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Gode prediksjoner for effekter av miljøendringer og mulig forurensning fra industri (gruvedrift og 

oljeutvinning, særlig) er nødvendig for å kunne gi gode råd om hvordan vi best ivaretar og høster av 

fiskebestandene. Så lenge prediksjoner kan være motstridende vil det være vanskelig å ta nødvendige 

avgjørelser for nasjonale og lokale politikere. Derfor er det å finne fram til gode måter å forstå 

hvordan både klimaendringer og fremmedstoffer vil påvirke økosystemet, og er kanskje den viktigste 

utfordringen vi står ovenfor.  

 

Bestandstørrelse avhenger av reproduksjonssuksess, tilgang til føde for avkom og størrelse på fangst. 

Det siste er hovedingrediensen i dagens bestandsmodeller. Tilgang til føde for torskelarver (nyklekket 

torsk kalles torskelarver) og -yngel kan være vanskelig å måle, men vi vet at det er en sammenheng 

mellom næringsstoffsammensetning i fisk og tilgang til mat. Ved å fangste torskelarver og -yngel og 

måle innhold av f.eks. essensielle fettsyrer vil vi kunne gi informasjon om generasjoner har 

tilstrekkelig eller dårlig tilgang til føde som igjen gir pekepinn på om hvor stor bestanden vil være om 

noen år. Det kan også gi innsyn i om det er endringer i planteplanktonartene tilgjengelige for raudåte 

fordi disse fettsyrene lages av planteplankton og ulike arter lager ulike menger av disse. Slike 

endringer er et av scenarioene vi kan stå overfor som resultat av høyere temperatur. 

 

Torsk som fiskeart er ganske godt studert, blant annet har hele arvematerialet blitt kartlagt. Det betyr 

at vi kan bruke spesifikke gener som markører og vi kan sammenlikne fisk fra ulike miljøer og 

grupper og finne forskjeller i arvematerialet. Mye av kunnskapen stammer fra arbeid som er gjort for å 

få torsk til å fungere som oppdrettsart. I oppdrett må en klare av alle livsstadiene til torsken og tilpasse 

føde og systemer slik at torsken vil spise og vokse seg stor. I larvefasen, får den en føde som er 

levende. Bortsett fra at føden er levende, er den temmelig ulik den naturlige føden, raudåte, men 

torsken klarer likevel å leve av den.  

 

Til tross for at vi klarer å lage torsk i oppdrett, kjenner vi ikke helt til hvordan torskelarver utvikler seg 

når de får sin naturlige føde. Vi har likevel sett at naturlig føde gir en sterkere, større og mer robust 

fisk, men vi trenger å vite flere detaljer for å vite hvordan denne føden gir et bedre resultat. CODE, 

Cod Development, er en nasjonal kunnskapsplattform for torskelarver som er finansiert av Norges 

Forskningsråd. Den er ledet av universitetet i Bergen, men NIFES, HI, Nofima, SINTEF, NTNU, 

UiTØ og UiN er bidragsytere. Målet for denne kunnskapsplattformen er blant annet å komme dit hen 

at vi kan bruke torsk i sine tidlige livsstadier som en indikatorart for endringer i havet og for 

eventuelle påvirkninger fra olje og gruvedrift.  

 

Prediksjoner om økt temperatur, redusert pH og endret fødetilgang bør følges opp med prosjekter som 

finner gode markører for biologiske og økologiske endringer. En mulighet her er å analysere innhold 

av fettsyreprofiler i plankton og fisk av ulike arter og aldre, slik som nevnt ovenfor. NIFES har 

allerede gjennomført et prosjekt der effekten av endret fettsyreprofil på skjelettutvikling hos 

torskelarver ble dokumentert og kan derfor overføre denne kunnskapen til forvaltningen. En annen 

mulighet er også å følge mineraler og vitaminer som også vil variere når sammensetningen av 

planteplankton forandrer seg. Dette vil gi grunnlag for å forstå forandringer for flere arter enn torsk, 

selv om plankton og torsk er gode indikatorarter. Til slutt vil en kunne utnytte resurssene med større 

sikkerhet slik at en ikke ødelegger for framtidige generasjoner, som jo er målet med god forvaltning, 

men like fullt et mål vi ikke har oppnådd helt ennå.  
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