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Marine Grunnkart i Kystsonen – 30.03.2022   

Produktark: Marint søppel per videotransekt, 
punktobservasjoner 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 
 
Datasettet er en del av prosjektet «Marine 
Grunnkart i Kystsonen», og viser antall observerte 
objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er 
kategorisert som søppel. Under søppel inngår alle 
elementer som er menneskeskapte, ikke inkludert 
fiskeredskap.   
 
Datasettet er basert på videoanalyse og dekker 
enkelte kystområder der kartleggingsprosjektet 
Marine Grunnkart i Kystsonen har samlet inn 
videomateriale.  
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

 
Datasettet kan anvendes som et underlag i 
forbindelse med opprydning av havbunnen, og for å 
øke kunnskapen angående hvilke områder langs 
kystsonen som er sterkt forsøplet.  
 
 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Havforskningsinstituttet 
 

Datateknisk: Genoveva Gonzales-Mirelis, 
genoveva.gonzalez-mirelis@hi.no 

Fagekspert: Barbro Taraldset Haugland, 
barbro.haugland@gmail.com 
 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

 
Målestokktall:  
Stedfestingsnøyaktighet (meter):  
 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Foreløpig dekker datasettet pilotområdene i 
prosjektet Marine Grunnkart i Kystsonen.  
 

Dekningsoversikt 
Datasettet er ikke heldekkende. Dekningsgrad 
avhenger av hvilken kartleggingsinnsats som er lagt 
ned innenfor de forskjellige områdene. 
 
KILDER OG METODE 
 
Innsamling av videomateriale er gjort av Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) og 
Havforskningsinstituttet (HI). Videomateriale er 
tolket og digitalisering av HI.  
 
Datasettet er basert på tolkning av videomateriale 
av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av 
ROV, drop-kamera og undervannsdrone, avhengig av 
dybde. Opptak av havbunnens overflate ble gjort 
langs 50 m lange transekter. Alle objekter identifisert 
som søppel (ikke inkludert fiskeredskap eller 
objekter plassert med vilje, f.eks. kabler) og større 
enn 5 cm ble registrert langs hvert transekt. 
Variabelen ‘søppeldekning’ er numerisk. Hvert 
punktsymbol er plottet på koordinatene for 
transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse 
korresponderer med antall søppelobjekter.  
  
 

 
 
Status 
Siste oppdatering: 30.03.2022 
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 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon):  

• ESRI Shapefil  
 
Projeksjoner 

WGS84 – UTM33 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Informasjon tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for 
offentlige data (NLOD) 
Ved bruk av informasjon fra Havforskningsinstituttet 
(HI), skal følgende referanse alltid oppgis: 
«Inneholder data under Norsk lisens for offentlige 
data (NLOD) tilgjengeliggjort av 
Havforskningsinstituttet (HI).» 
 
Tjeneste 
Kartet er tilgjengelig via 
www.marinegrunnkart.avinet.no under 
«Menneskelig påvirkning».   
 
Det er også tilgjengelig for nedlastning og WFS fra 
Havforskningsinstituttet sin Geoserver: 
https://kart.hi.no/mareano/magik/menneske_soppe
l/ows?request=GetCapabilities&service=WFS 
 
 

 
• fid  
• magic_nr  
• platform  
• region  
• tokt_nr  
• stasjons_id  
• lengde  
• lengdegrad  
• breddegrad  
• presisjon  
• startdato  
• dyp_1  
• dyp_2  
• dyp_type  
• kommentar  
• soppel_dekning  
• mengde_soppel  
• diverse  
• plast  
• metall  
• naturlige_  
• glass_keramikk  

• gummi  
• sanitær_avfall  
• soppel_kommentar 

 
 
 

 
 

 
Lenker til mer informasjon om datasettet: 
 

• https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/
marine-grunnkart-i-kystsonen-marint-
soeppel-per-videotransekt/cadd7b67-892b-
44cb-8d9c-9cdf92d6d92b 

• Lenke til den numeriske havmodellen ROMS 
• Lenke til teknisk rapport om Kystmodellen 

NorKyst800 
• Lenke til anvendelse av NorKyst800 

LEVERAN SE BE SKRIVELSE  
 

LEN KER  
 

EGEN SKA PSLISTE  (VA LGFRITT)  
 

https://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://data.norge.no/nlod/no/1.0
http://www.marinegrunnkart.avinet.no/
https://kart.hi.no/mareano/magik/menneske_soppel/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kart.hi.no/mareano/magik/menneske_soppel/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/marine-grunnkart-i-kystsonen-marint-soeppel-per-videotransekt/cadd7b67-892b-44cb-8d9c-9cdf92d6d92b
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/marine-grunnkart-i-kystsonen-marint-soeppel-per-videotransekt/cadd7b67-892b-44cb-8d9c-9cdf92d6d92b
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/marine-grunnkart-i-kystsonen-marint-soeppel-per-videotransekt/cadd7b67-892b-44cb-8d9c-9cdf92d6d92b
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/marine-grunnkart-i-kystsonen-marint-soeppel-per-videotransekt/cadd7b67-892b-44cb-8d9c-9cdf92d6d92b
http://myroms.org/
https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/bitstream/handle/11250/113865/FoH_2011_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://imr.brage.unit.no/imr-xmlui/bitstream/handle/11250/113865/FoH_2011_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10236-020-01378-0
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