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Et rent og rikt hav krever solid kunnskap om forholdene i havet og på havbunnen.

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø,

foreslår derfor å gjennomføre det tverrfaglige programmet Mareano.

Målsettingen er å fremskaffe bedre kunnskap om havbunnen og havbunnsrelaterte

ressurser i våre havområder for å kunne vite mest mulig om naturens bæreevne.

Arbeidet krever et sterkt samspill mellom marin biologi og marin geologi.

Mareano-programmet består av tre moduler; basiskartlegging, forskning og utvikling,

samt kunnskapsforvaltning på nett.Totale kostnader i perioden 2005-2009 er anslått til 

vel 200 millioner kroner. Samarbeidspartnerne foreslår å finansiere programmet gjennom

egne budsjetter, Norges forskningsråd, industrien og en tverrdepartemental satsing.

Mareano-databasen kan på lengre sikt dekke hele landets kyst- og havområder, med lett tilgjengelig
informasjon på nett.

Data fra Havforskningsinstituttets Miljø-
og ressursbeskrivelse fra Barentshavet
kan bli tilgjengelig sammen med annen
informasjon på den planlagte Mareano-
web.

Mulige lagringsområder for klimagassen
CO2 blir ett av temaene i den nye nettløs-
ningen Mareano-programmet planlegger.
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Eggakanten vest av Røst i Lofoten har dramatiske rasstrukturer
og mange korallrev. Sammenhengen mellom geologiske og 
biologiske prosesser er tema i Mareano.

Mareano-infra: Utstrakt kartlegging og grunnleggende

studier av havbunnens fysiske, kjemiske og biologiske

miljø. Kartleggingen i 2005 er foreslått lagt til utvalgte,

miljøsensitive områder i Barentshavet og Lofoten hvor 

det er planlagt olje- og gassaktivitet.

EKSEMPLER:

• Kartlegging av kystnære områder som 

Snøhvit-Goliat-feltene i Barentshavet.

• Miljøkarakteriseringer rettet mot 

havbruksindustrien.

Mareano-F&U: Vi mangler kunnskap om økosystemet på

og nær havbunnen. Vi trenger mer viten om hvordan bruk

av ressursene på havbunnen påvirker økosystemene. Det

utvikles nå blant annet en undersøkelsesstrategi for kart-

legging av habitater over store havområder.

EKSEMPLER:

• Kartlegging av kaldtvannskoraller for å 

unngå ødeleggelser fra trålfiske.

• Kvantifisering av naturlige utslipp og 

lekkasjer av olje og gass fra havbunnen

Mareano-web: Kunnskap skal være lett tilgjengelig. Data

om det marine miljøet er i dag spredd på mange offentlige

og private databaser. Med Mareano-web tar vi det første

skrittet mot et fremtidsrettet internett-basert informa-

sjonssystem bygget på partnernes egne databaser. På

lengre sikt skal databasen dekke hele landets kyst- og

havområder.

EKSEMPLER:

• Kart som kombinerer data om strøm, bunn-

forhold og dybde kan bidra til å bestemme

plasseringen av oppdrettsanlegg i kystsonen.

• Kombinerte kart kan vise mulige konflikter

mellom sårbare gyteområder og planlagt 

oljeaktivitet i Barentshavet.

Kart som viser trålaktivitet (rødt- mest tråling) og letebrønner
etter olje i Barentshavet. Slike kombinasjoner kan bli tilgjengelig
via den nye Mareano-web.

Detaljerte dybdemålinger sørger for at
korallrev framstår tydelig. Illustrasjonen
er hentet fra Sularevet.

Havforskningsfartøyet MS "G.O.Sars" 
er et viktig verktøy i kartleggingen 
av havbunnen.


