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Ny teknologi avslører havbunnen

Ny teknologi, som multistråle-ekkolodd, har åpnet helt nye mulig-

heter for å danne et bilde av havbunnen.Ved bruk av avansert

programvare kan data om havdybdene og bunnforholdene

fremstilles slik at vi kan få en følelse av å bevege oss langs og se

på havbunnen. Mens tradisjonelle sjøkart viser en blank flate med

enkelte angivelser av dybder, kan nye sjøkart fortelle mye mer

om hvordan havbunnen egentlig er.

Eksempel på tradisjonelt sjøkart - fra det samme området,
Hesteskoen vest av Sandnessjøen.

Eksempel på hvordan nye sjøkart kan se ut, her fra Hesteskoen
vest av Sandnessjøen. Her er detaljerte dybdedata fra multi-
stråle-ekkolodd behandlet slik at vi får et skyggelagt bilde
hvor fargeskalaen gir dybdeforholdene. Selvsagt kan man
også vise dybdelinjer eller loddskudd.

Samarbeid mellom HASUT og NGU

HASUT-prosjektet (www.hasut.no) og NGU har i fellesskap testet

ut nye metoder i kystsoneutvikling. Eksisterende kunnskap fra

databaser og lokal erfaring er integrert med data fra ny teknologi

og geologisk kunnskap. Dette ble gjort for å evaluere verdien av

bedre kunnskap om havbunnen i forhold til oppdrettsaktivitet og

kystsoneforvaltning, herunder kartlegging av habitater og bio-

logisk mangfold.

Sedimenter - et miljøarkiv

Sedimenter er korn av sand, grus og mudder som er blitt avsatt

på havbunnen over lang tid - gjerne opptil 10 000 år. Derfor

kan sedimentene brukes som en langtidsindikator på miljøfor-

holdene ved bunnen. Mudderbunn  forteller oss at det er lite

eller ingen strøm langs bunnen. Mudder har gjerne lavt oksy-

geninnhold, mye organisk materiale og er ofte en lite egnet

bunntype under oppdrettsanlegg. Skjellsand derimot, forteller

om helt andre miljøforhold.

Skjellsand viser at havbunnen over lang tid er utsatt for kraftig
strøm eller bølger. Kan være velegnet for kamskjelloppdrett,
og forteller om gode oksygenforhold.
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Fargelagt 2D-bilde av et sund.Strukturene som går rett opp og ned er
opptil 1 m høye sandbølger, og dette forteller at havbunnen er dekket
av sand, og at det må være strøm der.Sandområder kan være veleg-
net for kamskjelloppdrett, selv om dette området nok er for dypt.

3D-modell av en terskel i et sund, med sand- og grusrygger. Kan
slike rygger være aktuelle for hummeroppdrett?

Fargelagt 2D-bilde av en mudderpoll. Kanskje lite egnet for opp-
drett, men desto bedre for reketråling?

Et mangfold av havbunnstyper betyr et mangfold av oppdretts- og fiskerimuligheter

Havbunnen er svært variert. Den har vekslende bunntyper med variasjoner i over-

flate som for eksempel kan være glatt berg, store steiner, grus, sand eller mudder-

bunn. Dette forteller oss om stor variasjon i strøm- og oksygenforhold og om fore-

komsten av næringsstoffer langs bunnen over et større område. Sammen med

andre faktorer gir dette grunnlaget for det marine biologiske mangfoldet. For fiske-

ri- og havbruksnæringen kan dette gi verdifull kunnskap om hvordan vi best kan

benytte områder i forhold til dets miljømessige forutsetninger.

Fjellbunn har ofte 
rikt dyre- og planteliv.
Områder med fjellbunn 
kan kartlegges effektivt 
med ny teknologi.
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Tradisjonelle sjøkart gir liten informasjon om bunnforholdene.
I dag kan vi få frem mye mer informasjon ved hjelp av ny tekno-
logi. Bilde-utsnittene er fremstilt på basis av detaljerte dybdedata
fra multistråleekkolodd, og viser hvor ulike bunnforholdene kan
være. Eksempel fra Møre, like NV for Ålesund.


