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Produktark: NiN grunntyper og hovedtyper av 
saltvannssjøbunn, punktobservasjoner 

 
 BESKRIVELSE  
 
 

 
 
 
 
Datasettet viser forekomsten av de ulike grunn- og 
hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer som 
definert av Artsdatabanken. Saltvannsbunnsystemer, 
også kalt marine bunnsystemer, omfatter 
økosystemer i saltvann (saltholdighet > 0,5 ‰); det 
vil si som finnes i, på og nært knyttet til bunnen i 
havet, fjorder, poller og litoralbasseng. 
 
Datasettet er basert på videoanalyse og dekker 
enkelte kystområder der kartleggingsprosjektet 
Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn 
videomateriale.  
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Datasettet kan brukes som et verktøy for marin 
areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, 
habitatskartlegging, i forbindelse med installasjoner 
på havbunnen og i vannmassene, og for å redusere 
mulig menneskelig påvirkning på havbunnen i 
forbindelse med aktiviteter. Det er også et godt 
verktøy for å øke den generelle kunnskapen om 
havbunnen langs kysten.  
 
 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Havforskningsinstituttet 
 
Fagekspert: Genoveva Gonzales-Mirelis, 
genoveva.gonzalez-mirelis@hi.no  
Metadataansvarlig: Barbro Taraldset Haugland, 
barbro.haugland@gmail.com 
Datateknisk: Marte L. Strømme, 
marte.stromme@hi.no  
 

 
 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. Hvert punktsymbol er 
plottet på koordinatene for transektets midtpunkt. 
 
Variabelen ‘NiN hovedtype’ er kategorisk. 
Hovedtype ble bestemt som det bunnsamfunnet 
som var dominerende langs transektet (i forhold til 
område). Om to eller flere hovedtyper var til stede i 
lignende grad langs transektet og en av de var en 
hovedtype merket som spesiell (se nedenfor), ble 
hovedtypen bestemt til denne. Om flere var til stede 
i like stor grad, men ingen av de merket som spesiell, 
ble en av de valgt. Datasettet inkluderer 15 
forskjellige kategorier (se Artsdatabanken for 
definisjon av hovedtypene). Disse er listet under 
«OBJEKTTYPELISTE», se neste side.  
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o M1 - Eufotisk Fastbunn (vanlig) 

o M2 - Afotisk Fastbunn (vanlig) 

o M3 - Fast fjærebelte-bunn (vanlig) 

o M4 - Eufotisk Sedimentbunn (vanlig) 

o M5 - Afotisk Sedimentbunn (vanlig) 

o *M6 - Korallrev (spesiell) 

o *M7 - Undervannseng (spesiell) 

o *M8 - Helofyttsaltvannssump (spesiell) 

o *M9 - Litoralbassengbunn (spesiell) 

o *M10 - Grotte og overheng (spesiell) 

o *M11 - Kaldt gassoppkomme (spesiell) 

o *M12 - Varm havkilde (spesiell) 

o *M13 - Oksygenmangler sedimentbunn 

(spesiell) 

o *M14 - Sterkt endret/ ny fastbunn (spesiell) 

o *M15 - Sterkt endret/ ny sedimentbunn 

(spesiell) 

 

 

• Platform 
• Region 
• Toktnummer 
• Stasjons-ID 
• Lengdegrad 
• Breddegrad 
• Startdato 
• Dyp_1 
• Dyp_2 

• Type dyp 
• NiN Hovedtype 
• NiN Grunntype 

 
 

 
 
Siste oppdatering: 06.12.2021 
 
 
 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 
Punktdata 
 

Projeksjoner 
UTM 33, WGS 84 
 
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 som WFS-tjeneste via 
www.marinegrunnkart.avinet.no under 
«Naturtyper».  
 
Direkte-URL til WFS-tjenesten er: 

https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_grunntyp
er/ows?request=GetCapabilities&service=W
FS 

 
 
 
 

 
• Geonorge Metadataoppføring 
• Lenke til den numeriske havmodellen 

ROMS 
• Lenke til teknisk rapport om Kystmodellen 

NorKyst800 
• Lenke til anvendelse av NorKyst800 

AJOUR FØR IN G OG OP PD ATERING  
 

LEVERAN SE BE SKRIVELSE  
 

LEN KER  
 

OBJE KTTYPE LISTE,  HOVEDTYPER  
 

EGEN SKA PSLISTE  
 

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_grunntyper/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_grunntyper/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kart.hi.no/mareano/magik/nin_grunntyper/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper-nin-grunntyper-punktobservasjoner/02f4d2fd-c803-4be1-9c93-866b68c013de
http://myroms.org/
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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