2018

Temperaturmålingeri sju dyp ved Langsetvågeni
Nesnakommune, februar - april 2018

Arctic seafarmholding AS

AQUAKOMPETANSE
AS

59-4-18HLANGSETVÅGEN

AquaKompetanseAS
Storlavika7
7770Flatanger
Mobil: 905 16 947
E-post:post@aqua-kompetanse.no
Internett: www.aqua-kompetanse.no
Bankgiro:4400.07.25541
Org.Nr.: 982 226 163

Rapportenstittel:
Temperaturmålingeri sju dyp ved Langsetvågeni Nesnakommune, februar - april 2018

Måleperiode:

Rapportdato:12.04.2018

Antall sider uten vedlegg:6

22.02–03.04.2018

Rapportnummer:59-4-18H

Antall sider totalt: 7

Oppdragsgiver:

Kontaktperson:

Prosjektleder:

Arctic seafarmholding AS

Bjørn Pedersen

Marthe Austad

Lokalitet:Langsetvågen

Kommune:Nesna

Fylke:Nordland

Instrumenttype:

Dybdemålested:

Koordinaterfor instrumentrigg:

TinyTagAquatic2

91 m

66°16.269N, 13°09.653Ø

Sammendrag
Det ble satt ut sju temperaturloggereved Langsetvågen,
fordelt med 15 metersmellomromfra 6 metersdyp og ned
til 80 meters dyp i tillegg til en logger like over bunnen ved 90 meters dyp. Gjennomsnittstemperaturenøker med
økendedybde, og det var størst variasjoni temperaturen mellom de ulike dypene i begynnelsenav måleserien.
Temperatureni de forskjellige dypene varierte med opp mot 2 C mellom høyvannog lavvann som følge av en
tidevannsstyrtstrømdynamikk.Høyvannog ebbendesjø gir sterk strøm fra sørvestmed relativt kalde vannmasser,
menslavvannog fløendesjøgir strømfra nordøstmedrelativt varmevannmasser.Tidevannetpregervannstrømmen
–og dermedtemperaturen–i stort sett alle sju dyp gjennomdennemåleserien,i tillegg til en tydelig påvirkningfra
vind og vær i overflatelaget.
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1. Innledning
Aqua KompetanseAShar på oppdrag fra Arctic seafarmholding ASsatt ut sju temperaturloggerei sjøeni
forbindelsemed en seriemiljøundersøkelserved Langsetvågen
i Nesnakommune.Rapportenpresentereren
oppsummeringav resultatenefra den første avlesningenav data fra temperaturloggerne,og rapporten vil
oppdateresog utstedespå nytt ved hver avlesning.Resultatenepresenteresogsåi Austad& Sivertsen(2018)
som en del av vurderingenrundt et nytt landbasertoppdrettsanleggpå Langsetvågen.

2. Materiale og metode
Det ble satt ut sju temperaturloggereav typen TinyTagAquatic2 produsertav GeminDataLoggersi en rigg i
posisjon66 16.269N 13 09.653Ø. Loggernevar fordelt med 15 meters mellomrom fra 6 meters dyp og ned
til 80 metersdyp (seksloggere),i tilleggtil en loggerlike overbunnenved 90 metersdyp. Loggernevar innstilt
for målingog loggingen gangi timen. Registrertedata ble bearbeidetved bruk av EasyViewPro V. 10.0.10.76
og figurer er produsertmed MatLab.All rådataer lagret elektroniskhos AquaKompetanseAS.

Figur 1: Oversiktskartover Langsetvågenmed bunnkart i 1,9 metersoppløsning.Riggensplasseringer markert med et
gult kryss,og planlagt anleggsplassering
på land er markert i rødt. Kartkilde:Olex.
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3. Resultater
3.1 Oppsummering
Gjennomsnitts-,minimums-og maksimumstemperaturi alle undersøktedyp for perioden22.02–03.04.18er
presentert i Tabell 1. Gjennomsnittstemperaturenøker nedover vannsøyla.Det er størst variasjon i
temperaturenmellom de ulike dypenei begynnelsenav måleserien,men vannsøylablir mer homogenmed
tanke på temperatur mot slutten av måleseriensom er naturlig for årstiden.
Tabell 1: Gjennomsnittlig,minimum og maksimumtemperatur i alle undersøktedyp fra måleserien22.02–
03.04.18ved Langsetvågen.
Temperatur(°C)
Dyp (m)
Gjennomsnitt Minimum
Maksimum
6
21
36
51
66
80
90

4,97
5,38
5,69
5,91
6,32
6,61
6,94

4,11
4,51
4,70
4,66
4,82
4,99
5,40

5,93
6,22
6,69
7,27
7,70
7,82
7,88

Temperatureni de forskjelligedypenekan variere med opp mot 2 °Cmellom høyvannog lavvannsom følge
av at strømretningenstyres av tidevannsdynamikkenog avgjørhvor tilstrømmendevannmasseropprinner
fra. Høyvannog ebbendesjø gir sterk strøm fra sørvestmed relativt kalde vannmasser,mens lavvannog
fløende sjø gir strøm fra nordøst med relativt varme vannmasser.Tidevannetpreger vannstrømmen– og
dermed temperaturen –i stort sett alle undersøktedyp gjennomdenne måleserien,men nærme overflata
er påvirkningerfra vind og vær ogsåtydelig.

3.2 Alle dyp
Temperaturenpå 6 metersdyp lå mellom 4,11og 5,9 Ci dennemåleserien,med et gjennomsnittpå 4,97 C.
Laveste temperatur er registrert 28. februar klokken 02.01, mens høyeste temperatur er registrert
22. februar klokken13.01,halvannentime etter at loggerenble satt ut i sjøen.
Temperaturenpå 21 meters dyp lå mellom 4,51 og 6,22 C, med et gjennomsnitt på 5,38 C i denne
måleserien. Laveste temperatur er registrert 25. februar klokken 21:01, mens høyeste temperatur er
registrert 28. februar klokken15.01.I starten av måleperiodenvarierertemperaturenmed flo og fjære, mens
20–21.marser temperaturenstabil på rundt 4,75 C.Denneperiodenble fulgt av flere dagermed noe høyere
temperaturer rundt 5,35 C.Fra25. marsog frem til avlesningden 03. april stegtemperaturenjevnt fra 5 C
til mellom 5,8 og 5,9 C.
Temperaturenpå 36 meters dyp lå mellom 4,70 og 6,69 C, med et gjennomsnitt på 5,38 C for denne
måleperioden. Laveste temperatur er registrert 20. mars klokken 03.01, mens høyeste temperatur er
registrert 26. februar klokken01.00.I starten av måleperiodenvarierer temperaturenmed tidevannet,mens
20–22.mars er temperaturenpå sitt lavesteog relativt stabil rundt 4,8 C. Dissedageneble fulgt av noen
dagermed noe høyeretemperaturen,og fra 26. mars og frem til avlesningden 03. april steg temperaturen
jevnt fra 5,2 Ctil 5,7 C.
Temperaturenpå 51 meters dyp lå mellom 4,66 og 7,27 C i denne måleperioden,med et gjennomsnittpå
5,91 C. Lavestetemperatur er registrert 20. mars klokken 17.01, mens høyestetemperatur er registrert
25. februar klokken16.00.
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Temperaturenpå 66 meters dyp lå mellom 4,82 og 7,70 C i denne måleperioden,med et gjennomsnittpå
6,32 C.Lavestetemperatur er registrert 21. marsmellom klokken18.00og 19.00,menshøyestetemperatur
er registrert den 25. februar klokken15.00.
Temperaturenpå 80 meters dyp lå mellom 4,99 og 7,82 C i denne måleperioden,med et gjennomsnittpå
6,61 C.Lavestetemperatur er registrert 21. marsklokken18.00,menshøyestetemperatur er registrert den
25. februar klokken05.00.
Temperaturenpå 90 meters dyp lå mellom 4,82 og 7,70 C i denne måleperioden,med et gjennomsnittpå
6,32 C.Lavestetemperatur er registrert 19. marsklokken19.00,menshøyestetemperatur er registrert den
25. februar mellom klokken03.00og 09.00.

Figur 2: Tidsseriefor temperatur i alle undersøktedyp ved Langsetvågenfor måleperioden22.02–03.04.2018.
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3.3 Vanninntaksdyp
Det er planlagtinntak av vann til anleggetpå ca. 80 meters dyp, og det er ønskeligå få kartlagt stabiliteten i
temperaturen på dette dypet. Temperaturenvarierer stort sett med tidevannet og samsvarergodt med
temperaturprofilenetatt på 90 og 66 metersdyp gjennomdennemåleserien,somsamsvarermed et bunnlag
i de nederste30 meterne av vannsøyla.
Temperaturen varierer noen ganger med over 1,5 C mellom påfølgende flo og fjære. Registrert
minimumstemperatur for denne måleserien er 4,99 C og ble registrert 21. mars kl. 18.00, mens
maksimumstemperaturenpå 7,82 C ble registrert 25. februar kl. 05.00.

Figur 3: Tidsseriefor temperaturpå80 metersdypved Langsetvågenfor måleperioden22.02–03.04.2018.
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VedleggA

FigurA1: Tidsserierfor temperaturi alle undersøktedyp vedLangsetvågenfor måleperioden22.02–03.04.2018.
Deulike
dypeneer representertmed fargekodersom vist i boksenoppe til høyrei figuren.
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