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Hverken havet eller dyra som finnes her er så stille som de ofte fremstilles. Fisk bruker hørselen sin 

til å «se» omverdenen; orientere seg, høre et rovdyr som er på vei eller lyden fra en mulig partner.  

Over 800 fiskearter er også kjent for å aktivt lage lyd, og en av de mest «støyende» fiskeartene i 

norske farvann er torsk. Særlig i gytesesongen når torsken samles er det til tider svært høylytt. 

Hannene samler seg i klynger og «synger» i kor for å tilkalle hunner. Når en hun så ankommer, 

kurtiseres hun ved at hannene lager lavfrekvente grynt, som hunnen bruker til å velge seg en 

partner. Selve gytingen foregår ved at de svømmer buk mot buk, koordinert av en «nynning» fra 

hannen, og et vellykket møte slutter med at hunnen gyter sine egg og hannen sin melke nøyaktig 

samtidig. Hannene bruker også grynt for å kjempe seg imellom for gode posisjoner og tilgang på 

hunner. Gryntene forteller noe om hannen størrelse; jo større han, jo mer lavfrekvente grynt. Slik 

kan både et hierarki av hanner opprettes, og hunnene kan velge partner med passende størrelse. 

Intuitivt kan man derfor anta at lyd er av stor betydning for vellykket gyting og sårbart for 

forstyrrelser.  

 

Vår forståelse av viktigheten av lyd for fisk øker, men det men det gjør også mengden 

menneskeskapt støy i havet, som f.eks. fra økt skipstrafikk og oljeleting. I norske farvann er lyd fra 

seismikk som brukes til oljeleting en av de viktigste kildene til slik støyforurensning. Seismiske 

lydpulser er en lavfrekvent og svært høy lyd, som er hørbare for all fisk i norske farvann, og kan 

høres på 100 kilometers avstand.  

I SpawnSeis-prosjektet skal vi undersøke om og eventuelt hvordan støy fra seismikk kan påvirke 

torskens gyting og reproduksjon. I tre år vil vi overvåke adferd under gyting, samt samle inn egg, 

for fisk som eksponeres for seismikk – og fisk som ikke eksponeres - og sammenlikne. Dette 

studeres på ulike skalaer; de store bevegelsene i det fri, til detaljert gyteatferd i merder, og utvikling 

av egg i laboratoriet. Kunnskapen vil så til slutt kombineres i en matematisk modell som kan 

estimere mulige effekter av seismikk-undersøkelser på torskebestandene.  

Forskerne i prosjektet har flere teorier om hvordan torsken negativt kan bli påvirket; den kan bli 

redd av lyden, og svømme bort fra gyteområdet, eller få problemer med å finne gyteplassen i et 

støyende miljø. Som resultat kan de gyte på et mindre gunstig sted, hvor egg og larver har mindre 

overlevelse, eller ikke gyte i det hele tatt. Kanskje hører hunn-torsken kurtise-gryntene dårligere og 

derfor velger en «dårligere» partner. Vil slikt partnervalg påvirke hvor levedyktige eggene er? Om 

de utsetter gytingen pga støy, kan selv et par timer forsinkelse dramatisk redusere eggkvaliteten. 

Eller kanskje slutter hannen å grynte og kurtisere i alt bråket, og det dermed ikke blir noen gyting?  

På denne måten kan seismikk potensielt forstyrre og maskere den veldig viktige kommunikasjonen 

og føre til redusert reproduktiv suksess, samt at fisken unngår viktige gyteområder dersom det 

foregår seismikk undersøkelser der. Viktige gyteplasser for både torsk og andre viktige 

fiskebestander, som hyse og sei, med liknende vokale gyteforløp, overlapper med områder i 

Nordsjøen med høy aktivitet av oljeleting. Og ikke minst er dette viktig i forhold til å vurdere 

oljeutvinning i gyteområdet for verdens største nåværende torskestamme; skreien i Lofoten.  

 


