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Marint miljø og ressurser i Hvaler-området 

Jakob Gjøsæter og DidrikS. Danielssen 
Havforskningsinstituttet, Flødevigen 

Sammendrag 

Hydrografisk utmerker Hvalerområdet seg med mye brakkvann i overflatelagen i deler av 
året. Dette skyldes dels nærheten til utløpet av Glomma, og dels at vann fra Østersjøen flyter 
forbi. Temperaturforholdene er normale for Skagerrak og oksygenforholdene er meget gode. 
Biologisk er også områdene utenfor Hvaler normale, med høy produksjon og gode forhold. 
Det finnes flere korallrev innenfor området. 

Biodiversitet og artsmangfold blant fisk på grunt vann ser ikke ut til å være særlig forskjellig 
når vi sammenligner Hvaler-området med andre områder langs Skagerrakkysten. 
Variasjonene over tid synes å være tydeligere enn de geografiske variasjonene, og en rekke 
arter har vist tydelig økning over tid mens andre har avtatt. 

Blant evertebratene, ser det ut til at strandkrabbe utgjør en større del av faunaen ved Hvaler 
enn i andre områder. 

Forekomsten av torskeyngel er like høy eller høyere i Hvaler-området enn på resten av 
Skagerrakkysten. Derimot er mengde av ett og to år gammel torsk mye lavere. Dette 
indikerer en langt høyere dødelighet blant torsk i Hvaler (og Vasser) enn lengre sør og vest 
på Skagerrakkysten. Den gode rekrutteringen tyder imidlertid på at det fremdeles er 
tilstrekkelig mange gytefisk til å gi gode årsklasser. 

Denne forskjellen i dødelighet av ung torsk synes å være den mest påfallende forskjellen 
mellom Hvaler- og Ytre Oslofjorden for øvrig- og de andre delene av Skagerrakkysten. Vi 
har ikke noe endelig svar på hvorfor det er mindre voksen torsk og andre bunnfisk i Ytre 
Oslofjord enn det er på Skagerrakkysten for øvrig, og hvorfor det er mindre enn det var i 
samme område tidligere. Mest sannsynlige forklaring synes å være stor beskatning både fra 
menneske, sel og skarv. 
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Innledning 
Denne rapporten gir en oversikt over marinbiologiske forhold i Hvaler-området basert på 

følgende data: 
Hydrografi; Data over temperatur, salinitet og oksygeninnhold som kan vise variasjoner i 

tid (dels over år, dels over sesong) og rom i ytre Oslofjord, med spesiell vekt på 
Hvalerområdet er vist. Strandnotdata; Strandnotdataene er analysert for å gi: • Artsrikdom 
i strandnotfangster • Antall pr trekk av artene torsk, hvitting, sild, brisling, kutlinger 
(svartkutling, sandkutling), leppefisk (bergnebb, grønngylt og berggylt), sjøørret og ål. 
Antall pr trekk av de artene som har sine ungstadier i strandsonen som torsk og hvitting gir 
et mål for rekruttering. • Lengdefordelinger av torsk fra strandnot i Hvaler-området og fra 
Nøtterø - Tjøme. Disse dataene kan si noe om "helsetilstanden" til miljøet, og de kan si om 
det er tydelige utviklingstrekk. De kan også si om Hvaler-området skiller seg tydelig fra 
andre områder. De resultatene som presenteres er tolket i relasjon til dette. Trollgarndata; 
Fangster i trollgam er gitt for perioden 2001 - 2004. Artsrikdom i trollgamfangster kan 
fortelle noe om hvordan strukturen er i fiskesamfunnene. Mengde og aldersfordeling av 
torsk, som er den klart viktigste arten, kan si noe om hvor interessant et område er fra et 
fiskerisynspunkt (yrkesfiske og rekreasjon/hobbyfiske). De resultatene som presenteres er 
tolket i relasjon til dette. Torsken er en typisk opportunist, om mageinnholdet vil reflektere 
hva som er tilgjengelig. Mageinnholdet i torsk er derfor en god indikator for bunnfauna. Det 
er gitt en oversikt over hva torsken spiser i Hvaler-området, og vi vil sammenligne dette med 
hva den spiser i de områdene som er nevnt ovenfor Marinbiologisk og oseanografisk 
litteratur som refererer til Hvaler-området; Litteraturlisten dekker i størst mulig grad 
vitenskapelig litteratur om området, med hovedvekt på nyere publikasjoner. Vi har også 
inkludert en del upubliserte arbeider. Pågående undersøkelser som refererer til 
Hvaler-området; Vi har laget en oversikt over pågående og nylig avsluttede, ikke 
rapporterte vitenskapelige undersøkelser innenfor oseanografi, og marinbiologi i området. 

l. 
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1. Hydrografiske observasjoner utenfor Hvalerområdet. 

Områdebeskrivelse. 

Ytre Oslofjords terskel mot Skagerrak ligger like sør for Søstrene og er ca 120 meter dyp. 
Rauøybassenget hvor stasjonen Miss ingen (Fig. 1.1) ligger er det største og ytterste 
bassenget med et maksimaldyp på ca 350 m. Ytre Oslofjords smaleste utløp mot indre 
Skagerrak er mellom Fulehuk- Missingen. Hvalerdypet hvor stasjon Torbjørnskjær (Fig. 
1.1) ligger er en dyprenne som står i direkte forbindelse med dypområdet i det indre dype 
Skagerrak. Den har et terskeldyp på ca 150 m og største dyp på ca 460 m. 
Stasjonen Missingen er tatt en gang i året, i september- oktober i perioden 1936-1994 med 
unntak av krigsperioden 1940- 1944, og deretter 7- 9 ganger pr år frem til dags dato (1995-
2005). Stasjon Torbjørnskjær er tatt 7 - 9 ganger pr år fra 1995 til 2005. I begge tilfelle er 
det observert temperatur, saltholdighet og oksygen i standard dyp. 

Fig. 1.1. Hydrografiske stasjoner og strandnotstasjoner i Hvalerområdet. 
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Generell hydrografi i området. 

Følgende vannmasser i indre Skagerrak påvirker de hydrografiske forhold i ytre Oslofjord, 
og i denne sammenheng utsiden av Hvalerøyene: 
Brakkvann (BV): saltholdighet under 25.0 
Skagerrak- kystvann (SKV): saltholdighet mellom 25.0 og 32.0. 
Skagerrakvann (SV): saltholdighet mellom 32. O og 34.5. 
Skagerrak- dypvann (SD): saltholdighet mellom 34.5 og 35.0. 
Atlantisk vann (A V): saltholdighet større enn 35.0. 

Atlantisk vann tilføres Skagerrak fra Norskehavet via nordlige Nordsjøen. Langs 
norskekysten (eksempelvis ved Arendal) vil vann av atlantisk opprinnelse normalt finnes 
under l 00 - 200 meters dyp, høyest i et normalår om sommeren og dypest om vinteren. 
Skagerrak og Skagerrak - dypvann med en hovedsakelig opprinnelse i sentrale og sørlige 
Nordsjøen, er lagret inn mellom Atlantisk vann og Skagerrak- kystvann. Skagerrak
kystvann med en tykkelse som oftest mellom 15 og 20 meter er en blanding av vann fra 
Østersjøen/Kategatt, sørlige Nordsjøen og lokalt elvevann. Vertikalutbredelsen av 
Skagerrak-kystvann varierer forholdsvis lite gjennom året, men kan ha store 
korttidsvariasjoner. I overflatelaget finnes det i fjordene, nær kysten og noen ganger over 
store deler av indre Skagerrak brakkvann under vår- og høst-flom og ved større 
utstrømninger fra Østersjøen, og kan ha en tykkelse på 5 - l O m. 

Miljøpåvirkning til den ytre del av Hvalerområdet. 

Stasjon Torbjømskjær (Fig. 1.2) som ligger eksponert til rett utenfor Hvalerøyene, vil gi en 
ganske god beskrivelse av den miljømessige situasjonen i dette området. Siden de store 
temperatur- og saltholdighetsvariasjonene begrenser seg til de øvre vannlag viser Fig. 1.2 
variasjonene i de øvre 150 m gjennom de siste 10 år. De største årlige 
temperatursvingningene mellom O og 18 oc er i overflatelaget mellom O og 10-20 m. 
Gjennom 1990-årene har det også i Skagerrakområdet vært en klimaforandring med bl. a. 
mildere vintre og varmere somre (Sætre et al. 2003). Dette har forårsaket at det sjelden har 
vært vintertemperaturer under 2 - 3 °C. Samtidig har de varme somrene vært årsak til en 
betydelig varmegjennomtrengning mot de dypere vannlag utover høsten. Som det sees av 
Fig. 1.2 ble det registrert 14 oc flere år ned på 40 m dyp, og 12 oc helt ned på 90 m dyp 
høsten 2004. Under dette dypet er forholdene mer stabile med temperaturer på 6 - 8 oc hele 
året. 
Saltholdigheten i de øvre 5 - l O m vil i en del år spesielt på våren og forsommeren p.g.a. 
stor ferskvannsavrenning og også tilførsel av store mengder baltiske vannmasser ha 
saltholdighet mindre enn 25 (brakkvann). Skagerrak - kystvann med saltholdighet mellom 
25 og 32 vil i resten av året gå helt opp til overflaten, og har da en tykkelse på 20 til 30 m, i 
sjeldnere tilfelle helt opp mot 50 m. Under dette laget finner man Skagerrakvann 
(saltholdighet 32 - 35). Om høsten og vinteren vil ofte Atlantisk vann (saltholdighet større 
enn 35) trenge opp i de øvre vannlag. Vinteren 1996 og 2002 trengte disse vannmassene helt 
opp til 60 m dyp. Slike inntrengninger vil gjeme forårsake at stagnerende dypvann i 
fjordbassenger lenger inne, avhengig av terskeldyp vil bli fornyet. 
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Fig. 1.2. Temperatur, saltholdighet og oksygen i de øvre 150 meter på stasjon Torbjømskjær 
i perioden 1995- 2005. 
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Oksygenforholdene i hele denne vannsøylen ned til 150m som her beskrives er meget god, 
da terskel dypet mot det åpne Skagerrak ligger i dette dypet. I de øverste l O - 20 m i 
forbindelse med våroppblomstringen er oksygenkonsentrasjonene på denne tiden enda 
høyere. 

Inne ved Missingen (Fig. 1.3) som ligger nord for Hvalerøyene, er temperaturforholdene 
gjennom året i overflatelaget de siste 10 år ganske lik forholdene ved Torbjømskjær. 
Varmegjennomtrengningen ned i dypet på høsten har spesielt i de siste årene gått dypere ned 
her enn ute ved Torbjømskjær. I 2003 og 2004 var det 14 oc helt ned til henholdsvis 50 og 
75 m dyp. Dypere nede var imidlertid forholdene som ute ved Torbjømskjær og ganske 
jevne gjennom hele året. 
Saltholdigheten i overflatelaget gjenspeilte også det som ble registrert ute ved 
Torbjømskjær, og periodene med brakkvann viste også det samme bildet. Variasjonene og 
tykkelsen av Skagerrak kystvann og Skagerrakvann viste også det samme bildet, men de 
Atlantiske vannmassene opptrådte meget sjeldent over 150 m dyp her inne enn ute ved 
Torbjømskjær. Inntrengningen av Atlantiske vannmasser helt opp til 60 m dyp på høsten 
2002, viste seg her inne bare opp til 140 m dyp ved en enkelt observasjon. Og i hele 2003 og 
2004 trengte disse vannmassene seg ikke inn over dette dypet her inne. Bare i 1996 var det 
også her en massiv innstrømming helt opp i 65 m dyp. Terskeldypet ut mot Torbjømskjær er 
som tidligere nevnt på ca 120m, slik at det her inne i dette dybdeområdet ikke vil være en 
åpen sirkulasjon mot tilsvarende dyp ute ved Torbjømskjær. Oksygenforholdene er også her 
meget gode i hele vannsøylen ned til 150 m, men det er enkelte ganger en liten tendens til 
litt lavere verdier i det dypeste området i forhold til ute ved Torbjømskjær som f. eks. i 1997 
og 1999. 
Langtidsobservasjonene en gang hver høst i perioden 1936- 1994 (Fig. 1.4) viser at man 
har hatt høye temperaturer på høsten i perioden 1988- 1992 med 14 oc ned til 50 m dyp. 
Den samme høye temperaturen finner man også ned mot dette dypet både i 1937- 1938, i 
siste halvdel av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet. Saltholdigheten i denne 
langtidsperioden på høsten viser at det ganske jevnlig er brakkvann i de øvre 5 - l O m, og 
enkelte år trenger dette vannet mye dypere ned, f.eks. i 1949 og 1961. Inntrengning av 
Atlantiske vannmasser over 150 m dyp er registrert i liten grad i denne tidsperioden på 
denne tiden av året, bare fire ganger i alt. I 1993 ble disse vannmassene observert helt opp 
mot 70 m dyp. Oksygenkonsentrasjonene viser at det har vært meget gode forhold i hele 
denne tidsperioden i hele vannsøylen. 
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Fig. 1.4. Temperatur, saltholdighet og oksygen i de øvre 150 meter om høsten på stasjon 
Missingen i perioden 1936 - 1994 med unntak av krigsperioden 1940 - 1944. 
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2. Strandnotundersøkelsene 

I Hvaler-området er det, siden 1936, tatt strandnottrekk årlig i oktober, bare avbrutt av 
krigsårene 1940 - 1944 (Fig. 2.1 ). Stasjonene er vist på Fig 1.1. 

Strandnota som benyttes er omkring 40 m lang, og den kan fange det som finnes over et 
2 

bunnareal på nærmere 700 m. Høyden på nota er 3,8 m og maskevidda 14 mm. (Gjøsæter & 
Danielssen 1990). Siden 1988 er alle fisk og andre dyr som fanges identifisert, talt og 
lengdemålt. Før 1988 ble noen arter bare vurdert etter en mengdeskala fra l til 5. Nota som 
benyttes er skiftet flere ganger, men nye nøter er laget etter de gamle tegningene, og det er 
ingen grunn til å tro at fangsteffektiviteten er forandret. Denne kontinuiteten sikrer at 
undersøkelsene hele tiden blir gjennomført på samme måte og at resultatene er 
sammenlignbare. I tillegg til observasjonene av dyrelivet observeres type av bunnvegetasjon 
og dekningsgrad. 

Fig 2.1. Strandnottrekk på Skagerrakkysten. 

Artssammensetning 

Sand og svartkutling er tatt i 98% av strandnottrekkene i de siste 10 åra (1995- 2004), fulgt 
av Grønngylt (88%) og torskeyngel (80%) (Tabell 2.1). Hvittingyngel, bergnebb, 
tangkutling og ulker ble også tatt i mer enn 50% av trekkene. 
Grøngylt, sand- og svartkutling, bergnebb, krystall og glasskutling har økt med mellom 16 
og 60 prosentpoeng, mens ålekvabbe, sypike, yngel av lyr, eldre lyr og eldre torsk har avtatt 
med 10 til 31 prosentpoeng. Av disse er sypike og eldre lyr nå helt borte fra fangstene. I 
motsetning til eldre torsk har O-gruppe torsken økt i frekvens. 

Tabell 2.1. Hvor ofte blir de ulike artene fanget i strandnot ved Hvaler. 
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Tabellen angir i hvor stor prosentandel av stasjonene hvor hver art er fanget. 
Tabellen angir også hvor stor prosentandel forandring det har vært fra perioden 
1945- 1994 sammenlignet med 1995-2004. 

Art 1995-2004 1945- 1994 Dif. 

Sand- og Svartkutling 97,7 61,8 35,9 
Grøn gylt 87,7 27,5 60,2 
Torsk O-gr 80,0 67,5 12,5 
Hvitting O-gr 73,1 66,3 6,8 
Bergnebb 72,3 49,9 22,4 
Tangkutling 57,7 41,8 15,9 
Ulker 55,4 41,7 13,7 
Tangsnelle og Kantnål 43,1 48,7 -5,6 
Tangstikling 39,2 39,6 -0,4 
Skrubbe 36,2 21,5 14,6 
Stingsild 30,8 20,0 10,8 
Krystall og glasskutling 23,8 4,5 19,4 
Sjøaure 13,1 8,4 4,6 
Torsk, eldre 12,3 43,5 -31,2 
Ålekvabbe 12,3 23,1 -10,8 
Bergylt 10,8 4,8 5,9 
Sild 10,0 6,9 3,1 
Rødspette 8,5 6,9 1,6 

o 

Al 7,7 14,5 -6,8 
Taggmakrell 6,9 1,4 5,5 
Havnål 6,2 1,4 4,8 
Brisling 5,4 6,7 -1,3 
Tangsprell 5,4 4,1 1,3 
Sei O-gr 4,6 5,2 -0,5 
Grassgylt 3,8 0,9 3,0 
Lyr O-gr 3,1 31,8 -28,8 
Sandflyndre 3,1 2,9 0,2 
Slettvar 3,1 1,2 1,9 
Se, eldre 2,3 2,1 0,2 
Fløyfisk 2,3 1,2 1,1 
Sil 1,5 1,5 0,0 
Gapeflyndre 1,5 0,2 1,4 
Piggvar 1,5 0,3 1,2 
Tunge 0,8 0,2 0,6 
Lyr, eldre 0,0 5,0 -5,0 
Makrell 0,0 1,7 -1,7 
Lomre 0,0 0,9 -0,9 
Panserulker 0,0 2,2 -2,2 
Sypike 0,0 11,5 -11,5 

11 



Forekomst av enkeltarter 

Torsk 
Torsk er, ved siden av pigghå, sild og brisling, den viktigste kommersielle fiskeart i Hvaler 
(se Tabell 5.1). Strandnotundersøkelsene gir et godt bilde av rekrutteringen til denne arten 
(Fig. 2.2). Fangstene har vist at vi har hatt en del meget sterke årsklasser. Bortsett fra disse 
sterke årsklassene som var mest hyppige på 70- og begynnelsen av 80-tallet avviker 
mengden totalt sett lite fra det vi finner på Vasser på andre siden av Oslofjorden, og på 
Skagerrakkysten for øvrig selv om Hvaler som regel ligger over gjennomsnittet (Fig. 2.2 og 
2.4). 
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C Tcltal o 
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80+---------------------------------------------------~----~ 

a:: 60+6----------------------------.----------------------~-----~ 
a.. 
....J 
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z 40~~----------~------,.----~~---;~--~~----------.-----1 
<( 

AR 
Fig. 2.2. Rekrutteringen til torsk (målt som antall torskeyngel pr strandnottrekk) på Hvaler, 
Vasser og på Skagerrakkysten totalt. 

Ett år gammel torsk og eldre, viser også samme mønster som de andre områdene. Den 
betydelige reduksjonen vi har sett i forekomstene av eldre torsk i strandnota, har vært 
gjennomgående for hele kysten, og de siste åra har den vært nesten borte (Fig. 2.3). Likevel 
er det klart at siden midten av 1990 åra har fangstene av eldre torsk sunket mer i Hvaler enn 
på kysten totalt (Fig. 2.4). 
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Fig. 2.3. Forekomst av eldre torsk, hovedsakelig ett-åringer (målt som antall fisk pr 
strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og på Skagerrakkysten totalt. 
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Fig. 2.4. Avvik mellom antall av O-gruppe og eldre (l-gr) torsk pr trekk i Hvaler og 
gjennomsnitt for hele kysten. Positive tall indikerer at det ble tatt mer fisk pr trekk i Hvaler 
enn på kysten for øvrig, negative tall mindre. 
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Lengdefordeling av torsk 
Lengdefordelingen av o-gruppetorsken varierer fra år til år og fra stasjon til stasjon. Hvaler 
lå noe over gjennomsnitt på 1950-tallet og oftest noe under gjennomsnitt seinere (Fig. 2.5). 
Sammenligner en den totale lengdefordelingen av torsk tatt på Hvaler og Vasser, er det 
ingen forskjell (Fig. 2.6). 
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Fig. 2.5. Forskjell mellom gjennomsnittslengde av O-gruppe torsk tatt i Hvaler og på 
Skagerrakkysten fra Sandefjord og vestover. 
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Fig. 2.6. Lengdefordeling av torsk tatt i Hvaler og ved Vasser. Materiale fra hele perioden 
1936 - 2004 er her slått sammen. 
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Hvitting 

Hvitting i strandnottrekkene ved Hvaler har gjennomsnittlig ligget noe under gjennomsnittet 
for hele Skagerrakkysten, og klart lavere enn på andre siden av Ytre Oslofjord (Fig. 2.7). 
Etter ett fall for 6- 7 år siden har fangstene vist en svakt økende trend de siste åra. 
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Fig. 2.7. Forekomst av hvitting (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og 
på Skagerrakkysten totalt. 

Bergnebb og Grønngylt 

Bergnebb og grønngylt er svært tallrike på hele kysten. Bergnebben ligger i Hvaler noe 
under gjennomsnitt, mens grønngylta ligger over gjennomsnitt (Fig. 2.8 og 2.9). Dette har 
sammenheng med en øst-vest gradient der bergnebben er mest tallrik i vest mens grønngylta 
er vanligere når vi kommer østover. Begge artene er svært tallrike i Vasser, noe som trolig 
har sammenheng med de aktuelle strandnotlokalitetene. Sett i et lengre perspektiv har 
forekomstene av grønngylt og bergnebb økt og grønngylta forekommer nå i nesten 90% av 
trekka i Hvaler, mens den kun forekom i nesten 30% i perioden 1945- 1994 (Se Tabell2.1). 
Begge artene synes nå å være stabile eller kanskje svakt økende. 
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Fig. 2.8. Forekomst av bergnebb (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser 
og på Skagerrakkysten totalt. 
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Fig. 2.9. Forekomst av grønngylt (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser 
og på Skagerrakkysten totalt. 
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Kut/inger 
Sand- og svartkutling hører også til de aller mest vanlige artene, og de forekommer i nesten 
97% av trekka. Svartkutling er omtrent like vanlig i Hvaler som på kysten for øvrig, og 
forekomstene har vært svært stabile i seinere år (Fig. 2.10). Sandkutlingen er litt mindre 
tallrik enn på resten av Skagerrakkysten, og har vist en noe svakere økning enn lengre vest 
og på V asser (Fig. 2.11 ). 
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Fig. 2.1 O. Forekomst av svartkutling (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, 
V asser og på Skagerrakkysten totalt. 
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Fig. 2.11. 
Forekomst av sandkutling (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og på 
Skagerrakkysten totalt. 
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Ulker 
Vanlig ulke er tallrik, og klart mer tallrik i Hvalerområdet enn på andre deler av 
Skagerrakkysten. Mengden viste en topp tidlig på 1990-tallet, og har sener avtatt (Fig. 2.12). 
Mengden av dvergulke er lavere, og stort sett på samme nivå som på resten av 
Skagerrakkysten (Fig. 2.13). Selv om antallet vanlig ulke har gått noe ned de siste åra, 
forekommer den nå (1995- 2004) i 55% av trekka mot 42% i perioden 1945- 1995. 
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Fig. 2.12. Forekomst av vanlig ulke (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, 
V asser og på Skagerrakkysten totalt. 
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Fig. 2.13. Forekomst av dvergulke (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser 
og på Skagerrakkysten totalt. 
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Sild og brisling 
Sild og brisling er stimfisk, og variansen i fangstene er derfor stor. Brisling tas sjelden på 
Hvaler (Fig. 2.14 ), mens sild en sjelden gang, som i 2002, var forholdsvis tallrik (Fig. 2.15). 
Begge artene er mindre tallrike enn gjennomsnitt for kysten. 
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Fig. 2.14. Forekomst av brisling (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser 
og på Skagerrakkysten totalt. 
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Fig. 2.15. 
Forekomst av sild (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og på 
Skagerrakkysten totalt. 
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Sjøørret 
Strandnot er ikke et ideelt redskap til fangst av sjøørret, og fangstene er derfor noe mer 
usikre enn for de fleste andre arter. Likevel synes det klart at sjøørret (Fig. 2.16) har vært 
betydelig mer tallrik de siste 20 år enn den var tidligere. Fangstene i Hvalerornrådet har 
ligget noe under fangstene ved Vasser og på Skagerrakkysten ellers. 
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2.16. Forekomst av sjøørret (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og på 
Skagerrakkysten totalt. 

Ål 
Ål har hatt en klart fallende tendens i seinere år (Fig. 2.17). Forekomstene på Hvaler var 
betydelig høyere enn på resten av kysten fram til 1970-tallet, så fulgte en periode med lavere 
verdier fram til 1990-åra da det var noen gode år på Hvaler. De siste åra har fangstene vært 
så lave at det er vanskelig å sammenligne områdene. 
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Fig. 1.17. Forekomst av ål (målt som antall fisk pr strandnottrekk) på Hvaler, Vasser og på 
Skagerrakkysten totalt. 
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3. Resultater av garnfiske 

Trollgam med firkantmasker 45 mm (stolpelengde, 14 omfar), lengde 27,5 m og høyde 2m, 
ble satt i lenker av to gam. Gama ble satt på dyp mellom 2 og 16 m. Dypet ble målt med 
ekkolodd. Gama ble satt om ettermiddagen og trukket neste morgen, slik at de fisket en natt 
på hver lokalitet. Gama ble satt i sunda mellom holmene og i mer eller mindre åpne bukter i 
området rundt Skjærhalden på Hvaler(Fig. 2.1). Dette er gruntvannsområder med mye skjær 
og båer, der bunnen dels er dekket med sand og dels med tang og tare. I det innerste området 
var det mindre vegetasjon og mest sand og mudder på bunnen. Gama sto på dyp fra 3 - 15 
m. 
I tillegg til Hvaler, ble det fisket ved Vasser, Jomfruland, Flødevigen og Høvåg, og i de siste 
åra også ved Mandal, Korshamn og Farsund. 

Fig. 3.1. Trollgamposisjoner (strek) og hydrografiske stasjoner (Z) i Hvalerområdet. 

Fig. 3.2 viser fangster i trollgam i Hvaler-område i de 4 årene vi har undersøkt i området. 
Artene er gruppert etter gjennomsnittlig fangst. Torsk er den mest tallrike arten i tre av de 
fire åra, fulgt av sandflyndre og vanlig ulke. 
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Fig. 3.2. Gjennomsnittlig antall fisk av ulike arter pr garn i alle stasjoner 
på Hvaler i åra 200 l - 2004. 

Sammenligner vi fangstene i Hvaler med andre deler av Skagerrakkysten kommer Hvaler 
svært dårlig ut for torsk. Dette gjelder spesielt for vekt (Fig 3.3) men også for antall (Fig 
3.4.) For andre arter er det ikke noen entydige forskjeller mellom områdene (Fig 3.5). 
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Fig. 3.3. Gjennomsnittlig vekt av torsk pr garn i alle stasjoner på Hvaler i åra 2001 
- 2004 sammenlignet med tilsvarende tall for andre områder på Skagerrakkysten. 
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Fig. 3.4. Gjennomsnittlig antall torsk pr gam i alle stasjoner på Hvaler i åra 200 l -
2004 sammenlignet med tilsvarende tall for andre områder på Skagerrakkysten. 
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4. Mageinnhold hos torsk 

Torsken er opportunist, og tar stort sett den mat som er lettest tilgjengelig. Mageinnholdet av 
torsk kan derfor si en god del om hvilke dyr som er lettest tilgjengelig for torsken. 
Mageinnholdet viser en god del variasjon fra år til år, men gjennomgående er det 
strandkrabben som er mest vanlig (Tabell 4.1 og Fig 4.1 ). Fisk følger som nummer to, og 
blant identifiserte fisk er det mest vanlig ulke, tangkutling og bergnebb. Blant krepsdyra 
dominerer strandreker av ulike arter og trollhummer (Galathea spp. og Munida spp.). Mange 
fisk hadde små rester av tang, og diverse bunnsubstrat i magen. 

Tabell4.1. Mageinnhold i vektprosent av torsk i Hvaler 
for åra 200 l - 2004. 

2001 2002 2003 2004 Totalt 

Tangkutling 0,9 0,7 0,7 0,2 0,6 
Kutting 0,0 1,6 0,0 5,2 1,8 
Bergnebb 0,0 0,0 2,4 0,0 0,7 
Vanlig ulke 51,1 0,0 0,0 2,6 16,1 
Leppefisk 0,0 0,0 1,7 0,0 0,5 

Fiskeres ter 4,8 7,7 6,2 26,8 12,3 

Fisk 56,8 10,0 11,0 34,9 32,0 

Strandkrabbe 34,4 65,3 66,1 49,5 51,4 

Trollhummer 0,0 9,6 1,7 4,5 3,0 
Strandreke 1,3 12,6 18,9 4,3 8,4 
Eremittkreps 0,3 0,2 0,4 3,2 1,2 

Krill 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Upogebia 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 
Krepsdyrrester 4,7 0,0 0,2 2,0 2,1 

Andre krepsdyr 6,5 23,5 21,2 14,4 15,0 

Børstemark 0,4 0,3 0,0 0,4 0,3 

Tang 1,3 0,6 0,9 0,0 0,7 
Molluska 0,5 0,0 0,0 0,0 O, l 
Bunnrester 0,0 0,3 0,7 0,8 0,5 
Ubestemt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Annet 2,3 1,1 1,7 1,2 1,6 

Karakteristisk for mageinnholdet i Hvaler-området sammenlignet med kysten for øvrig er 
hØyt innhold av strandkrabber, noe lavere innhold av andre krepsdyr, og mye lavere innhold 
av "annet". "Andre krepsdyr" som ble funnet på kysten for øvrig, men ikke i Hvaler, er 
taskekrabbe og amphipoder. I alle områdene omfatter "annet" mest tangrester og andre 
objekter med liten eller ingen næringsverdi. 
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Fig. 4.1. Fordeling av vekten av mageinnhold i torsk fra Hvaler i åra 200 l - 2004. 
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Fig. 4.2. Fordeling av vekten av mageinnhold i torsk fra Hvaler sammenlignet med Vasser, 
Fiødevigen og Lillesand i 2004. 
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Torskens kondisjon 

3 
Kondisjonsfaktoren (vekt*lOO/lengde) til torsken er en indikasjon på hvor godt fisken har 
det, og den tyder på at fisken har det minst like godt i Ytre Oslofjord som på 
Skagerrakkysten for øvrig (Fig. 4.3 og Tabell 4.2). 
Leverindeksen (levervekt* l DO/kroppsvekt) kan derimot indikere at spesielt den eldre fisken 
ved Hvaler har noe mindre opplagsnæring enn fisken i de andre områdene. Dette kan ha 
sammenheng med den høye andelen av krabbe og andre krepsdyr i dietten (se Fig. 4.1). 
Foreløpig er det derfor ikke mulig å trekke noen entydige konklusjoner av leverindeks og 
kondisjonsfaktor for torsken. 
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Fig. 4.3. Kondisjonsfaktor og leverindeks av torsk fanget i trollgam på ulike deler av 
Skagerrakkysten. Tallene O- 2 refererer til aldersgruppe av fisken. 

Tabell 4.2. Kondisjonsfaktor for torsk i Hvaler-området sammenlignet med andre deler av 
Skagerrakkysten 

Høvåg Flødevigen Kragerø Vasser Hvaler 
Trollgam 2003 1,03 1,04 0,98 0,98 0,98 
Trollgam 2002 1,14 1,00 
Trollgam 2001 1,08 1,04 1,07 1,07 1,04 
Strandnot 2000 0,88 0,86 
Strandnot 200 l 0,92 0,89 0,90 

5. Oppsummering og konklusjoner 

Hydrografisk utmerker Hvalerområdet seg med mye brakkvann i overflatelagen i deler av 
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året. Dette skyldes dels nærheten til utløpet av Glomma, og dels at vann fra Østersjøen flyter 
forbi. Temperaturforholdene er normale for Skagerrak og oksygenforholdene er gode. 
Biologisk er også områdene utenfor Hvaler normale, med høy produksjon og gode forhold. 
Et særtrekk innenfor Skagerrak er korallrevene som vi finner flere av. 

Biodiversitet og artsmangfold blant fisk på grunt vann ser ikke ut til å være særlig forskjellig 
når vi sammenligner Hvaler-området med andre områder langs Skagerrakkysten. 
Variasjonene over tid synes å være tydeligere enn de geografiske variasjonene, og en rekke 
arter har vist tydelig økning over tid (For eksempel sand- og svartkutling, grønngylt og 
bergnebb, se Tabell 1.1.) mens andre har avtatt (for eksempel eldre torsk, O-gr hvitting og 
sypike.) 

Blant evertebratene, ser det ut til at strandkrabbe utgjør en større del av faunaen ved Hvaler 
enn i andre områder, hvis innholdet i torskemager gir et rimelig bilde av situasjonen. 

Dataene samlet i Fig. 5.1. tyder på at forekomsten av torskeyngel er like høy eller høyere i 
Hvaler-området enn på resten av Skagerrakkysten. Derimot er mengde av ett og to år 
gammel torsk mye lavere. Dette indikerer en langt høyere dødelighet blant torsk i Hvaler (og 
Vasser) enn lengre sør og vest på Skagerrakkysten. Den gode rekrutteringen tyder imidlertid 
på at det fremdeles er tilstrekkelig mange gytefisk til å gi gode årsklasser. 

Vi har ikke noe endelig svar på hvorfor det er mindre voksen torsk og andre bunnfisk i Ytre 
Oslofjord enn det er på Skagerrakkysten for øvrig, og hvorfor det er mindre enn det var i 
samme område tidligere. Det ser ikke ut til at yngelproduksjonen er redusert, men fisken blir 
borte før den blir voksen. Vi kan i utgangspunktet tenke oss følgende forklaringer: 

l. Forurensning eller sykdom dreper fisken. 
2. Fisken får for lite mat eller uegnet mat og dør eller trekker seg unna. 
3. Fisken er for hardt beskattet. 
4. Fisken vandrer ut før den blir voksen. 
5. Klimaet er blitt mer ugunstig for torsk. 

Undersøkelser som er gjort av fisk i Hvalerområdet gir ikke indikasjoner på at forurensning 
er årsaken til at det er blitt mindre fisk. I andre områder som vi vet er betydelig forurenset, 
som Grenlandsfjordene, er rekrutteringen sterkt redusert, men det ser ut til å være minst like 
mye stor og gammel fisk som på kysten ellers (Havforskningsinstituttet, upubliserte data. 
Danielssen, Gjøsæter and Knutsen, 2001). Det siste skyldes trolig redusert beskatning pga. 
kostholdsråd. Det er vist at 0-gruppefisken de seneste årene har vært svært små i Hvaler og 
V asser. Dette kan indikere dårlige emæringsforhold for yngel i disse områdene. 
Leverindeksene synes imidlertid ikke å bekrefte dette for ungfisken. (Gjøsæter & 
Torstensen, 2002, Paulsen et al, 2002) For eldre fisk i Hvaler kan det se ut til at levera er noe 
mindre enn i de andre områdene. En mulig forklaring er det store innslaget av krabbe i 
dietten i Hvalerområdet. Paulsen et al. (2002) konkluderer imidlertid at "der synes ikke at 
være generelle tegn på fødemangel eller effekter af forurening." 
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Fig. 5.1. Fangst pr enhet innsats av torsk av ulike aldersgrupper i trollgam fra Hvaler og 
Vasser sammenlignet med Høvåg ved Lillesand. Fangster av yngel i Strandnot er også vist. 
Legg merke til at skalaen på x-aksen varierer. 

Det er ingen tvil om at det fiskes hardt i Ytre Oslofjord av både yrkesfiskere og 
hobbyfiskere. Det fanges også mye ungtorsk som bifangst i åleruser og andre redskaper. 
Mengden av brakkvann i overflaten, kombinert med høye sommertemperaturer, medfører 
trolig at store deler av den småtorsken som settes ut igjen fra for eksempel åleruser dør. 
Samtidig er det mye sel, og en raskt økende bestand av skarv i området, og det er ingen 
tvil om at disse kan ta mye fisk (se for eksempel Barrett et al., 1990, Haerkoenen, T. & 
Heide-Joergensen, M.-P. 1991). Det er derfor rimelig å anta at høy beskatning på ung 
torsk både fra menneske, sel og skarv kan ha redusert bestandene. 

Svenske forskere, som har studert nedgangen av bunnfiskbestandene på BohusHinkysten, 
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har også fremholdt overbeskatning sammen med mulig utvandring av stor fisk som den 
mest sannsynlige årsak til reduksjonen i bestandene (Svedang et aL 2003). Merkeforsøk 
gjort på svensk side av grensen har indikert at mye av fisken derfra går ut av området når 
den blir gytemoden. Dette kan tyde på at en del av den torsken som finnes som ungfisk på 
Bohuslankysten egentlig er Nordsjøtorsk, som vandrer tilbake til Nordsjøen for å gyte. Vi 
har ikke merkeforsøk fra Hvaler og Vasser, men forsøk gjort andre steder på 
Skagerrakkysten, tyder på at vi ikke har noen tilsvarende utvandring (Se Gjøsæter & 
Danielssen, in prep. for en oppsummering) Genetiske studier synes også å bekrefte at den 
torsken vi fanger på Skagerrakkysten tilhører lokale bestander, men det er for tidlig å 
trekke endelige konklusjoner (Knutsen et al. 2003). 

Det er blitt påvist en gjennomsnittlig temperaturøkning i perioden 1988-2000 i forhold til 
langtidsmiddlet i Skagerrakområdet (Sætre et aL 2003). Både vinter og vår har det vært en 
økning i gjennomsnittstemperaturen på mer enn l °C. Det er imidlertid vanskelig å se 
hvordan en slik klimaendring skulle kunne påvirke torskebestanden mer i den østligste 
delen av Skagerrak enn i områdene fra Telemark og vestover. 

Indikatorer på forurensning 
I to av områdene, Hvaler og Høvåg, ble det i november 2001 tatt prøver av lever og galle 
for kjemiske analyser. Disse prøvene ble analysert ved Rogalandsforskning. 
To typer analyser ble gjennomført; analyser som viser om fisken har vært eksponert for 
P AH i de siste ukene før den ble fanget, og analyser av enzymet EROD som påvirkes av 
en rekke miljøgifter. Bare et lite antall fisk ble analysert fra hvert område, og resultatene 
må derfor oppfattes som foreløpige. I tillegg til disse prøvene ble fargen på leveren, som 
kan gi en generell indikasjon på fiskens sunnhetstilstand, observert i alle områder. 

Det er ingen indikasjoner på at fisken har vært utsatt for vesentlige mengder P AH i noen 
av områdene. Enzymanalysene kan indikere at fisk fra Hvaler har vært utsatt for noen 
miljøgifter, men resultatene gir ikke grunn til å tro at det dreier seg om alarmerende 
konsentrasjoner, og det er for tidlig å gjøre seg opp noen mening om hvorvidt miljøgifter 
kan være en medvirkende årsak til reduksjonene i bestanden av voksen torsk i dette 
området. Prøvene indikerer ikke påvirkning av miljøgifter i Høvåg. 

Visuell observasjon av leverfarge indikerer også en forskjell mellom de to områdene: 
Omkring halvparten av den voksne torsken i Hvaler-området hadde mer eller mindre 
misfarget lever, noe som kan indikere at sunnhetstilstanden ikke er helt god. I Høvåg 
hadde omkring 2% av den voksne fisken mer eller mindre misfarget lever. Den yngste 
fisken hadde fin lever i begge områdene. 

I november 2002 ble det tatt prøver av torskelever for å undersøke PCB og dioksiner i alle 
områdene fra Hvaler til Høvåg. En blandprøve fra 20 individer, med 5 gram lever 
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fra hver fisk ble frosset ned. Disse prøvene ble analysert av Norsk Institutt for 
Luftforskning. Leveranalysene viste at verdiene av dioksiner ligger på bakgrunnsnivå, 
tilsvarende ubetydelig/lite forurenset (SFT -standardverdier). Sammenligner en de 
observerte verdiene med tilsvarende verdier fra ytre områder av Grenlandsfjordene ligger 
dioksin nivået 12-20 ganger lavere i Hvaler, Vasser, Flødevigen og Høvåg. Forskjellen i 
verdiene av non-ortho PCB mellom områdene er liten, men med de høyeste verdiene i 
Hvaler. Også her ligger verdiene vesentlig lavere enn i de ytre deler av 
Grenlandsfjordene. Fargen på leveren, som kan gi en generell indikasjon på fiskens 
sunnhetstilstand, ble også i november 2002 observert i alle områder. Disse bekrefter 
tendensen med noe høyere frekvens av brun lever hos voksen torsk i Hvaler enn i de 
andre områdene. 
I november 2003 ble det bare tatt observasjoner av leverfarge. Disse bekrefter tidligere 
resultater at O-gruppe torsk fra Hvaler har fin lever mens nærmere halvparten av den eldre 
fisken har noe misfarget lever. Torsken fra Vasser skiller seg lite fra den i områdene 
lengre vest på Skagerrakkysten. 

Fiskeristatistikk 

I Østfold og Vestfold var det i 2001 registrert 336 fiskere, av disse hadde 246 fiske som 
hovedyrke. Dette er et lavt tall, og fangstene er heller ikke store sammenlignet med andre 
deler av landet (Tabell5.1). 

Tabell 5.1. Fangst av fisk i de enkelte fylker på Skagerrakkysten og i Norge totalt i 2002. 
Alle tall i tonn rundvekt. Tall fra Fiskeridirektoratet/Statistisk Sentralbyrå. 

Fiskeslag Østfold Vestfold Akershus og Telemark Aust- Vest- Hele 
Oslo Agder A~der landet 

Mengd i alt 2221 831 159 888 907 8 188 2 743 299 

Laks og sjøaure l 4 l 23 602 
Kveite o o o l l 4 675 
Flyndre 29 22 9 30 32 55 3 427 
Blåkveite o 11 535 
Brosme o 2 7 7 23 18 152 
Hyse 17 25 12 23 16 193 55 153 
Torsk 60 86 28 87 99 347 228 750 
Sei 13 36 12 22 21 227 203 922 
Lange og 6 6 l 16 12 91 16 250 
blålange 
Øyepål 25 995 
Kolmule o 558 070 
Feitsild 492 890 
Fjordsild 826 o 4 43 6 6 l 076 
Nordsjøsild o o 1569 83 258 
Brisling 131 o 2609 
Makrell 13 17 35 14 6 2 361 184 299 
Hestmakrell 588 36 686 
To bis 175 985 
Uer o o o o o o 16 343 
Pigghå 78 102 o 40 26 66 l 107 
Krabbe o o 4 4 759 
Hummer og kreps 43 20 o 2 6 14 319 
Reke 906 444 24 517 574 l 952 68 088 
Annet 97 71 35 86 99 664 30 999 
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Denne fangststatistikken gir neppe et helt riktig bilde av fangstene fordi mye fanges av 
hobbyfiskere, og blir konsumert privat eller omsatt utenom de offisielle kanalene. 
Undersøkelser i Risørområdet indikerer at på 1970-tallet tok hobbyfiskere ca 40% av de 
totale landingene, og det er ikke grunn til å tro at denne andelen har sunket (Danielssen og 
Gjøsæter 1994, Danielssen 1994 ). Ett annet problem er at fiskeristatistikken sier hvor 
fisken bli landet, men ikke nødvendigvis hvor den er fanget. Man vet heller ikke så mye 
om innsatsen som ligger bak fangstene, og de er derfor vanskelig å trekke direkte 
slutninger fra fangstmengde til bestandstetthet. Både i kvantum og verdi dominerer 
rekefisket. Andre viktige arter er torsk, sild, brisling og pigghå. 
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Noen relevante forskningsprosjekter 
Denne listen gir en oversikt over prosjekter som går i Hvalerområdet, eller som har 
relevans for området. Detaljeringsgraden varierer noe fra institusjon til institusjon fordi 
prosjektbegrepet brukes på noe ulik måte. En del av prosjektene har hyperlink til aktuelle 
internettsider. 

Relevante forskningsprosjekter ved Tjårno Marine Biological 
Laboratory 

l. ACES - Atlantic Coral Ecosystem Studies. EU 5FP Contact person: Tomas 
Lundiilv 

2. Biodiversity in shallow soft bottoms. PhD program. Contact person: Katja 
No ren. 

3. Biological background to management of Edible crab, Cancer pagurus L., on 
the Swedish west coast. PhD program. Contact person: Anette Ungfors 

4. CARPE MARE- Avgiftning och lagring av musslor . 2003-10-01-2004-09-
30. Kontaktperson: Susanne Svensson 

5. Chemical ecology in the marine environment, 2001 - 2005, Tjarno Centre of 
Excellence, EU ERUF, Contact person Henrik Pavia 

6. Conservation biology of Eelgrass. PhD program. Contact person: Bjorn 
Kiillstrom 

7. Conservation genetics of Littorina saxatilis. PhD program. Tuuli Miikinen 

8. Conservation genetics of Swedish fucoid populations. 2002-01-10-2004-07-
31. Financed by the Swedish Environmental Protection Agency . Contact person: 
Andrei Tatarenkov 

9. Demography of the red alga Chondrus crispus. Contact person: Annelie 
Lind gren. 

lO. Diet of cormorant Phalacrocorax carbo along the Swedish westcoast. Contact 
person: Sven Gunnar Lunnervd. 

11. Documentation of deep communities in the Skagerrak by ROV -techniques -
fauna and environmental threats. CBM , WWF and ERDF . Contact person: 
Tomas Lundiilv. 

12. EUMAR -European marine genetic biodiversity. Coordinating partner in EU 
FP5 research program 2002-01-0 l - 2004-12-31 . Contact persons: Anita Tull rot 
and Kerstin Johannesson 

13. Factors and processes affecting spore settlement in the green algae 
Enteromorpha. PhD program. Contact person: Lena Granhag 

14. Forum Skagerrak Il . 2003 - 2007. Financed by lnterreg ITIB. Contact 
person: Tomas Lundiilv. 

43 



15. Genetic stock structure of cod in the Baltic, Kattegatt and Skagerrak 
investigated with microsatellite markers. 2001-01-0 l - 2002-12-31, financed by 
Carl Tryggers foundation and Nordic Council of Ministers. Contact person: Carl 
Andre. 

16. BERGEN - Conservation of diversity in an exploited species: spatio
temporal variation in the genetics of herring ( Clupea harengus) in the North Sea 
and adjacent areas, 2002-01-01-2004-12-31, EU 5FP . Contact person: Carl 
Andre 

17. Interaction between seal and commercial fisheries. Contact person: Sven 
Gunnar Lunneryd. 

18. lntraspecific differentiation and speciation in marine snails. Funded by the 
Swedish Science Research Council. Contact person: Kerstin Johannesson. 

19. Lophelia pertusa- its distribution, development, significance and threats in 
Sweden. PhD program. Contact person: Lisbeth Jonsson 

20. Marine biodiversity and ecosystem function in shallow ecosystems. PhD 
program. Contact person: Lars Gamlfeldt 

21. Marine Habitat Mapping. Financed by Nordic Council of Ministers . Contact 
person: Tomas Lundalv. 

22. Mechanistic models of relationships between biodiversity and ecosystem 
function. Financed by the Swedish Environmental Protection Agency . Contact 
person Per Jonsson and Lars Gamfeldt 

23. Monitoring of the phytobenthos on the Swedish west coast. Contact person: 
Jan Karlsson. 

24. Population dynamics within the genus Laminaria (Phaeophyceae). Contact 
person: Jan Karlsson. 

25. Population structure in Cod, Gadus morhua, from Swedish waters. 2003-06-01 
-2004-07-01, financed by FORMAS. Contact person: Carl Andre 

26. RETRO (Reference Conditions and Typologies for Aquatic vegetation and 
Macrozoobenthos in the Skagerrak and Kattegat), 2002-2004. Nordic Council of 
Ministers . Contact person: Lars-Ove Loo 

27. SUCOZOMA (Sustainable Coastal Zone Management), Development of 
small scale coastal fishery. 2000 - 2003, MISTRA . Contact person Per Nilsson 

28. Swedish Taxonomy Initiative at Artdatabanken , SLU (Swedish Agricultural 
University). Part project at TMBL, Marine lnvertebrates in Swedish sea areas, 
resulting in illustrated keys to the various groups. Contact persons: Hans G. 
Hansson (zoologist) och Helena Samuelsson (illustrator). 

29. Vastkustkrabban (Swedish west coast Crabb, Cancer pagurus),020101 -
041231. Financed by National Board ofFisheries and EU-FFU. Contact person: 
Anette Ungfors 
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Relevante forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo 

l. Deterioration of eelgrass (Zostera marina L.) by destructive grazing by the 
gastropod Rissoa membranacea (J. Adams). Stein Fredriksen, Hartvig Christie 
& Christoffer Bostrom. 
2. Ecology of juvenile Atlantic cod in nearshore coastal habitats. Nils Chr. 
Stenseth 
3. Small-scale geographical variation in Atlantic cod spawning biology •. Nils 
Chr. Stenseth 

4. Food web studies in a Norwegian keip forest based on stable isotope ( 13C 
and lSN) analysis Stein Fredriksen 
5. Effects of temperature and salinity on growth, reproduction and survival 
in the introduced red alga Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta) 
M.R. Bjærke & J. Rueness 
6. Interspecific competition between Enteromorpha (Ulvales: Chlorophyceae) 
and Fucus (Fucales: Phaeophyceae) germlings:effects ofnutrient 
concentration, temperature, and settlement density Henning Steen 
7. Comparison of survival and growth in germlings of six fucoid species 
(Fucales, Phaeophyceae) at two different temperature and nutrient levels 
Henning Steen & Jan Rueness 
8. Phylogeny and interfertility of North Atlantic populations of 'Ceramium 
strictum' (Ceramiales, Rhodophyta): bow many species? Tove M. Gabrielsen, 
Christian Brochmann (National Centre for Biosystematics, The Natural History 
Museums and Botanical Garden, University of Oslo), and Jan Rueness 
9. The species accumulation curve and estimation of species richness Karl l. 
Ugland, JohnS. Gray, and Kari E. Ellingsen 
10. Species richness of marine soft sediments JohnS. Gray 
11. Species accumulation and species area curves - a comment on Scheiner 
(2003) JohnS. Gray, Karl I Ugland, John Lambshead (British Museum of 
Natura! History) 

Relevante forskningsprosjekter ved Havforskningsinstituttet 

l. Overvåking- sukkertare Mål: Kartlegge årsaksmekanismen(e) bak, samt 
omfang og effekter av sukkertaredød langs kysten av Sør-Norge (samarbeid bl.a. 
med NIVA) 

2. Effects of a new introduced red alga - Heterosiphonia japonica Mål: 
Undersøke om etablering av en ny introdusert rødalge - Heterosiphonia japonica 
har effekter på artssammensetning og forekomst av andre bentosalger og dyr 
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3. Kartlegging og overvåkning av naturtyper og "biologiske verdier" Mål: 
Bidra til oversikt over "biologiske verdier" i kystsonen, som gyteområder, 
oppvekstområder og marine naturtyper. 

4. Naturtypekartlegging - regional del Mål: Bidra til å styrke og samordne 
kartlegging og overvåking og utvikle nytt kunnskapsbasert forvaltningssystem for 
marint biologisk mangfold i Norge. 

5. Referanseområde Skagerrak: Høstundersøkelse med strandnot Mål: 
Overvåke artsmangfold og sammensetning av fiskefauna i strandsonen, og 
rekruttering av viktige fiskearter som torsk, lyr og hvitting 

6. Torsk på Skagerrakkysten Mål: Øke kunnskapen om forekomst, 
bestandsammensetning og beskatning av torsk på et kystavsnitt, med sikte på å 
forstå svingninger og dynamikk Rådgivning: Lokalisering av oppdrettsanlegg 

7. Metode for lokalisering av oppdrettsanlegg Mål: Utrede miljøforutsetninger 
for og effekter av havbruk og havbeite. Prosjektene skal bidra til en helhetlig 
vurdering angående plassering, størrelsesavgrensning, utforming og drift av 
marine oppdrettsanlegg slik at aktiviteten best mulig blir i samsvar med naturens 
bæreevne. 

8. Regional kapasitet for organisk belastning Mål: Prosjektet skal kvantifisere 
hvordan utslipp av organisk stoff fra matfiskanlegg virker på produksjonen på 
dype fjordbunner i anleggområdet. 

9. FJORDCULT- Bæreevne for blåskjell Mål: Undersøke miljøpåvirkningen 
fra blåskjellanlegg og utarbeide et forslag til et standardisert 
overvåkningsprogram. 

10. Eutrofleffekter på bunnfauna i fjorder Mål: Økt forståelse av effekten 
eutrofiering har på bunndyr i fjorder og at avdekke hvilke miljøfaktorer som har 
størst innflytelse. 

Il. Regionale miljøundersøkelser i fjordene på Skagerrakkysten Mål: 
Overvåke miljøforhold og oksygenforbruk i utvalgte fjorder, bl.a. Ytre Oslofjord 
og Grenlands fjordene. 

12. Overvåkning av miljøgifter i sjømat i kystsonen Mål: Rutinemessig 
overvåkning av miljøgifter i utvalgte organismer langs kysten med vekt på 
tilstand, trender og mulige trusler mot organismers livsvilkår. 

13. Langtidsovervåkning av miljøkvaliteten langs kysten Mål: Ha oversikt 
over miljøtilstanden med hensyn til næringssalter og deres effekter, avdekke 
endringer over tid og identifisere kilder for næringssaltene langs kysten. 
(samarbeid med NIVA) 

14. Skadelige alger- skjell og fisk Mål: Overvåke og varsle om faren for 
skadelige alger langs kysten og generere en god tidsserie for kunne avdekke 
trender og analysere årsaker til forekomsten av skadelige alger 

I tillegg til disse prosjektene som omfatter materiale fra Ytre Oslofjord og hvalerområdet 
har Havforskningsinstituttet prosjekter som omfatter sel og korallrev i det aktuelle området. 
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Relevante forskningsprosjekter ved NIVA 

Hvert år gjennomfører NIV As forskere rundt 700 prosjekter for forvaltning, 
næringsliv, Norges forskningsråd og EU. Noen relevante prosjekter er: 

Kystovervåkingsprogrammet: Rent, friskt sjøvann av god kvalitet, rene fjorder og 
kystområder, er en av våre viktigste ressurser. Bare gjennom langsiktig overvåking 
kan vi dokumentere miljøkvaliteten eller påvise eventuelle endringer i miljøet. 

l. Hydrografi, hydrokjemi, planteplankton og zooplankton undersøkelses for 
å overvåke forholdene i de frie vannmasser. De frie vannmasser kan variere 
mye over tid og dyp, og det tas derfor jevnlig vannprøver fra overflaten og ned 
til ca. 250 meters dyp på 4 stasjoner ca. hver 14. dag. (Samarbeid med Hl). 

2. Bløtbunn, Årlig tas det en gang på forsommeren prøver av sjøbunnen langs 
kysten fra Ytre Oslofjord til Egersund.Den grunneste stasjonen ligger på 50 
meters dyp, den dypeste på 460 meters dyp. Prøvene blir tatt med bunngrabb 
og alle dyr som er større enn l mm blir plukket ut, identifisert og talt opp. Det 
kan være så mange som hundre ulike arter på hver stasjon. Det biologiske 
mangfoldet gir grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden langs kysten. I 
tillegg til analysene av faunaen undersøkes bunnsedimentet. Andelen av 
finstoff (leire og silt) og innhold av organisk materiale bestemmes. 

3. Hardbunn, Kartlegging av alger og dyr i fjæra og ned til30 m dyp, foretas 
ved årlige dykkerundersøkelser på stasjoner langs den ytre kystlinjen fra 
Færder i ytre Oslofjord til Flekkefjord.Tareskogsbiotopene av sukkertare og 
stortare er viktige yngle, spiskammers og oppvekstområder for mange 
kystressurser som krabbe, hummer og fisk og overvåkes årlig i programmet. 
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