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Miljøtilstanden i 
Oslofjorden er så 
dårlig at det går på 
livet løs. Kysttorskbe-
standen er nå så truet 
at man vurderer å 
inneføre fredingsso-
ner lik dem som er 
innført for å verne 
hummerbestanden.
Jon Cato Landsverk 
jon.cato.landsverk@tb.no

– Vi vet mer om miljø på land 
enn i sjøen, sier nasjonalpark-
forvalter Bjørn Strandli. 

Denne uken har han deltatt 
på en konferanse om Oslofjor-
den. Der har man gjennomgått 
Oslofjordens tilstand og snak-
ket om tiltak for å bedre miljøet 
under vann.

bedre kunnskap
Sentrale samfunnsaktører går 
nå sammen for å styrke kunn-
skapen om det maritime miljø-
et i Færder og Ytre Hvaler na-
sjonalparker. Man vet allerede 
en del om tilstanden i fjorden, 
spesielt rundt kysttorskens le-
vekår. Onsdag ble det holdt en 
workshop der forslag til pro-
sjektplan for Oslofjorden ble 
presentert.

– Tilstanden i oslofjordregio-
nen er historisk svak, sier fors-
kningssjef Frithjof Moy i Hav-
forskningsinstituttet. Han viser 
til kysttorskens situasjon. Be-
standen har gått tilbake i store 
deler av ytre Oslofjord. Årsake-
ne er flere, blant annet generell 
svekkelse av arter torsken er 
avhengig av, som tang og åle-
gress.

Fredningssoner
– Vi har fortsatt å fiske som før i 
tider med tilbakegang for kyst-

torsken, sier Strandli. Da man 
begynte å forske på kysttor-
skens tilbakegang, var pessi-
mismen stor. Etter hvert har si-
tuasjonen bedret seg noe. Moy 
sier at det er mulig å gjenopp-
rette stammen til en viss grad.

– Det kan vi så lenge det er re-
kruttering, sier han. For å gi 
kysttorsken mulighet til å ta seg 
opp igjen, må det trolig innfø-
res en ordning med frednings-
soner. De kan kommer allerede 
til neste år. Det innebærer at 
det ikke blir anledning til å fiske 
etter torsk over alt i fjorden.

Det er ikke bare kysttorsken 
som har fått dårlige vilkår i Os-
lofjorden. Fiskeslag som sei, 
hvitting og lyr er også utsatt.

– Disse artene er rammet av 
kraftig tilbakegang, sier Moy. 
Forurensning fører til svekkelse 
av tareskog og ålegressenger 
som er viktige for kysttorsken. 
Blant annet fører tilsig av sedi-
menter til at mindre lys slipper 

ned til bunnen.
– Klima og nedbør er utfor-

dringer, sier Moy. 
Han legger til at torsken kan 

leve i fjorden om alle regule-
ringstiltak blir satt ut i livet.

Ikke for sent
– Det er ikke for sent, men job-
ben kan ta mellom ti og 20 år, 
sier Strandli.

Det er satt av 30 millioner 
kroner til arbeidet med å kart-
legge fjordens tilstand og til å 
finne tiltak som kan gjøre den 
levedyktig igjen. Noe av hen-
sikten er å få beslutningstaker-
ne motivert og i stand til å gjøre 
vedtak som kan føre forbedring 
av tilstanden i fjorden.

Mange aktører har meldt seg 
på i arbeidet for å få fjorden på 
fote igjen. Vestfold og Østfold 
fylkeskommuner bidrar 
sammen med Fiskeridirektora-
tet og Miljødirektoratet. Kongs-
berggruppen, Norsk institutt 

for vannforskning (NIVA), Kart-
verket og Norges geologiske 
undersøkelse deltar også i pro-
sjektet som er støttet med 15 
millioner kroner fra Sparebank-
stiftelsen DnB.

samler kreftene for 
å redde kysttorsken

beKyMreT: Forskerne er bekymret for kysttorsken i Oslofjorden. Den er utrydningstruet. Nå skal det settes i verk tiltak for å redde bestanden. Fra venstre Arne Hestnes i 
Kongsberg Marine Subsea, forskningssjef Frithjof Moy i havforskningsinstituttet og nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli. FoTo: Jon CaTo landsverK

Mangelvare: Kysttorsken 
er så godt som borte i Ytre 
Oslofjord. Nå skal den reddes 
gjennom utstrakt samarbeid 
mellom mange aktører.  
 FoTo: eIvInd naTvIg


