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NOTAT 

11. desember 2013 
 
Til: Horten Kommune v/Tore R. Lund 

Fra: NIVA v/Bjørnar Beylich, Karl Norling og Mats Walday 
 
Kopi: - 
 
 

Sak: SPI-undersøkelser i Horten havn 
 

1. Materialer og metoder 

Om arbeidet 
SPI-undersøkelse i Horten havn ble utført i forbindelse med NIVAs faste Ytre 

Oslofjordtokt med F/F Trygve Braarud og alle bildene ble tatt den 4.juni 2013 av Karl 

Norling. Enkelte stasjoner ble flyttet grunnet sjøkabler og lignende. På en del stasjonene 

var sedimentene så harde eller så myke at det var vanskelig å få gode bilder. For å få gode 

bilder på flest mulig stasjoner ble det byttet mellom ulike loddmengder på kamerariggen 

samt ulike størrelser på riggens føtter. 

Bildene har blitt analysert på NIVA av Bjørnar Beylich og lagt inn i vår database for SPI-

bilder. De ble analysert etter en fast metode som gir oss en Benthic Habitat Quality Index 

og en tilstandsklasse. Begge deler er nærmere beskrevet i et eget avsnitt. Det er i tillegg 

kommentert litt angående forekomsten av røde makroalger og av det vi antar er 

fotosyntetiserende benthos-alger samt at vi har kommentert hvordan vi basert på bildene 

tror oksygensituasjonen er på hver stasjon. I flere tilfeller mistenker vi at det er vekslende, 

det vil si at det nok var noe oksygen der nå, men at det til tider er helt anoksisk der. 

Om SPI-undersøkelser 
Sedimentprofilfotografering (SPI) er en rask metode for visuell kartlegging og 

klassifisering av sediment og bløtbunnsfauna. Teknikken kan sammenlignes med et 

omvendt periskop som ser horisontalt inn i de øverste dm av sedimentet. Bildet som blir 

17,3 cm bredt og 26 cm høyt, tas nede i sedimentet uten å forstyrre strukturer i sedimentet. 

Et digitalt kamera med blits er montert i et vanntett hus på en rigg med tre ben (Figur 1). 

Denne senkes ned til sedimentoverflaten slik at en vertikal glassplate presses ca. 20 cm ned 

i sedimentet. Bildet tas gjennom glassplaten via et skråstilt speil som til sammen utgjør et 

prisme. Resultatet er digitale fotografier med detaljer både av strukturer og farger av 

overflatesedimentet. På riggen er det montert et overflatekamera som tar et bilde (≈0.15 

m
2
) av sedimentoverflaten rett før riggen når sedimentoverflaten (Oug m.fl. 2011). 
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Figur 1. Prinsippskisse for SPI-kamera og bildeanalyse. (A) Rigg over bunnen. Gult antyder at 

bilde av overflaten tas. (B) Kamera med prismet som har trengt ned i sedimentet og SPI bildet 

eksponeres. (C) Figuren viser en modell av endringer i faunatype fra upåvirkede bunnsedimenter 

med en rik, dyptgravende fauna (Meget god) til en grunnlevende, fattig fauna i påvirkede områder 

(Meget dårlig). Sedimentprofilbildet er vist i toppen av figuren, der brunt farget sediment indikerer 

oksidert, bioturbert sediment mens sortfarget sediment indikerer reduserte forhold. Grenseverdier 

for BHQ-miljøkvalitetsindeks for vanndyp ≤ 20 meter og > 20 m i samme skala som benyttes for 

marine sedimenter i EUs vanndirektiv (Pearson & Rosenberg 1978, Nilsson & Rosenberg 1997, 

Rosenberg m. fl. 2004, Nilsson & Rosenberg 2006 er vist). (D) Eksempel av et overflatebilde med 

strukturer og børstmarkrør synlig. 

 

Fra bildene kan en beregne en miljøindeks (Benthic Habitat Quality index; BHQ-indeks) ut 

fra strukturer i sedimentoverflaten (rør av børstemark, fødegrop og ekskrementhaug) og 

strukturer under sedimentoverflaten (bløtbunnsfauna, faunagang og oksiderte hulrom i 

sedimentet) samt redox-forhold i sedimentet. Indeksen varierer på en skala fra 0 til 15. 

Denne indeksen kan siden sammenlignes med Pearson og Rosenbergs klassiske modell for 

faunaens suksesjon. Fra denne modellen klassifiseres bunnmiljøet i samme skala som 

benyttes i EUs vanndirektiv (Rosenberg m. fl. 2004). BHQ-indeksen har god korrelasjon 

med parameterene brukt i tradisjonelle bunnfaunaundersøkelser (Rosenberg m. fl. 2004). 

Fra overflatebildene kan en studere og kvantifisere dyr på sedimentoverflaten og spor av 

deres aktivitet.  
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2. Resultater og Diskusjon 
Tilstandsklasse for de ulike stasjonene er vist i kartet i figur 2, samt i tabell 1.  Ned til 8-10 

m dyp er det tilstandsklasse "god" og "mindre god" for hele området, etter kriteriene 

beskrevet i metodekapittelet. Fra 8-10 m og ned til dypeste punkt på 25m er det 

tilstandsklasse "dårlig" og "meget dårlig", unntaket er stasjon HH-31 som er 11 dyp og får 

tilstandsklasse "mindre god", denne ligger i utløpet av havnebassenget. Figur 3 viser 

bildeeksempler fra et variert utvalg av stasjoner. 

I tillegg til analyse av BHQ og tilstandsklasse er det gjort mer subjektive vurderinger av 

oksygenforhold og forekomst av makroalger og mikrobenthosalger/bakterier på stasjonene 

i tabell 2 

 

 
Figur 2: SPI-stasjoner i Horten havn, farget etter tilstandsklasser 
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Figur 3: Eksempelbilder fra fire SPI-stasjoner i Horten havn. HH-08 (tilstandsklasse 5) er overpenetrert, 
men bedømt til å være dødt og dårlige oksygenforhold (sedimentoverflaten kan så vidt sees i det ene hjørnet). På 
HH-09 (tilstandsklasse 5) er det også dødt og dårlige oksygenforhold, noe oksidert nysedimentert materiale 
kan sees på toppen. HH-11(tilstandsklasse 2) er fra et bedre område med gode oksygenforhold og tydelig tegn 
til fauna. På HH-27 (tilstandsklasse 4) ser det ut til å være vekslende forhold, med noe tegn til fauna da 
bildene ble tatt. Oksidert sediment (oransje) og noe som antagelig er sulfatbakterier(rødt teppe) kan sees på 
sedimentoverflaten. 
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Tabell 1: Stasjonsliste med koordinater i WGS84 Desimalgrader, n antall bilder, 

tilstandsklasse(TK), BHQ indeks, vanndyp i meter, loddvekt på SPI-kamera, aRPD og 

kameraets penetrasjonsdyp ned i sedimentet. Stasjonene som er grået ut er stasjoner der 

kameraets penetrasjonsdyp i sedimentet ikke var stort nok til å kunne foreta en skikkelig 

analyse, disse bildene er allikevel subjektivt bedømt i tabell 2. 

Stasjon Latitude Longitude n TK  BHQ  Dyp 
(m) 

Loddvekt RPD Penet. 
Dyp(cm) 

HH-01 59.42522 10.48507 1 3 6,0 6,5 26 kg 1,3 3 

HH-02 59.42468 10.47818 4 4 3,8 8 26 kg 1,4 11 

HH-03 59.42701 10.47854 4 4 3,3 10 26 kg 0,9 23 

HH-04 59.42600 10.47151 4 2 7,0 6,5 26 kg 2,7 11 

HH-05 59.42920 10.47463 3 4 3,0 12 0,0 kg 0,3 23 

HH-06 59.43415 10.45991 2 3 6,0 6 26 kg 2,8 11 

HH-07 59.43144 10.45993 4 3 5,3 8 26 kg 1,6 15 

HH-08 59.43398 10.47309 4 5* 0,0 25 0,0 kg 0,0 27 

HH-09 59.43956 10.46955 4 5 0,0 12,5 0,0 kg 0,0 25 

HH-10 59.44078 10.47246 4 3 4,8 8,5 26 kg 1,3 19 

HH-11 59.43216 10.47973 2 2 7,5 8 26 kg 1,7 10 

HH-12 59.43087 10.48699 4 3 5,5 3,5 0,0 kg 2,7 9 

HH-13 59.43661 10.48645 4 2 7,5 3,5 26 kg 3,1 7 

HH-14 59.43810 10.48171 0 
  

7,5 26 kg 
 

3 

HH-15 59.43973 10.45327 3 2 6,3 6,5 26 kg 2,4 12 

HH-16 59.44264 10.44655 3 3 5,0 4,5 26 kg 2,2 19 

HH-17 59.42432 10.47972 4 2 6,3 7 26 kg 5,2 17 

HH-18 59.42584 10.47840 4 4 4,0 9 26 kg 1,2 22 

HH-19 59.42791 10.47621 4 5 2,0 11,5 0,0 kg 0,2 20 

HH-20 59.44389 10.45291 4 2 6,3 6,2 26 kg 2,1 11 

HH-21 59.42369 10.47855 4 2 6,8 5 26 kg 2,3 6 

HH-22 59.43259 10.48585 4 3 6,0 4 0,0 kg 3,6 11 

HH-23 59.43729 10.46674 4 5* 0,0 15 0,0 kg 0,0 26 

HH-24 59.43229 10.46450 2 4 4,0 10 0,0 kg 1,2 19 

HH-25 59.43023 10.48699 4 3 6,0 3 0,0 kg 3,3 10 

HH-26 59.44201 10.48444 0 
  

8 26 kg 
 

2 

HH-27 59.42976 10.46763 4 4 3,3 11 0,0 kg 0,8 21 

HH-28 59.44428 10.45530 3 4 4,0 13 26 kg 0,9 20 

HH-29 59.43486 10.46946 4 5* 0,0 18 0,0 kg 0,0 26 

HH-30 59.43232 10.47369 1 5* 0,0 16 0,0 kg 0,0 26 

HH-31 59.44365 10.48431 3 3 5,0 11 26 kg 1,9 4 

HH-32 59.42571 10.48152 5 3 6,0 9 26 kg 1,4 6 
* Bilder fra stasjonen er overpenetrert slik at man ikke kan se selve sedimentoverflaten, men 
stasjonene bedømmes til å være døde og tilstandsklasse 5 basert på sedimentets farge 
(nærmere sort) og at det er meget mykt. Dette bekreftes av at vi noen steder kan se en liten bit 
av sedimentoverflaten. 
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Tabell 2: Stasjonsliste med kommentar om forekomst av makrorødalger, samt noe vi antar at er 
fotosyntetiserense bunnlevende mikroalger og sulfatreduserende bakterietepper, antatte oksygenforhold i 
overflatesedimentene, i tillegg til generell kommentar til stasjonen  

Stasjon Rødalger Antatte 
oksygen-
forhold 

Kommentar 

HH-01 makroalger Oksidert Hard bunn, kun 1 bilde var mulig å score 

HH-02 Noe mikrobenthos Vekslende 1,4 cm aRPD, dette kan være nysedimentert materiale uten 
omrøring.  Antagelig vekslende oksygen -forhold 

HH-03 Noe mikrobenthos Vekslende 1,4 cm aRPD, dette kan være nysedimentert uten omrøring. 
Antagelig vekslende oksygen -forhold 

HH-04 Noe mikrobenthos Oksidert lyst topplag, leire lenger ned 

HH-05 Noe mikrobenthos Vekslende To bilder helt døde, et bilde med noe børstemark og fødegrop 

HH-06 Noe mikrobenthos Oksidert lyst topplag, leire lenger ned 

HH-07 Noe mikrobenthos Vekslende Ser ut som det stort sett er ok oksygen-forhold, med en nylig 
dårlig periode 

HH-08 Null/veldig lite Redusert Ser dødt ut, egentlig overpenetrert (ser ikke sedimentoverflaten) 

HH-09 Null/veldig lite Redusert Død, noe nysedimentert materiale 

HH-10 Noe mikrobenthos Vekslende Ser ut som det stort sett er ok oksygen-forhold, med en nylig 
dårlig periode 

HH-11 makroalger Oksidert oksidert topplag, leire lenger ned 

HH-12 Noe mikrobenthos Oksidert Fluffy topplag, noe ålegras 

HH-13 Null/veldig lite Oksidert Hardt sediment, gode oksygenforhold  

HH-14 Mye 
makrorødalger 

Oksidert Sedimentet er for hardt til å få gode bilder, men det ser ut som 
gode forhold 

HH-15 Noe mikrobenthos Oksidert lyst (oksidert) topplag, leire lenger ned 

HH-16 Null/veldig lite Vekslende lyst (oksidert) topplag, leire lenger ned 

HH-17 Noe mikrobenthos Vekslende Sediment er muligens noe forstyrret, enten av større fauna eller 
menneskelig aktivitet 

HH-18 Noe mikrobenthos Redusert Ser ut som dert stort sett er dårlig oksygenforhold 

HH-19 Teppe av 
mikrobenthos 

Redusert nysedimentert med noe oksygen for øyeblikket noen få 
børstemarkrør observert 

HH-20 Null/veldig lite Oksidert Litt varierende, men ok forhold, blåskjell eller O-skjell observert 

HH-21 Null/veldig lite Oksidert Lyst (oksidert) topplag, mørkt sediment lenger nede 

HH-22 Noe mikrobenthos Oksidert lyst (oksidert) topplag, leire lenger ned 

HH-23 Null/veldig lite Redusert Egentlig overpenetrert, ser ikke topplaget av sedimentet 

HH-24 Noe mikrobenthos Oksidert Tilsynelatende fluffy topplag. nysedimentert? 

HH-25 Null/veldig lite Oksidert lyst (oksidert) topplag, leire lenger ned 

HH-26 Makroalger Oksidert Sedimentet er for hardt til å få gode bilder, men det ser ut som 
gode oksygenforhold 

HH-27 Noe mikrobenthos vekslende Ser ut som det ofte kan være anoksisk her, teppe av røde 
sulfatbakterier. 

HH-28 Null/veldig lite vekslende Ser ut som det tidvis er helt dødt, men tegn til fauna. 

HH-29 Null/veldig lite Redusert Ser dødt ut, overpenetrerte bilder 

HH-30 Null/veldig lite Redusert Ser dødt ut, overpenetrerte bilder 
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Tabell 2: fortsetter fra forrige side 

Stasjon Rødalger Antatte 
oksygen-
forhold 

Kommentar 

HH-31 Null/veldig lite Oksidert Litt hardt sediment, det er mulig at tilstand er undervurdert noe 
nettopp pga dette da man ikke ser like dypt ned i sedimentet 

HH-32 Noe 
makrorødalger 

Vekslende En del børstemarkrør, mye variasjon mellom bildene. 
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