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Sammendrag
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Innledning
Aqua KompetanseAShar på oppdragfra Arctic seafarmholding ASutført hydrografiskeundersøkelserved
Langsetvågeni Nesna kommune. Rapporten presenterer en oppsummering av resultatene fra de
hydrografiskeundersøkelsene,og er bygd på forutsetningenom at leserenstudererfølgendedata og figurer
nøye. Målingene presentert i denne rapporten er en del av en årsseriemed hydrografiskemålinger, og
hensikten vil være å se på stabiliteten – spesielt for temperaturen – av vannmassenei området ved
Langsetvågen.
Rådatafinnes oppbevarhos AquaKompetanseAS.

Figur 1: OversiktskartoverNesna kommuneog omkringliggendeområder.I nordøst(oppetil høyre)ligger Mo i Rana,
og i sørvest (nede til venstre) ligger Sandnessjøen.Undersøkelsesområdet
ved Langsetvågener innrammet i rødt.
Kartkilde:norgeskart.no

H2

H1

H3

Figur 2: Kart over Litjsjona og Langsetvågeni Nesna kommune.Posisjonfor CTD-stasjonene
er markert med røde
trekanter.Stasjon1 (H1)ligger i midten og er tatt i omtrent sammeposisjonsom strømmålerneog temperaturloggerne
har stått. Stasjon2 (H2)ligger nordøst,og stasjon3 (H3)ligger sørvest.Kartkilde:norgeskart.no

SundetLitjsjonastrekkersegi sørvest-nordøstretning og er dypestmot nordøstog grunnestmot sørvest
(Figur2). StasjonH2 er lengstnordøstog er ca. 88 meter dyp, stasjonH3 er plassertlengstsørvestog er ca.
66 meter dyp, mensstasjonH1 ligger i midten og er ca. 89 meter dyp.
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Hydrografi
Hydrografi angår de kjemiske og fysiske havforholdene, slik som salinitet (saltinnhold), temperatur,
sirkulasjonog løste gasser.
Vannetstetthet, masseper volumdel (kg/m3), er i hovedsakavhengigav temperatur og salinitet. Tettheten
kontrollerer vannsøylensvertikale struktur, med tettere vannmasserdypere i vannsøylen.Ved å øke
saliniteten og senke temperaturen øker tettheten, og ved å senke saliniteten og øke temperaturen avtar
tettheten. Hvisen vannprofil viser at tettheten endresraskt med økendedybde har man en pyknoklin –et
delingslagmellomto vannlagsom har ulik tetthet, enten på grunnav forskjelli temperatur eller salinitet (hhv.
termoklin og haloklin),eller en kombinasjonav de to.
Turbiditet måler partikler som er suspenderti vannet, eller vannets klarhet. Turbiditet måles i Formazin
Turbidity Unit (FTU),og jo høyere FTU jo mer uklart er vannet. Høy turbiditet kan være på grunn av
oppblomstring av fytoplankton, avrenning fra land eller ekstremvær.Fluorescenser lysproduksjonav et
fluorescerendeobjekt, og brukes til å måle klorofyll for å estimereprimærproduksjoni vannsøyla.Klorofyll
er et lys-sensitivt pigment i fotosyntetiske organismer, som alger og cyanobakterier,som absorberer
lysenergiog utnytter denneenergiensom en energikilde.Klorofyllfluorescensmålesved å sendeut lyspulser
i en spesifikkbølgelengdesom eksitererklorofyllet og organismenavgir så lys i en annen bølgelengdesom
igjen kan målessom fluorescens,gitt i mikrogramper liter.

Materiale og metode
Det er utført målinger av saltholdighet, temperatur, fluorescens og turbiditet på tre stasjoner ved
Langsetvågen(Tabell 2 og 3, Figur 2). Målingenerepeteresmånedligi ett år og de to første målingeneble
gjennomført 22.02.18og 04.04.18.Målingene ble utført med en CTDmodell SD204(Tabell 3) påmontert
sensorerfor turbiditet og fluorescens,som er satt opp til å måle annethvertsekundmensden senkesned og
halesopp gjennomvannsøylen.Registrertedata ble bearbeidetved bruk av SAIVASeget dataprogramfor
instrumentet, MiniSoft SD200W,og figurer er produsert i MatLab. Data presentert i denne rapporten er
hentet fra overflatenog ned til bunnen(down-cast).All rådata er lagret elektroniskhos AquaKompetanse.
Tabell2: GPS-koordinater
og gjennomsnittligdyp for stasjoneneved Langsetvågen.
Stasjon
GPS-koordinater
Dybde
H1
66o16.235N, 13o09.613Ø
ca. 89 meter
o
o
H2
66 16.788N, 13 10.876Ø
ca. 88meter
o
o
H3
66 15.155N, 13 06.100Ø
ca. 66 meter
Tabell 3: Oversikt over datoer for hydrografimålingeneog maksdybdefor hver av profilen ved stasjonene ved
Langsetvågen.
Dato
DybdeH1
DybdeH2
DybdeH3
22.02.2018
85,97meter
90,52meter
67,13meter
04.04.2018
92,66meter
85,94meter
65,29meter
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Resultater
StasjonH1
Profilenefor tetthet tatt på stasjonH1 (Figur3) samsvarermed salinitetsprofileneder profilen tatt i februar
viser en lagdelingmed tre lag, mensprofilen tatt i april viseren jevnereog mer gradvisøkningi tetthet med
dybde.
Salinitetsprofilen(Figur4) for februar viser en lagdelingmed tre lag som øker i salinitet nedovervannsøyla.
Det øverstelaget går ned til ca. 8 meter og har salinitet på ca. 34.3 ‰. Nestelag strekker segned til ca. 65
meter og har en salinitet på nesten 34.6 ‰. Det nederstelaget har salinitet på rundt 35.1 ‰. Profilen tatt i
april viseren jevnereøkningi salinitet med dybden,med 34.22‰ målt på 3 meters dyp og 35.08‰ målt på
90 meters dyp (Tabell5).
I februar viser temperaturprofilen (Figur5) en tydelig lagdelingpå ca. 65 meters dyp der det øverstelaget
liggerpå rundt 5.9 °Cog det nederstelaget er varmereog opp mot 7.7 °C.Temperaturprofilenfra april viser
en lagdelingmed tre lag. Det øverstelaget strekkersegned til ca. 60 meter og har en temperatur på rundt
5.5 °C, lag to ligger mellom 60 og 75 meter og har en temperatur på 6.3 °C, mens det nederste laget er
varmestmed en temperatur på rundt 6.9 °C.
Profilenefor fluorescens(Figur6) viseren tydelig oppblomstringfra februar til april, med størst produksjoni
de øverste30 meterne av vannsøyla.Turbiditetsprofilen(Figur 7) fra februar viser at det er noe i overflata
som gir litt økt turbiditet. Ellerser det lav turbiditet i hele vannsøylai bådefebruar og april.
Tabell4viser verdier for de utvalgte parameternei standarddypved stasjonH1.

Figur 3: Tetthet målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast)ved stasjon H1 ved Langsetvågen.Målingene er
foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur 4:Salinitet(‰)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)ved stasjonH1 ved Langsetvågen.Målingeneer
foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur 5:Temperatur(°C)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)ved stasjonH1 ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur 6: Fluorescens(µg/l) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) ved stasjon H1 ved Langsetvågen.
Målingeneer foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur 7:Turbiditet (TFU)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)ved stasjonH1 ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Tabell 4: Tetthet, salinitet, temperatur, fluorescensog turbiditet i standarddypved stasjon H1 ved Langsetvågen
22.02.18og 04.04.18.

StasjonH2
Profilenefor tetthettatt på stasjonH2 (Figur8) viseren raskereøkningi tetthet med økt dybdesammenlignet
med profilen målt i april.
Salinitetsprofilen(Figur 9) for februar har et relativt ferskt overflatelagmed salinitet på 34.3 ‰. Nestelag
strekkersegned til ca. 70 meter og har en salinitet på nesten34.6 ‰. Det nederstelaget har salinitet på opp
mot 35.1‰. Profilentatt i april viseren jevnereøkningi salinitet med dybden,med 34.04‰ målt på 2 meters
dyp og 34.89‰ målt på 80 meters dyp (Tabell6).
I februar viser temperaturprofilen(Figur10) en tydelig lagdelingpå ca. 70 meters dyp der det øverstelaget
ligger på rundt 6.0 °Cog det nederstelaget er varmereog opp mot 7.6 °C.Temperaturprofilenfra april har
ikke like tydelig lagdeling.På2 meter er temperaturenmålt til 5.67 °C,den avtar litt nedovervannsøylaog er
like under 5.5 °Cpå ca. 10 meters dyp (Tabell 6). Videreøker temperaturen til 5.86 °Cpå 60 meters dyp før
den øker raskereog opp mot 6.8 °Cmot bunnen.
Profilenefor fluorescens(Figur11) viseren tydelig oppblomstringfra februar til april, med størst produksjon
i de øverste30 meterne av vannsøyla.Turbiditetsprofilen(Figur12) fra februar viserat det er noe i overflata
som gir litt økt turbiditet. Ellerser det lav turbiditet i hele vannsøylai bådefebruar og april.
Tabell5 viserverdier for de utvalgte parameternei standarddypved stasjonH2.
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Figur 8: Tetthet målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast)ved stasjon H2 ved Langsetvågen.Målingene er
foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur 9:Salinitet(‰)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)ved stasjonH2ved Langsetvågen.Målingeneer
foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur10:Temperatur(°C)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)vedstasjonH2ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur 11: Fluorescens(µg/l) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) ved stasjon H2 ved Langsetvågen.
Målingeneer foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur12:Turbiditet (TFU)målt fra overflatenog nedtil bunnen(down-cast)vedstasjonH2ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Tabell5:Tetthet, salinitet, temperatur,fluorescensog turbiditet i standarddypved stasjonH2 ved Langsetvågen
22.02.18og 04.04.18.
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StasjonH3
Profilenefor tetthettattpå stasjonH3 (Figur13) samsvarermed salinitetsprofileneder profilen tatt i februar
viseret overflatelagover et relativt homogentvannlagfra 20 meter dyp og ned til bunnen.Profilentatt i april
viseren mer gradvisøkningi tetthet med dybde.
Salinitetener i februar målt til 33.65 ‰ på 1 meters dyp (Tabell 7), og øker til 34.55 ‰ på 20 meters dyp
(Figur14). Viderenedovervannsøylaer salinitetenlike under 34.6 ‰ ned til bunnen.Profilentatt i april viser
ikke dette overflate laget og har en jevnere økningi salinitet med dybden,med 34.31 ‰ målt på 3 meters
dyp og 34.48‰ målt på 60 meters dyp.
I februar viser temperaturprofilen(Figur15) en tydelig lagdelingpå ca. 20 meters dyp der det øverstelaget
ligger på ned mot 4.7 °Ci overflata, mens det nederstelaget er stabilt rundt 5.8 °C.Temperaturprofilenfra
april viser lite lagdeling med temperaturer mellom 5.3 °C og 5.6 °C gjennom hele vannsøyla,men har
tendensertil et noe kalderelag mellom 30 og 40 meters dyp.
Profilenefor fluorescens(Figur16) viseren tydelig oppblomstringfra februar til april, med størst produksjon
i de øverste30 meterne av vannsøyla.Turbiditetsprofilen(Figur 17) fra februar viser noe høyereturbiditet
motoverflata. Turbiditetsprofilenfra april visernoe økt turbiditet i de øverste25 meterne av vannsøyla,men
ogsåat det kan være noe i overflata som gir veldighøy turbiditet.
Tabell6 viserverdier for de utvalgte parameternei standarddypved stasjonH3.

Figur 13: Tetthet målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast)ved stasjon H3 ved Langsetvågen.Målingene er
foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur 14: Salinitet(‰)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)ved stasjonH3 ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur15:Temperatur(°C)målt fra overflatenog ned til bunnen(down-cast)vedstasjonH3ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Figur 16: Fluorescens(µg/l) målt fra overflaten og ned til bunnen (down-cast) ved stasjon H3 ved Langsetvågen.
Målingeneer foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).

Figur17:Turbiditet (TFU)målt fra overflatenog nedtil bunnen(down-cast)vedstasjonH3ved Langsetvågen.Målingene
er foretatt 22.02.2018(blå) og 04.04.2018(rød).
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Tabell6:Tetthet, salinitet, temperatur,fluorescensog turbiditet i standarddypved stasjonH3ved Langsetvågen
22.02.18og 04.04.18.
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