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Sammendrag:  
Ekspansjonen av nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) i nordiske hav har forårsaket mye 
debatt om hvilken rolle makrellen har hatt i den observerte reduksjonen av bestandsstørrelse av 
norsk vårgytende sild. Har makrellbestanden økt så kraftig at de har presset individer til å svømme 
over nordiske hav langt ut til Grønland og til Svalbard? Eller er det maten som lokker makrellen 
nord- og østover? Med tanke på makrellbestandens betydning for norsk økonomi, har vår kunnskap 
om utbredelse og fordelingen av denne arten og dens økologiske interaksjoner med andre viktige 
pelagiske bestander (for eksempel sild) en høy vitenskapelig og samfunnsmessig betydning. 
Innenfor prosjektet EcoNorSe analyserte vi data som ble samlet inn under den internasjonale 
økosystemtoktet i de Nordiske hav, fra 2011 til 2017, i kombinasjon med satellittdata, for å 
identifisere faktorer som påvirker makrellens utbredelse. Ved å bruke state-of-the-art 
modelleringsteknikker, som Bayesian hierarkiske modeller, fant vi at temperaturen i øvre 
vannmassene i stor grad påvirker makrellens distribusjonsmønstre. Foruten temperaturen var 
makrelltettheten også påvirket av mengden av tilgjengelig byttedyr, mengden sild i området og 
selve prøvetakningsstedet. Bestandsstørrelsen ser ikke ut til å påvirke tilstedeværelsen eller 
fraværet av makrell.  
Innen EcoNorSe-prosjektet jobber vi ytterligere for forbedre identifiseringen av makrellens 
diettpreferanser ved hjelp av genetikk og analyser av energilagring (stabile isotop- og 
fettsyreanalyser). De samlede resultatene av prosjektet vil gi mer lys i makrellens økologi, og er 
derfor et nyttig verktøy for å forstå de underliggende mekanismer for distribusjon og 
energiinnsamling av en slik økonomisk og økologisk viktig bestand for Norge. Denne forståelsen 
tillater mer nøyaktig parametersetting av individ-baserte modeller samt økosystemmodeller 
(NORWECOM.E2E og Atlantis) for å teste hypotesene om økosystemdynamikk fra plankton, via fisk, 
til sjøfugl under dagens klimaendringer og fremtidens klimascenarier. 
 
 

 


