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      Astafjordprosjektet –  
en revolusjon for kunnskap om kystsonen 

•  Sør-Troms - det best dokumenterte kystområdet i Norge og 
  en modell for resten av landet 
 
•  Basisdata for bærekraftig kystsoneforvaltning 

•  Alle data enkelt tilgjengelig på nett - www.ngu.no +++ 

•  Viktige grunnlagsdata for havbruks- og fiskerinæringen på OLEX 

• Næringene og forvaltningen sitter på samme kartgrunnlag 
 
 
 
 



 

ANDØYA 

HARSTAD LAVANGEN 

Detaljerte dybdekart 
 
- helt nødvendig grunnlag 

Blått: dypt vann 
Rødt: grunt vann 
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Fra 2013 – nye marine grunnkart 
tilgjengelig via OLEX  





Elektroniske sjøkart for fiskere og havbruksnæringen 

De marine grunnkartene fra 
 Mareano og Astafjordprosjektet er nå 
 tilrettelagt for bruk i Olex  
 kartplotter for å teste ut nytten 
 for fiskere og havbrukere. 
 
Prosjektet er finansiert av  
Fiskeri- og Havbruksnæringens 
Forskningsfond – FHF. 



Sedimentkart på OLEX 



Sedimentkart og lokalitet Bjørnstein på OLEX 



Ankringskartkart på OLEX 



Ankringskart for lokalitet Bjørnstein på OLEX 



Marine grunnkart 

Basiskart (måledata): 
–  Dybde 
–  Relativ hardhet (backscatter)    
–  Skråning 
–  Skyggerelieff 
(osv.) 

Tematiske kart (tolkning eller modellering): 
–  Sedimentfordeling 
–  Ankringsforhold 
–  Gravbarhet 
–  Strømforhold 
–  Eksponering 
–  Forurensing 
–  Habitater 
(osv.) 
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Sedimenter 

Strøm 

Eksponering 



Godkjente lokaliteter 



Videre bruk av kunnskapsgrunnlaget skapt i Astafjordprosjektet 
– modellering av oppdrettslokaliteter 

  

•   EWOS er og har vært leverandør til 9 selskaper som deltok i Astafjordprosjektet   
   EWOS har EGI-modellen som gir en nøytral produksjonsevaluering med henblikk på 
   veksthastighet/fôrutnyttelse uavhengig av fiskestørrelse og temperaturer på de ulike 
   lokalitetene.  

•   UNIK mulighet for å modellere superlokaliteter. Vi ønsker å koble kunnskapen fra 
    Astafjordprosjektet mot kunnskapen EWOS  har fra anleggene i området. Formålet er sette 
    sammen all kunnskap for  å se om det lar seg gjøre å beregne hva som kjennetegner et 
    godt oppdrettsområde. 

•    Brev til selskapene om tillatelse til at EWOS kan frigi/benytte og innhente tilleggsdata fra 
    produksjonen til dette bruk. Tilleggsopplysninger fra selskap/lokalitet om  
    hendelser/episoder som har innvirket på produksjonene blir innhentet. 
 
 



  
Salaks AS 
Nordlaks Oppdrett AS 
Salmar Nord 
Wilsgård Fiskeoppdrett AS 
Nor Seafood AS 
Nord Senja Laks AS 
Flaktadvåg Laks AS 
Kleiva Fiskefarm AS  
Gratanglaks AS  
 

Oppdrettsselskapene som deltok i Astafjordprosjektet 

Andre selskaper?     Ta kontakt med Fredrik Fredriksen 


