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Summary of Results

Ecopath 2015:

1) Grunnmodellering – egen modell for hver fjorddel i Isfjord/Billefjord pga terskler diskutert.

2012 data Isfjord foreligger, mens andre data fra Isfjord må hentes inn fra eksperter (egen liste)

Isotop behandling av Porsanger prøver fra 2014:

Phytoplankton – makroalgedetritus

Energifluks for benthos

Sammenlikne Porsanger og Isfjord.

Møte mellom Isotop folk -> Bruke eksisterende biologiske isotop materiale fra Porsanger data supplerer opp 
arter/sediment/POM

Bruken av alle isotopdata fra Isfjord og måle dette mot fiskemage analyser.

For the Management

1) Basis av fødekjeden er mer kompleks i fjordsystemer enn i åpen hav pga tilgang på makroalger. Dette er en viktig kunnskap for fjord 
føde-kjæde forståelse og kalkuleringer.

 

2) Effekten av kongekrabbe er vanskelig at fastslå pga meget heterogene bunnforhold i Porsanger fjorden samt mulig påvirkning av 
bunndyrsproduksjon pga oppvarming av fjorden. Fastsettelse av kongekrabbens effekter på bunndyr må ses i sammenheng med disse 
faktorer. Men en nedgang i spesielt pigghuder og skjell kan være en effekt av beiting fra kongekrabben i de indre bassengene i Porsanger 
fjorden.
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Communicated Results

se publikasjoner

Interdisciplinary Cooperation

Geologer og biologer har jobbet sammen for at kartlegge Porsanger fjorden. 

Budget in accordance to results

Timer og drift er brukt opp for 2015. Vi vil ikke søke midler for 2016 da publisering av prosjektets data er avhengig av enkeltpersoners 
tid og muligheter.

Could results from the project be subject for any commercial utilization
No

Conclusions

Dette prosjektet har store muligheter for at levere viktige resultater innen sammenlikning mellom den sub-arktiske Isfjord (Svalbard) og 
boreale Porsanger fjord. Dessuten at få publisert næringskjede budsjett i begge fjorder (Ecopath-modell), basert bla på publiserte data på 
stabile isotoper for økosystemene i fjorderne.

Dessuten vil det bli publisert artikkel om effekter fra kongekrabbe på benthos i Porsangerfjorden.

 

Men dette F&K prosjekt vil ikke bli ført videre innen Flaggskipet, men inngå i andre prosjekter.


