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Produktark: Sårbare habitater  
Punktobservasjoner 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 
 
 
Datasettet viser forekomsten av åtte forskjellige 
habitater som er definert som sårbare; 
Cerianthidebunn, dødt korallrev, 
hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, 
sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.   
 
Datasettet er basert på videoanalyse og dekker 
enkelte kystområder der kartleggingsprosjektet 
Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn 
videomateriale.  
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Begrepet sårbare habitater (Vulnerable Marine 
Ecosystems [VME]) brukes hyppig i internasjonalt 
forvaltningsarbeid. Det stammer fra arbeid i FNs 
generalforsamling (UNGA) som jobber med å 
begrense bunnfiske med særlig negativ virkning på 
bunndyrssamfunn og/eller fiskepopulasjoner. VMEs 
defineres som en art eller dyregruppe som 
tilfredsstiller et eller flere av følgende kriterier:  
1) unikhet, 2) økologisk funksjon/funksjonell 
signifikans, 3) ømfintlighet, 4) livshistorietrekk som 
bidrar til langsom restitusjon og 5) strukturell 
kompleksitet (FAO 2009, Artikkel 42).  
 
Datasettet viser leveområdene til habitater definert 
som sårbare og som det bør tas hensyn til i 
forbindelsen med planlegging av aktiviteter som kan 
føre til forstyrrelser.  
 
Datasettet kan brukes som et verktøy for marin 
areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, 
habitatskartlegging og i forbindelse med 

installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan 
ha påvirkning på havbunnen.  
 
 
  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 
Enkelte kystsoner langs Norskekysten 
 

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. Tilstedeværelsen av ett 
eller flere sårbare habitat ble registrert for 
transektet når kriteriene for de respektive 
habitatene ble møtt (se nedenfor).  
 
Variabelen ‘sårbare habitater’ er kategorisk. Hvert 
punktsymbol er plottet på koordinatene for  
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Haugland, Barbro Taraldset
Correct? 

Haugland, Barbro Taraldset
This is copy pasted from an IMR report. I’m sure I’ve seen a printed report by IMR on HI-VME, but I can’t find it online? 
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transektets midtpunkt. Datasettet viser ni 
forskjellige kategorier:  

o Cerianthidebunn;  
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
Sylindersjøroser (Cerianthida), Ceriantharia 
indet., Cerianthus lloydii, Cerianthus vogti, 
Pachycerianthus multiplicatus 
Substrat: Bløt bunn (mudder til sandig 
mudder). 

 
o Dødt korallrev; 

Dette er et underhabitat (sub-habitat) av 
kaldtvannskorallrev/Lophelia-rev 
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
døde korallskjelletter fra Desmophyllum 
pertusum (syn: Lophelia pertusa) 
Substrat: Korallskjellettene dekker hardbunn 
grus, stein, blokk eller bart fjell, som ofte 
ikke er synlig. Omkringliggende sedimenter 
er ofte sandig mudder gjerne med innslag av 
grus. 
Tetthet av karakteristiske arter: Fullstendig 
dekke over mer enn 10 m2. 
 

o Hardbunnskorallskog;  
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
Paragorgia arborea, Paramuricea placomus, 
Primnoa resedaeformis, Swiftia spp. 
Substrat: Hardbunn (bart fjell og blokk). 
Tetthet av karakteristiske arter: > 10 
kolonier per 100 m2 (én observasjon oftere 
enn hvert 10. sekund). 
 

o Ingen; ingen habitater definert som sårbare 
observert langs transektet 

 
o Reirskjell; 

Denne arten opptrer ofte på korallrev, men i 
norske fjorder forekommer den enkelte 
steder i store tettheter på fjellvegg og blokk 
på dyp mellom 50 og 200 m.  
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
Reirskjell (Acesta excavata). 
Substrat: Vertikale flater på fjell og blokk. 
Tetthet av karakteristiske arter: Lokale tette 
bestander på mer enn 10 individ per 10 m2. 
 

o Ruglbunn (mergel); 
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
Lithothamnion glaciale, L. erinaceum, 
Phymatolithon borealis, Phymatolithon spp. 

Substrat: Sand, grus og hardbunn. 
Tetthet av karakteristiske arter: Ruglbunner 
består av et lag med levende kuleformede 
kalkalger (ruglklumper) i det øverste laget, 
og med kalkstrukturene fra døde kalkalger 
under det levende rosa laget. 
 

o Svamphage; 
Karakteristiske arter/taxa: Antho dichotoma, 
Axinella infundibuliformis, Axinellidae indet, 
Phakellia ventilabrum, Phakellia sp., Mycale 
lingua. 
Substrat: Hardbunn (dominans av: grus, 
stein, blokk eller bart fjell) dominert av en 
eller en blanding av flere 
hardbunnsbunntyper. 
Tetthet av karakteristiske arter: > 20 
kolonier per 100 m2 (én observasjon oftere 
enn hvert 5. sekund). 
 

o Sjøfjærbunn;  
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
Funiculina quadrangularis, Halipteris christii, 
H. finmarchia, H. sp., Kophobelemnon 
stelliferum, Pennatula phosphorea, 
Pennatula sp., Pennatulacea indet., 
Protoptilum thomsoni, Stylatula elegans, 
Virgularia mirabilis, Virgularia. sp., 
Substrat: Bløt bunn (mudder til 
mudderholdig sand). 
Tetthet av karakteristiske arter: > 20 
kolonier per 100 m2 (én observasjon oftere 
enn hvert 5. sekund). 
 

o Ålegraseng; 
Karakteristiske arter/taxa (Indikatorarter): 
vanlig ålegras (Zostera marina) og 
dvergålegras (Zostera noltii). 
Substrat: Mudder, sandig mudder og sand 

 
 
 
 

 
 
Status 
Siste oppdatering: 01.05.2021 
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 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

• ESRI shapefile 
 
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 publisert på 
www.marinegrunnkart.avinet.no under 
«Naturtyper» og «Forvaltningsprioritert natur».  
 
Direkte-URL til WFS-tjenesten er: 

https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_hi-
vme/ows?request=GetCapabilities&service=
WFS 

 
 
 
Beskrevet under «Kilder og metode». 
 

 
 

• fid - Filnummer 
• magic_nr -MaGiK-nummer 
• platform - innsamlingsplattform 
• region - Område 
• tokt_no - Toktnummer 
• sta_id – Stasjons-id 
• lengde – Lengde (i meter) per transekt 
• lengdegrad - Lengdegrad 
• breddegrad - Breddegrad 
• presisjon 
• startdato 
• dyp1 – Dyp ved start 
• dyp2 – Dyp ved stopp 
• dyp_type 
• kommentar 
• hi_wme – Type sårbart habitat (Vulnerable 

Marine Ecosystems [VME]) 
 

 
 

 

 
• Lenke til Geonorge-oppføring 
• Lenke til den numeriske havmodellen ROMS 
• Lenke til teknisk rapport om Kystmodellen 

NorKyst800 
• Lenke til anvendelse av NorKyst800 

LEVERAN SE BE SKRIVELSE  
 

EGEN SKA PSLISTE  (VA LGFRITT)  
 

LEN KER  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (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/nin_hi-vme/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_hi-vme/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_hi-vme/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper-saarbare-marine-habitater/0cf2edd0-10d7-4328-acbc-c45248787461
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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