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-hva ønsker «vi» (HI) å gjøre?

Skaffe nødvendig kunnskap som støtter opp om 
forvaltningen

Kan Ecopathmodeller utviklet for fjorder (Sørfjord, 
Ullsfjord, Porsangerfjorden) anvendes til å gi «ny 
kunnskap» om andre fjorder?



Fjorder og forvaltning

Totalt 1732 navngitte fjorder i Norge (ikke 
inkludert Svalbard)

-store muligheter for å kunne utnytte 
forskjelligheten i fjordene til å skaffe kunnskap om 
sammenhengene (organisme-miljø-beskatning) 
som kan lede til bedre predikeringer på «ukjente» 
fjordsystemer

-hva må inkluderes av miljødrivere?
-hva må inkluderes av habitatformer?



Ecopathmodeller for norske fjorder

2008 Modell for Sørfjord, indre del av Ullsfjord
2016 Modell for Ullsfjord og Sørfjord
2018 Fem modeller for underområder av Porsangerfjorden
2019? Modell for ytre dype del av Malangen



Hva er Ecopath med Ecosim og Ecospace ?

-Ecopath er en massebalanse økosystemmodell

-Ecosim kan simulere økosystemet over tid og 
man kan kjøre forvaltningsscenarier

-Ecospace kan simulere økosystemet over tid og 
rom med forvaltnings og miljøendringsscenarier
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Food-web model for Ullsfjord, 1993-96
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http://www.imr.no/tokt/toktomtaler/antarktis/toktdagbok/forste_tralhalet_med_krill/nb-no

Krill



Krill fishery scenario for Ullsfjord

Key run values

New fishery start

Values to 
compare with
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Beskrive hvordan et økosystem fungerer i en 
«fjord»

Forstå hvordan et økoystem fungerer (noe 
ganske annet)

Forstå hvordan kunnskapen om et økosystem 
kan overføres til  hvordan andre økosystem 
fungerer

Teste hvor godt vi kan predikere struktur og 
utvikling i et økosystem ut fra den kunnskap vi 
har fra andre økosystem



Ecospace-simulering av økosystem i tid og rom

-brukte Ullsfjordmodellen som «forsøkskanin»

-kan Ullsfjordmodellen «predikere» forholdene i 
Sørfjorden?





Dyp Bunntemperatur (maks. 6 gr C, min 2 gr C)
To miljødrivere



Habitatkapasitet (stor torsk pref. midl.temperatur) Biomasse etter 17 år



Ecospace for Ullsfjordmodellen (40 grupper)

Gruppen har «miljøpreferanse» for 
dyp og/eller bunntemperatur



Konklusjon: en generell fjordmodell (Ecosim drevet med 
miljøparametre og organismenes miljøassosiasjoner kan være 
en måte å tilpasse modellen til andre fjorder

Kan predikere fordelingsmønstre og biomassefordelinger som 
kan testes mot målte verdier i fjorden selv om man ikke har 
fullstendige «økosystemdatasett»

-kan måle prediksjonskapasiteten og hvor «anvendelig» vår 
kunnskap er på fjorder som ikke inngår i modelldatagrunnlaget

Hva trenger vi?  Masse, masse arbeide!

Tilrettelegging av Ecopath for andre nord Norske fjorder enn 
Porsanger – hva trenger vi? 





= growth – predation + immigration –
(other mortality + fishing mortality + emigration) 

Change in 
biomass




