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Fjordar i endring? Kva veit vi 
og kva trur vi… 

Otte Bjelland 
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Bakgrunn 

Vi vart kontakta av Regionrådet før jul, utfordra 
til å halde ei orientering om faktorar som 
påverker fjord-økologi, og freiste å finne 
forklaringar på det ein opplever som reduserte 
fiskeførekomstar i Sognefjorden. 
 
Vi takka ja til invitasjonen og bad om å få 
informasjon frå folk langs fjorden om korleis ein 
opplever stoda.. 
 
 



• Torskefisk i nedgong 
• Brisling (og sild?) i nedgong 
• Meir småhai, makrell og hestmakrell 
• Vidare utbreiing av krabbe og hummar 

innover fjordsystemet 
• Meir sjøpattedyr, særleg steinkobbe 

Stor respons! 
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• Kraftutbygging 
• Temperaturauke 
• Overfiske på brisling 
• Forureining, overgjødsling 
• Formørking av vatnet 
• Sjukdom 
• Dumping av steinmassar i fjorden 
• Andre forklaringar.. 

 
”Her er usannsynleg mykje synsing ute og går… 

havøkologien er svært samansett og det er sjeldan 
enkle svar på endringar” (Liv Byrkjeland) 

Mange forslag til forklaringar.. 
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• Gjere greie for forskingsarbeidet frå 
Hardangerfjorden og anna relevant informasjon 

• Diskutere kva faktorar som kan tenkjast å påverke 
Sognefjorden og dei endringane ein har her 

• Sei litt om kva som trengs av forskingsarbeid for å 
kome nærare svar på ”fiskegåta” 
 

Mi vinkling blir å: 
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Botnfisk 
For Hardangerfj samanlikna vi med 
forsking frå 50-talet, liner og garn 

Same trendane som i Sognefjorden? 
Småhai, leppefisk, varmekjær fisk og 
krabbe aukar.. Torsk og store 
skaterartar minkar 



Kvikksølv i brosme 

• Verdiar som ligg over 1 
mg/kg våtvekt filet for dei to 
innerste områda. Noko betre 
i den ytterste delen. 



Konklusjonar og diskusjon 

• Tap og reduksjon av store skateartar - stor bifangst 
av desse i det stormaska garnfisket etter breiflabb. 

• Auka utbreiing av små bruskfisk og brosme, samt 
leppefisk, utvisking av ”gamle grenser”. Nye, meir 
varmekjære artar har kome i tillegg - klima. 

• Framleis høge verdiar av tungmetall i langliva 
djupvassfisk som følge av forureining frå industriell 
verksemd innerst i fjorden. 

• Rekruttering av torskefisk sviktar, også utanfor 
fjordane – endra planktonsamansetning? 



Temperaturer på Ytre Utsira  



Kvamme C, Falkenhaug T, Torstensen 
E, 

Dalpadado P, Albretsen J, Aure J 

Brisling i Hardangerfjorden 
Rekruttering, mengde, størrelse og 

diett 



Gyting: (Januar) Mai-Juli 

1 år 2 år 

1 år 

Fiskeri: 1 aug – 
31 des 

J F M A M J J A S O N D J 

0-gruppe 

Epigraph:  Vår (alder 1+)       Høst (alder 0, 1+) 
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The fjord sprat spawns as 1 year-old, in January to February. The larvae metamorphoses into 0-group (young of the year) in July, and i scalled a 1-year in January.This study took place in spring and autumn of two subsequent years.In April we will find1year old and older, but no 0-yr.In the fall we will find young of the year and older.The fishery starts in August and continue through the autumn. It targets mainly 1-group spart. It si thus dependent on the success of previous years reqruitment and survival.



Rekruttering 

• Fra Skagerrak? 
– Bakken 1966 
– Positiv sammenheng mellom styrken på den 

norske kyststrømmen og fangstene året etter  
foreslår at rekruttering fra Skagerrak er viktigst 

• Lokal? 
– Sund 1911, Torstensen 1984, 1998, Torstensen & 

Aglen 1992 
– Egg surveys – National program for mapping of 

marine nature types 

 
 



Lokale fjordbestander? 

   
Fjorder 

Østersjøen 
Nordsjøen + Celtic Sea 

Population genetic 
differentiation among sprat 
(Glover et al. 2011) 

Torstensen, Kvamme, Albretsen, Aure 
(subm.) Mar Biol Res  

2% 2006 
6% 2009 

Driftssimulering  
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Fjord sprat has been assumed to recruit to the fjords on the Norwegian west coast from spawning areas in the North Sea and Skagerrak (Dannevig 1951, 1954, Lindquist 1961, Ljøen 1962). However, local spawning takes place in the fjords from January-July, and recent population studies on sprat have demonstrated limited connectivity between Norwegian fjord and sea-going (North Sea) populations. This indicates that Norwegian fjord-sprat can be considered as reproductively isolated populations, separated from the North Sea and Baltic sprat populations.This is further supported by the results from a drift simulation performed by Albertsen (subm). indicating that only a very small part of the juvenile sprat in the Hardanger fjord have potential to originate from the Skagerrak area. It is thus suggested that local recruitment in the fjord is of main importance.



Mengde 

• Akustisk indeks 1993 -2010 
• Ikke noe bestandsvurdering av 

kystbrisling 
• Vet ikke hvorfor en hadde en 

nedgang 
– Rekruttering redusert? 
– Dødelighet økt? Sult? 

Predasjon? Fiske? 
• Temperatur 

– Ingen klar sammenheng 
med mellom mengde og 
temperatur 



 

May 2009 
 
Southern 
winds 

May 2010 
 
Northern 
winds 

Alternating wind directions for longer time periods 
have impact on the transport patterns  
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Typical mean transports in the Hardangerfjord is offshore in the surface layer due to fresh water runoff. In intermediate levels the transports depend on the properties of the coastal waters. Winds influence the current pattern in the upper layer mainly, and may alternate the typical circulation patterns in the fjord. The Hardangerfjord circulation was forced with (typical) southern winds during May 2009 and with northern winds in May 2010. The inner part of the fjord had a stronger offshore drift in the surface layer in 2010 than in 2009. While the outer part of the fjord had a net surface transport into the fjord in 2009, this transport was reversed in 2010 (NB: kun fart er vist på figurene for 1m-strøm, retningen er hovedsaklig ut av fjorden i alle tilfeller UNNTATT ytterste delen av fjorden i 2009, med sørlige vinder).Alternating wind directions for longer time periods have impact on the transport patterns and may change the origin of inflowing waters from the ocean to the fjord (mener her at stabile vindregimer med motsatt fortegn påvirker sirkulasjonsmønsteret i H. fjord-området og at dette kan ha betydning for hvilke vannmasser som strømmer inn i fjorden, f.eks. at nordavindsmåneden i 2010 gjorde at innstrømningen gikk en del dypere enn i 2009).



• Endringar i kva byttedyr som blir transportert 
inn i fjorden til kva tid – vindstyrt, vasskraft? 
Har effekt på rekruttering og vekst 

• Beiting frå makrell kan ha stor effekt 
• Men.. Frikjenner likevel ikkje overfiske! 

Lysfiske er særleg omstridt pga effektivitet og 
bifangst (sjølv om undersøkingar viser lite 
bifangst) 
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Eutrofiering – overgjødsling, frå akvakultur, 
kloakk, cruisetrafikk og jordbruk 

• Viktig delarbeid i Hardangerfjord-undersøkingane 
• Det vart mellom anna hevda at algesamfunna (tang 

og tare) hadde endra seg pga dette 
• Hugs at H.fjorden har eit langt større akvakultur, 

folketal og mindre vassvolum…  
• Hovudkonklusjonen er at fjorden framleis er 

næringsfattig og vasskvaliteten er særs god, men 
lokale effektar finst nok likevel 

• Algesamfunna er rikare pga eit meir marint preg 
lenger innover fjorden – vasskraftutbygging og klima.. 

• Lite grunn til å tru at Sognefjorden skil seg frå dette, 
støtta av langtidsseriar frå dei avslutta fjordtokta  



 
Vivian Husa,  Henning Steen, Kjersti Sjøtun 

 

Historical changes in macroalgal communities in Hardangerfjorden (Norway)  



Makroalger mer enn tang og tare 

  93 grønnalger 
135 brunalger 
175 rødalger  

Foto: Erling Svensen 



Bruken av historiske data 
Jorde I. og Klavestad N. 1963. The natural history of Hardangerfjord. 4. The 
benthonic algal vegetation. Sarsia 9:1 – 99. 

+ Ingrid Jordes 
feltdagbok  
(Naturhistorisk 
museum Bergen)  



Trekantskrape 5-40 m 
Fjæreundersøkelser 
Dykketransekt 
Dropkamera- vannkikkert  Juni 2008-2009 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

Phycodrys rubens 

 
1955-1956:             2008-2009: 
Saltholdighetstoleranse: 33 to 16.5  

Temporal changes in distribution of  red algal 
species 



1955-1960 

2008 
St. 58 Løfallstrand  

Små endringer i forekomsten av habitatbyggende arter på grunt 
vann  



Miljøkvalitet i algesamfunn i fjæra 

Husa V, Kutti T, Ervik A, Sjøtun K, Hansen PK, Aure J.  
Regional impact from finfish farming in an intensive 
production area (Hardangerfjorden, Norway)  



Andre ting som bør nemnast 

• Mange meiner at ei generell formørking av 
kyst/fjordvatn har ført til betre tilhøve for maneter, 
men her har vi ikkje overvaking og målingar 

• Status for lokale gytefelt – habitat øydelegging, 
kartlegging på gong, Sogn 2015-16 

• Utvikling i bestandane av sjøpattedyr, kobbe og nise, 
kor mykje påverkar beitinga deira fiskesamfunna i 
fjorden? 
 



Kva veit vi? 

• Temperaturen har auka i tilgrensande havområde 
• Planktonet er endra, mindre raudåte 
• Fjordane er avhengige av adveksjon, innstrøyming av 

vatn, plankton og egg/larvar av fisk 
• Viktige bestandar ligg nede for telling, særskild torsk 
• Vasskraftutbygging har endra utstrøyminga, mindre 

vårflaum – meir utstrøyming om vinteren 
 

 



Kva treng vi for å få nye årsklassar av fisk? 

• Gytebestandar som er store nok til å produsere nok 
egg/yngel 

• Larvar/yngel må ha nok og rett type mat 
• Avkommet må overleve lenge nok til å nå 

kjønnsmodning, unngå predatorar og fiske 
 

 Her kan vi ha utfordringar på alle punkt når det gjeld 
fjordane våre.. 

 
 



Kva manglar vi for å løyse ”fiskegåta”? 
-vegen vidare til ei betre forståing 

• Overvaking av fjordane ved jamne mellomrom, nye 
fjordtokt! 

• Faste stasjonar med bruk av garn og ruser - 
kystreferanseflåte 

• Meir forsking på koplinga hav – fjord, og korleis endra 
mønster for avrenning av ferskvatn påverkar dette 

• Som alltid er det ressursane det står på… 
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