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Sammendrag:  
 
I dette foredraget presenterer jeg resultatene fra en av arbeidspakkene i «skagcore» prosjektet, der 
vi undersøkte effekten av historisk forurensning i Skagerrak i forhold til populasjonsdynamikk på 
kysttorsk. Dette er gjort ved at vi kombinerte unike tidsserier bestående av antall og størrelse på 
juvenil torsk, samt konsentrasjon av giftig forurensning, i en romlig populasjonsdynamisk modell. 
Vi fant at på tross av en nedgang i kvikksølv, kadmium og HCB konsentrasjoner langs kysten i Sør-
Norge siden 80 tallet, så har kvikksølv hatt en negativ innvirkning på reproduktiv suksess hos torsk. 
Generelt sett, så viser torsk i den nordlige regionen en sterkere sensitivitet i forhold til kvikksølv enn 
i den sørlige populasjonen, samt at effekten i forhold til reproduktivt potensiale ser ut til å være 
fjord-spesifikk. I tillegg ser vi at vekstrateendringene hos kysttorsk var mindre enn hos fjordtorsk og 
var relatert til hvor eksponert kysttorsken var til ytre kystområder samt hvor influert de var av 
oseanisk torsk. Kombinert så peker alle disse observasjonene på hvor viktig lokal tilpasning er i 
forhold til dynamikken i naturlige populasjoner.   
Oppsummert så fremhever denne studien hvilke muligheter som finnes for å dempe effekten av 
forurensning ved å redusere total grad av forurensning, samtidig som den viser at dette ikke er 
tilstrekkelig for å gjenoppbygge lokale torskebestander. For å sikre bærekraftig bruk og bevaring av 
naturlige kystresurser, kreves det trolig også tiltak i forhold regulering av fiske, forbedring av habitat 
samt generell forståelse av underliggende biologi. 
 
 
 
 
 
 
 

 


