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Endring i fangstene av I-gruppe torsk

• Årsklasse-styrken til torsk var før 2002 stort sett bestemt i september, når 
torsken var 6 måneder gammel.

• Etter 2002 har fangsten av eldre torsk i strandnotserien i september vært 
svært lav, selv i år etter relativt høye 0-gruppe fangster.

Gjennomsnittsfangster av 0-gruppe torsk i september på 

Skagerrakkysten mellom Søgne og Kragerø (modifisert og 

oppdatert fra Johannessen, 2014).

Gjennomsnittsfangster av eldre torsk i september på 

Skagerrakkysten mellom Søgne og Kragerø (modifisert og 

oppdatert fra Johannessen, 2014).



Undersøkelsene
• Den første perioden var mellom 1997-1999, og den 

andre fra 2016- (pågår).

• Finmasket (10 mm) strandnot.

• Nottrekk hver 14 dag fra mai til oktober.

• Seks stasjoner med et høyt dekke av ålegress, 
Zostera marina, med enten mudder eller sand som 
bunnsubstrat, og maks dybde mellom 6-9 m.

Strandnottrekk i ålegress (foto: Sebastian Bosgraaf)Kart over stasjonene (Figur: Tore Johannessen)



Variasjon i rekruttering av torsk

0-gruppe torsk, alle år i studien.

• Før 2002 var det alltid nok torskeyngel som 

bunnslo seg, til å gi opphav til sterke 

årsklasser.
• Selv med en svært høy bunnslåing i 2017, 

resulterte det bare i en middels bra fangst i 

september.

Antall 0-gruppe torsk, gjennomsnittlig antall fisk per 

trekk mellom Søgne og Kragerø, fra 1960-2018. 
(Fargede piler indikerer årene fra denne studien).

Fangst av eldre (hovedsakelig I-gruppe) torsk, 

pilene markerer I-gruppen fra årene i studien. 



Langlevde arter og familier 

Totalt antall og relativt antall langlevde familier i den første perioden Totalt antall og relativt antall langlevde familier i den andre perioden

• Merk høst ‘98 og vår ‘99.

• Torskefisk i 2017

• Ikke vesentlige forskjeller mellom 

periodene.

1997:

1998:

1999:

2016:

2017:



Kortlevde (ettårige) arter

Totalt antall og relativt antall kortlevde arter i den første perioden. Totalt antall og relativt antall kortlevde arter i den andre perioden.

• Antall mellom mai og juli er ganske likt 

mellom periodene.

• Antall om høsten er kraftig redusert i den 

andre perioden.

1997:

1998:

1999:

2016:

2017:



Tangkutling og bergkutling
• Små kutlinger i nota allerede fra juni. 

• Svært lave antall av ny generasjon om høsten i den siste perioden, likevel er 
antallet den påfølgende våren like høyt eller høyere enn i den første perioden.
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Tangkutling (Gobiusculus flavescens):

Bergkutling (Pomatoschistus pictus):



Sandkutling og trepigget stingsild
• Økt predasjon på små kutlinger kan være en mulig forklaring på det reduserte 

antallet om høsten.

• MEN: trepigget stingsild er ikke typisk byttedyr, og viser samme mønsteret.
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Tre-pigget stingsild, abundans vår

Sandkutling (Pomatoschistus minutus):  

Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus):



Forhold mellom moden fisk om våren og antall 
juvenile fisk om høsten, hos fire kortlevde arter

• I første periode er det større 

variasjon mellom år, men 

generelt et lavere antall om 

våren, og et høyere antall 

juvenile om høsten.

• I andre periode er det generelt 

en høyere antall om våren, og et 

lavere antall juvenile om høsten 

hos alle de fire kortlevde artene. 
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Dietten til 0-gruppe torsk i juli 

• Sterk årsklasse!

• Mye store hoppekreps
• God kondisjon

• Svak årsklasse!

• Fisk, reker og pungreker
• Dårlig kondisjon

Raudåte (Calanus finmarchicus), 

mer energirik enn mindre 

hoppekreps og 

fisk/reker/pungreker.

(Figur: Tore Johannessen)



Dietten til 0-gruppe torsk i september

• Sterk årsklasse

• Små fisk og reker

• Svak årsklasse

• Små fisk og reker

Sandkutling (Pomatoschistus minutus)

Tangkutling (Gobiusculus flavescens)

Strandreke (Palaemon)

(Figur: Tore Johannessen)



Kraftig reduksjon av typiske byttedyr

Antall 0-gruppe torsk og eldre (hovedsakelig I-

gruppe) torsk, gjennomsnittlig antall fisk per 

trekk mellom Søgne og Kragerø, fra 1960-2018. 

Fargede piler indikerer årene fra denne 

studien, og fangst av eldre torsk året etter.

• Det er en  kraftig reduksjon i foretrukket og 

passende byttedyr for 0-gruppe torsk 

gjennom første høst og vinter, som kan føre til 

dårlig overlevelse.



Påvirkninger av mengden kutlinger om høsten

• Flaskehals i rekrutteringen/vekst.

• Varierende nærings-tilgang i systemet

• Diett av små copepoder tidlig i livssyklus.

• Begrenset diett kan gjøre artene 
sensitive for svingninger i zooplankton 
byttedyr.

• Reduksjon i copepoder etter 2002.

• Reduksjonen av kutlinger påvirket av 
forandringer i zooplankton samfunnet, og 
nedgangen i små copepoder.



Oppsummering:

• Kraftig reduksjon i antallet kortlevde arter om høsten, og det ser ut til å være en 
varig endring.

• Endring i zooplankton-samfunnet i Skagerrak etter skiftet i 2002, med kraftig 
nedgang av små copepoder, kan ha redusert næringstilgangen for de kortlevde 
artene, og slik begrenset vekst og antall.

• De kortlevde kutling-artene er hovednæringen til 0-gruppe torsken gjennom  
den første vinteren, og kan spille en viktig rolle i næringskjeden både for torsken 
og andre fiske-spisende arter. Store endringer med mulige konsekvenser for 
overlevelsen hos torsk fra 0-gruppe til I-gruppe.

• Sterkt redusert mattilbud som resulterer i lav overlevelse gjennom første vinter kan 
se ut til å være en viktig del av forklaringen for de lave fangstene av I-gruppe 
torsk langs den norske Skagerrak kysten etter 2002.
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