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Sammenligning Ytre Oslofjord og Tvedestrands sjøarealer 2017-2018-2019

Rusefangst Tvedstrand 2017 

Rusefangst Ytre Oslofjord 2017 

Torsk Sei

Lyr Vanlig ulke



Pauly et al. 1998, SCIENCE 279:860-863 

1920: Siste gang 
dusør utbetalt for 
2 håkjerringer fra  
Bunnefjorden av 
«Foreningen til 
fiskeriets fremme 
i Christiania-
fjorden innenfor 
Drøbak».

2020: 100 år 
senere er 
reketrålfisket 
siste økonomiske 
drivverdige fiskeri 
i Oslofjorden/ 
indre Skagerrak*.

Intensive fiskeriers effekt på kystøkosystemer



Torskefisker i HIs strandnotserie 1919 - 2014

Torskefisker
86% nedgang

Hva forteller fiskeriuavhengige data fra samme periode?

Torsk (alle aldersgrupper)
68% nedgang

Torskefisker
86% nedgang

Nordsjøen



“Regimeskifte”
(strandnotserien)

“Regimeskifte”
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…og informasjon om fiskedødelighet i nabolaget?

2005-2013
Fiskedødelighet
Skagerrak
Kleiven et al. (2016)



Lokale bestander i Oslofjorden?

Kystnær torsk: to varianter/ 
to «økotyper» utgjør
lokale bestander 

Brisling: bestand i Oslofjorden
forskjellig fra Kattegat-
Skagerrak 

Quintela  et al. 2020 Evol Appl
19:1906-1922



Sandnesfjorden (Risør) november 2016 – juni 2018

Kystnær torsk i Skagerrak: stabilt sameksisterende 
genetiske varianter, «økotyper» 

“NS”, n = 40

“Fjord”, n = 40
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Str. sammensetning
basert på agnet   
stereovideo aug. 2019

≈ 47 cm, Tjømebåen (Verdens 
ende)         Største torsk i 2018

2016-årsklassen:



Mørkere farge = mer sannsynlig opprinnelse til egg/ 
larver bunnslått som observert i studieområdet. 

Torskeyngel i Ytre Oslofjord: simulering av sannsynlig 
opprinnelse (gyteområde) for torsk bunnslått som 0-gruppe 
våren 2017. 

Synnes et al. 2021 ICES JMS 78(10)



Historiske data tyder på at 
Oslofjorden var et rikt og produktivt 
oppvekstområde

Fra fiskehallen, 1949

Torskefangster i Oslofjorden innenfor Drøbak 1865 - 1965

Data på torsk landet 
vinterstid viser fangster av 
storvokst «innsigstorsk» 
som vandret inn til 
gyteplasser i indre fjord. 



«Innsigsbestandene», storvokst torsk med årvisse innsig til 
gyteplasser i fjorder og kystbasseng: hva skjedde med 
dem? 

H. Simonsen, Galtesund, 
julaften ca. 1971

“Færdertorsk”
“hvittorsk”
“reketorsk”
“gråtorsk”
“dypvannstorsk”
“Gregoriustorsk”
“rennetorsk”
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«Innsigsbestandene», storvokst torsk med årvisse innsig 
til gyteplasser i fjorder og kystbasseng: hva skjedde med 
dem? 

H. Simonsen, Galtesund, 
julaften ca. 1971
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Vi mangler kunnskap om 
romlig overlapp mellom 
næringsvandringene til 
«innsigstorsken» og det 
kystnære yrkesfisket.



1970-tallet 2018

Trofétorsk landes fremdeles i Øresund
(bag-limit 5 torsk per pers. per dag) 

Finnes det eksempler på robuste fiskebestander og 
intakte leveområder i vårt nabolag? 

Bevaring av: habitat og bred alders- og størrelsessammensetning 



Denny 2008 Princeton Univ. Press

Viktigheten av de store fiskene:

Overlevelse! 

Barneche et al. 2018 Science 360: 642-645

Reproduksjon! 
Funksjon! 

Infantes et al. 2016 PLOS ONE 11(12):e0168128

Foto: IVIV 2015



Bunnstående ekkolodd, Bolærne august 2018

Konklusjoner og råd fra «Krafttak for kysttorsken»

• Fiskebestander og det marine livet i Oslofjorden er påvirket av
alle typer fiskerier som har blitt drevet i fjorden gjennom de 
siste 100 årene

• Lokale bestander = undervurdert sårbarhet som krever lokale
forvaltningstiltak

• Beste tilgjengelige kunnskap tilsier at gjenoppbygging av
fiskebestander og økosystem vil kreve:
• Trålfrie områder i Oslofjorden og indre Skagerrak

• Maksmål for storvokste fiskepredatorer og påbud om rist uten
oppsamlingspose der reketråling skal forekomme i fremtiden

• Nullfiskeområder – verktøy for forvaltning av kystøkosystemet inn i en
variabel og usikker fremtid (klimatilpasset forvaltning, NbS – jfr. IPCC)


