
Komplekse indikatorer
i forvaltningsplanene

for Barentshavet

Cecilie Hansen & Morten D. Skogen



Komplekse indikatorer i forvaltningsplanene

• Biomasse og trofisk nivå i tre 
funksjonelle grupper; pelagisk, 
bento-pelagisk og bentisk
• Funksjonelt forhold mellom 

biomasse av bentiske arter i 
forhold til summen av pelagiske 
og bento-pelagiske arter
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Tid, rom eller tid og 
rom?

• De komplekse indikatorene kan 
beregnes i indikator-områdene, 
eller helhetlig over Barentshavet
• Hvilken rolle spiller egentlig rom-

oppdelingen for disse indikatorene, 
og har sesongen de er observert i
en betydning?



Hvor bra fungerer de komplekse indikatorene?



Optimale indikatorsett

• Bør inneholde både enkle og komplekse (sammensatte) indikatorer, da de 
komplekse fort kan skjule endringer på artsnivå, mens de enkle ikke fanger 
hele bildet
• Det er omdiskutert hvorvidt dyreplankton bør være inkludert i komplekse 

indikatorer, på grunn av stor variabilitet i tid og rom, noe som gjør dem 
svært sårbare i forhold til hvor og når de er observert
• Indikatorsettet fra forvaltningsplanene inneholder omtrent utelukkende 

biologiske indikatorer, med unntak av en indikator som angir forskjellen 
mellom anbefalt og faktisk høstningsnivå for de kommersielle bestandene
• Ved å ekskludere sosio-økonomiske indikatorer, vil vi ha færre muligheter 

til å kunne gå inn på konsekvensene av forvaltning på de ulike artene og 
deres samfunnspåvirkning



Konklusjoner
• Indikatorsettet fra forvaltningsplanene for Barentshavet gir et godt bilde på 

økosystemet
• Det er en god kombinasjon av sammensatte og enkle indikatorer, som gjør 

at man kan følge med på både arter og samfunn
• De abiotiske indikatorene fungerer kun som mål på endringer i klima, og 

ikke som økosystemindikatorer
• Er indikatorene som er gitt i forvaltningsplanene de som best beskriver 

systemet, eller de som er best observert?
• For å kunne beskrive systemet som helhet og for at forvaltningen skal 

kunne ta avgjørelser basert på indikatorsystemet, må sosio-økonomiske 
indikatorer inkluderes
• I tillegg må indikatorene knyttes til forvaltningsmål på en klarere måte, 

med grenseverdier som kan regnes ut 


