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FRISK OSLOFJORD skal:
• frambringe ny kunnskap og grunnlag for framtidig 

forvaltning av havområdene 
• teste og verifisere ny teknologi
• formidle kunnskap til forvaltning, befolkningen 

og særlig barn og unge
NASJONALPARKENE som «spydspisser»

• Naturikoner, stor oppmerksomhet
• Politikk og forvaltning, forskning, næringsliv, frivillighet
• Behov for kunnskap for forvaltning av naturverdiene 

under de blå flater
• Prosjekteier 

Finansiert av: 
• Sparebankstiftelsen DNB
• Klima- og miljødepartementet
• Vestfold og Østfold Fylkeskommuner
• Egeninnsats fra partnere i Frisk Oslofjord



«Slå på lyset under vann»
• Forvalte kyst- og havområder i blinde 
• Økologiske grunnkart – høyoppløselige 

naturtypekart over havbunnen 
• Batymetri/topografi/landskap
• Geologi-sedimentkart
• Biologi-naturtypekart
• Oseanografi-salt/temp/strøm-kart

• Arkeologiske funn
• Marin søppel

Tareskog



Batymetry og bunnreflektivitet fra 
multistråleekkolodd

Geologiske kart og 
avleda temakart

Biologiske kart

Naturtypekart



Økologisk grunnkart: Bunn og vegger i havrommet



Teste og verifisere ny teknologi

• Kartlegging med luftdrone på grunt vann
Tang, ålegress

• Verifisere med mikro-ROV
• AUV Hugin på dypt vann
• Verifisere med tradisjonell kartlegging 

etter MAREANO-standard



Dronekartlegging - to dronetyper

Dronekartlegging - NIVA benytter to dronetyper

Fastvinge

Rotor-drone

Spekter: 490, 550, 670, 700, 720, & 840 nm
Kameratyper: Airinov Multispec 4c, og 
Tetracam MCAW

Romlig oppløsning: 0.5 to 12 cm pixel-1

• Vanlig bilde analyse (RGB)
• Multi-spektral bilde analyse
• Maskinlæringsanalyser – tolke bildene



Bildemosaikk av ca 500 bilder Tolket og klassifisert bilde

Vegetasjon på land

Strand

Fjell

Sagtang

Andre brunalger

Naken sandbunn

Ålegras



AUV Hugin
• T • Flere typer multistråle ekkolodd, 

Hisas, sub-bottom profiler, kamera 
og miljøsensorer 

• Echo Simrad
• AUV Hugin



AUV Hugin
• Umiddelbare funn inkluderer 

stor tetthet av trålspor, 
arkeologiske funn, noen vrak, 
rester av fiskeutstyr, 
koraller. 



Tradisjonell bunnkartlegging
• Multistråle/sedimentekkolodd
• Video/ROV
• Bunngrabb
• Trål
• Slede









Menneskelig påvirkning



Formidling
«Kunnskapsbank»
• web-basert plattform (under arbeid)
• Undervisningsopplegg til skole

• Ungdomsskole, videregånde skole

• Mobil utstilling
• Båttur og media
• Formidling til forvaltning



Kartlagt i 2019


