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Været og torsken



Havstrømmer 
Grovt sett, tre strømsystem

○ styrt av atmosfærisk og 
termohaline prosesser (i 
tillegg til jordas rotasjon og 
topografisk styring)

○ en svakere 
strømkomponent på tvers 
av topografi som 
dominerer forflytning av 
næring og marine 
organismer mellom 
kontinentalsokkel og 
dyphavet



Vær og klima
● Varme transportert til 

våre områder med 
Atlanterhavstrømmen

● Ekstra-tropisk område 
(60N); lavtrykksystem 
styrt av jetstrømmen;  
pga temp.forskjeller 
mellom polene og 
tropene

→ vekslende vær, dynamisk 
område med stor 
vekselvirkning mellom hav og 
atmosfære; dannelse av 
blandalaget (mixed layer)

wikipedia



Hvorfor koble torsk og vær?



Viktig torskebestand



Torsken sin livssyklus
● Habitat i Barentshavet
● Ideelle temperaturforhold viktig for vekst og 

modning 
● Gyter langs norskekysten (mest i Lofoten); valg av 

gytefelt styrt av storskala temperaturendringer
● Gyting skjer i termoklin, skille mellom kystvann og 

atlantisk vann (4-6C)
● Egg driver med havstrømmene til Barentshavet i 

øvre del av havet (mixed layer), ca 6-7 måneder
● Egg er homohalin (oppdrift styrt av saltholdighet), 

og har positiv oppdrift i våre områder
● Daglige endringer i vindretning og styrke påvirker 

drift



Årets gyting



Some results from phd...



Strand, K. O., Sundby, S., Albretsen, J. and Vikebø, F. B. (2017): 

“The Northeast Greenland Shelf as a Potential Habitat for the Northeast Arctic Cod”, 

[Frontiers in Marine Science]



1.How much of the 
NEA cod eggs and 
pelagic juveniles are 
advected westward off 
the continental shelf

2.Which spawning 
grounds have the 
highest probability for 
off-shelf transport? 

3.What are the forcing 
causing transport 
off-shelf?

4.What is the destiny of 
these “lost ones”





→ Cross-shelf transport events due to wind directions during drift phase 
(Ekman transport)
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→ Vertical current shear affect the vertical 
distribution of cod eggs
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