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I daglig forvaltning er det nødvendig med god informasjon om kystnære marine forhold. Svalbards 
miljøvernfond innvilget derfor i 2014 et prosjekt på integrering, modellering og tilgjengeliggjøring av 
marine grunnkart og habitatkart for Svalbard. Prosjektet har blitt uført av NIVA (prosjektledelse), 
Akvaplan-niva, Kartverket, Havforskningsinstituttet og IOPAN og har integrert og modellert marine 
miljøforhold, slik som terreng (inkl. skråning og bassenger), områder med skred og usorterte sedimenter, 
strømstyrke, saltholdighet og temperatur, slik at forvaltning, forskning og andre aktører skal kunne få 
tilgang til heldekkende kart over miljøforhold.  
 
Modeller på bunndyp, strømstyrke, saltholdighet og temperatur har blitt gjort tilgjengelig på grov skala 
(500-800 m romlig oppløsning) for hele Svalbard, på en mellomskala (160 m) for Kongsfjorden, 
Krossfjord-, Møllerfjord og Lilliehöökfjordsystemet og området utenfor og på fin skala (5 m) for 
Kongsfjorden. Basert på dybdemodellene har vi utviklet kart over ulike terrengforhold, som f. eks. 
skråning, himmelretning og bassenger. På de grovere nivåene gir disse kartene informasjon om de 
storskala mønstrene i miljøforholdene. På fin skala gir kartene detaljert informasjon om terrengformer, 
som f. eks. skråning, som er nyttig ved planlegging av installasjoner og infrastruktur.  
 
Utbredelsesmodellering har vist seg å være et svært nyttig og kostnadseffektivt verktøy i forbindelse med 
kartlegging og overvåking av arter, habitater og naturtyper. Metoden er brukt i Nasjonalt program for 
kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Prosjektet har integrert punktinformasjon om utvalgte 
nøkkelområder for marine arter for å modellere/identifisere andre områder med tilsvarende miljøforhold. 
Tareskog er definert som nær truet på Rødliste for naturtyper på Svalbard. Prosjektet har derfor 
identifisert, på bakgrunn av punktdata, hvilke områder i Kongsfjorden man mest sannsynlig vil finne tare. 
Prosjektet har også identifisert hvilke områder i Kongsfjorden som har over gjennomsnittlig antall 
sedimentlevende dyr (infauna).  
 
Noen eksempler på modeller som er gjort tilgjengelig fra dette prosjektet er vist på neste side.  
 
Det er viktig å huske at habitatmodellene aldri blir bedre enn de data og modeller som brukes i analysene. 
Når det gjelder tare har vi hatt svært få punktdata. Likevel ser denne modellen tu til å treffe ganske bra 
når vi ser på annen tilgjengelige informasjon. Når det gjelder sedimentlevende dyr manglet vi modeller på 
mange av de faktorene vi vet er viktige, noe som har gitt en svak modell. Det er derfor viktig at denne 
modellen kun brukes som en førstegenerasjonsmodell som det bør jobbes videre med. Vi anbefaler at det 
samles inn mer data som er tilpasset romlig modellering. Vi anbefaler også at det gjøres videre innsats for 
å sette sammen en heldekkende land-sjø-modell, at man fortsetter å utvikle modeller på 
bølgeeksponering, strømforhold og annet med god kvalitet og god romlig oppløsning og at man 
prioriterer å skaffe gode kart på substratforhold. Og ikke minst, at disse modellene og kartene gjøres 
allment tilgjengelig.   
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Figurene viser et utvalg av de modellene gjort tilgjengelig fra dette prosjektet. A: Dyp, modellert med 500 
m romlig oppløsning, for hele Svalbard; B: Strømstyrke, modellert med 160 m oppløsning for 
Kongsfjorden, Krossfjord-, Møllerfjord og Lilliehöökfjordsystemet og området utenfor; C: Mulige 
tareområder (rødt), modellert for Kongsfjorden ved bruk av marine grunnkart med 5 m og 160 m 
oppløsning; D: Mulige bløtbunnsområder med høyt antall dyr (infauna, gult), modellert for Kongsfjorden 
ved bruk av marine grunnkart med 5 m og 160 m oppløsning; E: Områder med skred (sort) og usorterte 
sedimenter (grå) avgrenset for Kongsfjorden fra modell med 5 m romlig oppløsning. 
 
 


