatki v tem
monitoringu niso ustrezno zajeti zato je:
¾ potrebno je sprejeti še sprejemljive koncentracije za snovi, za katere EAC meje še niso
izdelane;
¾ dostopnost podatkov o vnosih, koncentracijah in bioloških učinkih iz določenih sektorjev
(industrija, ladijski promet, kmetijstvo) bi morali biti bolj dostopni;
¾ posledice skupnega delovanja različnih snovi na organizme niso dovolj raziskane. Več
informacij je potrebnih za snovi, ki vplivajo na hormonsko delovanje;
¾ potrebno je zagotoviti več kvantitativnih podatkov o virih in vnosih hranil; izboljšati je
potrebno poznavanje povezave med viri hranil in evtrofikacijo;
¾ izboljšati dostopnost do podatkov in odprava pomanjkljivosti le-teh.
Kopni viri nafte se odražajo v rečnih vnosih in direktnih izpustih. Ocene o količini le-teh je
težko narediti. QST 1993 ocenjuje vnos na 16.000-46.000 t/l preko rek in 13.000-35.000 t/l z
direktnimi izpusti. K onesnaževanju pripomorejo tudi legalni in ilegalni izpusti iz ladij.
Večina rafinerij je sprejela ukrepe, ki so pripeljali do močnega znižanja vnosov. Med leti
1993 in 1997 se je le-ta znižal za več kot 50 %, na okoli 1.000 t, ter več kot 90 % v primerjavi
z letom 1981. Vnosi iz instalacij na morju so se znižali iz 28.000 t leta 1985 na 10.000t leta
1997. Količina injektirane vode se je v zadnjih letih močno povečala (Chemistry, 2004).
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Vplivi nafte na organizme se čutijo v radiu 200 m okoli vrtine. Pri raziskavah so spremembe
odkrili tudi v radiju 1000 m. Vplivi na favno so zaznani v oddaljenosti 3 km in več. V
sedimentih so visoke vrednosti izmerjene do 8 km od vrtin. Glede na število instalacij je
območje prizadetosti veliko (Biology, 2004).
Izpusti iz ladij so ocenjeni na 6750 t leta 1995. Razlitja nafte (Brear 1993 – 86.300t) lahko
povzročijo veliko količino nafte, ki vstopi v morje. Po drugi strani pa je lahko količina nafte
manjša, toda posledice so lokalno dosti hujše. Tak primer je nesreča Pallasa 1998 v
Vadenskem morju, ki se je zgodila v času prezimovanja velikega števila ptic (Chemistry,
2004).
Število naftnih madežev se je zmanjšalo, čeprav podatki kažejo, da je nadzor neustrezen in naj
bi jih bilo mnogo več. Vsako leto zaradi zamazanosti z nafto umre več deset tisoč ptic
(Chemistry, 2004).
Izpusti iz rafinerij so se močno zmanjšali. Večina jih dosega OSPAR standard o izpustih (5
mg/l celotne nafte). Vnos iz instalacij na morju se je močno znižal od leta 1985. Ukrepi za
izboljšanje injektirane vode so bili učinkoviti (večina izpustov dosega standarde PACROM 40
mg/l nafte v vodi). Od avgusta 1999 spada Severno morje pod Posebno območje MARPOL
Aneksa 1. Zato so prepovedani izpusti nafte iz tankerjev ter je povečana kontrola nad
tehnološko vodo, ki se jo uporablja pri pogonu ladje (Chemistry, 2004).
Vnosi PAH iz instalacij na morju so se znižali zaradi zmanjšanja vnosa nafte.
Narediti je potrebno boljše ocene vnosa nafte in PAH iz kopnih virov. Hitro morajo države
začeti izpolnjevati zahteve OSPAR strategije o črpanju nafte in zemeljskega plina.
Potrebno je zaostriti ukrepe in izboljšati nadzor nad ilegalnimi izpusti nafte, nadaljnje
razvijanje orodij, ki bodo pomagala določiti vire izpustov. Glede na obstoječe znanje o PAH
je potrebno sprejeti ustrezne programe in ukrepe, pridobiti informacije o koncentracijah in
učinkih PAH na morski ekosistem.
Koncentracije težkih kovin so največje v estuarjih, fjordih ter bližini industrijskih in gosto
poseljenih območjih. Koncentracije kadmija in svinca v vodi so se v obdobju 1986–1990 v
primerjavi z obdobjem 1982–1985 zmanjšale. To odraža tudi zmanjšanje vnosov v tem
obdobju. V večini območij so se koncentracije kadmija, živega srebra in svinca v sedimentih
in bioti zmanjšale. Potrebno pa je opozoriti, da temu mogoče ni tako, saj so podatki za starejše
obdobje slabše kakovosti. Težke kovine se ne razgradijo in se naravno pojavljajo.
Antropogeni doprinos zato lahko povzroči številne posledice. Obstajajo dokazi o lokalnih
učinkih v bližini virov, ni pa dokazov o razširjenih vplivih.Vplivi na bioti se lahko pojavijo v
območjih kjer so EAC vrednosti presežene. Kovine v vodi ostajajo v Severnem morju 1-3
leta. Večina trdih delcev se sedimentira in predstavlja tveganje bentalnim organizmom
(Chemistry, 2004).
Sprejetje ukrepov se je odrazilo v zmanjšanju atmosferske depozicije kadmija, živega srebra
in svinca ter rečnih vnosov živega srebra ter direktnih vnosov kadmija, živega srebra, svinca
in bakra. Večina držav je že dosegla oziroma so blizu dosege cilja 50 % zmanjšanja. V
posameznih območjih z visoko stopnjo sedimentacije - v estuarjih, fjordih in zaprtih predelih
morja, ki so najbolj izpostavljeni kontaminaciji, so ta zmanjšanja pripeljala do znižanja
koncentracij omenjenih kovin v sedimentih. Kadmij in svinec sta se zmanjšala v vodi, živo
srebro pa v organizmih v večini območij Severnega morja. Dosegli so tudi veliko zmanjšanje
koncentracij na virih.
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Sprejeti ukrepi zmanjšanja so se izkazali za uspešne do določene mere. Kljub dosežkom pa
morajo kadmij, živo srebro in svinec ostati na prioritetni listi v OSPAR strategiji, ki zadeva
nevarne snovi. Do sedaj še ni bilo OSPAR predlogov za baker. Ker prihaja iz razpršenih virov
ter je uporabljen v anti-vegetativnih barvah kot alternativa za TBT bi bilo potrebno sprejeti
določene ukrepe. Potrebo je sprejeti tudi ukrepe, ki se nanašajo na reševanje lokalnih
problemov (Chemistry, 2004).
Ladijski promet prispeva k vnosu nevarnih snovi s čiščenjem rezervoarjev, uporabo goriv,
izpusti odpadkov iz izgubami tovora.V vodo tako vstopajo pesticidi in fosfatna ruda.
Med leti 1966 in 1998 je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov s strani OSPAR, da bi se uredilo
izpuste odpadkov in kemikalij iz instalacij na morju. Leta 1999 so sprejeli strategijo o
okoljskih ciljih ter upravljaljskih ukrepih za instalacije na morju (Chemistry, 2004).
Vsi sprejeti ukrepi so povečali nadzor in omogočili uvajanje načela zamenljivosti, po katerem
bolj nevarne snovi zamenjajo z manj nevarnimi.
V okviru IMO so sprejeli ukrepe, ki omogočajo zmanjšanje onesnaževanje zraka in vode
zaradi ladijskega prometa, zmanjšujejo verjetnost ladijskih nesreč. Sprejeli so tudi ukrepe, ki
nadalje zmanjšujejo število ilegalnih izpustov. V okviru bonnskega dogovora so sprejeli
FEPO (Prosecution of Offenders), ki omogoča izboljšanje in učinkovitejše preganjanje
kršilcev MARPOL konvencije (Chemistry, 2004).
Potrebno je zbrati več informacij o obstoječih in potencialnih vnosih ter bioloških posledicah
za oceno vpliva teh substanc. Potrebna je kooperacija in izmenjava vseh potrebnih informacij.
Glede ladijskega prometa je potrebno ratificirati in izvajati določila mednarodnih dogovorov
kakršna so MARPOL aneks IV. Sprejeti je potrebno ukrepe za odkrivanje izgubljenega blaga.
Potrebno je povečati prizadevanja za sprejetje ukrepov glede upravljanja z balastnimi vodami
v okviru IMO. Države ob Severnem morju bi morale sprejeti regulative, ki bi se nanašale
samo na to območje. Ker pogosto ni jasno ali so vrste najdene v balastnih vodah avtohtone ali
alohtone, bi bilo potrebno izvesti študijo, ki bi določila avtohtone vrste za vsako državo
(Biology, 2004).
Potrebno je tudi izvesti raziskave, ki bodo pokazale mogoče genetske spremembe gojenih
lososov na divje. Prav tako je omejeno znanje o boleznih in parazitih, ki so povezani z
marikulturo in je zato potrebno več raziskav.
Monitoring nad toksini alg v školjkah je potreben, da se izognemo negativnim vplivom na
človeka. To je že zahtevano z EU Direktivo o kvaliteti vode na območju gojišč školjk, da se
prepreči njihovo nabiranje in prodaja, če so vrednosti toksinov previsoke.
Problem, ki se pojavlja je tudi pomanjkanje podatkov o ekonomskih prednostih oziroma
pomanjkljivostih v primeru zlorabe Severnega morja. Turizem je ena izmed največjih
aktivnosti, ki se izvaja na obalnem območju Severnega morja. Problem, ki se tu pojavlja je
povezan predvsem z nepopolnimi in neprimerljivimi informacijami držav, ki bi omogočili
celovito analizo učinkov turističnih dejavnosti na morski ekosistem.
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Tabela 12: Osnovne značilnosti držav ob Severnem morju
DRŽAVA

ŠTEVILO
PREB.
(2003)

BDP (2003)

i2

1

OCENA ŠT.

INDUSTRIJA4

RIBOLOV5

KMETIJSTVO 6

PREB. V
ZALEDJU
(1996)3

Belgija

10.355.800

269.546.000

10.100.000

kovinska, strojna
avtomobilska,
oborožitvena, vesoljska,
petrokemična,
prehrambena, kemična
industrija;
26.3 % BDP-ja;
2.200.000 (1997) predelava rib,
petrokemična, živilska,
kovinska, strojna,
kemična, ladjedelništvo
22.1 % BDP-ja;

Danska

5.383.500

187.134.100

Francija

59.635.000

1.585.172.000

25.300.000
(1995)

barvna metalurgija,
kemična, kovinska,
strojna, prehrambena,
elektrotehnična in
elektronska industrija;
24.4 % BDP-ja;

Nemčija

82.536.700

2.163.400.000

72.500.000

kovinska, kemična,
avtomobilska,
elektrotehnična,
ladjedelništvo, tekstilna,
elektronska, strojna,
petrokemična, gumarska
industrija;
31 % BDP-ja;
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739.000 ha (24.2 %), njiv in trajnih nasadov in 641.000 ha (21
%)travnikov in pašnikov; na puhličnih tleh srednje Belgije
pridelujejo pšenico in sladkorno peso, na peščenih tleh krompir,
ječmen in rž, v okolici mest povrtnina, mlečna govedoreja v
mokrotnih predelih, prašičjereja na specializiranih farmah na
severu, povprečna velikost kmetij 16.5 ha; zaposljuje 1.8 %
delovne sile9, 1.9% BDP-ja;
2.410.000 ha njiv in trajnih nasadov (55.9 %) in 323.000
travnikov in pašnikov (7.5 %); mlečna in mesna živinoreja,
poljedelstvo usmerjeno v pridelovanje krmnih rastlin; pridelujejo
žitarice, sladkorno peso, krompir in krmne rastline; povprečna
velikost kmetij 35.9 ha, poraba umetnih gnojil 159.9 kg/ha7,
poraba pesticidov 1.4 kg/ha8,; 3.6 % delovne sile9, 2 % BDP-ja;
18.050.000 ha njiv (33.2 %), 11.100.000 ha travnikov in
pašnikov (20.4 %); glavna kmetijska območja so na puhličnih in
ilovnatih tleh Pariške kotline ter na sz. Francije. Glavni pridelki
so pšenica, koruza, ječmen, krompir, sladkorna pesa; v
Normandiji in Pikardiji pridelujejo lan, mlečna, mesna
govedoreja in prašičjereja so značilni za Bretanijo in
Normandijo;povprečna velikost kmetij 26.6 ha; poraba
pesticidov 4.6 kg/ha8, poraba umetnih gnojil 211.7 kg/ha7; 2.7 %
BDP-ja 3.2 % delovne sile9;
ribiška flota je obsegala
11.830.000 ha njiv (33 %) in 5.510.000 ha travnikov in pašnikov
2.373 plovil leta 1997, v
(15.4 %); na severu med žiti najpomembnjejša rž, južneje
Severnem morju ulovijo 36 pšenica, koruza in ječmen; od industrijskih rastlin gojijo
% celotnega ulova;
predvsem oljno repico in sladkorno peso, velik delež njiv
namenjen krmnim rastlinam, povrtnine v okolici mest, pašna
živinoreja na mokrotejših tleh, sadjarstvo v dolini Rena;
povprečna velikost kmetij 23.6 ha; poraba umetnih gnojil 228.2
kg/ha7, poraba pesticidov 9.4 kg/ha8; 1 % BDP-ja, 2.4 % delovne
sile9;
zanemarljiv delež BDP-ja
ribiška flota obsega 125
plovil, v centralnem in
južnem deu Severnega
morja ulovijo okoli 45 %
vsega ulova; v Kanalu
27%;
0.5 % BDP-ja, zelo
pomembna dejavost na
zahodnem delu Jutlandije;
ribiška flota obsega 4.032
plovil (80 % plovil je
krajših od 24 m);
ribiška flota obsega5.628
plovil (73 % plovil je
manjših od od 12 m); delž
ulova v Severnem morju 4
%; marikultura ostrige;

Nizozemska

16.192.600

476.349.000

Norveška

4.552.300

195.158.900

Švedska

8.940.800

267.250.500

Velika
Britanija

59.328.900

1.598.171.900

1
8

15.600.00

ladjedelništvo,
elektrotehnična,
elektronska, črna in
barvna metalurgija,
strojna in kovinska,
kemična, petrokemična
industrija;
24.4 % BDP-ja;
3.300.300 (1997) petrokemična, črpanje
nafte in zemeljskega
plina, ladjedelništvo,
kovinska in strojna,
lesnopredelovalna
industrija, pridobivanje
aluminija;
36.2 % BDP-ja;
2.400.000 (1995) kovinska in strojna,
kemična,
elektrotehnična,
ladjedelništvo,
avtomobilska, tekstilna
industrija,
24.6 % BDP-ja;
36.400.000
elektrotehnična,
(1995)
elektronska, industrija
transportnih sredstev,
strojna, kovinska,
proizvodnja aluminija,
pridobivanje nafte in
zemeljskega plina,
petrokemična, kemična,
ladjedelništvo,
prehrambena industrija;
24.1% BDP-ja;
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0.1 % BDP-ja ribiška flota
obsega 511 plovil, lovijo
predvsem v južnem del
Severnega morja,
marikultura školjk v delti
Shelde in Vadenskem
morju;
0.7 % BDP-ja, največji
ribiški narod v Evropi,
9.931 plovil (več kot 90 %
plovil krajših od 18 m),
velik pomen marikulture;

0.2 % BDP-ja, ulov v
Severnem morju
predstavlja 12 % celotnega
ulova, v Skagerrak-u in
Kattegatu pa 21%, ribiška
flota obsega 1.714 plovil;

921.000 ha njiv (28 %), 1.290.000 ha travnikov in pašnikov (31
%); najpomembnejša panoga je živinoreja, poljedelstvo
prevladuje na puhljičnih tleh, na rečnih naplavninah in na marših,
polovica njiv namenjena žitu, zelo razširjeno tudi pridobivanje
oljnic in krompirja, povrtnine in cvetje, visoko specializirano
kmetijstvo, povprečna velikost kmetij 15.5 ha; poraba umetnih
gnojil 450.2 kg/ha7, poraba pesticidov 9.4 kg/ha8; 2.5 % BDP-ja,
3.3 % delovne sile9;
939.000 ha njiv in trajnih nasadov (2.9 %) in 130.000 ha
travnikov in pašnikov (0.4 %), povprečna velikost kmetij 10.2
ha), glavna kmetijska območja v okolici Osla, ob južnih obalah
in v zatrepih večjih fjordov; izrazita usmerjenost v živinorejo;
glavna pridelka na njivah sta ječmen in oves; poraba umetnih
gnojil 222 kg/ha7, poraba pesticidov 0.4 kg/ha8; 2.5 % BDP-ja
4.4 % delovne sile9;
3.100.000 ha njiv in trajnih nasadov (6.8 %) 630.000 ha travikov
in pašnikov (1.4 %), povprečna velikost kmetij leta 1990 29.5 ha;
najpomembnejša je živinoreja, na njivah pridelujejo predvsem
krmne rastline; poraba umetnih gnojil 103.5 ha7, poraba
pesiticidov 0.6 kg/ha8; 2.4 % BDP-ja; 3% delovne sile9;

ribiška flota obsega 7.033 5.310.000 ha njiv in trajnih nasadov (21.8 %), 6.700.000 ha
plovil, najpomembnejše
travnikov (27.4 %), 4.520.000 ha pašnikov (18.5 %); povprečna
ribolovno območje je
velikost kmetij 72.4 ha, glavna poljedelska območja so v
severni del Severnega
vzhodnem delu države; največ pridelujejo pšenico, ječmen in
morja (28 % ulova), v
oves ter sladkorno peso in krompir; živinoreja je
Severnem morju lovijo še
najpomembnejša kmetijska panoga (predvsem mlečna in mesna
v centralnem delu in
govedoreja), močno sta razširjena v vzhodnih delih tudi
Kanalu (22 %);
perutninarstvo in prašičjereja; poraba umetnih gnojil 285.8
marikultura je razvita
kg/ha7; 1.8 % BDP-ja 1.8 % delovne sile9;
predvsem na Škotskem;
regionalno ima velik delež
zaposlenih (tudi okoli 20
%);
4
economy 5Fishery Country Profiles 6Natek, 1999 7 Map & Graph: Agriculture: Fertilizer use
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Tabela 13: Reševanje okoljskih problemov v Severnem morju (SWOT analiza)
¾
¾

¾
¾

¾

¾
¾
¾

Prednosti
uspešna razmejitev
Severnega morja;
ugodna politična
klima, visoka
stopnja okoljske
zavesti;
vključevanje
okoljskih ciljev v
ribolovno politiko;
mednarodno
sodelovanje pri
reševanju skupnih
problemov;
uspešno
zmanjšanje vnosa
težkih kovin in
drugih nevarnih
snovi;
sprejetje
previdnostnega
načela;
sprejetje
ekosistemskega
pristopa;
uporaba načela
zamenljivosti pri
nevarnih snoveh.

¾
¾

¾
¾

¾

Slabosti
Priložnosti
neuspešno
¾ primer dobre
zmanjšane vnosa
prakse-model
dušika;
reševanja okoljskih
nedostopnost in
problemov v
neprimerljivost
maritimnih
podatkov med
območjih, kjer je
državami;
udeleženih več
neupoštevanje ICES
držav.
priporočljivega
TAC;
omejene iformacije
o sinergijskih
učinkih človekovih
dejavnosti na
morski ekosistem;
neuspešno
izvrševanje določil
OSPAR konvencije
o zmanjšanju vnosa
hranil, nevarnih
snovi o črpanju

nafte in
zemeljskega plina;
¾ prometna
obremenjenost.
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Nevarnosti
¾ povečano čiščenje
morskega dna in
poglabljanje
estuarjev ter
pristanišč-povečani
negativni učinki;
¾ prepočasno
izvrševanje
določenih
konvencij;
¾ vedno večja
rekreacijska rabakonflikt z ostalimi
˝prebivalci˝
ekosistema.

9 SKLEP
Severno morje je biološko bogata in produktivna regija. Gosto poseljene, visoko
industrializirane države, ki mejijo na Severno morje, le-tega izkoriščajo za ribolov, črpanje
nafte in zemeljskega plina, pridobivanje proda in peska, za odlaganje odpadkov, napeljevanje
cevovodov in kablov. Severno morje je tudi eno izmed najbolj prometno obremenjenih morij
na svetu. Ob njegovi obali sta dve največji pristanišči na svetu. Pomembna pa je seveda tudi
vedno bolj pogosta rekreacijska raba obalnega območja.
Promet in izkoriščanje naravnih virov v posameznih območjih naraščata. Najpomembnejši
problemi so povezani z negativnimi učinki vnosa nevarnih snovi, vnosom hranil in posledično
z evtrofikacijo ter ribolovom.
Zaradi ugodne politične klime ter okoljske zavesti so države, ki ležijo ob Severnem morju, že
dosti hitro ugotovile, da je možno nastale okoljske probleme rešiti le s skupnimi močmi. Tako
so organizirali že pet konferenc o zaščiti Severnega morja, na katerih so se ukvarjali z
glavnimi okoljskimi problemi v regiji (zaščita vrst in habitatov, ribolov, nevarne snovi, vnos
hranil in evtrofikacija,onesnaževanje zaradi ladijskega prometa, onesnaževanje iz instalacij na
morju, radioaktivne snovi, odlaganje odpadkov ter sežiganje industrijskih odpadkov). Poraja
se vprašanje v kolikšni meri bi bilo mogoče model reševanja okoljskih problemov prenesti na
druga morja, kjer si ga tudi deli več držav. Po našem mnenju bi bil le-ta učinkovit zgolj na
območjih kjer je politična ureditev držav enaka oz. podobna severnoomorskim ter so razrešeni
vsi mejni konflikti.
Zaradi intenzivne ter pogosto konfliktne rabe, ki navadno ni v skladu s sonaravnimi načeli,
prihaja do negativnih učinkov na ekosistem. Ocena ekosistema ne trpi samo zaradi
pomanjkanja poznavanja, ampak tudi zaradi nepopolnega razumevanja kompleksnosti
sinergije različnih učinkov človekovega delovanja. To skupaj s pomanjkanjem ocenjevalnih
orodij in neenotnega standarda pri zajemanju podatkov onemogoča popolnejšo ocenitev
učinkov človekovih dejavnosti na morski ekosistem.
Državam je uspelo rešiti oz. izboljšati marsikateri problem, še vedno pa obstajajo večje težave
pri ribolovu ter zmanjševanju vnosa hranil, ki jih je potrebno urediti na prihodnjih
konferencah.
˝ Obstaja upanje zaradi storjenega napredka, toda pojavlja se tudi zaskrbljenost, ker je le-ta
pogosto prepočasen.˝ (nekdanji predsednik ASMO (Environmental Assessment and
Monitoring Committee)).
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10 SUMMARY
The North Sea is a biologically diverse and productive area. The region is surrounded with
highly industrialized and densely populated countries which carry out major fishing activities,
offshore activities related to the exploitation of oil and gas reserves, including laying
pipelines, pumping oil and natural gas, extraction of sand and gravel, use it as a transport
route and for dumping dredged material. The North Sea is one of the most frequently
traversed sea areas in the world, as there are two of the largest ports located on its shores. The
importance of the recreational use is increasing in the coastal zone. The most intriguing
problems concerning the North Sea are the affects of hazardous substances, nutrients,
eutrophication and fishing.
The bordering countries, which all have long traditions of political stability and
environmental concerns, have come to the conclusion that the environmetal issues can be
solved only with team work. Five conferences on the protection of the North Sea have already
been organized. The main issues discussed being protection of species and habitats, fisheries,
hazardous substances, nutrient inputs and eutrophication, pollution from ships, pollution from
offshore installations, dumping of waste in the sea and incineration of industrial waste at sea.
Question that arises is in what way can we use North Sea model of solving environmental
problems in other seas. In my opinion the model would be efficient only in areas where
political regulation is similar to those in North Sea countries. Also there should be all
boundary disputes already resolved.
Because of the intensive and sometimes conflict use, that is not managed by sustainable
principles, there are negative affects on ecosystem. The assessment of the marine environment
does not only suffer from gaps in knowledge, but also from incomplete understanding of the
complexity of nature with synergism and non-linear impacts. This, coupled with absence or
lack of fully developed assessment tools, often presents difficulties for the assessment of the
impact of human activities.
˝ There is hope because of the progress made, but concern because this progress is sometimes
slow. ˝ (Former chairman of ASMO).

81

11 SLOVAR
¾ ACFM (Advisory Committee on Fishery Management), Svetovalen komite o ribolovnem
upravljanju; odgovoren je, v imenu ICES-a, za informacije in priporočila o živih
organizmih in njihovem izplenu (npr. priporočeni TAC oz. ribje kvote).
¾ ICES (International Council for the Exploration of the Sea), Mednarodni svet za
raziskovanje morja; organizacija, ki usklajuje in promovira raziskovanje morja v
Severnem Atlantiku.
¾ IMO (International Maritime Organization), Mednarodna pomorska organizacija; leta
1948 so na Konferenci Združenih narodov sprejeli konvencijo, s katero so ustanovili IMO
kot prvo mednarodno telo, ki se ukvarja izključno s pomorskimi zadevami. Gre za
tehnično organizacijo, kater večino nalog se izvaja v različnih komitejih (MEPC, MSC
idr.).
¾ MARPOL konvencija je poglavitna konvencija, ki obravnava preprečevanje
onesnaževanja morskega okolja zaradi ladijskega prometa (zaradi operativnih vzrokov ali
nesreč)
¾ MEPC (The Marine Protection Committee), Komite za zaščito morja; deluje v okviru
IMO, ustanovljen je bil leta 1973; odgovoren je za usklajevanje dejavnosti prevencije in
nadzora nad onesnaževanjem morskega okolja zaradi ladijskega prometa.
¾ OSPAR konvencija je konvencija o zaščiti morskega okolja v severovzhodnem Atlantiku.
¾ TAC (Total Allowable Catch), Skupni dovoljeni ulov rib.
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