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Den alternative overvåkingsmetoden på prøvepunkt som er definert som hardbunn/blandings bunn 

utføres ved at et video-kamera med høy oppløsning (se spesifikasjoner for utstyr) senkes til bunnen 

under kontrollerte forhold for å se et standardisert areal (kvadrat). Dette er for å få informasjon av 

forekomsten og dybden på akkumulert organisk materiale, forekomsten/eller mangel på bunnfauna, 

og potensialet for anrikede forhold på bunnen. Bilder/video som blir tatt må analyseres i ettertid for 

å vurdere miljøtilstanden basert på kvalitativ og kvantitativ informasjon. Hvis et anlegg ligger over 

både bløtbunn og hardbunn/blandingsbunn bør informasjonen ses i sammenheng med data som er 

samlet inn på bløtbunn ved anlegget. Dette for å kunne vurdere den samlede belastningen av 

lokaliteten.  

 

Utstyr 

Den beste måten å dokumentere miljøtilstand på hardbunn (eller blandingsbunn) er å bruke et dropp-

kamera som tar videoopptak. Dette videoutstyret bør ha minimum samme spesifikasjoner som angitt 

i tabell 1. Alle videoopptak med tilhørende metadatafiler bør lagres på en sikker måte slik at de kan 

kontrolleres av forvaltningen i ettertid. Hensikten med undersøkelsen er å få informasjon om bentisk 

organisk anrikning på hardbunn og blandingsbunn. På dyp større enn 200 meter er det best å bruke 

annet utstyr enn droppkamera, fordi droppkamera med god oppløsning som kan gå dypere enn 200 

meter er svært kostbare.  Derfor er det anbefalt at man på større dyp bruker ROV eller lignende som 

kan brukes på samme måte som droppkamera for å få informasjon av minst like god kvalitet som 

spesifisert i tabell 1.  

 Tabell 1: Spesifikasjoner for utstyr 

Utstyr Spesifikasjoner 

Videorigg/kvadrat Må være utformet slik at kameraet på en pålitelig og konsistent måte 

dokumenterer 1 m2 av bunnen når en fysisk ramme (kvadrat) står på 

bunnen. Den kvadratiske rammen skal være synlig i bildet.   

Videokamera  Man må bruke et videokamera med høy oppløsning (HD kamera, med 

minst 1080p (1080x1920) og 30fps) med kabel til overflatemonitor. 

Kabeloverføring må omfatte overleggs data som GPS data og tid.  

Systemet må kunne produsere filer som kan bli spilt av og analysert i 

vanlig brukte programmer, slik som for eksempel MOV, MP4, eller AVI 

filer.   

Vanntett action kamera Et vanntett action kamera for opptak av nærbilder monteres på rammen 

om lag 30 cm fra bunn av rammen med en 45 graders vinkel mot 

sjøbunnen. Kameraet stilles inn på film eller ‘time lapse’ med 30 

sekunders intervall.  

Lys Det er viktig med godt lys på kamerariggen hvis man skal få gode bilder 

fra større dyp. En lyskilde (eller flere) må monteres slik at hele bildet inni 

rammen blir opplyst med samme lysstyrke og lysspektrum (uten områder 

der lyset er veldig skarpt eller mørke hjørner). Dette oppnår man ved å 

bruke en lyskilde som har en vid lysstråle. Lysstyrken bør kunne reguleres 

for å tilpasses overflater som er mer eller mindre reflekterende og ha en 

maksimal lysstyrke på minst 9,000 lumen. Fargetemperaturen bør være 

naturlig (hvit) for å muliggjøre identifikasjon av fauna og for å sikre 

sammenlignbarhet mellom ulike opptak. Anbefalt fargespektrum er 

5,000-5,600 Kelvin. 
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Skjematisk skisse av ramme med kamera og lyskilde.  
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Eksempel på rammeutforming.  

 

Prøvetaking, visuell dokumentering 

Prøvepunktene for filming legges slik som for prøvepunktene for vanlig B-undersøkelse med grabb 

(NS9410:2016). Filming skal skje fra merdene eller fra båt fastgjort i merd. Det skal tas én film per 

prøvepunkt. Prøvepunktets plassering på anlegget skal angis på kart og plassering av filmingspunktene 

skal grunngis. Selv om standarden gir rom for at det ikke tas prøver under tomme merder skal en 

alternativ undersøkelse også omfatte tomme merder som ligger nedstrøms for resten av lokaliteten. 

 

Følgende gjelder for filming ved kompaktanlegg og ringanlegg: 

• Kompaktanlegg: Rammen senkes langs anleggets ytterkant og mellom merder. 
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• Ringanlegg: Rammen senkes ved merdkanten. Det tas minst en filming per merd. Dersom 

det tas flere filminger per merd, skal disse fordeles med jevn avstand rundt merden.  

 

Når rammen med droppkameraet er ca. 1 m fra bunnen senkes det forsiktig mot bunnen slik man ikke 

hvirvler opp organisk materiale hvis slikt finnes. Når rammen er på bunnen venter man inntil bildet er 

klart (oppvirvlet materiale har falt til bunn igjen). Rammen stå deretter på bunnen og filmer i minst et 

minutt innen den hales forsiktig opp.  

 

Hvis ikke filming kan utføres slik som beskrevet skal valg av andre stasjoner grunngis.  

Hver filmingsstasjon skal registreres i «Prøveskjema B.2» fra NS9410:2016 med prøvenummer, 

posisjon, dyp og bunntype.  

 

Parametere som skal dokumenteres ved analyse av filmopptak 

 

Ved analyse av videofilmene er det viktig å dokumentere alle visuelle observasjoner ved anlegget. 

Observasjoner skal registreres i vedlagte tabell (Vedlegg 1) for å dokumentere forekomst/fravær av 

de parametere som er beskrevet under (hvis mulig antall/dekningsgrad). Tilleggskommentarer kan 

også inkluderes i tabellen.  I tillegg skal det gis en kort oppsummering av de viktigste visuelle 

observasjoner og miljøforhold som er observert.  

 

Visuelle hardbunns parametere som skal registreres i tabell (vedlegg 1) (se vedlegg 2 for 

fotoeksempel) 

 

1. Forekomst av organisk materiale på substrat 

2. Forekomst av fôrpellets/fekalier på substrat  

3. Forekomst av hvite bakteriematter (Beggiatoa, Thiotrix)  

4. Forekomst av børstemark-kompleks (hardbunnspolychaeter) 

5. Forekomst eller fravær av annen hardbunnsfauna (fastsittende, mobil)  

6. Bobling fra akkumulert organisk materiale 

 

 

Rapportering og videre analyser av filmopptak  

Når en alternativ overvåkning har blitt gjennomført utarbeides det en B-rapport som følger 

NS9410:2016. De prøvetakingspunktene der det er mulig å få opp nok sediment med grabb til å 

gjøre de vanlige undersøkelsene vurderes etter standarden. I tillegg skal rapporten inneholde 

beskrivelse av visuelle observasjoner på hardbunnsprøvepunktene som angitt i forrige punkt.  

 
Rapporten fra miljøundersøkelsen skal rapporteres elektronisk til Fiskeridirektoratet via Altinn, innen 
en måned etter felt dato. I tillegg skal redigerte videoklipp fra alle hardbunnsprøvepunktene som 
viser kun film fra området som omfatter 0-3 meter fra bunnen, overleveres elektronisk til 
Fiskeridirektoratet på den måten de finner hensiktsmessig.  
 

Vedlegg til veileder: 

1. Prøveskjema hardbunn 

2. Referanse bilder 
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Vedlegg 1   
Prøveskjema hardbunn  
Dato:  Firma: 

Lokalitetsnummer:  Lokalitet: 

   
Prøvenr:  Registrering Beskrivelse 

Hardbunnsfauna     

Foôr/fekalier     

Organisk materiale     

Beggiatoa, Thiotrix     

Børstemark kompleks     

Bobling     

Annet     

Prøvenr:  Registrering Beskrivelse 

Hardbunnsfauna     

Foôr/fekalier     

Organisk materiale     

Beggiatoa, Thiotrix     

Børstemark kompleks     

Bobling     

Annet     

Prøvenr:  Registrering Beskrivelse 

Hardbunnsfauna     

Foôr/fekalier     

Organisk materiale     

Beggiatoa; Thiotrix     

Børstemark kompleks     

Bobling     

Annet     

Prøvenr:  Registrering Beskrivelse 

Hardbunnsfauna     

Foôr/fekalier     

Organisk materiale     

Beggiatoa, Thiotrix     

Børstemark kompleks     

Bobling     

Annet     
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Vedlegg 2. 
Bilde eksempler ved vurdering av video 

    
 
 Fekalier, Beggiatoa og børstemark    Fekalier 
 

    

Beggiatoa og børstemark         Nærbilde av børstemark kompleks* 

   
Børstemark kompleks*          Børstemark kompleks* med fekalier 

 
*Undersøkelser har vist at der på hardbunn kan finnes store områder som er dekket av børstemark. Der er funnet flere arter 
i ansamlingene og vi benevner det derfor børstemark kompleks. 


