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Landskapet under havoverflaten er mer variert enn de fleste tenker seg,
og selv marine forskere har begrenset kunnskap om hvilke spennende former
som finnes. Moderne akustisk teknologi kombinert med ulike visualiserings-
verktøy har det siste ti-året revolusjonert vår oppfatning av disse landskapene.
Gammeldagse ekkolodd med en stråle midt under skipet er erstattet av 
multistråle-ekkolodd som sveiper under fartøyet og gir mer enn 100 samtidige
målinger av dybdeforholdene. Dermed kan det relativt enkelt bygges opp en
detaljert havbunnsmodell med dybderegistreringer for hver meter eller hver 
10-meter. Avanserte visualiseringsverktøy gir liv til disse dybdemodellene.
Noen ganger brukes en kunstig sol som styres over en 2-dimensjonal dybde-
modell, slik at vi får en skyggevirkning som fremhever bestemte trekk på 
havbunnen. Andre ganger bruker vi 3-dimensjonale fremstillinger, enten 
som et stillbilde eller som en animasjon, hvor man "flyr" over landskapet.

Enorme korallrev (K) vokser på den såkalte Hestesko-ryggen vest for Sandnessjøen. Opptil 40 meter høye
korallrev finnes på flankene av en morenerygg som stiger ca. 100 meter opp fra havbunnen (ca. 300 meter
vanndyp). Moreneryggen er omgitt av tilsynelatende gold og ensformig mudderbunn, mens moreneryg-
gen gir fotfeste til Lophelia pertusa-samfunn som trives med hard havbunn og på steder som er utsatt for
havstrømmer.

Skagerrak og Norskerenna ble gravet ut
av isbreer for mer enn 10 000 år siden.
Idag finner vi sporene av isbreenes her-
jinger i form av rygger og fordypninger
som ble dannet under isen på sin ferd
sørvestover i Skagerrak.
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Detaljerte dybdemålinger innsamles
med såkalte multistråle-ekkolodd,
hvor en stråle sveiper under fartøyet
og gir en detaljert dybdemodell med
rundt hundre punkter pr. sveip.
Avhengig av dybden, vil avstanden
mellom hvert punkt typisk være 1 til
10 meter.

Modell for
isbevegelser 
ca. 20 000 år
siden.

Utsnitt fra
flanken av
Hesteskoryggen,
se utsnitt på 
figuren nedenfor.
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Ytterst i Trænadjupet er sokkelkanten dramatisk. Svære, trappetrinnsformede formasjoner viser at det her har gått et stort undersjøisk skred mot vest
(mot venstre i bildet). På den flate delen mot høyre i bildet ser vi spor etter isfjellpløyemerker, med spredte korallrev (K) som vokser langs flankene av
pløyemerkene.

I sørøstskråningen av Skagerrak finner vi gigantiske forsenkninger i havbunnen,
på mellom 200 og 450 meters vanndyp. Disse forsenkningene, eller "pockmarks" er 
opptil 45 meter dype, på tross av at de gjerne ikke er mer enn noen hundre meter brede
og kanskje 1-2 kilometer lange. Målinger av gassinnholdet i vannet over disse gropene
indikerer at det siver ut gass fra underliggende sedimentære bergarter, som er av
samme type som de olje- og gassførende bergartene lenger sør i Nordsjøen.
Slike strukturer vil utgjøre et spesielt habitat, og hvem vet hvilke "monstre" man kan
finne i bunnen av disse?
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Forsenkningene sett fra “undersiden”.
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