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Sammendrag:  
En viktig utfordring innen fiskerivitenskap er å forstå hvorfor antallet fisk som overlever 
gjennom de første årene av livet varierer betydelig mellom år for mange høstede fiskearter. Vi 
vil i det nyoppstartede prosjektet SpaceShift undersøke mekanismer for slik variabilitet ved å 
studere sammenhenger mellom romlig fordeling og temporal dynamikk. Spesielt undersøker vi 
hypotesen om at tap av gammel og stor fisk fra tungt utnyttede fiskebestander fører til at 
gytingen såvel som utbredelsen av fiskeegg og -larver blir mer konsentrert i rom og tid i 
gytesesongen, og at dette reduserer bufringen av eggenes og larvenes overlevelse mot 
ugunstige miljøforhold. 
 
Vi vil først tallfeste hvordan fiskeeggenes og fiskelarvenes romlige utbredelse påvirkes av klima 
og gytebestandens demografi (f.eks. alderssammensetning). Vi vil deretter undersøke hvordan 
klimaforhold og den romlige fordelingen av fiskelarvene påvirker overlappet i rom og tid 
mellom fiskelarvene og dyreplanktonet de lever av, og hvordan graden av overlapp påvirker 
larvenes vekst og overlevelse. Vi vil så se på sammenhengene mellom romlig utbredelse, vekst 
og overlevelse gjennom flere livsstadier, og med dette belyse hvordan klimaforhold og 
demografi i kombinasjon påvirker antallet fisk som lever opp. 
 
Hovedfokuset vil være på torsk, hyse og lodde i Barentshavet. Disse bestandene er verdens 
største av sine arter og har høy økologisk og sosioøkonomisk betydning. Prosjektet vil dra nytte 
av lange tidsserier fra russiske og norske tokt. Vi vil kombinere statistiske og numeriske 
modelleringsmetoder for å utnytte denne informasjonen fullt ut, ved å identifisere 
sammenhenger som har solid støtte i observasjonsdataene så vel som i en mekanistisk 
forståelse av de underliggende prosessene.  
 


