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Torsk i indre Oslofjord 2012-
2022



Hvor og hva sampler vi?

• Indre Oslofjord – dvs. like utenfor 
og innenfor Drøbaksundet

• Undersøker like områder i 
2010/11 og 2019-pågående

• Torsk, hummer og alt av bi-fangst

• Merk-gjenfangstsstudie
• Lengde

• Vekt

• Alder og vekst

• Vevsprøve (DNA)



Vestfjorden Bærumsbassenget



Metodikk



Fra 2012 til 2020 har vi 
hatt en 70 % nedgang i 
fangst per innsats 
(catch per unit effort)

I perioden 2019-2022, 
svært få gjenfangster A
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Også en signifikant nedgang i torskens 
kondisjon og tilstand

Fra friske og runde for 10 år siden, til 
mange tynne og syke med utvendige sår 
de siste årene



År-til-år-variasjon og romlig gradient i 
kondisjonsfaktor: verst i Bærumsbassenget



Betydelig reduksjon i rekruttering siste 10 år i 
Vestfjorden/Bærumsbassenget

Craig 2021

Fra HIs strandnotdata
Egne rusefangstdata
Aldersbestemt fra skjell



Drøbakområdet



Oscarsborg

Southern Håøya

Northern Håøya

Oscarsborg

Southern Håøya

Northern Håøya

Zone South Zone North

Fyke net locations

Fyke nets checked every other day for 
2 weeks, mid-late September 2021

400 m
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Artssammensetning

Øker voldsomt



Bedre kondisjonsfaktor ved Drøbak enn 
innover i fjorden

Stor variasjon i fangst pr innsats ved 
Drøbak, men betydelig antall ruser med 
CPUE>1 (som vi ikke finner lenger inn i 
fjorden) 

Ikke slike fangster i indre fjord
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Oppsummering av torskedata

• Betydelig nedgang i torskebestanden for 
alle aldersklasser, men spesielt for fisk 2 
år og oppover

• Betydelige romlige variasjoner der 
tilstanden er betydelig bedre ved 
Drøbak enn innover fjorden

• Mange av torskene torsken som er igjen 
er i dårlig kondisjon med tegn til sår og 
sykdom

• Men - det er noen «fine» og dermed 
fortsatt håp

• Få torsk blir eldre enn 5 år!!
• Dvs sårbar bestand

• Data fra 2021-2022 ikke analysert ennå

• Viktig å opprettholde fangstforbudet!



Mangel på vitamin B1 (thiamin) – kjent fra 
andre økosystemer

• De fleste undersøkte torsk fra 
Østersjøen hadde mangel på 
thiamin i lever og hjernevev

• Eldre/større individer hadde 
laveste thiaminkonsentrasjonene

• De fleste av torskene hadde 
kondisjonsfaktor <0,9

• Også vist at laksen i Østersjøen 
sliter pga vitaminmangel

Engelhardt J, Frisell O, Gustavsson H, Hansson T, Sjöberg R, Collier TK, et al. 

(2020) Severe thiamine deficiency in eastern Baltic cod (Gadus morhua). PLoS ONE 
15(1): e0227201. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227201



Vestkysten av nord-Amerika

• Stor undersøkelse i 
vannsøyla viste stor 
geografisk varsjon og 
store områder med svært 
lave B-
vitaminkonsentrasjoner

• Påvist at flere 
laksefiskarter lider av 
thiaminmangel
• Økende innslag av 

thiaminase-produserende 
byttedyr
• Ansjos tar over

https://www.fisheries.noaa.gov/west-coast/science-data/monitoring-thiamine-deficiency-california-salmon
Sañudo-Wilhelmy et al 2012. https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.1208755109

1980

2020

https://www.fisheries.noaa.gov/west-coast/science-data/monitoring-thiamine-deficiency-california-salmon


Sedimentsituasjonen i Bunnefjorden anno 2010

17Environmental status: From “natural” to polluted conditions in the Bunnefjord, inner Oslofjord. A micropaleontological and geochemical study of a
sediment core Jonas Hovd Enoksen 2010
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Takk for meg!



Bakgrunn vitaminmangel
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Situasjonen under laksemerdene
signatu re species

high diversity

low diversity

Spea rman correlation
positive
negative

> 0.5
<-0.5



Korrelasjon mellom avstand til merd og
mikrobiologisk funksjon Electron donor

Electron acceptor



Bimodal fordeling av prokariot diversitet (OTU)
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OTU-
diversitetsklynger
assosierer seg til
organisk karbon
> eller < 2,1 %
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Høye OTU-diversitetsverdier er mest kobla til
Nitrosopumilus og lave OTU med Sulfurovum

Oksygenerer NH4 Oksygenerer H2S



En forenkla modell for B12-produserende 
mikroorganismer
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Næringsstoff- og vitaminrelaterte sjukdommer hos fisk

26

https://www.brainkart.com/article/Nutritional-deficiency-diseases-of-fish_21232/



1. Finne referanseverdier for B-vitaminer fra sunne fisk/økosystemer

2. Identifisere primærprodusentene for vitaminer

3. Følge vitaminene gjennom næringskjedene

4. Vurdere I hvilken grad forurensninger påvirker produksjon og transport av vitaminer I 

næringskjedene

5. Vurdere potensialet for å restaurere eventuelle destruerte/reduserte

vitamintransportkjeder

Norwegian University of Life Sciences 27

Framover



• Finne referanseverdier for vitaminer fra sunne fisk/økosystemer

• Innsamling av sedimentprøver ved tre gradienter i indre Oslofjord

• Microorganismeanalyser

• Vitaminanalyser (B12 spesielt)

• Fullfinansiert

• Vevsprøver fra torsk ved tre lokaliteter som antas være mye, lite og svært lite påvirka

• Indre Oslofjord, Trondheimsfjorden og Svalbard

• Vitamin B1 og B12

• TRENGER FINANISIERING

• NMBU vil bidra – vil Fagrådet?

På kort sikt



• https://www.nmbu.no/fakultet/kbm/aktuelt/node/45298

https://www.nmbu.no/fakultet/kbm/aktuelt/node/45298

