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Bakgrunn:

• Forvaltningsplan for Barentshavet

…og…

• Indikatorer for vurdering av økologisk tilstand i 

arktisk del av Barentshavet.



HVA ER EN INDIKATOR?

Indikator, kommer fra verbet indikere som betyr "å anvise, angi". Man bruker 

indikatorer for å angi eller beskrive forhold som er for kompliserte eller for 

kostbare å måle direkte.

Ved å forenkle kompliserte forhold skal en indikator gi et tydelig signal om en 

tilstand eller endring i tilstand. Ofte ønsker vi at en indikator skal angi et 

fenomen ved hjelp av tall eller andre målbare størrelser.

……….

Det å velge ut en indikator som mål på et gitt fenomen kalles operasjonalisering. 

Dersom den valgte indikatoren kan sies å representere det fenomenet vi er 

interessert i på en god måte sier vi at undersøkelsen har høy grad av validitet.

- Store Norske leksikon



HVA ER BRA MED EN INDIKATOR

Enkel, beskrivende, målbar, …..

BEGRENSINGER MED INDIKATORER

Forenkling, referanseverdi, representativitet, betydning, tiltak, ….



Bakgrunn:

Opprinnelig forslag (2005): 

Totalt 62 indikatorer og 40 miljøkvalitetsmål



Barentshavet delt inn i 4 områder med utgpkt.

i Atlantis (NoBa) polygonene:

• Atlantic

• Arctic

• Atlantic edge

• Arctic edge





Noen eksempler på og 

utfordringer med enkle 

indikatorer



Årlig netto primærproduksjon og forholdet 

mellom 2 ulike planteplankton funksjonelle 

grupper (diatomeer og flagellater)



Utfording (representativitet):

Gitt listen over indikatorer. Hvordan kan man best 

designe et overvåkningsprogram for å gi best mulig 

kost/nytte og samtidig beregne indikatorene med høyest 

mulig nøyaktighet?



Eksempel 1 –

Årlig middel 50-200m temperatur

Method: 

• monthly mean temperatures are taken from the

model for each NoBa box

• Time series are de-trended and compared to 

annual mean BS temperatures (4 main areas)

• Correlations between time series are computed
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Example 2 –

Årlig netto primærproduksjon (NPP) 

Method: 

• monthly mean NPP are taken from the model

for each NoBa box

• Time series are de-trended and compared to 

annual mean BS NPP (4 main areas)

• Correlations between time series are

computed
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Best 1 month & 

1 domain = 0.54



Oppsummering del-1



Oppsummering:

• Mellomårlighet følsom for overvåkningsmønster

• Mulig (fra modell) og få god tilnærmelse til årsmidlet 

temperatur og NPP med forholdsvis lav innsats

• Covarianse mellom delområder av og hele BS (not 

shown)

• Svært høy covarianse mellom Atlantic og Arctic (not 

shown)

• Kola-snittet og norsk/russisk økosystem tokt godt 

utgangspunkt for abiotiske indikatorer



Bergen seen from Mt. Ulriken

Takk for oppmerksomheten –

over til Cecilie!!!!!


