
Marine bevaringsområder – veien videre for kystorsken? 

Tjømebåen, Færder NP (24 m), august 2018 

Fulehuk, Færder NP (16 m), august 2019 





Ø KFK skal stille en “torskediagnose” for Ytre
Oslofjord og

Ø gi råd om utforming og plassering av
bevaringsområder “…innenfor eller i 
tilknytning til Færder- og Ytre Hvaler
nasjonalparker”.

Ø KFK skal gjennomføre en inventering
fiskesamfunnet i Ytre Oslofjord.

Hva er “Kraftak for kysttorsken” (KFK)?
KFK er et tverrfaglig forsknings- og forvaltningsprosjekt i regi av
nasjonalparkene i ytre Oslofjord.
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KFK skal: 1) stille en “torskediagnose” (opprinnelse til rekrutter, potensial for restaurering,
2) gi råd om design av bevaringsområder, 3) inventere fiskesamfunnet



Måleserier viser at torsken er svært
svekket i indre Skagerrak.

Ø Eldre torsk (> 1 år gammel) er nesten helt
borte fra målestasjonene i strandnotserien.

Ø Havforskningsinstituttets garnserie
(“vinterfisket”) i Skagerrak bekrefter
samme trend for ytre Oslofjord.

Bakgrunn: hvorfor et “krafttak” for kysttorsk?
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Fiskesamfunnet domineres nå av andre, mindre arter.



Hvorfor er torsk og andre fiskebestander svekket?
- Fisket er betydelig
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Merking-gjenfangst:
• Fritidsfisket stod 

for 69% av 
fangstene

• 54 % av torsk i 
fritidsfisket tatt 
med stang 
og/eller snøre

Blå: Utenlandske 
turister

Grønn: Norske 
fritidsfiskere

Rød: Yrkesfiskere

Grå: lokale 
fritidsfiskere

Kleiven et al. 2011. Marine and Coastal Fisheries
Kleiven et al. 2012. PLoS ONE

Kleiven et al. 2016. PLoS ONE



https://yggdrasil.fiskeridir.no/

AIS-data fra indre 
Skagerrak:
Trålflåten (reketrål) 
benytter «hele» området 
– inkludert «hele» 
Oslofjorden.
Ø Rist (m/ 

oppsamlingspose) 
frivilling?

Ø Dispensasjon fra rist i 
indre Oslofjord

Ø Rekeflåten kjemper 
mot ristpåbud 
innenfor 4 nm

Hva med yrkesfisket i indre Skagerrak?
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Moland et al. 2013, PRSB 280: 20122679 

Hva har vi lært av vår egen bevaringsvitenskap?



Albert Chacon (HI), Esben M. Olsen, Sigurd H. 
Espeland (CCR/HI)

Cod suffers high mortality in Skagerrak. MPAs with limited
harvesting has documented response for coastal cod. Mark-
recapture data from Aust-Agder was used to investigate details
in the period 2005 - 2013. 

Main finding: survival increased for small and large cod after
implementation of partial protection in a MPA. In some years, 
fishing represented 100% of mortality of cod in areas outside of
the MPA.



Under endrete miljøforhold (uforutsigbar rekruttering), kan 
bevaringsområder bidra til restaurering av en fjordbestand?
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Resultater fra Tvedestrandfjorden tyder på at bevaring 
av fjordbestander kan nytte.
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Null-
fiske

Krafttak for kysttorsken
tar i bruk bevarings-
vitenskap utviklet ved
Havforskningsinstituttet i
løpet av de siste ti årene.

Moland et al. 2013. P Roy Soc B, Huserbråten et al. 2013. PloS ONE, 
Fernandez-Chacon et al. 2015. J Appl Ecol, Torbjørnsen et al. 2018. MEPS



Bunnstående ekkolodd, Bolærne august 2018

• Torsk har vist respons på bevaring i små områder med sterkt
redusert dødelighet (hummerreservater & nullfiske).
• Det er behov for oppskalerte (“seascape-scale”) forvaltnings-

eksperimenter med BACI-design. Nasjonalparkene kan være en
platform (for adaptiv forvaltning). 
• Nettverk av bevaringsområder kan være et godt alternativ for 

fremtidig forvaltning av kystbestander.

Konklusjoner


