
Marine grunnkart i kystsonen
-vi slår på lyset under vann!

Strömstad 28. nov 2019

Erik Werenskiold: Vannkikkere, Nasjonalmuseet

Njål Tengs-Hagir – Direktør Marin Infrastruktur – Statens Kartverk

https://youtu.be/CEJHG9_KGA8




«Potensialet for vekst i havet er så stort at vi må utnytte det. Norge 
skal være best på hav.»

«90 prosent av havbunnen er fortsatt uoppdaget. Vi vet mindre om havbunnen enn vi vet 
om overflaten på Mars. Vi trenger derfor de nye oppdagerne – de som utforsker havet og 
finner de nye medisinene og mineralene som verden trenger.»

«Nå skal snakke om hav med utestemme, rett og slett fordi 
de nye lønnsomme jobbene kommer fra havet, sier 
Isaksen.»



Digitalisering til sjøs betyr:

• Snakke med brukerne

• Avklare behov

• Lage gevinstrealiseringsplaner

• Data fra kommuner, fylkeskommuner og 

statlige etater fungerer sammen sømløst

• All data inngår i den nasjonale 

infrastrukturen

• GRATIS for ALLE

• Gjenbrukbart for ALLE behov

• Effektiviserer kommunale og 
statlige prosesser
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Kartverket

Basisprodukt:

Batymetri

Backscatter prosessert

Vannkolonne

Vannstandsdata

Avledede produkt:

Helning

Terrengmodeller

Offisielle Sjøkart

Andre produkt: samles av KV for de 

andre

Laser

Lettseismikk

Sidescan

Bunnpenetrerende ekkolodd

Norges Geologiske Undersøkelse

Basisprodukt:

Bunntyper

Bunnsedimenter (dannelse)

Landskap og landformer

Kjemisk miljøtilstand (forurensing)

Terrengformer

Skyggerelieff

Ankring

Avledede produkt:

Bunnfelling

Ankringsforhold

Gravbarhet

Havforskningsinstituttet

Basisprodukt:

Naturtyper (NiN) Hovedtyper

Naturtyper (NiN) Grunntyper

NiN marine landskapstyper

Strømmodell

Avledede produkt: 

Forvaltningsprioritert natur

Sårbare naturtyper

Koraller, svampesamfunn

Invaderende arter

Bølger

Salt og temperatur

Biomasse kart

Trenger vi dette



Tinderekka, Stamsund. Foto: Terje Thorsnes



Illustrasjon: Terje Thorsnes. Dybdedata: Kartverket





Aktivneset, MAREANO



Marine grunnkart –
biologiske produkter

Geografisk utbredelse av:

• Naturtyper i Norge (NiN) 

• Forvaltningsprioritert natur

• fra multistråleekkolodd, geologi og bunnforhold, fysiske forhold og data 
innsamlet med bunngrabb, bunnslede og video

• Støtteprodukter
Oseanografi – strøm, bølger, salt, temperatur

• Avledet: 
• Arters utbredelse og tilstand
• Sårbare og verdifulle naturtyper/områder
• Marin produksjon
• «Partikkel»spredning
• Søppel på havbunnen
• Arkeologiske funn

Foto: Jonas Thormar, HI



Nye Stavanger, Nordre Sunnmøre, Kvænangen/Skjervøy

Satsingsforslag – 3 år  



Kostnad?

3 kr. pr m2



Til
sammenligning:

230.000 kr pr
meter vei



Til
sammenligning:

155.000 kr pr
meter sykkelvei



Samfunnsøkonomisk analyse (Metier, 2017)

«Nåverdien av kostnader på 71 mill. kroner gir en 
positiv netto nåverdi på 156 mill. kroner.» (Pilotprosjektet)

Konservativt estimat

• Fortjeneste 5 kr/kg laks

• 3% produktivitetsvekt i oppdrett

«Antatt vekst i de tre områdene som er foreslått 

kartlagt i piloten er beregnet til å gi 18 nye årsverk 

i havbruksnæringen. Ringvirkningene er beregnet 

til å gi ytterligere 44 årsverk» (Pilotprosjektet)

En meget lønnsom investering



Prøvefiske med Marine grunnkart hos 

kystfiskere

Prosjekt startet 2 halvår 2018.

Tall fra Canada (kystfiskere som bruker 

marine grunnkart)

- Ca. 87% mindre tid brukt på samme 

fangst

- Ca. 80% mindre areal fisket (mindre 

miljøskader på bunnen)

- Ca. 40% mindre drivstoff
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Grunnlaget for næringsutvikling og innovasjon

FOTO: EILIV LEREN. DYBDEMODELL: KARTVERKET



VI VIL GJERNE:

Kartlegge havbunnen helt inn til fjæresteinene, 

der folk lever, jobber og bor! 

Dele kunnskap og data for å sørge for en bærekraftig utvikling og forvalting.

Vi ønsker å etablere et nasjonalt kartleggingsprogram: 

Marine grunnkart i HELE kystsonen


