
SKRAP l, 2, 3 (26/11-96) Taxon: Abundans Bonencyp 

Djup: 230-SOm 
(lev+dOda) 

Taxon: Abundans Bonentyp 
Decapoda 

(lev+dOda) 
Pandalus propinquus HIM 

FORAMINEFERA 
Galathea strigosa H 

Pelosina arborescens M BRYOZOA 3 

SPONGIARIA 
Escharella ab~slcola l H 

Geodia barrecti H 
Sminoidea retlculata H 

Pseudosubef"ites sulphureus H SRACHIOPODA 
Phakellia rugosa H Cranla anomala 2 H 
Phakeflia ventilabrum H Terebratulina retusa 2 H 
PhakeNia sp. H 

ECHINODERMA TA 
CNIDARIA Crinoidea 
Hydrozoa Antedon pewus H 
l..afoea dumosa H 
Stegopoma plicatile H 

ANTHOZOA SKRAP 4 (29/11-96) 
Lophelia pertusa 0+2 H 

Djup: 230m 
NEMERTINI Taxon: Abundans Bottentyp 

ANNELIDA (lev+doda) 

Polychaeta CNIDARIA 

Nereimyra puncraca M Hydrozoa 

Typosyllis annillaris M Tubularia indivisa H 

Nereis pelagic:a H ANNELIDA 
Chaetopterus sp. Hlf"VS Polychaeta 
Pherusa plumosa M Orbinidae M 
Galathowenia-Myriochele ror M Galathowenia-Myriochele ror M 
Pectinaria auricoma M Melinna criscaca M 
Terebellidae 2 I'VH 
Sabella pavonina 3 H/M ARTHROPODA 

Placostegus tridencatus 2 H CRUSTACEA 

Serpula vermicularis H Decapoda 
Macropodia rostrau H/M 

MOLLUSCA 
Polyplacophor-a BRYOZOA 

Leptochiton asellus H Cyclostomatoida H 

Gastro poda ECHINODERMA TA 
Ansates pellucida 1+1 H Aster-oidea 
Lepeta caeca l H Asterias rubens 
lothla fulva 1+1 H 

CHORDATA 
Puncturella noachina l H 

Ascidiacea 
Cephalopoda Corella parallelogramma l H 
Sepietta oweniana I'VH Ascidiella sp. 3 
Bivalvia 
Modiolula phaseolina H 
Palliolum furtivum X HIS SKRAP 5 (29/1 1-96) Palliolum striatum 2 HIS 
PaRiolum sp. 1+ 1 H/S Djup: 280m 
Pododesmus squama l H Taxon: Abundans Sotten ty p 
Astarte nov. sp. 2 SIG (lev+doda) 
Parvicardium minimum l M ANNELIDA 

ARTHROPODA Polychaeta 

CRUSTACEA Neoleanira tetragona M 

Cirripedia Paramphinome jeffreysii M 

Verruc:a stroemia H Lumbrineridae M/H 
Orbinidae M 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) Qev+doda) 

Spiophanes kroeyeri l M BAACHIOPODA 
Spiochaetopterus sp. l M TerebratuUna retusa H 
Melinna cristata 3 M 

ECHINODER.MA TA 
Neoamphitrite grayii 2 M 

Asteroidea 
MOLLUSCA Pter.~ster militaris 
Bivalvia Echinoidea 
Nucula sulcata 2 M Echinus elegans H 
Ennucula tenuis 2 M 
Abra nitida 2+2 M CHORDATA 

Ascidiacea 
ARTHROPODA Ascldia obllqua H 
CRUSTACEA Ascidia mentula H 
lsopoda Ascldla callosa H 
Munnopsis typica M Asddiella aspersa HIM 
ECHINODERMA TA Ascidiella scabra H 

Echinoidea Styela coriacea H 

Brissopsis lyrifera M Polycarpa pomaria H 
Boltenia echinata H 

SKRAP 6 ( 16/9-96) SKRAP 7 (16/9-96) 

2 
Djup: 320-1 OOm Djup: 250-SOm 
Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 

(lev+dOda) (lev+doda) 
SPONGIARIA SPONGIARIA 
Geodia barrettl 3 H Polymastia sp H 
Pseu<losuberites sul ph ur eus H Phakellia rugosa H 
Phakellia rugosa H Phakeltia ventilabrum H 
Phakellia ventilabrum H 
Phakellia robusta H CNIDARIA 

Hydrozoa 
CN!DARIA Lafoea dumosa H 
Hydrozoa Stegopoma plicatlle H 
Sertularella polyzonias H 

ANTHOZOA 
ANNEUDA 
Polychaeta 

Lophelia pertusa 0+2 
Nephtys sp. M 

NEMERTJNI Neoleanin tetragona M 
Gononemenes parasita Ga!athoweoia-Myriochele ror 2 M 

ANNELIDA 
Melinna cristata 3 M 

Polychaeta MOLLUSCA 
Poiyphysia crassa M Bivalvia 
Chlrlmia biceps M Abra nitida 2 M 
Owenia fusiformis M 

ARTHROPODA 
Filograna implexa!dysterl komplex H 

CRUSTACEA 
ECHIURA Decapoda 
BoneJJia viridls H/M Pandalus montagui H/M 

MOLLUSCA ECHINODERMATA 
Bi val via Ophiuroidea 
Acesta excavata H Ophiura sarsi M 
Astarte nov.sp. SIG Amphilepls norvegica M 

ARTHROPODA Echinoidea 

CRUSTACEA Brissopsis lyrifera M 

Oecapoda 
Pandalus propinquus HIM 
Munida sarsi H/M 



SKRAP 8 & 9 (16/9-96) Taxon: Abundan$ Bottentyp 
Djup: 200-1 OOm Qev+doda) 

SRYOZOA Taxon: Abundans Bottentyp 
Cyclostomatoida H Qev+dOda) 
f lustra foliac~ H SPONGIARIA 

Polymastla sp H Sugula plumosa H 
Phakellia rugo$a H ECHINODERMATA 
Phakellia ventilabrum H Ophiuroidea 
Mycale lingua H Ophlopholis aculeata H 
CNIDARIA Amphlura chlajei M 
Hydro:r.oa 3 H 

ANNELIDA SKRAP l O (20/9-96) Polychaeta 
Djup: 250-200m Nerels sp. l 
Taxon: Abundans Bot tentyp Neoleanira tetragona l M 

(lev+dOda) Hyalinoecla tublcola l SIG 
ANNELIDA Galathowenia-Myriochele ror l M 
Polychaeta Melinna cristata 3 M 
Polynoidae Mellnna spp? M 
Neoleanira tetragona M Sabella pavonina M/H 
Paradiopatra quadricuspis r SIG Hydroides norvegica H 
Orbinidae l M Placostegus tridentatus H 
Galathowenla-Myriochele ror l M 

MOLL US CA Melinna cristata 2 M 3 Gastropoda Terebellides stroemi l M 
Lepeta caeca O+ l H 

MOLLUSCA Emarginula li$SUra O+ l H 
Bivalvia Turritella communls O+ l M 
Nucula/Ennucula sp 2 M Bittium reticulatum O+ l H 
Nucula sulcaa 1+ 1 M Bivalvia 
Ennucula tenuis 2 M Nucula/Ennucula sp 1+1 M Thyaslra sp: 2+2 M Nucula sulcata l M Abra nitida 2+1 M Nucula tumidula M 

Nucul;a nucleus M ARTHROPODA 
Ennucula tenuis M CRUSTACEA 
Nuculana minua M Decapoda 
Nuculana pernula O+ l M Paslphaea sivado 
Yoldiella sp. O+ l M P. borealis M 
Yoldiella philippiana O+ l M Pandalus propinquus H/M 
Palliolum sp. O+ l H/S ECHINODERMA TA 
Pseudamussium septemradiatum O+ l M Echinoidea 
Pododesmus/Heteranomia sp. 1+ 1 HIS Srissopsis lyrifera M Thyasira sp. l M 
Astarte nov. sp. O+ l SIG 
Abra niticla l M SKRAP l l (20/9-96) Timodea ovata O+ l M 
Scaphopoda Djup: 350-JOOm 

Taxon: Abundans Bottentyp Antalis enalis O+ l M 

ARTHROPODA ANNELIDA 
(lev+docla) 

CRUSTACEA Polychaeta 
Cirripedia N eoleanira tetragona l M 
Balanus balanus O+ l H Paramphinome jeffreysli l M 
Amphipoda Galatho wenia-Myriochele ro r l M 
Erioplsa elongau M Melfnna crisata 3 M 
Decapoda Neoamphitrite grayii 2 M 
Pandalus montagui H/M 
lebbeus polaris H/M 



Taxon: Abundans Bonencyp Taxon: Abundans Bonencyp 
(lev+doda) (lev+dOda) 

MOLLUSCA SIPUNCULA 
Bivalvia 2 Phascollon strombus M/S 
Nucula/Ennucula sp 2+2 M 
Ennucula tenuis 2+2 M MOLLUSCA 

Thyasir.a sarsi 2+3 M 
Gastropoda 

Macoma calcarea 2 M Polinices mon~ M 

Abra nitida 2+2 M Bivalvia 

ECHINODERMA TA 
NuaJia/Ennucula sp 2+2 M 
Nucula sukata 1+1 M 

Ophiuroidea Nucula tumldula l M 
Amphiun chiajei M Ennucula tenuis O+ l M 

Nucufana mlnuta O+ l M 

SKRAP 12 (20/9-96) 
Nuculana pemula 1+1 M 
Yoldlella sp. 1+1 M 

Djup: 350-250 Yoldiella philippiana O+ l M 

Taxon: Abundans Bonentyp Yoldiella luclda O+ l M 

(lev+dOda) PaNiolum sp. O+ l HIS 

ANNEUDA Pseudamussium sepcemradiatum O+ l M 

Polychaeb PododesmusiHetennomla sp. 0+2 H 

Melinna cristata 2 M Thyasira sani 2+2 M 

MOLLUSCA 
Parvicardium sp. O+ l M 

Biva.Jvia 
Scaphopoda 

4 Nucula/Ennucula sp 2+2 M 
Anulis occldentalis 1+1 M 

ECHINODERMATA 
ARTHROPODA 

Echinoidea 
CRUSTACEA 

Brlssopsis lyrifen 2 M 
Copepoda 
Mellnnacheres steenstrupl 2 
Amphipoda 

SKRAP 13 (20/9-96) Gammaridae H/M 

Djup: 200-120m 
Decapoda 

Taxon: Abundans Bottentyp 
Pandalrdae 

(lev+doda) 
Splrontocaris liljeborgii H/M 

NEMATODA l BRACHIOPODA 

ANNELIDA 
Cnnla anonnal:a O+ l H 

Polychaeta ECHINODERMA TA 
Phyllodoce groenlandica M Ophiuroidea 
Goniada maculata M Amphiun chiajei M 
Centocephale loveni 2 M Echinoidea 
Nephtys sp. 2 M Brissopsls lyrifera 2 M 
Polynoidae l 
Lumbrineridae l MIH 
Orbinidae l M SKRAP 14 (29111-96) Spiophanes kroeyeri 3 M 
Prionospio fallax l M Djup: HOrn 

Diplocirrus gtaucus M Taxon: Abundans Bonentyp 

Ophelina iiCUrninata l M (lev+dOda) 

Maldanidae 2 M CNIDARIA 

Galathowenia-Myriochele ror 2 M ANTHOZOA 

Pectinaria belgica O+ l M Stylatula elegans M 

Amparetidae l M NEMERTINI 
Melinna cristata 3 M 
Terebellides stroemi 2 M ANNELIDA 

Neoamphitrite grayii 2 M Polychaeta 

Serpulidae l H/M Centocephale loveni 3 M 
Nephtys sp. M 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bouentyp 

(lev+doda) (lev+doda) 

Neoleanir"a tetngona 2 M Chaetozone setosa l M 

Paramphinome jelfreysii 3 M Polyphysia crassa l M 

Lumbrineridae 2 MIH Chirimia biceps l M 

Orbinl<tr.e 2 M Galathowenla-Myriochele ror l M 

Prionosplo sp. M Pectinaria auricoma l M 

Cirrawlidae MIH Amparetidae M 

Ophelina sp. l M Melinna cristata 2 M 

Maldanidae 2 M Amphicteis gunneri l M 

Pectinaria belgiGI l M Amparate sp. l M 

Melinna cristata 3 M Terebellides stroeml l M 

Neoamphitrite grayii 3 M Pista cristata 2 M 

Oligochaeta 3 MIH Sabella pavonina 2 HIM 
Placostegus tridentatus l H 

MOLLUSCA Filognna implexa/dysteri komplex l H 
BivaJvia 
Nucula tumidula M MOLLUSCA 

Nuculana pernula M BivaJvia 

Yoldiella luclda 1+1 M Nucula nucleus O+ l M 

Ludnoma borealis O+ l M Ennucula tenuls 2+1 M 

Thyasira sarsi 1+1 M Nuculana mlnuta l M 

Thyasira sp. 2+2 M Nuculana pernula M 

Pai'Vicardium minimum l M Modiolula phaseolina H 

ECHINODERMATA 
Palliolum sp. O+ l H/S 
Pseudamussium septemradiatum O+ l M 5 

Echinoidea Heteranomia squamula l H 
Brissopsis lyrirera M Pododesmus squuna l H 

Astarte nov. sp. O+ l SIG 
Parvicardium minimum l M 

SKRAP l 5 (26/11-96) At>r. nitida l M 

Djup: 200-SSm Timoclea ovata O+ l M 

Taxon: Abundans Bottentyp Scaphopoda 
(lev+dOda) Antalis entalis O+ l M 

SPONGIARIA 
Leucosolenla sp. l H ARTHROPODA 

Guancha blanca l H CRUSTACEA 

Ute gladiata/Aphroceras ensata 2 H Decapoda 

Geodia barreai 2 H Pandalus proplnquus H/M 

Phakenia rugosa l H Spirontocaris spinus 

Phakellia ventilabrum H Lebbeus polaris H/M 

Phakellia sp. H PHORONIDA 
Mycale lingua H Phoronis sp. HIM 

CNIDARIA BRACHIOPODA 
Hydroxoa Terebratulina retusa H 
l.Oifoea dumosa H 

Stegopoma pUcatile H ECHINODERMATA 

Grammaria abietina H Ophiuroidea 

Sertularella gayi H Amphiura chiajei M 
Ophiura albida M 

NEMERTINI 
HOLOTHURIOIDEA 

ANNEUDA Psolus pantapus M 
Polychaeta 
Goniada maculata M CHORDATA 

Lumbrineridae M/H Ascidiacea 

Orbinrdae M PolycUnidae sp. H 

Phylo norvegica M Styela er atlantica l H 

Chaetopterus sp. H/MIS Styela sp. 2 H 

Spiochaetopterus sp. M Polycarpa pomaria l H 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottencyp 
Oev+doda) Oev+doda) 

Boltenia echinac:a 2 H Pseudamussium septemradiatum O+ l M 
Kolonibildande ascidie H Pododesmus/Heter.momia sp. O+ l H 

Thyasir-a sp. 2+1 M 
Astarte nov. sp. O+ l SIG 

SKRAP 16 (20/9-96) Abra nitida 2+1 M 

Djup: Il 0-60m 
Arak-a lslandica O+ l M 

Taxon: Abundans Bottencyp 
Timodea ovac:a O+ l M 

(lev+dOda) Scaphopocfa 

CNIDARIA Amalis occidentalis O+ l M 

Hydrozoa Antalis entalls O+ l M 

ANTHOZOA BRACHIOPODA 
Kophobelemnon stellirerum M Crania anomala 1+2 H 

PlATHELMINTHES Terebratulina retuS<~. O+ l H 

ANNELIDA ECHINOOERMA TA 

Polychaeta Ophluroidea 

Phyllodoce groenlandica l M Amphlura chlajei M 

Eteone sp. l M 
Glycera sp. 2 M 
Goniadidae l SKRAP 17 (20/9-96) 
Goniada maculata 2 M Djup: l S0-66m 
Nereidae Taxon: Abundans Bottentyp 6 Polynoldae (lev+doda) 
Panthalis oentedi M SPONGIARIA 
Orblnldae M Mycale lingua H 
Spiophanes kroeyeri M 
Prionospio sp. M CNIDARIA 

Spiochaetopterus sp. O+ l M Hydrozoa 2 

Chaetozone sewsa l M Lafoea dumosa H 

Ophelina acuminata l M ANTHOZOA 
Polyphysia cr-assa 2 M Bolocera tuediae l H 
Capitellidae l M Metridium senile 2 H 
Pectinaria auricoma l M Sagartiogeton sp. l H 
Amparetidae l M Kadosactis abyssicol.a H 
Anobothrus gr.~cilis 2 M Paraedw.lrdsia arenaria M 
Terebellidae l MIH lophelia pertusa, dOd H 
Pisc:a crisc:ata 2 M 

NEMATODA 
Streblosoma bairdii M 

SIPUNCULA 
ANNELIDA 

Phascolion strombus MIS 
Polychaeta 
Phyllodoce groenlandica M 

MOLLUSCA Glycera sp. M 
Gastropoda Nereis pclagica H 
Lepec:a caeca O+ l H Polynoidae 
lothia fulva O+ l H Paramphinome jeffreysii M 
Emarginula gigantea O+ l H Paradioparn quadrlcuspis SIG 
Puncturella noachina O+ l H Nothria conchylega MIS/G 
Jujubinus m~iaris O+ l H Lumbrineridae MIH 
Turritella communis O+ l M Orbinidae M 
Neogastropoda O+ l Spiophanes kroeyeri M 

Bivalvia laonice bahusiensis M 

Nucula/Ennucula sp 1+1 M Poecilochaetidae M 

Ennucula tenuis 1+1 M Cirrarulidae MIH 

Nuculana pernula O+ l M Diplocirrus glaucus M 

Yoldiella sp. O+ l M Ophelina acuminata M 

Yoldiella philippiana 1+1 M Polyphysia triSsa l M 

Palliolum sp. O+ l H/S Maldanidae 2 M 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) (lev+di:ida) 

Galathowenia-Myriochele ror l M Scaphopoda 

Pectinaridae l M Analis occident:aUs O+ l M 

Amparetidae 2 M Ancalis entalis 1+2 M 

Melinna cristata l M ARTHROPODA 
Melinna spp l M 

CRUSTACEA 
Anobothrus gracilis l M Cirripedia 
Terebetlidae 2 MIH 
Pista crisaa 2 M 

Verruc:a stroemla H 

Sabellidae H/M Tanaidacea 

Sabella pavonina HIM Apseudus spinosus M 

Pomatoceros triqueter H Amphipoda 
Placostegus tridentatus H Leucothoe splnlcarpa HIM 

SIPUNCUlA 
Ampeliscidae M 

Phascolion strombus MIS 
Byblis crasslcornis M 

Gollingia sp M 
Haploops setosa M 
Gammaridae HIM 

MOLLUSCA Hyperidae 

Polyplacophora Decapoda 
Leptochiton asellus H Calocaris macandreae M 

Gastropoda Galathea strlgosa H 

Lepea caeca O+ l H Pigurus bemhardus HIM 

lothia fulva O+ l H BAACHIOPODA 
Puncrurella noachina O+ l H 7 
Uttorina littorea O+ l H 

Cranla anomala O+ l H 

Pollnices montagui O+ l M 
Macandrevia cranium O+ l H 

Eullmidae O+ l M ECHINODERMA TA 

Neogastropoda O+ l Ophiuroidea 

Trophon sp. O+ l H/M Ophiothrix fragilis H 

Bucdnum undatum O+ l H/M Amphiura chiajei M 

Nepcunea antiqua O+ l HIM Holothurioidea 
Neptunea despecta O+ l H/M Thyone fusus M 
Raphitoma sp. O+ l H/S 

CHORDATA 
Bivalvia 
Nucula/Ennucula sp 1+2 M 

Ascidiacea 

Nucula tumidula O+ l M 
Ascidia obliqua H 

Ennucula tenuis 1+1 M 
Polycarpa pomaria H 

Nuc.ulana minuta 1+1 M 
Dendrodoa grossularia H 

Nuculana pemula 1+2 M 
Boltenia echinaca H 

Yoldiella sp. 1+1 M 
Yoldiella philfppiana 1+1 M 

SKRAP 18 (20/9-96) Modiolula phaseolina O+ l H 
Mytilus edulis O+ l H Djup:BO-'IOm 

Acesta excavata O+ l H Taxon: Abundans Bottentyp 

Chlamys suiGJta O+ l H (lev+doda) 

Chlarnys sp. O+ l H/S FORAMINEFERA 3 

Palliolum sp. O+ l H/S SPONGIARIA 
Pseudamussium septemradiatum J+l M Geodia barrettJ H 
Pododesmus/Heteranomia sp. O+ l H 
Thyasira equalis l M CNIDARIA 

Thyasira sarsi l M Hydrozoa 

Thyasira sp. M Lafoea dumosa H 

Astarte nov. sp. 2+3 SIG ANN ELI DA 
Macoma calcarea O+ l M Polychaeta 
Abra nitida 1+1 M 
Timoclea ovata 0+3 M 

Nothria conchylega 2 M/SIG 

Hiatella sp. O+ l H/S 
Orbinidae l M 
Owenia fusiformis 2 M 



Taxon: Abundans Bottentyp SKRAP 19 (16/9-96) 
(lev+d6da) 

Djup: 150-60m 
Pectlnaridae l M 
Mellom crisatll l M 

Tnon: Abundans Bottentyp 

Sabella pavonina 2 HIM 
(lev+dOda) 

FORAMINEFERA 
Serpulidae l HIM 

Pelosina arborescens M Placostegus tridentatus H 

MOLLUSCA 
SPONGIARIA 

Polyplacophora 
Geodia barrettJ J H 
Polymasti;r. sp H Leptochiton asellus H 
Pseudosuberites sulphureus H Tonicella rubra H 
Phakellla ventilabrum H 

Gastropocla Phakelli;r. robusa H 
Ansates pellucida H Antho dichotom;r. H 
Lepeaaea O+ l H 
lothia fulva O+ l H CNIDARIA 

Velutina velutina l H ANTHOZOA 

Bivafvia 
Bolocera tuediae 2 H 

NuculaiEMucula sp M 
Horrmthia digiaca H 

Nucula nucleus M ANNELIDA 
Palliolum sp. H/S Polychaeta 
Pseudamussium septemradiuum M Chaetopterus sp. H/MIS 
Pododesmus/Heteranomla sp. 2+1 H Pectinaria aurfcoma M 
Thyasira sarsi 1+1 M Mellnna albidncta M 

8 Astarte sulcata O+ l SIG Pist:a crist:aa M 

ARTHROPODA 
Sabella pavonlna 2 H/M 

CRUSTACEA 
Hydroides norvegica H 

Cirripedia ECHIURA 
Ve!"ruca stroemla 2 H Bonellia vlridis H/M 

lsopoda MOLLUSCA 
Hemiarthrus abdominalis Gastropocla 
Decapoda Capulus ungaricus H 
Pandalidae 2 BivaJvia 
Pandalus bore;r.lis 2 M Modiolula phaseolina H 
Spirontocaris liljeborgii l H/M Chlamys sulcia H 

BRYOZOA Pododesmus squarna H 
Uchenopora verrucaria H Asarte nov.sp. SIG 

Parvicardium minimum M 
BRACHIOPODA 
Crania anomala 2+1 H ARTHROPODA 

Arachnida 
ECHINODERMA TA Nymphonsp. H 
Asteroide a 

CRUSTACEA 
Porania pulvillus H 

Cirripedia 
Ophiuroidea Verruca stroemia H 
Ophiothrix fr-agilis H 

Decapoda 
Echinoidea Spirontocarls liljeborgii H/M 
Brissopsis lyrifera M Lebbeus polaris HIM 

CHORDATA Munlda rugosa H/M 

Ascidiacea Pagurus pubescens H/M 

Styela sp. H Uthodes maja 2 

BRYOZOA 
Disporella hispida H 
Porella patufa H 

BRACHIOPODA 
Terebratulina retusa H 

\\0 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) (lev+dOda) 

ECHINODERMATA lysma loveni M 
Asteroidea Sabella pavonina H/M 
Henricia pertusa H Protu!a tubularia H 

CHORDATA 
Placostegus tridentatus H 

Ascidiacea 
Filograna lmplexaldysteri komplex H 

Asddia oblfqua H MOLLUSCA 
Ascidia mentula H Polyplacophora 
Ascidia conchilega H/M leptochiton asellus H 
Styela rustic:a H BivaJvia 
Styela coriacea riklig H Modiolula phaseolina 2 H 
Polycarpa pomaria H Acesta excavata H 
Polycarpa flbrosa M Chlamys sulcata H 
Boltenia echinua H Palliolum furtivum HIS 
Molgula complanata H Pododesmus squama H 
Kolonibildande asddie H Hiatella sp. HIS 
Cnemidoc:arpa devia H 

ARTHROPODA 
CRUSTACEA 

SKRAP 20 ( 16/9-96) Cirripedia 
Scalpellum stroeml H 

Djup: 170-SOm 
Decapoda 

Taxon: Abundans Bottentyp 
Munldopsis serricomis H 

(lev+dåda) 9 
FORAMINEFERA 

Uthodes maja 2 HIM 

Pelosina arborescens M BRYOZOA 

SPONGIARIA 
Stornatopora sp. H 

Ute gladiaa/Aphroceras ensata H Berenicea sp. H 

Geodia barreni H BRACHIOPODA 
Tentorium semisuberites H Terebntulina retusa 2 H 
Phakellia rugosa H Macandrevia cranlum H 
Phakellia robusta H 

ECHINODERMA TA 
Axinella infundibuliformls H 

Ophiuroidea 
MyxiUa ftmbriata H 
Hymedesmla paupercas H 

Ophiothrix fragills H 

Antho dichotoma H 
Ophiopholis aculeata H 

Clathria barleei H 
Ophlactis balll H 

Halisarca dujardini 1 H CHORDATA 

CNIDARIA 
Ascidiacea 

Hydrozoa 
Ascidia obliqua H 

Eudendrium ramosum H 
Ascidia virginea H 

Cosmetira pilosella H 
Ascidia prunum H 

Halecium halecinum H 
Ascidia conchilega H/M 

Sertularella gayi H 
Polycarpa pomaria H 

uomedea plicata H 
Boltenia echinaca H 

ANTHOZOA 
Lophelia pertusa 0+2 H 

SKRAP 21 ( 18/9-96) Sarcodictyon roseum 
Bolocera tuediae H Djup: 150m 
Edw:~rdslella loveni Taxon: Abundans Bottentyp 

NEMERTINI 
(lev+doda) 

Nipponnemertes pulcher M 
NEMERTINI l 

ANNELIDA 
NEMATODA 

Polychaeta ANNELIDA 
Pionosylllis nidarosiensis H Polychaeta 
Chaetopterus sp. H/M/S Glycera sp. M 

\\\ 



Taxon: Abundans Botteotyp Neoamphicrite grayii M 
(lev+dllda) Taxon: Abundans Botteotyp 

Gonlada maculua l M (lev+dO<Ia) 

Centocephale loveni l M Oligochaeta 2 M/H 

Polynoidae MOLLUSCA 
Pholoe sp. M/H Gastro poda 
~ramphinome jelfreysli M 
Lumbrineridae M/H 

Polinices monragui O+ l M 

Splonidae 3 M/(H) 
EuNmidae O+ l M 

Spiophanes kroeyeri 2 M 
Neogastropoda O+ l 

Clrratulidae 2 M/H Bivalvia 

Chaetozone setasa 3 M Nucula sulcaa 1+2 M 

Dlplocirrus gt:aucus l M Nucula tumidula 2+2 M 

Ophelin:a acumlnaca l M Ennucula teouis 3+2 M 

Sadibregma inftuum l M Nuculan:a min uta 1+ 1 M 

Maldanidae 2 M Nuculana pernula 1+1 M 

Chirimia biceps l M Yoldiella lucida 3+1 M 

Galadlowenia-Myriochele ror 2 M Palliolum sp. O+ l HIS 

Melinna crisuca 3 M Pseudamussium septemradiatum O+ l M 
Thyasira sarsi 1+1 M 

MOLL US CA Thyasira sp. 2+1 M 
Bivalvia Astarte nov.sp. l SIG 
Nucula/Ennucula sp 3+1 M Parvicardium sp. l M 
Nucula sulcaca 3+1 M Abra nitida 3 M 
Nuculan:a mlnuu O+ l M Cuspidaria sp. O+ l M 

lO Pseudamussium septemradiatum O+ l M 
Oscrea edulis O+ l M/S 

Sc:aphopoda 

Thyaslra sp. 2+2 M 
Ancalis occidencalis O+ l M 

Abra nitida 2+2 M 
Antalis encalis O+ l M 

ARTHROPODA 
ARTiiROPODA 
CRUSTACEA 

CRUSTACEA 
Amphipoda 

Amphipoda 

Protomedeia rasciata M ECHJNODERMATA 

ECHINODERMATA 
Ophiuroidea 

Echinoldea 
Amphiura chiajei M 

Brissopsls lyrifera 3 M 

SKRAP 23 ( 18/9-96) 

SKRAP 22 ( 18/9-96) Djup: 180m 

Djup: 240-210m 
Taxon: Abundans Botteotyp 

Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev/dOda) 

(lev+dOda) 
ANNEUDA 

SPONGIARIA l 
Polychaeta 
Phyllodoce groenlandica M 

ANNELIDA Eteone sp. M 

Polychaeta Ophiodromus ftexuosus M 

Goniada maculau M Ceratocephale loveni l M 

Ceratocephale loveni M Polynoidae l 

Polynoidae Neoleanira tetragona l M 

Paramphinorne jelfreysii l M Paramphinome jeffreysii J M 

Lumbrlnerldae l M/H Orblnidae 2 M 

Orbinidae 2 M Spionidae M/(H) 

Spionidae l MI(H) Cirratulidae 2 MIH 

Cirratufldae M/H Maldanidae l M 

Maldanidae M Galathowenia-Myriochele ror 2 M 

Galathowenia-Myriochele ror M Melinna cristaa 3 M 

Pectinaria auricoma O+ l M Oligochaeta M/H 
Pectinaria belgica O+ l M 
Mellnna crisuca 3 M 



Taxon: Abundans Bouentyp Taxon: Abundans Bottentyp 

(lev+dOda) {lev+doda) 

MOLLUSCA ARTHROPODA 
Gastropoda CRUSTACEA 

Eulimidae O+ l M Amphipoda 

Bivalvia ECHINODERMA TA 
Nucula/Ennucula sp 3+1 M Ophiuroidea 
Ennucula tenuis 3+1 M Amphiura chlajei M 
Nuculana pernula l M Echinoidea 
Pseudamussium septenvadiatum O+ l M Brissopsis lyrifera M 
Thyaslra sarsi 1+1 M 
Thyasira sp. 2+1 M 
Abra nitida 3+2 M 

SKRAP 25 18/9-96 
Scaphopoda 
Antalis ocddencaUs O+ l M Djup: 12S-60m 

Taxon: Abundans Bottentyp 
ECHINODERMA TA Qev+doda) 
Ophiuroidea SPONGIARIA 
Amphiura chiajei M Pseudosuberites sulphureus r H 

Phakellla rugosa l H 
Hymedesmia spp. 3 H 

SKRAP 24 ( 18/9-96) CNIDARIA 
Djup: 175m ANTHOZOA 
Taxon: Abundans Bottentyp Lophelia pertusa O+ l H li {lev+di:id) 
CNIDAPJA ANNELIDA 

ANTHOZOA Polychaeta 

Lophelia pertusa O+ l H Goniada maculata M 
Nephtys sp. M 

ANNELIOA Splophanes kroeyeri 2 M 
Polychaeta Chaetopterus sp. r H/MIS 
Nephtys sp. M Chlrimia biceps l M 
Polynoidae l Pectlnaria belgica O+ l M 
Panthalis oerS(edi r M Melinna crisaa 3 M 
Orbinldae 2 M Terebellides stroemi l M 
Cirratulldae l MIH Pisa cristata l M 
Ophelina acuminata l M Sabella pavonina l HIM 
Maldanidae l M Ditrupa arietina O+ l M 
Pectinaria belgica l M Pomatoceros triqueter O+ l H 
Melinna cristaca 3 M 
Sabella pavonina 2 H/M SIPUNCULA 

Phascollon strombus M/S 
MOLLUSCA 
Gastro poda MOLLUSCA 

Bullomorphina Gastropoda 
Lepeca caeca O+ l H 

Bivalvia Puncturella noachina O+ l H 
Nucula/Ennucula sp 2+1 M Pollnices montagui O+ l M 
Nucula sulcata l M Hinia sp. O+ l M 
Nuculana minuta l M 
Nuculana pernula O+ l M Bivalvia 

Yoldlella philipplana l M Nucula/Ennucula sp 1+2 M 

Yoldiella lucida M Nucula sulcaca l M 

Palliolum sp. H/S Nuculana pemula O+ l M 

Thyasira equalis 1+2 M Yoldiella phillppiana 2+1 M 

Thyasira sarsi 2+2 M Chlamys sulcata 0+2 H 

Abra nitida 2+1 M Palliolum sp. 2 H/S 

Thracia sp. l M Pseudamussium septemradlatum 3 M 
Pododesmus/Heteranomia sp. 2+1 H 
Thyas1ra sarsl 1+1 M 
Thyasira sp. 2+2 M 



Astarte nov. sp. 0+2 SIG Taxon: Abundans Bottentyp 
Parvicardlum minimum l H (lev+doda) 
U.evlardium crassum O+ l H HOLL US CA 
Tropldomya abbreviata l H Polypl:tc:ophon 

Scaphopod:. LeptD<:hiton asellus H 
Antalis ocddentalis O+ l H Gastropoda 
Antalis entalis O+ l H lepeta aeca O+ l H 

ARTHROPODA 
lothia fulva O+ l H 

CRUSTACEA 
Emarglnufa fissura O+ l H 

Cirripedia 
Puncturella noachlna 0+2 H 

Verruca stroemia 2 H Gibbula cineraria O+ l H 
Polinices montagui O+ l M 

BRACHIOPODA Neogastropoda O+ l 
Crania anomala 0+2 H Bivalvi:. 
Terebratulina retusa 1+1 H Nucula tumldula O+ l M 

ECHINODERMATA Nucula nucleus 1+1 M 

Ophiuroidea Ennucula tenuls 1+1 M 

Amphiura chlajei M Nuculana min uta l M 

Echinoidea 
Nuculana pernufa 1+1 M 

Bf"issopsis lyrifera 2 M 
Yoldiella phllippiana O+ l M 
Husculus sp. l H 

CHORDATA Hodiolula phaseolina 2 H 
Ascidiacea Acesta excavata O+ l H 
Ascidia obliqua H Limaria loscombl O+ l s 

12 Ascidiella aspersa HIM Chlamys sulau O+ l H 
Styela sp. H Pseudamusslum septemradiatum O+ l M 

Pododesmus!Hetennomia sp. 2+2 H 
Thyasira sarsi O+ l M 

SKRAP 26 (26/1 1-96) Astarte nov. sp. l SIG 

Djup: l l 0-70m 
Parvlcardlum minimum l M 

Taxon: Abundans Bouentyp 
Abra nitida l H 

(lev+doda) 
Timodea ovata O+ l H 

SPONGIARIA 
Hiatella sp. l HIS 

Geodia barretti l H Scaphopoda 

Phakellia ventilabrum 2 H Antalfs occidentalis O+ l M 

PhakeAia sp. H Analis enalis O+ l M 

Antho dichotoma H ARTHROPODA 

CNIDAAIA CRUSTACEA 

ANTHOZOA Decapoda 

Bolocera tuediae 2 H Pandalus sp. 

Lophelia pertusa 0+3 H Pagurus pubescens HIH 

ANNEUDA BRYOZOA 3 
Polychaeta BRACHIOPODA 
Glycerasp. M Terebratulina retusa H 
P!atynerels sp. H Macandrevia cranium O+ l H 
Euniddae HIS 
Lumbrineridae MIH ECHINODERMA TA 

Spiophanes kroeyeri M Ophiuroidea 

Polyphysia crassa M Ophlothrix fragilis H 

Pectinaridae M Ophiura sp. H 

Amparetidae M CHORDATA 
Trichobranchus sp. M Ascidiacea 
Sabella pavonina 2 H/M Ascidia obliqua 2 H 
Pomatoceros triquerer 2 H Styela sp. 3 H 
Placostegus tridentatus 2 H Polycarpa pomaria 3 H 

SIPUNCULA Boltenia echinata 2 H 

Phascolion strombus MIS 



SKRAP 27 (29/11-96) Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) 

Djup: 2-45m Splochaetopterus sp. l M 
Taxon: Abundans Bottentyp 

Chaetozone setosa 3 M 
Oev+di:ida) Galathowenia-Myriochele ror 3 M 

CNIDARIA Pectinaria auricoma M 
ANTHOZOA Pectinaria belgica M 
Stylatula elegans M 

Amparetldae M 

ANN ELI DA Terebellides stroemi M 

Polychaeta Pist:a crlst:at:a l M 

Eteone sp. l M Art:acama proboscldea l M 

Ceratocephale lovenl 2 M Oligochaeta 3 MIH 
Nephtys sp. l M 
Neoleanlra tetragona 2 M SIPUNCUlA 

Paramphinome jeffreysii 3 M MOLL US CA 
Lumbrinl!f'idae l M/H Bi val via 
Orblnidae 2 M Nucula sulcat:a 2+2 M 
Spiophanes kroeyeri l M Ennucula tenuis 2 M 
Grratulidae l MIH Yoldiella philippian;a l M 
Chaetorone setosa l M Thyasira sarsi O+ l M 
Flabelligeridae l MIH Thyuira sp. 3+1 M 
Ophelina sp. l M Abra nitida 1+1 M 
Maklanldae l M 

Galathowenia-Myriochele ror 2 M ARTHROPODA 

Melinna crist:at:a 3 M CRUSTACEA 13 
Neoamphitrite grayii 2 M Amphipoda 

Neohela monstrosa M 
Oligochaeta 3 MIH 

Decapoda 
MOLLUSCA Puiphaea sp. l M 
Chaetoderma nitidulum M Calocaris macandreae 3 M 

Bivalvia ECHINODERMATA 
Nucula sulcat:a M Ophiuroidea 
Ennucula tenuis 3+3 M 

Amphiura chiajei M 
Yoldiell;a lucida 0+1 M 

Chlamys sulcat:a O+ l H Echinoidea 
Brissopsis lyrirera M 

Thyasira sp. 1+3 M 

Abra nitida 2+2 M 

ECHINOOERMATA SKRAP 29 ( 18/9-96) 
Echinoldea 
Brissopsis lyrirera M Djup: 150m 

Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) 

SKRAP 28 (29/11-96) 
NEMERTINI l 

Djup: 110m 
NEMATOOA 

Taxon: Abundans Bottentyp ANNELIDA 
(lev+doda} Polychaeta 

ANNEUDA Phyllodocidae l 
Polychaet.a Glycera sp. 2 M 
Phy11odoce groenlandica M Typosyllis sp. l M 
Eteone sp. l M Ceratocephale loveni 2 M 
Chaetoparia nilssoni l M Aphrodit:a acuelat:a l M 

Glycen sp. 2 M Lumbrineridae 2 M/H 
Goniada maculat:a l M Spionidae 2 M/(H) 
Ceratocephale loveni 2 M Spiophanes kroeyeri l M 
Lumbrineridae 2 M/H Chaetopterus sp. l H/M/S 
Orbinidae l M Cirrawlidae 2 MIH 
Spiophanes kroeyeri 3 M Chaetozone setosa 2 M 
Prlonospio sp. M Maldanidae 2 M 

\\5 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon; Abundans Bottentyp 
Oev+doda) (lev+dO<b) 

Chirimia biceps l M Glycera sp. l M 
Pectinaria auricoma O+ l M Ceratocephale loveni l M 
Pectinaria belgica O+ l M Polynoldae l 
Amparetidae l M Paramphlnome jelfreysli l M 
Melinna cristata 3 M Lumbrineridae l MIH 
Anobothrus gn.citis l M Orbinidae 2 M 
Sabella pavonlna 2 H/M Spiophanes kroeyeri l M 
Ditrupa arietina O+ l M Chaetotone setosa 2 M 

Oligochaet:a 2 M/H Galathowenla-Myriochele ror l M 
Pectinaridae O+ l M 

MOLLUSCA Pecdnaria auric:oma O+ l M 
Gastropoda Mellnna crista.ta 2 M 
Lepeta caeca O+ l H Neoamphitrite grayil M 
Trophon sp. O+ l H/M 

Oligochaeta 3 MIH 
Bivalvia 
Nucula/Ennucula sp 2+3 M MOLLUSCA 

Nucufa sulc:ata 1+2 M Gastro poda 

Ennucula tenuis 2+2 M Bullomorphina 

Nuc:ulana pemula 2+2 M Philine sp. M 

Yoldiella phllippiana 1+2 M Bivalvia 
Yoldiella lucida O+ l M Nucula/Enn u c ula sp 3+2 M 
Modiolula phaseolina O+ l H Nucula sulcata 2+2 M 

14 lirnatula gwyni O+ l s Nucula tumidula 2 M 
Chlamys sulau O+ l H Ennucula tenuis 3+2 M 
Palliolum sp. 0+2 H/S Nuculana pemula 1+1 M 
Pseudamussium septemradlatum 0+2 M Yoldiella sp. 1+1 M 
Pododesmus!Heteranomia sp. 0+2 H Yoldiella lucida 1+1 M 
Astarte nov. sp. 0+2 SIG Thyasira sarsi 3+3 M 
Hiatella sp. O+ l H/S Cuspldaria c:uspidata O+ l M 

Scaphopoda 
Antalis occidentalis 0+2 M 
Antalis entalis 0+2 M SKRAP 31 (18/9-96) 
8RACHIOPODA Djup: 190m 

Crania anomala 0+2 H Taxon: Abundans Bottentyp 

Macandrevia cranium O+ l H (lev+di:ida) 
ANNELIDA 

ECHINODERMATA Polychaet:a 
Ophiuroidea Exogone sp. HIS 
Amphiura chiajei 2 M Paramphinome jeffreysii l M 
Holoturioidea Spionldae 2 MI(H) 
Mesothuria intestinalis M Prionospio sp. l M 

Cirraculidae 2 M/H 
Chaetozone setosa 2 M 

SKRAP 30 (18/9-96) Pectinaridae l M 

Djup: 240m 
Melinna cristata 3 M 

Taxon: Abundans Bottentyp Oligochaeta M/H 

(lev+doda) MOLLUSCA 
CN!DARIA Bivalvia 
Hydrozoa Nucula/Enn ucu la sp M 
lafoea dumosa H Nucula sulcata 2+1 M 

NEMERTINI Ennucula tenuis 1+1 M 

Cerebratulus sp. M Nuculana pernula l M 
Pseudamussium septemradiatum O+! M 

ANNEUDA Thyasira sp. 1+1 M 
Polychaeta Abra nitida 3+3 M 
Eteone sp. M 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+dOda) (lev+doda) 

ARTHROPODA ANNELIDA 
CRUSTACEA Polychaet:a 
Decapoda Glycera sp. 3 M 
Spirontocaris liljeborgii H/M Goniada maculata M 
ECH1NODERMA TA Lumbrineridae MIH 

Echinoidea Spionldae M/{H) 

Brissopsis lyrifera 3 M Spiophanes kroeyeri M 

Echinoardium sp. M Prionospio fallax M 

Holothurioidea 
Chaetozone setosa M 

Mesothuria intestinalls M 
Maklanidae 2 M 
Ga1athowenla-Myrloche1e ror 2 M 
Pectinaria auricoma 1 M 

SKRAP 32 (18/9-96) 
Mellnna cristata 3 M 
Trichobranchus roseus l M 

Djup: 110m Pisa cristata 1 M 
Taxon: Abundans Botcentyp Oligochaet:a 2 MIH 

(lev+doda) 
CN1DARIA MOLLUSCA 

Hydrozoa Gastropoda 

Virgularia mirabilis M Turritella communis 0+1 M 

ANNELIDA 
Biva1via 

Polychaet:a 
Nucu1a/Ennucula sp 1+1 M 
Nucu1a sulcata /+2 M 15 Phyl1odoc1dae 
Ennucula tenuis 1 M 

G1ycl!r.l sp. M 
Thyasira sp. 1+1 M 

Gonlada maculata M 
Lumbrineridae l MIH 

Abra nitida 1+1 M 

Spiophanes kroeyeri 2 M 
Hiatella sp. O+ l H/S 

Maldanldae 2 M ARTHROPODA 
Melinna cristata 2 M CRUSTACEA 
Anobothrus gracilis M Decapoda 

MOLLUSCA 
Sergescus arcticus M 

Gastropoda ECH1NODERMA TA 
Turrice11a communis O+ l M Ophiuroidea 

Bivalvia Amphiura chiajei M 

Nucula/Ennucu1a sp 3+1 M Ophlura affinis M 

Thyasira sp. l M Echinoidea 
Abra nitida O+ l M Brissopsis lyrifera 2 M 

ARTHROPODA 
CRUSTACEA 

SKRAP 34 (26/11-96) Decapoda 
Calocaris macandreae M Djup: 21 0-6Sm 

ECHINODERMA TA 
Taxon: Abundans Bottentyp 

Echinoidea 
(lev+dc:ida) 

Brissopsis lyrifera M 
SPONGIAR.IA 
Ute gladiata/Aphroceras ensata 2 H 
Geodia barretti H 

SKRAP 33 ( 18/9-96) 
Polymastia sp H 
Phakellia rugosa H 

Djup: 90-60m Phakellia ventilabrum 2 H 
Taxon: Abundans Bottentyp Phakellia sp. l H 

{1ev+dc:ida) Mycale lingua 1 H 
CNIDARIA 

CNIDARIA 
ANTHOZOA 

Hydrozoa 2 
Kophobelemnon nelliferum 2 M 

Lafoea dumosa 2 H 
NEMERT1N1 Sertularella gayi H 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottencyp 
(lev+doda) (lev+doda) 

Clytia gracilis l H BivaJvia 

ANTHOZOA Nucula tumidula 1+1 M 

Bolocer.a tuedlae H Nucula nucleus l M 

Hormathia digia.a. H Ennucula tenuis l M 

Sagartiidae Nuculana minua. 1+1 M 

Edwardsiella lovenl Yoldiella luclda 2+1 M 

Lophelia pertusa 0+2 H Modiolula phaseolina O+ l H 

NEMERTINI 
Pseudamussium septemr.adiatum O+ l M 

l Pododesmus/Heter.anomia sp. 1+1 H 
Nipponnemertes pulcher 2 M Thyasira sp. 1 M 

ANN ELI DA Astarte nov. sp. 0+2 SIG 

Polychaeta Parvicardium minimum O+ l M 

Phytlodocidae Abra nitida l M 

Phyllodoce groenlandica M Tlmoclea ovata O+ l M 

Goniada maculata M Mya truncaa. O+ l M 

Sphaerodorum gracile l M Scaphopoda 
Hesionidae l Ana.lis occldentalis O+ l M 
Nerefmyra punctata l M Ana.lisena.lis 2+1 M 
Typosytfis armillaris 2 M 
Typosytlis sp. M 

ARTHROPODA 

Eusytlis sp. H 
Arachnida 

Nereis pelagica H 
Pycnogonum littorale H/S 

16 Polynoidae CRUSTACEA 

Paradiopatra quadricuspis SIG Cirripedia 

Lumbrinerldae MIH Verruca scroemla H 

Spiophanes kroeyeri M Amphipoda 
Chaetopterus sp. H/M/S Aristlas neglectus H 
Spiochaetopterus sp. M Orchomene serraa. M 
Cirratulidae M/H Epimeria cornigera H/M 
Ophelina sp. M Ampelisca pusilla M 
Polyphysia crassa M Maera 1oveni M 
Maldanldae M Decapoda 
Pectlnaria auricoma l M Pandalus proplnquus 2 H/M 
Amparetidae 2 M Splrontocaris liljeborgii l H/M 
PisG cristaa. 2 M Lithodes maja l H/M 
Polycirrinae l M/H 
Nicolea zostericola 2 H BRYOZOA 

Sabellidae l H/M Disporella hlspida H 

Sabella pavonina 2 H/M ECHINODERMA TA 
Pomatoceros criqueter 2 H Crinoidea 
Hydroides norvegica H 

Ophiuroidea 
Placostegus cridentatus H 
Filograna lmplexaldysteri komplex H 

Ophiopholis aculeaCl H 
Ophiactis balli H 

SIPUNCULA Amphiura chiajei M 
Phascolion scrombus M/S 

CHORDATA 
MOLLUSCA Ascidiacea 
Polyplacophora Styela sp. 3 H 
Leptochiton asellus H Polycarpa pomaria 2 H 

Gastropoda Boltenia echinata 2 H 

Lepeta caeca O+ l H Eugyra arenosa M 

Emarginula gigantea O+ l H Aplldium pallidum H 

Polinices momagui O+ l M 
Neogasuopoda O+ l 
Neptunea despecta O+ l H/M 

Cephalopoda 
Rassia glaucopsis M/H 



SKRAP 35 (29/1 l -96) Taxon: Abundans Bottentyp 
Djup: 260m (lev+doda) 
Taxon: Abundans Bottentyp Flabelligeridae l M/H 

(lev+dOda) Capitellidae l M 
CNIDARIA Maldanldae 2 M 
ANTHOZOA Owenia fusiformls l M 
Bolocera tuediae H Pectinaria belgia O+ l M 

Amparetidae 2 M 
NEMERTINI Terebellides stroeml l M 
ANNELIDA Trlchobrarn:hus sp. 2 M 
Polychaeta Dltrupa arietina 0+2 M 
Eteone sp. M SIPUNCULA 
Nephcys sp. M Phascolion strombus MIS 
Polynoldae l 
Paramphlnome jelfreysii 3 M MOLLUSCA 

Lumbrineridae l M/H Gastropoda 

Orbinidae 2 M 
lothia fulva O+ l H 

Chaetozooe setosa l M Turritella communis O+ l M 
Maldanldae M Epitonium sp. O+ l M 
Neoamphitrite grayii l M Bivalvia 

Oligochaeta ] M/H NuculaiEnnucula sp 2+2 M 
Nucula sulcaQ 1+1 M 

MOLLUSCA Ennucula tenuis 1+1 M 
Caudoroveata Nuculana min uta l M 
Chaetoderma nitidulum M Nuculana pernula O+ l M 17 
Bivalvia Limatula gwyni l s 
Nucula sulcae~ M Palliolum sp. O+ l HIS 
Ennucula tenuis 3+3 M Pseudamussium septemradiatum 0+3 M 
Nuculana min uta 1+1 M Thyasira equalis l M 
Nuculana pernula l M Thyasira sarsi O+ l M 
Yoldiella lucida l M Artarte nov. sp. 2+3 SIG 
M usculus sp. H Abra nitida 2+2 M 
Thyaslra sp. 3+2 M Timodea ovata l+J M 
Abra nitida 2+2 M Mysla undaQ l M 

ECHINODERMA TA 
Corbula gibba 0+2 M 

Echinoidea Scaphopoda 

Brissopsis lyrifera M Antalis entalis O+ l M 

ARTHROPODA 
CRUSTACEA 

SKRAP 36 (20/9-96) ECHINODERMA TA 
Djup: 70-60m Ophiuroidea 
Taxon: Abundans Bottencyp Amphiura chlajei M 

(lev+dcida) Echinoidea 
CNIDARIA 
ANTHOZOA 

Brissopsis lyrifera 3 M 

Kophobelemnon steNiferum M 

NEMERTINI Skrap 37 (20/9-96) 
ANNELIDA Djup: 60-5Sm 
Polychaeta Taxon: Abundans Bottentyp 
Glycera sp. 2 M (lev+doda) 
Goniada maculata l M CNIDARIA 
Nephcys sp. M Hydroxoa 
Aphrodita acuelata M ANTHOZOA 
lumbrineridae M/H Kophobelemnon stelliferum M 
Spiophanes kroeyeri M Pennawla phosphorea M 
Cirratulidae M/H 
Chaetozone setosa M 

nq 



Taxon: Abundans Bottencyp Taxon: Abuodans Bottentyp 
(lev+doda) (lev+ del da) 

ANNEUDA Eteone sp. l M 
Polychaeta Goniada maculata l M 
Glycen sp. M Lumbrineridae l MIH 
Nephcys sp. M Orbinldae l M 
Lumbrineridae MIH Clrratuli<lae l MIH 
Orbinidae M Maldanidae 2 M 
Spiophanes kroeyeri M Galathowenia-Myriochefe rår l M 
Gafathowenia-Myriochele ror M Amparetidae l M 
Pectinaria auricoma 1+1 M Melinna cristata 3 M 
Pectinarla belgica O+ l M Oligochaea 2 MIH 
Amparetidae l M 
Terebe!lides stroeml l M MOLLUSCA 

Trichobranchus sp. l M BivaJvia 

Ditrupa arietina O+ l M Nucula/Ennucula sp 2+2 M 
Nucula sulcata O+ l M 

MOLLUSCA EMucula tenuis 2 M 
Gastropoda Nuculana pemula O+ l M 
Turritella convnunis O+ l M Pseudamussium septernradiatum O+ l M 
Bivalvia Thyasira equalis l M 
Nucula/Ennucufa sp 2+2 M Astarte nov. sp. O+ l SIG 
Nucula sulcata 1+1 M Abra nitida 2+2 M 
Ennucula ten u is 1+1 M Scaphopoda 

18 Mytllus edulis O+ l H Analis occidenta!is O+ l M 
Thyasira sp. 2+2 M 
Astarte nov. sp. 0+2 SIG ARTHROPODA 

Abra nitida 2+2 M CRUSTACEA 

Mysia undau O+ l M Decøpoda 

Corbula gibba O+ l M Calocaris macandreae M 

ARTHROPODA ECHINODERMA TA 

CRUSTACEA Ophiuroidea 

Dec.apoda Amphiura chlajei M 

Calocaris macandreae M Echinoidea 

BRACHIOPODA 
Brissopsls lyrifera 3 M 

Terebratulina retusa O+ l H Holothurioidea 
Mesothuria intestJnaWs M 

ECHINODERMATA 
Ophiuroidea 
Amphiura chiajei 2 M SKRAP 39 (20/9-96) 
Echinoidea 
Brissopsis lyrifera M 

Djup: 260-lSOm 
Taxon: Abundans Bottentyp 

Echlnocardium navescens M 
(lev+doda) 

CHORDATA ANNELIDA 
Ascidiacea Polychaea 
Ascidia obliqua H Phyllodoce groenlandica M 

Ceratocephale loveni M 
Neoleanira tetragona M 

SKRAP 38 (20/9-96) Paramphinome jefl"reysii M 
Lumbrineridae MIH 

Djup: 160-140m 
Orbinidae M 

Taxon: Abundans Bottentyp 
Spiophanes kroeyeri M 

(lev+doda) 
Cirratulidae MIH 

CNIDARIA 
Ophellna acuminata M 

ANTHOZOA 
Kophobelemnon stelliferum M 

Maklanidae M 
Galathowenia-Myriochele ror M 

ANN ELI DA Melinna cristata 2 M 
Polychaeta Oligochaeta 2 MIH 
Phyllodoce groenlandica M 



Taxon: Abundans Bottentyp SKRAP 41 (29/11-96) 
(lev+doda) 

MOLLUSCA 
Djup: l <!O.SO 

Bivalvia 
TllXon: Abundans Bottentyp 

Nucula/Ennucula sp 3+2 M 
(lev+d15da) 

Nucula nucleus 1+1 M 
SPONGIARIA 

Ennucula tenuls 2+2 M 
Geodia barretti H 

Nuculana pernula O+ l M 
Phakellia rugosa H 

Thyasira sp. 2+3 H CNIDAR.IA 

Abra nitida 2+3 M Hydrozoa 2 

ECHINODER.MA TA 
lafoea dumosa 2 H 

Echinoidea ANTHOZOA 

Brissopsis lyrifera 2 M Bolocera tuedlae H 
Lophelia pertusa O+ l H 

NEMERTINI 

SKRAP 40 (20/9-96) Hubrechtella dubia l M 

Djup: 200m Cerebraculus sp. l M 

Taxon: Abundans Bottentyp N lpponnemertes pulcher 2 M 

(lev+doda) Oerstedia dorsalis l 

ANN ELI DA PRIAPULIDA 
Polychaeta Priapulus audatus M 
Ceratocephale loveni M 
Nephtys sp. M ANNELIDA 

Polynoidae l Polychaeb 

Neoleanira tetragona l M f't1yllodoce groenlandica l M 19 

Paramphinome jeffreysii 2 M Glycera sp. l M 

Lumbrlneridae l MIH Goniada m.aculata l M 

Orbinidae l M Nereimyra punctata 2 H 

Spiochaetopterus sp. O+ l M Typosyllis arrnillarls f M 

Cirratulidae 3 MIH Nereis sp. l 

Chaetozone setosa 2 M Nephtys sp. 2 M 

Ophelina acuminata l M Panthalis oerstedi M 

Maldanidae 3 M Pholoe sp. 2 MIH 

Galathowenia-Myriochele ror 2 M Paramphinome jeffreysli M 

Pectinarla belgica l M Paradlopatra quadricuspis SIG 

Melinna cristab 3 M Lumbrineridae l MIH 

Neoamphitrite grayii l M Orblnidae l M 

Oligochaeta 2 M/H 
Spiophanes kroeyeri 2 M 
laonice bahusiensis l M 

SIPUNCULA Spiochaetopterus sp. l M 

MOLLUSCA 
Cirratulidae l MIH 

Bivalvia 
Polyphysla crassa 3 M 

Nucula/Ennucula sp 3+3 M 
Notomastus laterlceus l M 

Nurula sulcata 2+2 M 
Chirimia biceps l M 

Ennucula tenuis 2+3 M 
Pectinarldae l M 

Nuculana mrnuca O+ l M 
Amparetidae 2 M 

Nuculana pernula 1+2 M 
Melinna crisbta 2 M 

Yoldiella sp. O+ l M 
T richobranchus roseus l M 

Thyasira sarsi 1+1 M 
Pista cristata 2 M 

Thyasira sp. 2+2 M 
Streblosoma bairdii 2 M 

Abra nitida 2+2 M 
Eupolymnia nebulosa 2 MIH 
Sabellidae l H/M 

ECHINODER.MATA Sabella pavonina 2 H/M 

Ophiuroidea 
Amphiura chiaje• M 

SIPUNCULA 

Echinoidea 
MOLLUSCA 

Brissopsis lyrifera 2 M Caudofoveab 
Chaetoderma nitidulum M 



Taxon: Abundans Bottencyp Taxon: Abondans Bottentyp 
(lev+ do da) (lev+dOda) 

Gastro poda Ute gladiat3/Aphroceras ensata l H 
Emarginula gigantea O+ l H Geodia barretti 2 H 
Puncturella noachlna 0+2 H Pseudosuberites sulphureus 2 H 
Polinices montagul O+ l M Phakellia rugosa H 
Capulus ungaricus O+ l H Phakellia ventilabrum H 
Buccinum undatum O+ l H/M Phakellla sp. H 
Phlline aperta l M Hymedesmia sp. H 
Scaphaoder lignarius O·tl M Antho dichotoma H 
Bi val via Hallclona sp. H 

Nucula nucleus 2+2 M CNIDARIA 
Ennucula tenuis 2+2 M Hydrozoa 
Nuculana. mlnuta 2+1 M Leuckartian actona 
Nuculana pernula 2+1 M Lafoea dumosa H 
Modiolula phaseolina l H Filellum serpens 
Chlamys sulcata 0+2 H Gnmmaria abletina H 
Pseudamussium septemradiatum 1+2 M Halopteris catharina H 
Pododesmus/Heteranomia sp. 1+2 H Campanularia hlncksli H 
Thyasira sp. 1+2 M Clytia gracilis H 
Astarte nov.sp. 3+2 SIG 

ANTHOZOA 
Parvlcardium minimum l M 

Alcyonium digitatum var. norveglcum H Tlmodea ovata 2+1 M 
Bolocera tuediae H 

20 
Scaphopoda Hormathia digitata H 
Antalis enralis 2+2 M Caryophyllia smithii H 

ARTHROPODA Lophelia perwsa 0+2 H 

CRUSTACEA NEMERTINI 
Amphipoda Gononemertes parasita 
Haploops tubicola M 
Haploops setosa M ANNELIDA 

Maen lovenl M Polychaeta 
Eteone sp. M 

Decapoda 
Eumlda sanguinea M/H Spirontocarls lilj eborgii HIM 
Glycera sp. M 

BRACHIOPODA Nereimyra punctata M 
Macandrevia cranium 1+2 H Typosyllls armillaris 2 M 

Typosyllis sp. l M ECHINODERMATA 
Eusyllis sp. H Asteroldea 
Nereis pelagi<:a H Henricia sp. H 
Platynerels sp. H 

Ophiuroidea Nephtys sp. M 
Amphiura chiajei M Polynoidae 
Ophiura sp. M Paramphinome jeffreysli M 
Echinoidea Paradiopatra quadricuspis SIG 
Spatangus purpureus M/S Lumbrineridae M/H 

CHORDATA 
Chaetopterus sp. H/MIS 
Ol)helina acuminata M 

Ascidiacea 
Maldanidae M Ascidia obliqua l H 
Galathowenia-Myriochele ror M 

Polycarpa pornaria 2 H 
Pectinaria auricoma M 

Boltenia echinata l H 
Petta pusilla M 
Amparetidae M 
Melinna cristata M 

SKRAP 42-45 (26111-96) Anobothrus graciiis M 
Djup: 140-60m Terebellides scroemi M 
Taxon: Abundans Bottentyp Terebellfdae I"VH 

(lev+dOda) Pisca cristata M 
SPONGIARIA l Eupolymnia sp. I"VH 
Leucosolenia sp. H Polycirrinae M/H 



Taxon: Abundans Bottentyp Taxon: Abundans Bottentyp 
(lev+doda) (lev+do da) 

Sabellidae l H/M Amphipoda 
Sabella pavonina 3 H/M Aristias neglectus H 
Dllrllpa arietina 1+1 M Ulljeborgia pallida M 
Pomatoceros triqueter l H Gammaropsis d. palmata M 
Hydroldes norvegica l H Gammaropsls sophiae M 
Placostegus trident:~ws H Decapoda 
Serpula vermicularis H Pandalus propinquus H/M 
Filograna implexa/dysteri komplex H Munida sarsl H/M 

SIPUNCUlA Uthodes maja H/M 

Phascolion strombus M/S Lrocarcinus depurator H/M 

MOLLUSCA BRYOZOA 2 

Polyplacop hon. Homera lichenoides l H 

Leptochiton asellus H Securinustra securirrons l H 

Gastropoda 
Reteporefla sp. H 

Lepeta caeca O+ l H BRACHIOPODA 
lothia rulva O+ l H Crania anomala O+ l H 
Emarginula lissura O+ l H Terebratulina retusa 2+ 1 H 
Gibbula clneraria O+ l H Macandrevia cranlum 1+1 H 
Gibbula tumida O+ l H 

ECHINODERMATA 
Polinices montagui O+ l M 

Crinoidea 
Eulimidae O+ l M Hathrometra sarsi H Neogastropoda O+ l 21 
Biva.lvia 

Asteroidea 

Nucula nudeus 1+1 M 
Astropecten irregularls M 

Ennucula ten u is O+ l M Luidia sp. M 

Nuculana min uta 1+1 M 
Henricia sp. H 

Yoldiella philippiana 1+1 M Ophiuroidea 

Musculus sp. l H Ophlopholis aculeata H 

Modlolula phaseolina 2 H Ophiactis balli H 

Limaria loscombi O+ l s Amphiura chiajel M 

Umatula gwyni O+ l s Echinoidea 
Chlamys sulcata 1+1 H Echlnocyamus pusillus 1+1 M/S 
Palliolum striatum l H/S CHORDATA 
Palllolum sp. O+ l H/S 

Ascidiacea 
Pseudamussium septemradiatum O+ l M 

Ascidia obliqua 3 H 
Pododesmus/Heteranomia sp. 1+1 H 
Ludnoma borealis O+ l M 

Ascidia menwla l H 

Myrtea spinlr era 1+1 M 
Ascidia caflosa l H 

Thyasira sarsi l+l M 
Styela sp. 5 H 

Ast:lrte nov. sp. 1+1 SIG 
Polycarpa pomaria 3 H 

Parvicardium minimum O+ l M Boltenia echlnata 5 H 

Parvicardium sp. O+ l M Pyura tesselata H 

Timodea ovata l+l M 
Corbula gibba 1+1 M 
H iatella sp. l+l H/S 

Scaphopoda 
Antalis entalis 1+1 M 

ARTHROPODA 
CRUSTACEA 
Cirripedia 
Scalpellum stroemi H 

lsopoda 
lanira maculosa H/M 
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l nordostra Skagerrak finns ett komplicerat system av kustnara djuprannor, som står i 
direkt forbindelse med djupområden i det oppna Skagerrak, dens k Norska Rannan. De 
kustnara djuprannoma bildar akta fjordar elle·r fjordliknande djupområden, och omfattar bl 
a Yttre Hvaler-området, Oslofjorden, Kosterfjorden och Singlefjorden (se Fig. 1). 

Det har lange varit kant att ovannamnda djupområden hyser en mycket rik marin fauna, 
med många inslag som i ovrigt ar unika for detta geografiska område. Som exempel kan 
namnas att minst 200 arter har Kosterområdet som enda fyndplats i svenska vatten 
(Nilsson, 1997a). Sedan 1920-talet har det också varit kant att isolerade bestånd av 
kallvattenkorallen Lophe/ia pertusa forekommer i detta område (Dons, 1944; Wahrberg & 
Eliason , 1926; Jagerskiold, 1971 ). 

Medan kunskapema om de marina arter som forekommer i det aktuella området således 
har varit relativt goda, har emellertid kannedomen om hur o lika typer av habitat forde1ar 
sig geografiskt i området varit synnerligen bristfålliga. Orsakerna till detta skall sannolikt 
sokas både i det faktum att traditionella marinbiologiska provtagningsmetoder har lam pat 
sig dåligt for kartlaggningsandamål, och i att forskning med denna inriktning ej har 
bedrivits i området. 

Mot bakgrund av de stora marinbiologiska vardena aktualiserade myndigheter på både 
svensk och norsk sida i slutet av 1990-talet inrattande av marina skyddsområden i det 
aktuell a området. Kunskapema om vilka de lar av området som var mest skyddsvarda 
ansågs dock alltfor bristfålliga for att en avgransning av forslag till MP A:s (Marine 
Protected Areas) skulle kunna goras. Detta ledde tillatt Tjamo marinbiologiska 
laboratorium 1998 erholl ett uppdrag från svenska naturvårdsverket och lansstyrelsen i 
Vastra Gotaland att genomfora en oversiktlig kartlaggning av biologiska varden i Koster -
Vaderorannan med hjalp av modem ROV-teknik och hogupplOsande akustiska metoder 
(multistråleekolod och sidskannande sonar). Arbetet resulterade i en rapport (Lundalv & 
Jonsson, 2000) dar bl a 1 O områden med speciellt stora biologiska skyddsvarden 
identifierades utifrån kriterier utarbetade av Nilsson ( 1997b ). 

Å ven i Yttre Hvaler-området har det lange funnits planer på inrattande av någon form av 
MPA. År 1996 erholl Tjamo marinbiologiska laboratorium, via dåvarande foreståndaren 
Lars Afzelius, uppdrag från Fylkesmannen i Østfold att genomfora en begransad 
inventering av området med konventionell teknik {Afzelius, 1998). De ekonomiska 
ramarna for projektet var dock så begransade, att undersokningen endast resulterade i en 
grov oversikt av delar av området. År 2002 erholl TMBL åter ett uppdrag från 
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Fylkesmannen i Østfold att genomfora en kartlaggning av si:i.rskilt vi:i.rdefulla djupa habitat, 
med utnyttjande av ROV -teknik. Å ven denna gång var de ekonomiska ramama mycket 
begransade, men genom att undersokningen kunde samordnas med ett 
demonstrationsprojekt inom projektet "Kartlaggning av Marina Habitat" med stOd av 
Nordiska Ministerrådet, samt med ett projekt kallat "Skyddsvarda Biotoper på Vastkusten" 
med stod från svenska WWF, samt med EU FP6-projektet ACES (Atlantic Coral 
Ecosystem Studies), kunde ramama for undersokningen vidgas något. 

En forsta delrapport fårdigstatldes våren 2003 (Lundalv, 2003), och foreliggande arbete 
innefattar också kompletteringar som har genomforts under 2003-2004. 

MATERIAL OCH METODER 

UTRUSTNING 

For ROV-operationer anvandes huvudsakligen ett mindre nykonstruerat fartyg, RIV 
"Lophelia". Fartyget ar 11,8 m långt, byggt av aluminium och forsett med två rnarindieslar 
samt jet-aggregat fOr framdriften. Marschfarten ar ca 20 knop. Fartyget ar forsett med 
hydraulisk ankringsutrustning, som medger ankring på flera hundra meters djup. 

Fartyget ar anpassat for hantering och manovrering av fji:i.rrstyrda undervattensfarkoster 
(ROV), och i vårt fall anvandes en ROV av typen Phantom S4, med ett maximalt 
arbetsdjup på 300 m. Farkosten var f6rsedd med en videokamera av S-VHS typ (Sony EVI 
331) med 12 X zoom-optik och vidvinkeladapter. Arbetsbelysning levererades av två 150 
W strålkastare. Farkosten var forsedd med fluxgate-kompass och djupsensor, vilkas 
matdata kunde avlasas ombord tillsammans med videobilden, med hjalp av ett s k "video
overlay"-system. Farkosten var också forsedd med en skannande sonar (Tritech SeaKing) 
samt två lasermarkorer for skalsattning av objekt i videobilden. 

Fartygets position bestamdes med hjalp av en DGPS-utrustning av typen OBS Pro, vilken 
normalt ger en positioneringsnoggrannhet battre an l m. For positionering av ROV:n 
anvandes ett "Ultra Short Baseline System" (USBL) av typen Simrad HPR 410P. En 
transducer på fartyget kunde sankas ner i vattnet under skrovet genom ett ror i detsamma. 
Tranducem kommunicerar akustiskt med en transponder på ROV:n, och i HPR-maskinen 
kalkyleras avstånd och riktning till ROV:n. l systemet ingick aven en digital kompass av 
typen Robertson RateGyro. Positioneringsnoggrannheten i detta system kan variera något 
beroende på bottentopografi, hydrografiska forhållanden, sjogång mm., men ar normalt ca 
2 % av avståndet mellan fartyg och ROV, i realiteten ca 2-5m. 

Med en navigationsprogramvara av typen Olex integrerades alla data från fartygets och 
ROV:ns rorelser och lagrades i form av spår i en kartbild. I spåren, som beskriver ROV:ns 
rorelser, lagrades aven tidsinformation, som var synkroniserad med en tidsangivelse på de 
videobandningar som samtidigt genomrordes. Vid den senare analysen kunde således 
observationer på videobanden relateras till positioner i kartbilden. 

Fartyget var också utrustat med ett dubbelfrekvens ekolod (38- och 200 KHz) av typen 
Simrad ES 60. Å ven ekolodet var ans lutet till O lex navigationsprogramvara, vilken 
kontinuerligt lagrade in ekolodsdata under fartygets gång. På detta satt kan en batymetrisk 
bild av bottentopografin byggas upp i programvaran. Kval i ten på batymetrin blir 
successivt battre, ju fl er ekolodsdata som lagras in från ett specifikt område. Programvaran 
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analyserar också styrkan i bottenekona (s k "backscatter"), och kalkylerar utifrån detta 
bottnens hårdhet. Till Olex kan aven tillgångliga data från multistråleekolod importeras, 
vilket mojliggor detaljerad "ground-truthing" relaterad till strukturer på bottnen. 

Med den beskrivna utrustningen kan en besattning på två personer, med ett relativt litet 
fartyg, genomfora kompletta bottenkarteringar innefattande ROV- dokumentation och 
grundlaggande batymetrisk kartering. Detta innebar en avsevårt mindre resursåtgång an 
vad som ar normalt for denna typ av undersokningar. 

Videomaterialet, som bandades på en S-VHS bandspelare, overfordes till digital form 
(O V CAM) for vidare ana1ys. 

Under perioden l - 9 november 2003 genomfordes dessutom en expedition i området med 
det tyska forskningsfartyget RIV ALKOR. Fartyget var utrustat med ett multistråleekolod 
av typen Seabeam 1180 (180kHz frekvens), vilket mojliggjorde uppmåtning av 
batymetrin i en stor del av undersokningsområdet (jfr. Fig. 2). Harigenom erholls ett 
mycket bra underlag for fortsatt "ground-truthing" av framst korallrorekomster (vilka 
vanligen skapar karakteristiska strukturer på bottnen) med hjalp av ROV. 

Under expeditionen med ALKOR genomfordes också CTD-profiler samt 
bottenprovtagning med van Veen-huggare och boxcorer. De viktigaste resultaten från 
ALKOR-expeditionen har rapporterats i en separat "cruise report" (Pfannkuche, 2004). 

GEOGRAFISK OMFAITNING 

De lokaler som framst undersokts i Hvaler-området framgår av Fig. l. Eftersom de 
ekonomiska resursema ror kartlaggningen varit begransade, har ROV -studiema fråmst 
inriktats på områden som erfarenhetsmassigt har de stOrsta forutsattningama att hysa en 
speciellt artrik, och darmed skyddsvard, fauna. En viktig forutsattning utgors harvid av 
stromforhållandena. Hoga genomsnittliga stromhastigheter medfor att naringstillgången ar 
god och att hårdbottenområden hålls fria från sedimentation, vilket också normalt ger goda 
forutsattningar for en artrik fauna. I Hvalerområdet uppstår denna typ av forutsattningar 
framst i fortrangningar och uppgrundningar i djuprannor, som forbinder stora 
vattenbassiinger på omse sidor. I sådana områden skapas starka och regelbundna 
strommar, aven av det begransade tidvatten (max amplitud ca 0,3 m) som forekommer i 
området, samt av intema vågrorelser i djupa vattenskikt. I Hva1erområdet finns mycket 
goda forutsattningar ror uppkomst av denna typ av miljoer, och då framst i de smal a 
djuprannor som forbinder Oslofjorden med Hva1erdjupet, samt i den djupranna som 
forbinder Hvalerdjupet med Kosterfjorden. 

Under år 2003 genomfordes 8 endagsexpeditioner i Hvalerområdet med RIV Lophelia, i 
tillagg till de 7 dagar som arbete bedrevs i området under Alkorexpeditionen. Sjutton 
ROV -transekter, med en samman1agd transektlangd av ca l l km, filmades. Under 2004 
har ytterligare 9 endagsexpeditioner (tom november) genomforts och 13 ROV-transekter 
(ca 5 km) videodokumenterats. Totalt har hittills 40 ROV-transekter, med en sammanlagd 
langd av ca 40 km, filmats i området. 
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Figur l. Karta over undersokningsområdet i nordostra Skagerrak (Hvalerområdet), 
utvisande lokaler som inventerats med ROV. l . Fjellknausene nord. 2. Fjellknausene. 
3. Ost Søstrene. 4. Djupekrakk. 5. Tislerrevet. 6. Sackenrevet. 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

BATYMETRI 

Den batymetriska kartlaggning som genomfordes under expeditionen med RN Alkor i 
november 2003 gav ett mycket vardefullt underlag får planering av ROV-undersokningar, 
och ror bedomning av var det kan finnas speciella fårutsattningar ror forekomst av en rik 
bottenfauna. Från de batyrnetriska kartoma kan således valunderbyggda bedomningar 
goras med avseende på stromforhållanden i o lika delar av ett undersokningsområde. Av 
speciellt in tresse ar tillgång till hogupplOsta batymetriska data for mojligheten att 
lokalisera rev av kallvattenkorallen Lophelia pertusa. Rev av denna korall har ofta en 
mycket karakteristisk form, bestående av jamnt domformade, ofta avlånga upphojningar i 
bottenstrukturen. Misstankta korallstrukturer måste dock kontrolleras med 
videodokumentation for att korall forekomster skall kunna konstateras med sakerhet, 
eftersom andra typer av geologiska formationer, t ex drumliner, ibland kan ha snarlik 
form. Videodokumentation eller provtagning ar också nodvandig for faststalla statusen hos 
en korallstruktur. Det ar exempelvis sallan mojligt att skilja på en levande och dod 
korallstruktur från batymetrin. 
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Den del av Yttre Hvaler-området som kartlades med multistråleekolod under Alkor
expeditionen framgår från Fig. 2. 

...... Ill' U WIO ... .. .... Il' l ,. .. 
·~~~~~~~+-~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~4·• 

.... 

.... 

.... 

ALKOR232 

..... .... -- .... - .- -....... 
,.,. .. ..... ... .. ..... •er• U' l 

Figur 2. Utstrackningen av det område som kartlades med multistråleekolod under Alkor
expeditionen i november 2003. 

OVERSIKTLIG BESKRIVNING AV UNDERSOKTA OMRÅDEN 

l Figur 1 har sex områden i anslutning till Hvaleroama, som narmare dokurnenterats med 
ROV -teknik, rnarkerats. Nedan ges en oversiktlig beskrivning av dessa områden. 

OMRÅDE l, N FJELLKNAUSENE 
Detta område ligger i den norra delen av en lång och smal djupranna som forbinder 
Hvalerdjupet med egentliga Oslofjorden vaster om Søstrene. 
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Fig. 3. Batymetrisk karta over område l i Fig. l (N Fjellknausene). Områden markerade 
med svarta ovaler dokumenterades med ROV i oktober 2003, och bestod till stor del av 
klippbotten, men i ostra delen också av morån och silt. Områdena markerade med turkos 
och rod oval dokumenterades i oktober och november 2003 Rod oval anger område inom 
vilket forekomst av ogonkorall (Lophelia pertusa) konstaterats, medan turkos oval anger 
område med konstaterad forekomst av hornkoraller (Gorgonacea). Se text for vidare 
forklaring. 

Vid rannans anslutning till Oslofjorden finns en markant troskel, dar djupet minskar till ca 
115 -125m, medan det ar ca 170m i sjalva djuprannan (Fig. 3). Batymetrin i området ger 
fårutsattningar for forhojda stromhastigheter, varfor det bedomdes som intressant att 
undersoka delar av troskelområdet med ROV. Tre ROV-transekter, med en sammanlagd 
langd av ca 2,5 km, har dokumenterats i oktober och november 2003. 

De mest intressanta områdena som hittills undersokts år belagna utefter en upphojning i 
vastkanten av den djupaste forbindelsen over troskeln. Inom det område som har 
markerats med turkos oval forekommer relativt rika bestånd av hornkoraller (Gorgonacea). 
Det år annu inte helt klarlagt vilken art det ror sig om. Prover som har tagits i andra delar 
av Hvalerområdet har samtliga varit av arten Paramuricea placomus. Hornkorallema som 
observerats i detta område skiljer sig något i vaxtsatt och fårgsattning (blekt gulaktig 
fiirgton), och kan dårfdr eventuellt utgora en annan art (mojligen Trachymuricea 
kiikenthali). Det kan emellertid också rora sig om lokala variationer, varfår provtagning 
for saker artbestamning år onskvard. Forutom hornkoraller fOrekommer i det 
turkosfårgade området en mycket artrik spongiefauna, riklig fOrekomst av medusahuvuden 
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(Gorgonocephalus caputmedusae), tata bestånd av skedmaskar (Bone/lia viridis), tåta 
bestånnd av ascidier, enstaka hårstjamor (sannolikt Hathrometra sarsii) samt ett flertal 
arter av sjostjamor med de tataste bestånden av Ceramaster granularis (sjøkeks) som 
observerats någonstans i Koster-Hvalerområdet. 

I den del av området som markerats med rod oval forekommer rev av ogonkorall 
(Lophe/iapertusa) . Ett storre rev (ca 100 X 70 X 12m), innehållande vita och rosa 
fårgvarianter, ligger i den norra delen av området. I ostkanten av revet observerades 
skador på korall strukturen som sannolikt orsakats av trålfiske. Hela den sodra delen av 
området har inte annu undersokts, men sannolikt finns flera spridda Lopheliaforekomster 
har. Det finns också goda mojligheter att mindre rev kan finnas i ostkanten av djuprannan. 

I områden markerade med svarta ovaler forekom blandbottnar med morån, grus, silt och 
berg innehållande en varierad fauna med bl a tåta forekomster av spongier, anemoner 
(Bolocera tuediae, Urticina eques, Actinostola callosa), skedmaskar (Bone/lia viridis) 
sjogurkor (Parastichopus tremulus), ascidier samt enstaka lirnamusslor (Acesta excavata). 

OMRÅDE 2, FJELLKNAUSENE 

Detta område ligger i den sodra delen av djupvattenforbindelsen vaster om Søstrene 
mellan Hvalerdjupet och Oslofjorden. Hår utgors djupvattenforbindelsen av ett 
komplicerat system av trånga passager mellan uppstickande grundare områden (se Fig. 4). 

Betydande forekomster av Lophelia påtraffades i den sodra delen av området i samband 
med ROV-arbeten år 2002 (de två sydligaste roda ovalema i Fig. 4). Den norra av dessa 
ovaler innehåller ett flertal små rev, medan den sodra innehåller ett stort sammanhangande 
rev. Redan då bedomdes att det fanns stor sannolikhet for ytterligare korallforekomster i 
detta område (Lundalv, 2003). Den batymetriska kartlaggningen av området i samband 
med Alkorexpeditionen gav också ett mycket bra underlag for fortsatt lokalisering av 
korallforekomster. Under 2003 undersoktes ytterligare tre lokaler i området med ROV. I 
samband med Alkorexpeditionen togs också ett stort antal bottenhugg i området. 
Ytterligare ett område dokumenterades i november 2004 (nordlig svart oval) . I området 
ingick mjukbotten med sparsam forekomst av pennatulaceen Kophobelemnon stelliferum 
samt hårdbotten med en mycket artrik fauna dominerad av spongier, anemoner och 
ascidier. 

I området markerat med svart oval i våstra delen av Fig. 4 visade batymetrin på en 
bottenstruktur som mojligen kunde vara uppbyggd av koraller. Kontroll med ROV visade 
dock att strukturen var uppbyggd av berg och morånmaterial. I området finns emellertid ett 
mycket vålutvecklat spongiedominerat bottensamhalle, med Geodia spp., Phakel/ia 
ventilabrum och Antho dichotoma som dominerande inslag. Ett flertal exemplar av de 
relativt ovanliga sjostjameartema Hippasteria phrygiana och Ceramaster granularis 
observerades i området. Relativt tatt bestånd av uer (Sebastes viviparus) och en del stOrre 
torsk (Gadus morhua) observerades också. 

I områdena markerade med morkroda ovaler (Fig. 4) visade bottenhugg med van Veen
huggare på forekomst av dott korallmaterial. Det nordligaste av dessa ornråden 
dokumenterades med en 750 m lång ROV-transekt i november 2003. I den vastra delen av 
området forekom klippvåggar med spongier som dominerande inslag. Huvuddelen av 
bottenstrukturen tacktes emellertid av dott korallmaterial (s k "coral rubble) med riklig 
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forekomst av spongier ( dominerat av Geodia spp., Myca/e /ingua och P hake/lia spp.) 
Enstaka exemplar av den relativt sallsynta arten Isops phlegraei observerades också. l 
delar av området fanns mycket tåta forekomster av de stora havsanemonerna Bo/ocera 
tuediae och Actinostola ca/losa. 

Orsaken till att enbart doda koraller hittades i området ar for narvarande oklar. Vissa 
indikationer på skador av trålfiske fanns i området, men dessa foref6ll ej så omfattande att 
de kan forklara att alla koraller dott. Mojligen ligger skadoma så långt tillbaka i tiden, att 
de inte langre ar liitta att se. Forandrade stromningsforhållanden kan vara en mojlig 
alternativ orsak. 

59' 4.5 59'4.5 

59"4 59"4 

59" 3.5 59" 3.5 

Fig. 4. Batymetrisk karta over område 2 i Fig. l, kallat Fjellknausene. Morkroda ovaler 
indikerar konstaterad forekomst av dott korallmaterial. Roda ovaler indikerar konstaterad 
forekomst av levande korallrev, medan roda ovaler med frågetecken indikerar sannolik, 
men annu ej konstaterad forekomst av levande korall. Turkos oval indikerar forekomst av 
hornkoraller. Svart oval indikerar ROV-dokumenterad lokal utan forekomst av korall. 

Bara ca 300m SO (den nordligaste roda ovalen i Fig. 4) om den ovan beskrivna lokalen 
påtraffades ett mycket livskraftigt rev av levande Lophe/ia i liknande djupintervall. Detta 
rev mater ca 150 m i langd, ca 80 - 90 m i bredd och stracker sig i djupled från drygt 120-
till 96 m. På revet observerades enbart den vita fårgvarianten av Lophe/ia, och till skillnad 
från de tidigare (2002) ROV -dokumenterade reven langre soderut i Fjellk.nauseneområdet 
forekom en riklig inblandning av hornkoraller (sannolikt Paramuricea placomus) samt ett 
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stort antal medusahuvuden (Gorgonocephalus caputmedusae). Over revets norra del gick 
ett stråk med påtagliga skador på korallstrukturen, som sannolikt orsakats av trålfiske. 

Bottenstrukturer i anslutning till trånga passager i djuprånnan langre åt sydost kan med 
stor sannolikhet utgora ytterligare levande Lophelia-rev i detta område (markerade med 
roda ovaler med frågetecken). Bottenhugg i narheten av dessa strukturer visade på 
forekomst av korallmaterieal. Kontroll med ROV behover dock goras innan 
revstrukturernas status kan faststallas med siikerhet. 

OMRÅDE 3, NORRA DELEN (N SØSTRENE) 

Området ligger i den norra delen av djupvattenforbindelsen oster om Søstrene mellan 
Hvalerdjupet och Oslofjorden. Djupvattenforbindelsen utgors av ett komplicerat system av 
trånga passager mellan uppstickande grundare områden (se Fig. 5). 
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Fig. 5. Batymetrisk karta innefattande bl a norra delen av område 3 i Fig. l. Områden dar 
forekomst av doda korallstrukturer har konstaterats ar markerade med morkroda ringar. 
Provtagningsstationer under Alkorexpeditionen markerade. 

I detta område har hittills endast en ROV-transekt av ca 1400 m Hingd avsokts (den 
mellersta morkroda cirkeln i Fig. 5). I området fanns en betydande mangd doda 
korallstrukturer på djupnivåer runt l 00 m. Inga levande koraller hittades. I o vri gt fanns en 
rik fauna i området, med dominans av svampdjur (sarskilt Phakel/ia ventilabrum, Axinel/a 
rugosa, Geodia baretti, Mycale lingua och Antho dichotoma), havsanemoner (bl a 
Bo/ocera tuediae, Actinostola ca/losa och Urticina eques), borstmaskar (bl a Fi/ograna 
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implexa och Sabel/a pavonina) samt sjopungar (bl a Polycarpa pomaria) . I området 
observerades sjostjarnor av bl a arterna Ceramaster granularis, Hippasteria phrygiana, 
Henricea sp., Porania pulvillus samt den sallsynta arten Pteraster militaris. Andra arter 
som forekom i relativt stora antal inkluderar hårstjamor (sannolikt Hathrometra sarsi), 
kraftdjuren Munida rugosa, Munidopsis serricornis och Lithodes maja, armfotingarna 
Macandrevia cranium, Terebratulina retusa och Neocrania anomala, mossdjuret 
Reteporella beaniana samt skedmasken Bone/lia viridis. 

Provtagning med bottenhuggare under Alkorexpeditionen visade på forekomst av dott 
korallmaterial på ytterligare två lokaler (markerade med morkroda cirklar i Fig. 5). 
Bottentopografin indikerar också att det kan finnas ytterligare ett betydande antal 
korallstrukturer i området, Dessa har dock inte annu kunnat undersokas niirmare. 

OMRÅDE 3, SODRA DELEN (O SØSTRENE) 

Området ligger i den sodra delen av djupvattenforbindelsen oster om Søstrene mellan 
Hvalerdjupet och Oslofjorden. Djupvattenforbindelsen utgors av ett komplicerat system av 
trånga passager mellan uppstickande grundare områden (se Fig. 6). 

I området har lO ROV-transekter med en sammanlagd langd av ca 5800 m avsokts och 
videodokumenterats . Dessutom togsett 30-tal bottenhugg i området under Alkor
expeditionen, framst for geologisk analys av bottensedimenten. 

Hittills har undersokningama mojliggjort identifiering av sex diskreta levande rev av 
ogonkorall (Lophelia pertusa), beHigna i den sydvastra delen av den uppgrundade 
djuprån.nan oster om Søstrene (markerade med roda ringar och numrerade l-6 i Fig. 6). 
Reven varierar i langd från ca 50- till 200 m, och i bredd från ca 40 - 80 m. Gemensamt 
fOr samtliga levande rev var att de uppvisade storst vitalitet i de delar som vetter mot soder 
och oster, for att gradvis overgå i doda korallstrukturer mot norr. 

I området har dessutom konstaterats forekomst av doda korallstrukturer på minst 6 lokaler 
(morkroda ringar i Fig. 6), varav den grundaste observationen var på ca 72 m. De 
batymetriska forhållandena i området indikerar att korallstrukturer sannolikt forekommer 
på ytterligare ett flertal lokaler. På ett av de doda rev som undersokts (Nr. 7 i Fig. 6) 
fOrekom en Hit population av hornkorallen Paramuricea placomus (markerad med turkos 
ring), i association med riklig forekomst av medusahuvudet Gorgonocephalus 
caputmedusae. Flertalet doda korallstrukturer inneholl ofta storre korallaggregat, med en 
mycket artrik associerad makrofauna dominerad av spongier, hydroider, anemoner, 
polychaeter, crustaceer och ascidier. l anslutning till det doda revet NV om rev 7 (Fig. 6) 
observerades inte mindre an fyra exemplar av den extremt sallsynta brunsnultran 
(Acantholabrus palloni). Endast ett fatal observationer av denna art har tidigare gjorts i 
Skandinaviska vatten. 

I området finns också branta klippvaggar med en spektakulår hårdbottenfauna. Oster om 
grundet Gyren ( omedelbart vast rev l) dokumenterades t ex en vertikal klippvagg med 
mycket Uita bestånd av den fårgrika anemonen Urticina eques, enstaka exemplar av 
limamusslan Acesta excavata, samt tata bestånd av spongier, med Geodia baretti, 
P hake/lia ventilabrum och Axinel/a rugosa som dominerande arter. 
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Endast en begransad del av mjukbottnama i området har undersokts. Dessa saknade en rik 
epifauna, men spridda exemplar av pennatulaceerna Kophobelemnon stelliferum och 
Virgularia tubercu/ata samt ceriantharien Pachyceriantus multiplicatus observerades. 
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Fig. 6. Batymetrisk karta omfattande bl a sodra delen av område 3 i Fig. l . Områden dar 
fOrekomst av levande korallstrukturer har konstaterats ar markerade med klarroda ringar. 
Områden dar fOrekomst av doda korall strukturer har konstaterats ar markerade med 
morkroda ringar. Turkosfårgad ring markerar dessutom riklig forekomst av homkorallen 
Paramuricea p/acomus. 

I områdets sodra del (i sydkant av rev numrerat l) observerades forlorade de lar av 
trålredskap, inklusive trålduk, två trålbord av aldre modell, samt trålwire. I detta område 
fanns också rikligt med fisklinor samt vrakrester. Å ven i anslutning till den doda 
korallstruktur som ar belagen Hingst ner mot sydost (Fig. 6) fanns indikationer på 
trålskador. Några tydliga spår av trålfiske har ej observerats i ovriga delar av området, 
varfor forekomsten av doda rev i detta område kan ha andra orsaker. Åldre påverkan av 
trålning kan dock vara svår att konstatera genom direktobservation. 
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OMRÅDE 4, DJUPEKRAKK 

Detta område ligger i en relativt djup och måttlig fortriingning och uppgrundning av den 
djupranna som forbinder Kosterfjorden med Skagerraks djupare delar (se Fig. 7). 
Djupriinnans sidor består av klippbottnar, men i fortriingningens sydostra del forekommer 
stora strukturer på bottnen som vid inspektion med ROV visade sig utgoras av 
korallmaterial. Korallstrukturerna observerades på djup mellan ca 145- 175m, och bestod 
av såval storre korallblock (framst i de grundare partierna) som mindre fragment. Rikliga 
spår av trålfiske observerades i området, och det ar sannolikt att fysisk destruktion som 
resultat av trålfiske kan forklara att inga levande koraller observerades i detta område. 
Utokad provtagning i området med tre bottenhugg under Alkorexpeditionen visade på 
forekomst av dod korallstruktur i ett st6rre område an det som kunnat undersokas med 
ROV. 

De doda korallblocken hyste ibland en rik epifauna, innefattande t1ita bestånd av 
ormstjarnor (framst Ophiotrixfragilis och Ophiopholis acu/eata), spongier, polychaeter 
(framst Filograna implexa, och Branchiomma bombyx) och ascidier. Riklig forekomst av 
doda skal av limamussla (Acesta excavata) observerades bland korallmaterialet. På de 
djupa klippvaggama vid djuprannans kant observerades bl a en rik spongiefauna och tiita 
bestånd av havsanemoner (bl a med ovanligt tåta bestånd av arten Hormathia digitata). 

urso.s 10' Sl 10' 51.5 10'52 111" 52.5 

10' 50,5 10' 51 10' 51.5 10'52 10. 52.5 

Fig. 7. Batymetrisk karta over område 4 i Fig. l (Djupekrakk). Konstaterad forekomst 
av doda korallstrukturer markerad med morkrod oval. 
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OMRÅDE 5, TISLERREVET 

Detta område ligger i en kraftig fdrtrångning och uppgrundning av djuprannan som 
fOrbinder Kosterfjorden med Skagerraks djupare delar via Yttre Hvalerområdet (Fig. 
8). 

Fortrångningen utgor den smalaste och djupaste delen av Kosterfjordens djup
vattenfårbindelse med oppna havet, och fungerar dårmed som ett troskelområde. Den 
grundaste delen av forbindelsen, dets k troskeldjupet, år ca 11 O m djupt. Djupet på båda 
sidor om troskeln o kar snabbt tiU over 250 m. Stora vattenmassor forflyttas genom 
fortrangningen i samband med tidvattenrorelser och intema vågor, och stromhastighetema 
ar ofta hoga i området. 
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Figur 8. Batymetrisk karta over område 5 i Fig. l, omfattande korallrevet innanfor 
Tisler. Konstaterad forekomst av levande korallstrukturer markerad med klarrod oval. 
Konstaterad forekomst av doda korallstrukturer markerade med morkroda ringar. 

I sjalva troskelområdet, och på båda si dor om detsamma, har mycket omfattande 
revstrukturer av Lophelia pertusa hittats. Mot bakgrund av revets omfattning, bedomdes 
det som angelaget att genomfora en relativt fullståndig kartlaggning av revets struktur, 
bottensubstrat i området, samt viktigare komponenter i den associerade faunan. Hittills har 
19 transekter, med en sammanlagd långd av ca 25 km, videodokumenterats med ROV i 
området. Laget av transekter som har anaJyserats mera ingående framgår av Fig. 9. 
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Fig. 9. Undersokningsområdet NO Tisler, med fårgkodade djupkonturer och ROV
dokumenterade transekter markerade med bruna spår. 

Levande revstrukturer, delvis innehållande mycket stora korallkolonier (minst 2m 
diameter, Fig. 8, l O och I 2), har hittas inom ett område som mater ca 1200 m i langd och 
ca 200 m i bredd, samt over ett djupintervall mellan 74 - 160 m. I både sydostlig och 
nordvastlig riktning från det levande revet finns också stora områden med doda 
korallstrukturer (se Fig. 8 och l 0). I dessa områden finns rikligt med tydliga spår efter 
trålfiske, och det år darfor sannolikt att de yttre parti erna av revet helt har forstorts av 
fisket. Innan detta skedde, torde revet ha haft en långd av minst 2 km. Detta innebar, såvitt 
vi kanner till, att detta rev ar det hittills starsta kanda som hittats i inomskarslage. Revet 
innehåller också flera fårgvarianter av Lophelia pertusa. Forutom den vanliga vita 
fårgvarianten, forekommer koraller i olika nyanser av gult/orange. Dessa fårgvarianter har 
ej tidigare beskrivits från området, och kan mojligen vara unika (se Fig li). 

Levande korallkolonier i god kondition ar vanligen relativt fria från påvaxt och 
associerad fauna. Denna ar istallet till stor del koncentrerad till doda korallstrukturer. 
En svampdjursart som år sårskilt vanligt fdrekommande i samband med Lophelia 
pertusa ar Mycale lingua. Denna art kan ibland konkurrera med korallerna om 
utrymme, samt aven vaxa over och doda levande korall. Det verkar som om detta 
framst sker i områden dar fdrhållandena for korallema ej ar optimala, eller dar ytor 
oppnats upp for svampdjuret att kolonisera till foljd av skador på korallen, tex. som 
resultat av fiske. Graden av påvaxt av Mycale lingua kan dårfdr ge en indikation på 
korallemas allmanna kondition. Ett fdrsok att uppskatta graden av Myca/e-påvaxt på 
Lophelia gjordes dårfor, och redovisas i Fig. 13. 
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Fig. l O. Undersokningsområdet NO Tisler, med fårgkodade djupkonturer och 
fOrekomst av levande (vita) och doda (grå) korallstrukturer utefter undersokta 
transekter. 

Fig. 11. Fordelningen av vita och gula fårgvarianter av Lophelia pertusa utefter 
undersokta transekter. Infållt: foto visande gul och vit fårgvariant. 
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Fig. 12. Fordelning av kolonistorlekar (diameter). Storlek 5: > 1,5 m. Storlek 4: 0,5 -
l ,5 m. Storlek 3: 0,2 - 0,5 m. Storlek 2: 0,05 - 0,2 m. Storlek l: < 0,05 m. 

Fig. 13. Uppskattning av graden påvaxt av Mycale lingua, indelat i fyra klasser, på 
levande korall strukturer. Klass l: < l% påvaxt. Klass 2: l - l 0% påvaxt. Klass 3: l O 
40% påvaxt. Klass 4: > 40% påvaxt. Infållt: Bild på korallkoloni med riklig påvaxt av 
Mycale. 
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Analysen av videomaterialet visade på talrika spår av fysiska skador på korallstrukturer, 
som med stor sannolikhet till overvagande del orsakats av trålfiske. Skadomas karaktar 
strackte sig over ett vitt spektrum, inkluderande insnaijda rester av trålduk och garn, 
krossade och utspridda mindre fragment av levande kolonier, breda spår genom massiva 
levande korallstrukturer med omkullvalta korallblock med annu levande korallpolyper på 
undersidan (sannolikt orsakade av trålbord) till mer eller mindre tydliga spår från trålbord 
genom levande och dott korallmaterial. Forekomsten av tydliga spår av detta slag 
lokaliserades också på kartbilden, och illustreras i Fig. 14. Figuren kan ge ett något 
felaktigt intryck av att hela området ar mycket kraftigt påverkat av fiske. Skadoma ar 
visserligen omfattande, och beror uppenbart minst 50% av revstrukturen, men revet 
innehåller också relativt stora ornråden utan uppenbara skador och i mycket god kondition. 

Fig. 14. Forekomst av tydliga skador, sannolikt till overvagande del orsakade av 
trålfiske, markerade med roda prickar. 

Forutom ovannamnda fenomen, relaterade till sjalva korallstrukturen, gjordes också vissa 
ovriga observationer utefter de avsokta ROV-transektema. Dessa inkluderade bestamning 
av bottensubstrat enligt EUNIS-systemet, så långt detta var mojligt genom observationer 
från videomaterialet. Bottensubstrat som observerades i området, i tillagg till biogent 
korall- och skalgrus, utgjordes av klippbotten (stenar och klippor > 100 cm) och mobila 
substrat inkluderande block (25- l 00 cm), sten (6- 25 cm), småsten (2- 6 cm), grus (0,4-
2 cm) och sand(< 0,4 cm). 

l tilHigg till biotoper som dominerades av Lophelia pertusa identifierades också 
biotoper som dominerades av (l) spongier med arten Geodia baretti som dominerande 
inslag, (2) havsanemoner (Actiniarida) med artema Urticia eques och Bolocera 
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Fig. 15. Utbredning av biotoper dominerade av (l) Spongier (vita punkter), med 
Geodia baretti som dominerande art, (2) Ascidier (olivfårgade punkter) och (3) 
havsanemoner 

Fig. 16. Observationer av arter och grupper av sarskilt intresse, inkluderande den 
sallsynta sjostjarnan Pteraster militaris, limamussla (Acesta e.x:cavata), krabbtaska 
(Cancer pagurus), Bone/lia viridis samt 13 fiskarter. 
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tuediae som dominerande inslag samt (3) ascidier (sjopungar). Forekomsten av dessa 
biotoper illustreras i Fig. 15. Slutligen noterades också forekomsten av vissa enskilda 
arter och grupper som bedomdes vara av sarskilt intresse (Fig. 16). Dessa inkluderade 
limamussla (Acesta excavata), den i korallbiotoper vanligt forekommande echiuroiden 
Bone/lia viridis, krabbtaska (Cancer pagurus), och den sallsynta sjostjamanPteraster 
militaris, vilken observerades i 8 exemplar, samt observationer av fiskar. Den 
vanligaste observerade fiskarten var mindre kungsfisk (Sebastes viviparus), men 
ytterligare l O fiskarter (Pollachius virens, Gadus morhua, Myxine glutinosa, Raja 
radiata, Lophius piscatorius, Mo/va mo/va, Micromesistius poutassou, Trisopterus 
luscus, Microstomus kitt, Brosme brosme) kunde identifieras, varav torsk (Gadus 
morhua) var den vanligaste arten. Ytterligare ett par observerade fiskarter kunde ej 
identifieras p g a bristfållig videobild. 

OMRÅDE 6, SÅCKEN 

lnnan kartHiggningsarbetet i Yttre Hvaler påborjades har ett omfattande 
kartlaggningsarbete genomforts i sjal va Kosterfjorden, bl a med avseende på forekomst av 
djupvattenkoraller (Lophelia pertusa). Det finns såkra uppgifter om att levande bestånd av 
Lophelia fOrekom på tre lokaler i Kosterrannan for ca 20 år sedan. Vid detaljerad 
kartHiggning av dessa lokaler med ROV under de senaste åren, har det framkommit att 
bestånden av Lophelia sannolikt helt har dott ut på två av lokalema, medan ett litet bestånd 
av levande koraller, fordelat på två mindre "patcher", fortfarande finns kvar i 
Såckenområdet, i omedelbar anslutning till den norsk-svenska gransen (Fig. l, lokal 6). På 
samtliga undersokta korallokaler i Kosterrannan finns rikliga spår efter trålfiske, och det ar 
sannolikt att detta ligger bakom korallernas utdoende på två av lokalema (jfr. Fig. 18). 

Hela Kosterrånnan på djup storre an ca 50 m har kunnat kartlaggas med hjalp av 
multistråleekolodningar, och delvis också med sidoskannande sonar. I Fig. 17 visas 3D
projektioner av den del av Sacken i vilken korallreven fOrekommer. Reven ar belagna på 
en troskel (ca 85 m djup) som skiljer djupare områden (ca 150 - 170m) i Kosterrannan till 
soder och Singlefjorden i norr. På troskeln finns två "kullar" (s k carbonate mounds) 
bestående av korallmaterial. Varje kulle ar ca 80 m lång, 40 m bred och lOm hog. 
Kvarvarande levande rev ar lokaliserade till SV-kanten av varje kulle. Den associerade 
faunan på Sackenrevet overensstammer till stora de lar med den som återfinns vid reven i 
Yttre Hvaler-området. I några avseenden finns emellertid också betydande avvikelser. 
Mest påtagligt ar att Sackenrevet hyser en mycket tat population av hårstjamor 
(Crinoidea), medan denna grupp ar sparsamt foretrådd på reven i Yttre Hvaler. På 
Hvalerreven fOrekommer också en artrikare spongiefauna, liksom ytterligare en del arter, 
såsom sjostjaman Pteraster militaris, homkorallen Paramuricea placomus och 
medusahuvudet Gorgonocephalus caputmedusae, vilka inte observerats på Sackenrevet. 

En trålfri zon runt rev området i Sacken infordes i den svenska fiskeristadgan i juli år 200 l. 
Något senare annonserades aven samma område som trålfri zon på norsk sida med stod av 
dens k "korallforeskriften". Fomyad ROV-dokumentation av området de senaste åren har 
dock visat att nya betydande skador har intraffat på revet, med stor sanna likhet som foljd 
av trålfiske. Det måste darfor konstateras att det hittillsvarande skyddet mot trålfiske ej har 
varit helt effektivt. Sonarbilden i Fig. 18 visar hela den sodra och en del av den narra 
"korallkullen" i Sackenrevet. I bilden framtrader relativt tydligt trålspår, i form av långa 
regelbundna fåror i bottnen, vilka delvis går rakt over revstrukturerna. 
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Fig. 17. Batymetriska kartor från korallokalen i Sacken, med forekomster av levande 
Lophelia pertusa markerade med roda ovaler. Den totala bottenareal som tacks av levande 
koraller i detta område ar ca 400m2

. Silden till vånster år baserad på data från ett 
multistråleekolod av typ Simrad EM 950, medan bilden till hoger ar baserad på data från 
ett hogfrekvent (300 KHz) multistråleekolod av typ Simrad EM 3000. 

--
- ·--

Figur 18. Sonarbild over revområdena i Sacken. 
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SAMMANFATTANDE BEDOMNINGAR OCH REKOMMENDATIONER 

FYSISK.A FORHÅLLANDEN 

Det råder ingen tvekan om att Yttre Hvaler-området som helhet rymmer utomordentliga 
varden ur marinbiologisk synvinkel. Forutsattningama for detta skapas till stor del av de 
geologiska forhållandena, som i detta område har givit upphov till ett synnerligen 
variationsrikt undervattenslandskap, innefattande kustnara djuprannor med fortrångningar, 
troskelstrukturer och storre djupvattenbassanger ner till betydande djup, klippbottnar med 
varierande exponeringsgrad, mineralsammansiittning och lutning i djupintervall från ytan 
och ner till over 400 m djup samt sedimentbottnar innefattande ett brett spektrum av 
substrattyper over ett stort djupintervall. 

Av speciell betydelse ar att de kustnara djuprånnoma utgor forbindelseHinkar mellan 
Skagerraks djupområden och innanforliggande storre djupvattenbassanger som 
Oslofjorden och Kosterfjorden. Genom att troskeldjupen i dessa djuprannor ar så stora 
som dry ga l 00 m, medges ett kontinuerligt utbyte av djupvatten mellan bassangema som 
en fdljd av tidvattenrorelser, interna vågrorelser i djupa vattenskikt och 
kompensationsstrommar till utstrommande ytvatten. Genom att forbindelsema på ett 
flertal lokaler i området ar trånga, skapas ho ga medelstromhastigheter, vilket bidrar till 
god naringstillgång och frånvaro av sedimentation, faktorer som framfor allt gynnar ett 
stort antal filtrerande organismer. Forhållandena bidrar också till uppriitthållande av 
substrattyper som annars ar ovanliga i Skagerrakområdet, såsom djupa sten, grus och 
sandbottnar, vilka utgor livsmiljoer for en helt speciell fauna. l djuprannomas 
fOrtrangningar pressas också djupvatten upp ti li betydligt grundare nivåer an vad som år 
normalt i oppet hav. Harigenom skapas forutsattningar for många organismer att etablera 
sig på betydligt grundare nivåer an vad som ar normalt i mera oppna marina system (den s 
k "fjordeffekten"). 

BIOLOGISK.A VARDEN 

Den ROV -dokumentation som kommit till anvandning i foreliggande undersokning kan 
naturligtvis inte ge en heltåckande bild av den biologiska statusen i ett område. Ett stort 
antal visuellt observerbara marina arter kan ej med såkerhet identifieras från en videobild, 
u tan kraver ofta undersokning i mikroskop. Ytterligare många arter lever dessutom 
nergravda, eller inne i strukturer som ej medger direkt observation. Många grupper av 
djuplevande fauna kraver dessutom en taxonomisk kompetens, som i många fall saknas 
eller år svårtillganglig. Metodiken ger emellertid en god oversikt av storre dominerande 
och/eller biotopbildande arter (jfr. Appendix 2), samt en god allman bild av den biologiska 
variationsrikedomen och statusen i ett område. En stor fordel ar också att metodiken 
medger formedling av information om biologiska varden och eventuella hot mot dessa till 
en bred publik. 

Av speciell betydelse ar de nya fYnden av mycket omfattande forekomster av ogonkorall 
(Lophelia pertusa) i Yttre Hvaler-området. Dessa har genomgripande konsekvenser for 
fOrståelsen av denna arts utbredning, liksom for forvaltningen av korallforekomster i 
Skagerrakområdet i stort. De tidigare kanda forekomstema har betraktats som marginella, i 
periferin av artens utbredningsområde och långt från andra kanda forekomster. Detta har 
medfort att artens overlevnadsmojligheter i området har betraktats som osakra, bl a med 
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utgångspunkt från artens mojligheter till reproduktion och genetisk adaptation till 
eventuella forandringar i miljon. 

De nya fynden visar att arten har en substantiell forekomst i området och bildar biotoper 
av betydande omfattning (se Appendix 3 och ovan). Den torde darmed ha en stor betydelse 
for hela områdets biologiska diversitet, eftersom det numera ar valkant att Lophelia-rev 
skapar forutsattningar for extremt artrika biotoper (tex. Hovland & Mortensen, 1999). 
Det bor också finnas ett gott reproduktivt underlag for återkolonisation av redan forstOrda 
eller skadade korallmiljoer, under forutsattning av att dessa kan erbjudas ett effektivt 
skydd mot fortsatta storningar. Det bor påpekas att aven doda korallstrukturer, som 
fortfarande innehåller storre korallaggregat, har ett mycket stort varde som underlag for 
hog biologisk mångfald hos associerande arter. 

Bevarande av revmiljoer kan också ha positiva effekter på storleken av lokala fiskbestånd 
(t. ex. Costello et. al, in press). Vi har genomgående observerat stOrre forekomster av fisk i 
revmiljoer an i andra jamforbara miljoer, och under få1tarbetet har vi kunnat konstatera att 
revområdena i Yttre Hvaler utgor frekvent besokta fiskeplatser for lokalbefolkningen. 
Orsaken ar sannolikt att revmiljoema erbjuder speciellt goda fodosoks- och 
skyddsmojligheter fOr ett anta) fiskarter. 

Reven i Yttre Hvaler-området har också ett utomordentligt stort varde i 
forskningssammanhang. Ett skal ar att de såvitt kant ligger starkt isolerade från andra 
kanda korallforekomster och i miljoer som i flera avseenden avviker från mera normala 
revmiljoer. Genom att reven ligger nara kusten i relativt skyddade och grunda områden 
och utan påverkan av extrema tidvattenstrommar ar de också mera lattillgangliga for 
detaljerade studier an så gott som alla ovriga kanda forekomster. Fordelningen av rev i 
området ger bl a underlag for studier av hogintressanta frågestallningar rorande 
reproduktivt utbyte, lokal genetisk variation och mojligheter till restaurering av skadade 
revmiljoer. 

Av speciellt in tresse ar också de senaste årens upptackt av tre såvitt kant starkt isolerade 
bestånd av hornkoraller (framst Paramuricea p/acomus) med associerade bestånd av 
medusahuvuden (Gorgonocephalus caputmedusae) i Oslofjordens yttre troskelområde. 
Det ar tillsvidare en gåta varfor dessa koraller ar begransade till relativt små specifika 
områden och frånvarande från andra, till synes likvardiga, miljoer. 

Utover korallforekomsterna innehåller de undersokta djupområdena synnerligen 
variationsrika biotoper med stor artrikedom och en lång rad spektakulara och, fOr det 
geografiska området i ovrigt, sallsynta arter. I forsta hand forekommer rika exempel på 
områden dominerade av filtrerande organismer, med en artrik och strukturbildande 
spongiefauna som framsta inslag, men med framtradande bestånd också av andra 
djurgrupper såsom ascidier (sjopungar), hydroider, brachiopoder (armfotingar), serpulider 
och sabellider (rorbyggande borstmaskar), anemoner, sjostjiirnor och kriiftdjur. I delar av 
området finns också etablerade populationer av limamussla (Acesta excavata), om an med 
begransade popu1ationstatheter. 

Miljoer av speciellt varde, som ar vanligt forekommande i alla de undersokta områdena, 
utgors av djupa stromspolade lite grovre sedimentara substrat, såsom småsten, grus, sand 
och silt. Erfarenhetsmassigt innehåller denna typ av miljoer en specialiserad och relativt 
artrik fauna, som dock ar svår att dokumentera med videoobservationer, mojligen med 
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undantag av de mycket individrika populationer av skedmasken Bone/lia viridis, som 
forekommer på ett stort antal lokaler i området, och med de altra Uitaste bestånden i 
Fjellknausene-området. Allmånt verkar denna typ av miljoer och deras associerade arter 
vara på stark tillbakagång i Skagerrakområdet, sannolikt till foljd av okat nedfall av 
organiskt material till fåljd av eutrofiering. I Yttre Hvaler-området forefaller dock de 
speciella stromfårhållandena kunna vidmakthålla dessa biotoper. 

Endast begransade delar av rena mjukbottenbiotoper i undersokningsområdet har hittills 
kunnat dok:umenteras. Med ROV-teknik kan man i sådana områden framst studera 
forekomsten av uppstickande epifauna, tex olika former av sjopennor (pennatulaceer) 
vissa anemonarter, rorbyggande borstmaskar och ytlevande musslor. De 
mjukbottenområden som hittills kunnat dokumenteras har inte uppvisat någon ho gre tathet 
eller artrikedom hos denna typ av fauna. I huvudsak har endast glesa bestånd av två 
sjopennearter (Kophobe/emnon stelliferum och Virgularia tuberculata), samt enstaka 
exemplar av cerianthariema Pachyceriantus multiplicatus och Cerianthus sp. Erfarenheter 
från mera omfattande dokumentation av denna typ av miljoer i Kosterfjorden indikerar att 
detta kan vara en effekt av påverkan från trålfiske (Lundalv & Jonsson, 2000; samt 
opublicerade data). Ornråden som ar dokumenterat fria från trålpåverkan, tex till fåljd av 
naturliga hinder, har vanligen en betydligt artrikare fauna av denna typ. Sannolikt finns det 
också ornråden av denna typ i Yttre Hvaler. 

HOTBILDER 

Resultaten av kartlaggningsarbetet indikerar starkt att fysisk påverkan till fåljd av fiske, 
framst med bottenslapande redskap, redan har orsakat betydande skador på 
korallf<irekomsterna i Yttre Hvaler-området. Mest uppenbara ar dessa skador på delar av 
Tislerrevet och i Djupekrakkområdet. Men aven på Fjellknausene- och Søndre Søster
lokalerna finns klara tecken på skador i vissa kantzoner. Motsvarande skador från 
trålfiske, fast med an storre negativa konsekvenser, har tidigare konstaterats i 
Kosterfjorden (Lundalv & Jonsson, 2000, 2003). Sammantaget kan konstateras att minst 
halften av kanda lokaler får Lophelia pertusa i gransområdet helt eller delvis har dott ut 
under relativt modem tid, och med stor sannolikhet med trålfiske som en dominerande 
orsak. Skadoma har sannolikt inte orsakats med avsikt. Fiskare uppger vanligen att man 
undviker trålning i korallområden, på grund av risken får skador på redskapen. 
U ppenbarligen sker det andå från tid till annan att trålning sker i dess a om råden, kanske 
som misstag eller genom att oerfarna fiskare provar nya fiskefålt. Korallmiljoema ar 
extremt kansliga får denna typ av påverkan, och det kan racka med ett enda olyckligt 
tråldrag får att på minuter allvarligt skada miljoer, som kanske kravt hundratals år for sin 
uppbyggnad. Å ven om misstag av denna typ sker med låg frekvens, kommer de med tiden 
att gradvis utarma revmijoema. 

Å ven trålning på mjukbottnar i nara anslutning til1 revmiljoer kan ha negativa 
konsekvenser, genom den re-suspension av bottenmaterial som sker i samband med 
trålning, och som kan leda till att bottenstrommar får in stora mångder sediment over 
reven. 

l framst Tislerområdet har ett flertal bottengarn hittats insnarjda i korallstrukturer. 
Skadoma blir mindre omfattande an i samband med trålning, men ar åndå inte fårsumbara. 
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Forlorade gam kan fortsatta att "spokfiska" under lång tid, och forsok att dra loss fastnade 
garn orsakar skador. Risken att gam fastnar ar också mycket stor i denna typ av miljoer. 

Frekvent ankring i revmiljoer, tex i samband med fritidsfiske, kan potentiellt orsaka 
betydande skador på revstrukturen, och bor undvikas. 

For några av de doda revstrukturer som har observerats i den norra delen av området O 
Søndre Søster, samt i Fjellknausene-området, ar orsaken till korallemas dod ror 
narvarande oklar. En mojlighet ar att korallerna kan ha skadats av trålfiske langre tillbaka i 
tiden. Det kan emellertid också finnas alternativa forklaringar. Delar av dessa korallfålt 
ligger i huvudflodet for Glomma, och det kan tankas att denna alv vid maximala floden for 
med sig stora mangder partikuliirt material som mojligen kan leda till kraftig 
sedimentation och igenslamning av korallmiljoer. Det finns också uppgifter om att 
dumpning av muddermassor har forekommit i området. Det kan också tankas att naturliga 
faktorer, tex forandrade stromforhållanden till foljd av landhojning, kan ha medverkat. 
Om mojligt bor dessa forhållanden utredas narmare, ror att eventuellt kunna forebygga 
ytterligare skador i framtiden. 

GEOGRAFISK AVGRÅNSNING AV SPECIELLT SKYDDSV ÅRDA OMRÅDEN 

Som framgår av ovanstående redogorelse innehåller hela det undersokta området stora 
biologiska varden. Geografiskt torde man dock kunna avgransa några delområden med 
speciellt stora kvaliteter. Ett givet sådant delområde utgors av Tislerrevet med omgivande 
habitat (område l i Fig. 19). Detta rev får anses utgora ett unikt inslag i Skagerraks 
marina miljo, och med kvaliteter som gor det unikt aven i ett vidare perspektiv. 
Revornrådet ar ett av de stOrsta som ar kanda i ett inomskarsområde, kanske det allra 
stars ta. Revet tacker ett djupintervall på narmare l 00 m, och med den grundaste 
observerade forekomsten på 74 m utgor det en av grundaste kanda forekomstema av 
Lophelia pertusa (endast med undantag av mindre revområden i Trondheimsfjorden). I 
anslutning till revet finns också andra typer av habitat med stora varden, såsom branta 
klippbottnar med en rik fauna och stromspolade grus- och sandbottnar. Revet med en 
omgivande mindre buffertzon har redan erhållit ett skydd mot fiske med bottenslapande 
redskap. 

Andra områden med speciellt hoga kvaliteter finns i anslutning till de djuprånnor som 
forbinder Hvalerdjupet med Oslofjorden på båda sidor om Søster-oama. l des sa system av 
trånga djuprannor finns omfattande komp lex av korallrev, men har också i kombination 
med en stor variationsrikedom av andra typer av habitat, innefattande branta klippbottnar, 
stromspolade bottnar med grovre bottenmaterial samt rena mjukbottenmiljoer. 

l Fjellknausene-området (område 2 i Fig. 19) har redan ett mindre område, innefattande de 
sydligaste revkomplexen i området, erhållit skydd mot fiske med bottenslapande redskap. 
Kompletterande studier har nu visat att de kanske mest vardefulla reven, med inslag också 
av hornkoraller, befinner sig !angre norrut i systemet. Dessa rev har också till en del redan 
påverkats av trålfiske. Det vore darfor av stort varde om ett storre sammanhangande 
område, innefattande hela detta komplex av korallrev och andra typer av habitat, kunde 
erhålla ett battre skydd. I den sodra delen av området finns också sluttningar ner mot de 
extrerna djupen i Hvalerdjupet, vilka det inte har varit tekniskt mojligt att undersoka i 
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denna studie. Djupa klippbottnar i detta område kan emellertid också forvantas innehålla 
fOr området unika biologiska komponenter. 

Fig. 19. Områden med speciellt stora skyddsvarden i Yttre Hvaler. 

Å ven området oster om Søster-oama uppvisar liknande kvaliteter, med de kanske storsta 
kvarvarande skyddsvardena i den sodra delen av djupvattenfårbindelsen. En optimal 
IOsning vore kanske att efterstrava ett storre sammanhangande skyddat område, 
innefattande djupvattenfårbindelserna på båda sidor av Søstrene. 

En slutlig avgransning av skyddade ornråden, och vad skyddet skall omfatta, måste 
naturligtvis slutligen avgoras av berorda myndigheter, i samråd med brukarintressen. 

TACK 

For vardefull assistans i samband med fåltarbetet vill jag tacka Cecilia Erlandsson, Lisbeth 
Jonsson, Johanna Jamegren och Nilima Lindmark. Cecilia Erlandsson och Lisbeth Jonsson 
har också medverkat vid analys av videomaterial. 

Ekonorniska bidrag får utfårandet av fåltarbete och analyser har lamnats av Nordiska 
Ministerrådet, WWF Sverige, Fylkesmannen i Østfold, EU 5FP-projektet ACES (contract 
No EVK3-CT- I 999-00008) och naturvårdsverket (genom programmet MARBIPP). 
Ekonomiska bidrag till anvand utrustning har lamnats av Knut och Alice Wallenbergs 
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stiftelse, Tjamo Centre of Excellence (strukturfondema mål 2B och 5B), Vastra 
Gotalandsregionen, naturvårdsverket och WWF Sverige. 

Slutligen vill jag tacka Fiskeridirektoratet och ovriga berorda norska myndigheter for 
snabb handlaggning av tillståndsansokan att arbeta på norskt territorialvatten. 
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APPENDIX l, Bildbilaga 

Korallformationer på Tislerrevet. 
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Bild l -4: Korallformationer och spongiedominerat habitat i Fjellknausene-området 
Bild 5 -6: Hornkoraller med medusahuvuden och klippvagg med Urticina eques, 
O Søndre Søster 
(Numrering från ovan, vanster till hoger) 
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Bild 1-2: Limamussla O Søndre Søster och Pteraster militaris. 
Bild 3-6: Exempel på skador av fiske. 
(Numrering från ovan, vanster till hager) 
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APPENDIX 2. StOrre bottenlevande arter som observerats med ROV i tre områden 
(Tislerrevet, Fjellknausene- FK och ost Søndre Søster- SS). Det bor observeras att 
endast en mindre del av den totala faunan har kunnat identifieras med sakerhet från 
videodokumentationen. 

ARFT"USTA 
Lokal Art 

TlSLER FK ss 
PORIFERA SVAMPDJUR 

X X X Antha dichotoma 

X X X Aplysilla rosea 

X X X Aplysilla sulphureus 

X X X Axinella infundibuliformis 

X X X Axinella rugosa 

X X X Geodia barretti 

X X X Haliclona spp. 

X X X Isops phlaegrei 

X X X Mycale lingua 

X X X Phakellia ventilabrum 

X X Phakellia robusta 

X X X Pseudosuberites sulphureus 

X X X Polymastia sp 

X X Oidentifierad gul spongie 

X X X Oidentifierad gul skorp spongie 2 

X Oidentifierad gul skorp spangie 2 

X X Oidentifierad vit spongie 

X X X Oidentifierad vit skarp spongie 

X X X Oidentifierad vit skorp spangie med ådror 

X X X Oidentifierad vit skorp spongie knottrig 

X X Oidentifierad vit skorp spongie med hål 

X X X Oidentifierad vit spongie grenad 

X X X Oidentifierad vit grenad spongie mjuk sladdrig 

X X Oidentifierad grå skarp spongie med hål 

X X Oidentifierad gulbrun skorp spongie 

X Oidentifierad morkgrå skorp spongie 

X X Oidentifierad blå spangie 

CNIDARIA NASSELDJUR 
X X X Lophelia pertusa 

X X Paramuricea placomus 

X X Kaphobelemnan stelliferum 
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X Virgularia tuberculata 

X X X Bolocera tuediae 

X X X Actinostola callosa 

X X X Urticina eques 

X X Hormathia digitata 

X X Protanthea simplex 

X Pachycerianthus multiplicatus 

X X Cerianthus sp 

X X X Eudendrium rameum 

X X X Oidentifierad anemon med lång krage 

X Oidentifierad hydroid stor brun buske 

X X Oidentifierad hydroid liten buske 

X X Oidentifierad hydroid 

X X X Oidentifierad hydroid fiskbenslik 

X Oidentifierad hydroid stor buske 

X X X Oidentifierad hydroid grenad liten buske 

NEMERTEA SLEMMASKAR 
X Cerebratulus roseus 

X Oxypolella punnetti 

POL YCHAETA HAVSBORSTMASKAR 
X X X Branchiomma bombyx 

X X Chaetopterus spp 

X X X Filograna implexa 

X X X Myxicola infundibulum 

X X Oidentifierad polychaet med långa tentakler 

X Ophiodromus flexuosus 

X Owenidae 

X Pectinaridae 

X Phylo norwegica 

X X X Sabellidae 

X X X Sabella pavonina 

X X X Serpulidae 

ECHIURA SKEDMASKAR 
X X X Bonellia viridis 

MOLLUSCA BLOTD.1UR 
X Abra nitida 

X X X Acesta excavata 
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X Buccinum undatum 

X Nudibranchia 

X N eptunea antiqua 

X Nucula spp 

X X Pseudamussium septemradiatum 

X X X Sepiida 

ARTHROPODALEDDJUR 
X X X Pantopoda 

CRUSTACEA KRAFTDJUR 
X X X Cancer pagurus 

X Eualus gaimardi 

X Hyas araneus 

X x N ephrops norvegicus 

X X X Lebbeus polaris 

X Lepadomorpha 

X Liocarcinus sp 

X X X Lithodes maja 

X X X Munida sp 

X X X Munidopsis serricornis 

X Orchomene serratus 

X X X Pagurus spp 

X X X Pandalus spp 

X X X Spirontocaris liljeborgii 

X X X Stenopleustes latipes 

X Tmetonyx cicada 

BRYOZOA MOSSDJUR 
X X X Reteporella beaniana 

X Securiflustra securifrons 

X Oidentifierad vit liten bryozoa 

BRACHIOPODA ARMFOTINGAR 
X X X Macandrevia cranium 

X X X Neocrania anomala 

X X X Terebratulina retusa 

ECHINODERMATA TAGGHUDINGAR 
X Antedon petasus 
X X X Hathrometra sarsii 
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X X Crinoidea 

X Brissopsis lyrifera 

X Echinocardium sp 

X X Echinus elegans 

X X X Echinus esculentus 

X X Gorgonocephalus caputmedusae 

X X X Ophiopholis aculeata 

X X X Ophiotrix fragilis 

X X X Ophiura spp 

X X X Henricia spp 

X X X Mesothuria intestinalis 

X X X Parastichopus tremulus 

X X X Ceramaster granularis 

X X X Hippasteria phrygiana 

X X X Porania pulvillus 

X X Pteraster militaris 
X X Stichastrella rosea 

CHORDATA RYGGSTRANGSDJUR 
ASCIDIACEA SJOPUNGAR 

X X X Ascidia callosa 

X X X Ascidia prunum 

X Ciona intestinalis 

X Corella parallellogramma 

X X X Polycarpa pomaria 

VERTEBRATA RYGGRADSDJUR 
X X X Myxine glutinosa 

X X X Raja radiata 

X Lophius piscatorius 

X Brosme brosme 

X X X Gadus morhua 

X Molva molva 

X X X Pollachius virens 

X X X Sebastes viviparus 

X X X Trisopterus luscus 

X Micromesistius poutassou 

X Acantholabrus palloni 

X X X Microstornus kitt 

X Oidentifierad liten randig fisk 
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APPENDIX 3. Centralpositioner for olika typer av korallobservationer 

Koralltyp Latitud Longitud Lokal 

Levande stOrre rev av Lophelia pertusa 59°06,220 l 0°44, l 00 N Fjellknausene 
Levande storre rev av Lophe/ia pertusa 59°04,520 l 0°44, 120 Fjellknausene 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°03,680 l 0°44,280 Fjellknausene 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°03,674 l 0°44,270 Fjellknausene 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 59°03,577 l 0°44,190 Fjellknausene 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°03,700 l 0°44,242 Fjellknausene 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°03,700 10°44,260 Fjellknausene 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 59°05,656 10°47,657 O Søndre Søster 
Levande storre rev av Lophe/ia pertusa 59°05,640 l 0°47,870 O Søndre Søster 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°05,735 10°47,685 O Søndre Søster 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 59°05,785 10°47,895 O Søndre Søster 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 59°05,890 10°47,667 O Søndre Søster 
Levande stOrre rev av Lophelia pertusa 59°05,970 10°47,680 O Søndre Søster 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 58°59,860 10°57,670 Tislerrevet 
Levande storre rev av Lophelia pertusa 58°59,780 10°58,000 Tislerrevet 
Levande srorre rev av Lophe/ia pertusa 58°59,690 10°58,260 Tislerrevet 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°00,807 Il 0 06,925 Sacken 
Levande mindre rev av Lophelia pertusa 59°00,845 11°06,980 Sacken 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°04,710 10°43,900 Fjellknausene 
Storre dod Lopheliastruktur 59°04,565 10°43,787 Fjellknausene 
Storre dod Lopheliastruktur 59°04,520 l 0°44,280 Fjellknausene 
Storre dod Lopheliastruktur 59°04,270 l 0°44,495 Fjellknausene 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°08,634 l 0°43,488 V Strutskrakkene 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°08,390 l 0°45,860 Strutskrakkene 
Storre dod Lopheliastruktur 59°06,900 l 0°47,253 O Nordre Søster 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°06,060 10°47,800 O Søndre Søster 
Storre dod Lopheliastruktur 59°06,010 10°47,990 O Søndre Søster 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°05,490 l 0°48,452 O Søndre Søster 
Storre dod Lopheliastruktur 59°0 l ,450 l 0°52,035 Djupe krakk 
StOrre dod Lopheliastruktur 58°59,995 10°57,280 Tisler 
StOrre dod Lopheliastruktur 58°59,845 10°57,850 Tisler 
S torre dod Lopheliastruktur 58°59,605 10°58,690 Tisler 
Storre dod Lopheliastruktur 59°00,815 Il 0 06,945 Sacken 
StOrre dod Lopheliastruktur 59°00,855 11°07,010 Sacken 
Forekomst av Paramuricea placomus 59°06,280 10°44,070 N Fjellknausene 
Forekomst av Paramuricea placomus 59°04,520 10°44,130 Fjellknausene 
Forekomst av Paramuricea lacomus 59°06,020 l 0°48,000 O Søndre Søster 
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Bakgrund 

År 2002 erholl Tjamo marinbiologiska laboratorium (TMBL) uppdrag från 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, att genomfOra biologisk kartlliggning 
av djupare del ar i Yttre Hvalerområdet med ROV -teknik, som underlag for planering 
av en marin nationalpark i området. Resultaten av kartlåggningsarbetet rapporterades i 
november 2004. 

Mot bakgrund av uppgifter från fiskare som ar verksamma i området, samt onskemål 
från Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, om utokad kartHiggning av framst 
mjukbottenbiotoper i området runt Søster-oarna, erholl TMBL uppdrag att genomfOra 
kompletterande ROV-kartHiggning under 2005. Denna rapport behandlar resultaten av 
de kompletteringar som kunnat genomforas fram till september 2005. 

Material och metoder 

Kartlåggningen har i huvudsak genomforts med samma metoder som kom till 
anvandning i det tidigare kartlaggningsarbetet, och som har beskrivits i tidigare 
rapporter (Lundålv, 2003, 2004). I april 2005 levererades dock en ny ROV (Sperre 
SubFighter 7500 DC) till Tjamo Centrum fOr Undervattensdokumentation, och denna 
har darfOr kommit till anvandning i det arbete som utforts efter leveransen. Den 
huvudsakliga skillnaden mot tidigare anvanda farkoster år att den nya ROV:n har 
avsevårt ba.ttre djupkapacitet (max ca 700 m), hogre videokvalitet (fiberoptisk 
signaloverforing), stillbildskamera samt fOrbattrade mojligheter till provtagning med 
hjalp av manipulator och provtagningsbehållare. 

Totalt har 9 endagsexpeditioner genomforts i Yttre Hvalerområdet sedan det nya 
uppdraget erholls. Några av expeditionema har forutom kartlaggningsarbete innefattat 
utOkade specialstudier av korallforekomster. I området runt Søster-oarna har 10 nya 
lokaler dokumenterats med ROV (se Fig. 1). På dessa 10 lokaler har totalt ca 5,7 km 
bottentransekter dokumenterats. På tidigare kanda korallokaler har drygt 4 km nya 
bottentransekter dokumenterats. På Tislerrevet (lokal l l, Fig. l) har fOrutom utokad 
dokumentation av korallfOrekomster och associerad fauna också ett par specialstudier 
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genomfOrts. Ett registrerande instrument av typen Aanderaa RCM 9, med sensorer for 
matning av stromhastighet och stromriktning, temperatur, salinitet och turbiditet 
(partikelhalt i vattnet), placerades på bottnen i de centrala delarna av revet under 
perioden 20 december 2004- 15 mars 2005. Delar av resultaten presenteras nedan. 

På Tislerrevet har också i samarbete med Havforskningsinstituttet i Bergen ett arbete 
påborjats fOr att studera återhamtning av korallmiljoer som skadats av bottentrå1ning, 
sedan området skyddats från fiske med bottenslapande redskap från januari 2005. For 
detta andamål har en bottentransekt, bestående av en blyad lina med markeringer och 
tyngder i andpunkterna, lagts ut i ett område som skadats av trålning. Transekten 
dokumenterades med video fOrsta gången i borjan av september 2005. Transekten 
kommer att mojliggora detaljerade studier av utveck.Jingen hos enskilda skadade 
kolonier, samt eventuell nykolonisation, vid planerade framtida återbesok. 

Figur l. Karta over undersokningsornrådet, med lokaler som dokumenterats med 
ROV under 2005 markerade med rod ring. Nya lokaler, eller lokaler dar 
undersokningarna utokats, ar nurnrerade. 

Resultat 

En oversikt av vanliga eller speciellt intressanta arter som kunnat identifieras från 
video på varje ny lokal ges i Appendix l. Har ges en kort oversikt av utmarkande 
karakteristika fOr undersokta lokaler. 
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Lokalt och 2 (nordostra delen av djuprannan mellan Hvalerdjupet och 
Oslofjorden): 
l vastkanten av den norra delen av djupvattenfOrbindelsen vaster om Søstrene 
påtraffades tidigare (Lundalv, 2004) bl a levande rev av Lophelia pertusa ocb tata 
bestånd av bomkorallen Paramuricea placomus. Det bedomdes darfor som angelaget 
att undersoka också ostra sidan av djuprannan i detta område, liksom sedimentbottnen 
i mitten av rannan. 

Eftersom medelstromhastigheten i området sannolikt ar relativt bog, visade sig 
sedimentbottnen bestå av silt ocb sand med spridda stenar. Epifaunan på 
sedimentbottnen var sparsam, ocb inga sjopennor observerades. Mot rannans 
nordostra sida minskar djupet, och bottenmaterialet overgår till moran med 
insprangda partier av grus, sand ocb silt. På två platser i detta område, belagna ca 300 
m från varandra, hittades omfattande korallstrukturer, dock inga levande Lophelia 
pertusa eller kolonier av hornkoraller. Det år oklart vad som orsakat korallemas dod, 
men vissa indikationer på skador från fiske observerades, dock ej helt fårska. 

l anslutning till korallstrukturer och stenblock fanns en artrik fauna, dominerad av 
spongier (svampdjur) ocb ascidier (sjopungar). Speciellt anmarkningsvårt ar att ett 
exemplar av den mycket sallsynta sjostjaman Porania stormi observerades i området. 
Endast en handfull observationer av denna art har tidigare gjorts i vårlden. 

Lokal3 och 4 (djuprannan mellan Hvalerdjupet och Oslofjorden): 
For att undersoka de djupare delama av djupvattenforbindelsen vaster om Søstrene 
mellan Hvalerdjupet ocb Oslofjorden undersoktes två lokaler på båda sidor om 
rannans djupaste del. 

Vi bade forvantat att bottnen i rannans mitt skulle vara tackt av mjukt sediment, men 
det visade sig att medelstromhastigheten i rannan uppenbarligen ar så bog att bottnen 
bestod av sand, grus och mindre stenar. Mot rannans kanter fOrekom enstaka storre 
stenar, men har fanns också omfattande doda korallstrukturer (Lophelia pertusa). Inga 
levande Lophelia observerades, men det kan inte uteslutas att ytterligare kartlaggning 
kan på visa sådana. 

De doda korallstrukturerna ocb de djupa klippvaggama i området uppvisade den 
kanske hogsta biologiska mångfald som påtraffats någonstans i Hvalerområdet. Har 
fanns bl a spridda bestånd av hornkoraller (Paramuricea placomus och sannolikt 
Muriceides kuekenthali), de tataste bestånd av limamusslor (Acesta excavata) som 
observerats i Hvalerområdet, många arter av tagghudingar inklusive mycket Hita 
bestånd av medusahuvuden (Gorgonocephalus caputmedusae) samt kanske framfOr 
all mycket tata, storvuxna och artrika spongiebestånd. Några arter av mycket sallsynta 
sjostjarnor påtraffades också (Lophaster furcifer, Poraniomorpha hispida och 
Porania stormi). 

Lokal5 och 6 (sedimentbottnar V Fjellknausene): 
Med ambitionen att finna mjukbottnar med minimal påverkan av trålfiske, 
dokumenterades avgransade mjukbottenpartier som fOrekommer i fOrdjupningar i 
bottnen vaster om huvudforbindelsen mellan Hvalerdjupet och Oslofjorden. I alla 
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områden som hittills kunnat undersokas fOrekom dock tydliga trålspår, om an i 
relativt begdlnsad omfattning. 

I båda de undersokta områdena fOrekom rena mjukbottnar, med typisk 
mjukbottenfauna, samt omgivande hårdbottnar med sten och klippor. 

Relativt Hita bestånd av sjopenneartema Kophobelemnon stelliferum och Virgularia 
tuberculata, samt enstaka Pennatula phosforea observerades. På lokal 6 observerades 
dessutom ett exemplar av den sallsynta arten Baticinafinmarchica. Något forvånande 
har ingenstans i Hvalerområdet den storvuxna arten Funiculina quadrangularis 
observerats. Denna art iir erfarenhetsmiissigt mest kiinslig fOr trålfiske, och dess 
frånvaro kan darfor tiinkas indikera långsiktig påverkan av fiske på undersokta 
lokaler. 

På hårdbottnama runt mjukbottenområdena fOrekom en relativt artrik fauna, 
dominerad av spongier och ascidier. Mycket tata bestånd av skedmasken Bonellia 
viridis fOrekommer overallt i området på liimpliga lokaler. 

Lokal 7 (Fjellknausene): 
Denna lokal undersoktes friimst for att bottenhugg tidigare (expedition med det tyska 
forskningsfartyget Alkor) visat på forekomst av dOtt korallmaterial, samt att 
bottentopografin indikerade mojlig fOrekomst av Lophelia-rev. 

ROV-dokumentationen visade att området innehåller ett levande rev av over lOO m 
liingd. Endast den vita fargvarianten observerades. Vissa tecken på skador av trålfiske 
observerades i utkanten av revet. 

Av alldeles speciellt intresse var dock att en mycket Uit population av homkorallen 
Primnoa resedaeformis påtriiffades inom ett begriinsat område i korallrevets utkant, 
samt framfOr allt på en angransande klippviigg oster om revet. Denna lokal iir hittills 
den enda diir denna art observerats i Hvaler-området, och den ar diirrned av speciellt 
intresse. På samma klippvagg fanns också tata bestånd av limamusslor (Acesta 
excavata), anemonen Urticina eques, samt en rik spongiefauna. En artrik fauna fanns 
också på omgivande hårdbottnar. 

Lokal8 (djuphåla NO Fjellknausene): 
Ytterligare fOrsok att finna opåverkad mjukbotten gjordes på denna lokal, diir 
batyrnetrin indikerade forekomst av sedimenthålor mellan hårdbottenpartier. Det 
visade sig dock att området var exponerat fOr så starka bottenstrommar att 
sedimentsubstratet till stOrsta delen var relativt grovt, med rikliga inslag av sten, grus 
och sand. 

På denna typ av substrat, som ar relativt instabilt, blir normalt faunan relativt sparsam, 
vilket också var fallet hiir (se Appendix l). Å ven hiir observerades emellertid ett 
exemplar av den mycket siillsynta arten Porania stormi, vilken tidigare enligt uppgift 
endast har rapporterats i ett drygt tiotal exemplar. Detta indikerar att Hvalerområdet tir 
mycket viktigt fOr denna art. 
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Lokal 9 (branten mot Hvalerdjupet): 
På denna lokal var ambitionen att dokumenlera klippvaggar ner mot de stora djupen i 
Hvalerdjupet. På grund av ogynnsarn vind blev vi dock noosakade att arbeta med 
ROV -kabeln ut over k.lippkanten, vilket begransade vår djupkapacitet till drygt 190 m 
(nordliga vindar kravs fOr att det skall vara mojligt att arbeta med kabeln fri från 
berget). 

Ovanfor k.lippkanten fanns områden med mjukbotten som hyste rika bestånd av rakor 
(Pandalus borealis) och många bohål av havskdifta (Nephrops norvegicus). I 
ansarnlingar fanns också tata bestånd av påfågelrormask (Sabella pavonina). 

Klippvaggen hyste en artrik fauna dominerad av svampdjur, rorbyggande borstmaskar 
och havsanemoner (framst Epiactis arctica). Tata bestånd av limamussla (Acesta 
excavata) observerades också. Eftersom de storsta djupen ej kunde nås vid detta 
tillfålle, observerades dock inga fOr området helt nya arter. 

Lokal lO (OS. Søster): 
Denna lokal utgick från en djuphåla oster om Søndre Søster, som enligt uppgift 
normalt ej trålas. Åter visade det sig dock att detta var ett relativt stromstarkt område, 
varfor sedimentbottnen bestod av något grovre material som sand och silt, med 
enstaka stenar. Miljon var darfor mindre gynnsam fOr mjukbottenepifauna som 
sjopennor, vilka heller ej påtraffades. 

Den stOrsta artrikedomen påtraffades på k.lippvaggar vid sidan av djuphålan, vilka 
hade relativt tata bestånd av bl a rorbyggande polychaeter, anemoner, ascidier och 
svampdjur. Tata bestånd av limarnusslor fOrekom också flackvis på klipporna. 

Lokalll (Tislerrevet): 
Denna lokal har beskrivits relativt ingående i en tidigare rapport (Lundalv, 2004), och 
behandlas darfor ej narmare har. Det bOr dock noteras att i samband med etablering av 
en transekt for studier av återvaxt av skadade korall biotoper observerades den fOrsta 
kolonin av homkorallen Paramuricea placomus på denna lokal. Det ar således 
tankbart att denna art ar på vag att etablera sig aven på Tislerrevet, och detta blir i så 
fall mojligt att fOija med hjatp av återvaxttransekten. 
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Sammanfattande omdome 

Som redan tidigare framhållits (Lundalv, 2004) innehåller det undersokta området 
utomordentligt stora marina biologiska varden, med flera inslag som ar unika for 
Skagerrakområdet och till en del aven intemationellt. Detta intryck har ytterligare 
starkts genom de kompletterande undersokningarna. Speciellt kan framhållas de 
utomordentligt rika biotoper som fOrekommer i anslutning till djuprannan mellan 
Hvalerdjupet och Oslofjorden, innehållande ett flertal fOr denna geografiska region 
unika eller mycket sallsynta arter i betydande kvantiteter. UppUickten av en tat 
population av homkorallarten Primnoa resedaeformis i Fjellknauseneområdet, liksom 
ytterligare ett betydande levande rev av Lophelia pertusa, starker skyddsvardet 
ytterligare. 

Vi har inte annu lyckats hitta några rena djupa mjukbottenbiotoper som ar helt 
opåverkade av trålfiske. De undersokta mjukbottenområdena vaster om 
Fjellknauseneområdet (lokal 5 och 6, Fig. l) ar dock måttligt påverkade, och hyser en 
relativt rik mjukbottenepifauna med inslag aven av sallsynta arter som Balticina 
finmarchica. Om delar av dessa områden kan erhålla ett framtida skydd mot fiske med 
bottenslapande redskap, kan det forvantas att art- och individrikedomen okar 
ytterligare. 

Referens 

Lundalv, Tomas, 2004. KartHiggning av biologiska varden i djupare delar av Yttre 
Hvaler, nordostra Skagerrak, med ROV-teknik. Rapport till Fylkesmannen i Østfold, 
Miljøvernavdelingen, 34 s. 
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Appendix l: Oversikt av dominerande arter och grupper som ar 
identifierbara från video 

Lokal l och 2 
N 59°, 06,427', O 10°44,357' och N 59° 06'287", E 10° 44'379" 

Områdesbeskrivning av fllmat område 
Mjuk- och hårdbotten 96-119 meters djup. Sedimentbotten bestående av sand och 
silt i rarmans mitt. Mot rannans nordostra kant spridda stenar och block samt mycket 
dod Lophelia pertusa. På vissa stli.llen rika populationer av svampdjur. 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Antho dichotoma-
Axinella infundibuliformis
Axinella rugosa-
Geodia baretti-
Mycale lingua-
Phakellia ventilabrum
lsops phlaegrei-
Stryphnus ponderosus
Polymastia mammilaris-

vanlig på stenar 
en del på stenar 
vanlig på stenar 
vanlig på stenar och korallstrukturer 
vanlig 
vanlig på stenblock 
ovanligt svampdjur 
ens taka 
enstaka 

Oidentifierad stor svamp- oregelbunden form, sitter på stenblock 
Oidentifierad taggig svamp-
Samt ytterligare ett stort anta! oidentifierade arter 

Cnidaria Nasseldjur 
Actinostola callosa
Bolocera tuediae
Protanthea simplex-

enstaka exemplar 
flera exemplar 
en del på stemblock 

Polychaeta Havsborstmaskar 
Filograna implexa- många relativt stora kolonier 
Sabella pavonina- vanlig på stenar, spongier och korallstrukturer 
Tomopteris helgolandica- vanliga i vattenrnassan 

Crustacea Kraftdjur 
Munida rugosa
Caridea-
Lithodes maja-

Echiura Skedmaskar 
Bonellia viridis-

enstaka trollhumrar i håligheter 
rakor som satt under Bolocera tuediae 
Trollkrabba 

mycket vanlig 

Echinodermata Tagghudingar 
Porania stormi- ett exemplar! 
Ceramaster granularis- ett flertal 
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Henricia sp
Stichastrella rosea
Hippasteria phrygiana
Echinus esculentus
Crinoidea-

Bryozoa Mossdjur 
Reteporella beaniania-

Ascidiacea Sjopungar 
Ascidia callosa-
Ascidia prunum
Polycarpa pomaria-

Pisces Fiskar 
Gadus morhua
Sebastes viviparus
Trisopterus luscus
Trisopterus minutus
Myxine glutinosa-

Lokal3 och 4 

vanlig 
flertal exemplar 
ens taka 
ens taka 
enstaka liljestjlirnor på stenar 

flertal exemplar 

vanliga på stenblock och doda korallstrukturer 
en del på stenbumlingar 
vanlig 

enstaka torskar, en låg nedgravd i sedimentet 
en mindre kungsfisk gomde sig under en svamp 
två exemplar av skaggtorsk 
en glyskolja observerades 
ett flertal pirålar på mjukbotten 

N 59°05,317' O 10°43,625' och N 59°05,293' O 10°43,805' 

Områdesbeskrivning av filmat område: 
Hårdbotten 130-172 meters djup. Klipphallar med mycket sediment och enstaka 
stenar och stenblock, doda Ogonkorall kolonier med mycket påvaxt av organismer, 
samt bergvaggar med rik epifauna. Mjukbotten med sand, sten och grus 170 - 172 m 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Antho dichotoma -
områden 
Aplysilla sulphureus
Axinella infundibuliformis -
Axinella rugosa -
Dragmastra nordmanni
Geodia barretti -

Geodia macandrewii
Stryphnus ponderosus
Isops phlaegrei
Mycale lingua-

Phakellia ventilabrum-

flera exemplar, ofta samlade i grupper inom mindre 

observerades flera gånger och Uickte ibland storre ytor 
ganska talrika på stenhallar 
relativt vanliga 
observerades vid ett tillfalle 
stort antal, många av dem mycket stora, ofta sitter 
Gorgonocephalus caputmedusae på toppen av dem 
mycket stora exemplar, vanlig 
fåtal 
ett par exemplar observerade 
ett flertal observerades, speciellt på dod Lophelia och 
bland levande Lophelia kolonier 
ganska många exemplar med en del stora exemplar på 
bergvaggar och block 
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Polymastia mammillaris - några exemplar 

Oidentifierade arter 
Beige skorpsvamp- enstaka exemplar 
Blå skorpsvamp- observerades vid några tillfållen, tackte alltid små ytor 
Vitt oregelbundet lite taggigt svampdjur med många oscula 
Samt ytterligare ett stort anta! oidentifierade arter 

Cnidaria Nasseldjur 
Actinostola callosa
Bolocera tuediae
Urticina eques-
Epiactis arctica -
Muriceides kuekenthali
Paramuricea placomus-

Oidentifierade arter 

ett par exemplar observerades 
vanlig 
en staka 
vanlig på bergvaggar 
fåtal exemplar observerades på en lokal 
flertal 

Hydroider- flera olika oidentifierade arter 
Liten hyalin oidentifierad anemon- ett exemplar 

Polychaeta Havsborstmaskar 
Branchiomma bombyx- några observerades 
Filograna implexa- en del mindre kolonier observerades 
Hydroides norvegicus- mycket vanliga på bergvaggar 
Placostegus tridentatus- fHickvis mycket vanliga på bergvaggar 
Pomatoceros triqueter- mycket vanliga på bergvaggar 
Sabella pavonina- mycket vanlig på bergvaggar men aven en del på 
mjukbotten 
Serpulidae-
Tomopteris helgolandica-

Echiura Skedmaskar 
Bonellia viridis -

Mollusca BlOtdjur 

mycket vanliga på alla bergvaggar 
enstaka sågs i vattenpelaren 

många syntes på mjukbotten nara hårdbotten 
eller mellan kolonier av ogonkorall 

Acesta excavata - många syntes, ofta under overhang eller på sidoma av 
doda kolonier av ogonkorall 

Neptunea antiqua- ett par skal syntes på bottnen 
Pseudamussium septemradiatum- tre stycken sågs simmande over mjukbottnen 

Crustacea Kriiftdjur 
Ba/anus homeri
Lithodes maja -
Munida rugosa
Munidopsis serrricornis
Pagurus spp-

några enstaka exemplar på en lokal 
ens taka 
vanliga, vanligen delvis skyddade i håligheter 
på doo Lophelia pertusa struktur 
ens taka 
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Panda/us spp- mycket vanliga 

Brachiopoda Armfotingar 
Macandrevia cranium - enstaka syntes på botten 
Terebratulina retusa - många på bergvaggama 
Neocrania anomala- mycket vanliga på bergvaggarna 

Chaetognatha Pilmaskar 
Oidentifierade- stora mangder i vattenpelaren 

Echinodermata Tagghudingar 
Crinoidea (Hathrometra sarsi/Antedon petasus)- enstaka, i bland sittande på stora 
svampdjur. 
Echinus elegans- relativt många 
Echinus esculentus- fåtal 
Gorgonocephalus caputmedusae- många observerades mellan 135 och 165 meters 

Henricia spp
Ceramaster granularis
Hippasteria phrygiana -
Lophaster furcifer
Lophelia 
Porania pulvillus -
Poraniomorpha hispida-

Porania stormi
Stichastrella rosea-

Oidentifierade arter 

djup, ofta sittande ovanpå på stora svampdjur 
många gula observerades samt enstaka vita och lila 
en staka 
ens taka 
2 stycken observerades, sittande på kolonier av doda 

ett exemplar 
osåker identifiering, liknar Porania pulvillus i formen 
men år enfårgad gul. Sitter på stort block med många 
svampdjur och en Gorgonocephalus caputmedusae. 
ett exemplar 
ett exemplar 

Oidentifierade ophiuriodea- Armar stack upp från många håligheter 

Ascidiacea Sjopungar 
Ascidia prunum
Polycarpa pomaria
Ascidia callosa-

LokaiS 
N 59°05,246' O 10°42,700' 

men var omojliga att identifiera 

en del observerades 
vanliga på en del lokaler 
mycket vanliga på en del lokaler 

Områdesbeskrivning av filmat område: 
Mjukbotten 107-111 meters djup. Enstaka trålspår synliga, någon av dem mycket 
djupa. Enstaka storre stenar på bottnen. Hårdbotten 98-107 m. Klipphallar med 
relativt mycket sediment soder om mjukbottensområdet. 
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Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Axinella infundibuliformis -
Axinella rugosa -
Geodia barretti -
Phakellia ventilabrum -

Cnidaria Nasseldjur 
Cerianthus spp
Kopltoblemnon stelliferum
Pennatula pltosphorea
Virgularia tuberculata-

ganska talrik på stenhlillar 
vanlig på klipphaHar 
vanlig på klipphallar 
ganska många exemplar, en del stora, på bergvaggar 
och block 

ett flertal sågs på mjukbotten 
spridda exemplar på mjukbottnen 
enstaka exemplar observerades 
spridda exemplar på mjukbottnen 

Polychaeta Havsborstmaskar 
Sabel/a pavonina- mycket vanlig på bergvaggar men aven en del på 
mjukbotten 
Placostegus tridentatus
Serpulidae
Tomopteris helgolandica-

vanlig på bergvaggar 

mycket vanliga på alla bergviiggar 
enstaka sågs i vattenpelaren 

Echiura Skedmaskar 
Bone/lia viridis - talrika på mjukbotten nara hårdbotten 

Mollusca BIOtdjur 
Neptunea antiqua
Pseudamussium septemradiatum-

Crustacea Kraftdjur 

ett skal på bottnen 
tre stycken sågs simmande i vattenpelaren på 
mjukbottnen 

Lithodes maja- en observerades 
Meganyctiphanes norvegicus-stora mangder i vattenpelaren nara bottnen 
Munida sarsi- vanliga, vanligen delvis skyddade i håligheter 
Nephrops norvegicus- ett fåtal syntes promenerande på sedimentbottnen 
Panda/us borealis- mycket vanliga 
Panda/us spp- mycket vanliga 

Brachiopoda Armfotingar 
Neocrania anomala- mycket vanliga på bergvaggarna 

Chaetognatha Pilmaskar 
Oidentifierade- stora mangder i vattenpelaren 
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Echinodermata Tagghudingar 
Brissopsis lyrifera- endast en observerades, denna låg uppe på sedimentet 
Henricia spp - många gula observerades samt enstaka vita och lila 
Mesothuria intestinalis- vanlig på mjukbotten 
Parastichopus tremulus- vanlig på mjukbotten 

Oidentifierade arter 
Oidentifierade ophiuriodea- Armar stack upp från många håligheter 

Pisces Fiskar 
Gadus morhua -
Trisopterus luscus
Sebastes viviparus
Raja radiata
Myxine glucosa-

Lokal6 

men var omojliga att identifiera 

en torsk observerades 
en observerades 
en observerades 
ett exemplar som simmar over sedimentbottnen 
ett exemplar sågs simmande over sedimentbottnen, flera 
sticker upp huvudet ur sedimentet 

59° 04' 032" N, 10° 42'576" E 
Områdesbeskrivning av filmat område 
Mjukbotten 97-113 meters djup. Mycket krill i vattenpelaren. Lite uppstickande 
berghallar. Ett flertal gamla trålspår och ett relativt nytt observerades. Ett trålspår 
alldeles intill bergvaggen. Å ven trålspår uppe på avsatser på bergvaggen. En mycket 
o vanlig sjopenna, Balticina finnmarchica observerades. 
Hårdbotten 87-101 meters djup. Dammig hårdbotten med mycket 
sedimentansamling. 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Axinella infundibuliformis
Axinella rugosa-
Geodia baretti-
Phakellia ventilabrum-

Cnidaria Nåsseldjur 
Balticina finmarchica
Kophobelemnon stelliferum
Virgularia tuberculata-

Polychaeta Havsborstmaskar 

enstaka på bergvaggen 
enstaka på bergvaggen 
en del på bergvaggen 
enstaka på bergvaggen 

ett exemplar 
vanlig på mjukbottnen 
enstaka på mjukbottnen 

Sabella pavonina- många påbergvaggen 
Serpulidae- vanliga på bergvaggen 
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Echiura Skedmaskar 
Bonellia viridis-

Crustacea Kraftdjur 
Panda/us sp
Lithodes maja
Nephrops norvegicus-

Mollusca Blotdjur 

Sepiida-

Echinodermata Tagghudingar 
Ceramaster granularis
Henricia sp-
Hippasteria phrygiana-

Parastichopus tremulus-

Ascidiacea Sjopungar 
Ascidia callosa
Ascidia prunum
Polycarpa pomaria-

Pisces Fisk 
Myxine glutinosa
Lycodes vahlii-

Sebastes viviparous-

Merlangius merlangus
Microstomus kitt-

Lokal7 
N 59°04,285' O 10°44,462' 

mangder av dessa observerades, mycket tat 
population på mjukbottnen 

några rakor observerades på mjukbottnen 
en trollkrabba sågs på bergvaggen 
enstaka havskraftor på mjukbottnen 

en bHickfisk (sannolikt Rassia sp.) observerades 
simmande 

två exemplar 
en del syntes på bergvaggen 
en lite ovanligare sjostjarna observerades på 
bergvaggen 
enstaka på mjukbottnen och sedimenttackta 
klippor 

många på bergvaggen 
en del exemplar sågs på bergvaggen 
vanlig 

pirål, enstaka på mjukbottnen 
V ahls ål brosme, några exemplar observerades 
på mjukbottnen, en gravde ner sig i sedimentet 
flera exemplar mindre kungsfisk observerades i 
anslutning till hårdbottnar 
en vitling observerades på mjukbotten 
bergskadda, en observerades 

Områdesbeskri.vning av filmat område: 
Relativt stort rev av ogonkorall, Lophelia pertusa, med tecken på skador i delar av 
området. Omvaxlande bergvaggar, hyllor med sediment, sedimenttackta berghallar 
samt mjukbotten I omgivningama runt revet, 90-133 meters djup. En spektaktuHir 
bergvagg med en mycket tat population stora kolonier av hornkorallen Primnoa 
resedaeformis hangande på klipporna runt 125 meters djup. Enstaka Primnoa 
fOrekom också i utkanten av Lophelia~revet. 
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Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Antho dichotoma -
ornråden 
Aplysilla sulphureus
Axinella infimdibuliformis -
A.xinella rugosa -
Geodia barretti-

Geodia macandrewii
/sops phlegraei-
Mycale lingua -
Phakellia ventilabrum-

Oidentifierade arter 

flera exemplar, ofta samlade i grupper inom mindre 

observerades på några stallen 
ganska talrika på stenhallar 
relativt vanliga 
stort antal, många av dem mycket stora, 

mycket stora exemplar, vanlig 
ens taka 
mycket vanlig 
ganska många exemplar med en del stora exemplar på 
bergvaggar och block 

Blå skorpsvamp- observerades vid några tillfållen, tackte alltid små ytor 
Samt ett flertal arter som ej kan identifieras från video 

Cnidaria Nasseldjur 
Actinostola callosa
Bolocera tuediae
Epiactis arctica -
Primnoa resedaeformis -

Urticina eques
ovrigt 

enstaka exemplar observerades 
flera syntes 
några sågs på bergvaggar 
fantastiskt fin bergvagg med många P. resedaeformis 
hi.ingande ut från vaggen. Stora mangder av rakor syns 
på kolonierna 
tata bestånd under overhang, samt spridda exemplar I 

Polychaeta Havsborstmaskar 
Filograna implexa- en del mindre kolonier observerades 
Sabella pavonina- mycket vanlig på bergvaggar men aven en del på 
mjukbotten 
Serpulidae- mycket vanliga på alla bergviiggar 

Echiura Skedmaskar 
Bone/lia viridis -

MoUusca BIOtdjur 
Acesta excavata -

Crustacea Kraftdjur 
Galathea sp -
Munidopsis serricomis
Pandalus spp-

många syntes på mjukbotten nara hårdbotten 

enstaka bland kolonier av P. resedaeformis och 
Lophelia pertusa 

en observerades på en bergvagg 
bland Lophelia-kolonier 
många observerades men ingen tat population 
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Brachiopoda Armfotingar 
Neocrania anomala- mycket vanliga på bergvaggama 

Echinodermata Tagghudingar 
Ceramaster granularis- enstaka 
Echinus e/egans- relativt många 
Echinus escu/entus- relativt vanlig 
Henricia spp - många gula observerades samt enstaka vita och lila 
Parastichopus tremulus- en syntes på en berghall 
Porania pulvillus - enstaka exemplar 

Oidentifierade arter 
Oidentifierade ophiuriodea- Armar stack upp från många håligheter 

Ascidiacea Sjopungar 
Ascidia prunum
Polycarpa pomaria
Ascidia ca/losa-

Pisces Fiskar 
Trisopterus luscus -
Sebastes viviparus
Polachius virens-

Lokal8 

men var omojliga att identifiera 

en del observerades 
vanliga på en del lokaler 
mycket vanliga på en del lokaler 

ett exemplar 
ens taka 
två exemplar 

N 59° 04'855", E 10° 46' 110" 

Områdesbeskrivning av filmat område 
Botten 71-100 meter djup sedimentbotten med småstenar och storre stenar, flackvis 
ren sedimentbotten med sand och silt. 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Axinella rugosa-
Geodia baretti
Phakellia ventilabrum-

Cnidaria Nasseldjur 
Hormathia digitata-
U rticina eques-

Crustacea Kriiftdjur 
Munida rugosa-

enstaka exemplar 
en del på stenar 
enstaka exemplar 

enstaka på stenar 
enstaka exemplar 

enstaka exemplar 
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Brachiopoda Armfotingar 
Neocrania anomala- talrik på stenar 

Echinodermata Tagghudingar 
Ceramaster granularis- enstaka exemplar 
Echinus esculentus- enstaka sjoborrar 
Henricia sp- något enstaka exemplar 
Mesothuria intestinalis- ett exemplar 
Parastichopus tremulus- flertal exemplar 
Porania pulvillus- enstaka, markligt utseende på ett exemplar 
Porania stormi- ett exemplar av denna mycket shllsynta art 
Stichastrella rosea- ett exemplar 

Ascidiacea Sjopungar 

Ascidia mentula- enstaka på stenar 

Lokal9 
N 59°02,466' O 10°44,593' 

Områdesbeskrivning av filmat område 
Mjukbotten 154 meters djup. Många rakor och krafthål. Inga trålspår. 
Hårdbotten klippvaggarl58-192 meters djup. 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Antho dichotoma- flertal exemplar på bergvaggen 
Aplysilla rosea- två exemplar på bergvaggen 
Aplysilla sulphurous- flertal på bergvaggen 
Axinella rugosa- vanlig på bergvaggen 
Geodia sp- enstaka på bergvåggen 
Mycale lingua- enstaka på bergvaggen 
Phakellia ventilabrum - vanlig på bergvaggen 
Polymastia sp- ett exemplar på bergvaggen 
Oidentifierat rott svampdjur- ett exemplar på bergvaggen 
Oidentifierad klart blått svampdjur- några på bergvaggen 
Ytterligare ett stort antal oidentifierade krustabildande arter 

Cnidaria Nasseldjur 
Bolocera tuediae- ett exemplar på sten med rakor runt omkring 
Nanomia cara?- simmande i vattenpelaren 
Epiactis arctica- tåta bestånd på bergvaggen och flera under 

overhang 

Polychaeta Havsborstmaskar 
Filograna implexa- vanlig på klippvaggen 
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Sabel/a pavonina
Placostegus tridentatus
Serpulidae-

Echiura Skedmaskar 
Bonellia viridis-

Mollusca BlOtdjur 
Acesta excavata-

Crustacea Kraftdjur 
Munida rugosa
Munidopsis serricornis
Pandalus borealis
Pandalus sp-

Bryozoa Mossdjur 
Reteporella beaniana-

på mjukbottnen i klart avgdinsade grupper 
ta1rika på k.lippvaggen 
många på klippvaggen 

enstaka exemplar 

7 st observerades i grupp under ett overhang på 
bergvaggen, enstaka exemplar ytterligare på 
bergvaggen 

ens taka exemplar 
enstaka på bergvaggen 

talrika på mjukbotten 
observerades under Bolocera tuedie 

stort exemplar på foten av en Antho dichotoma 
men aven ett flertal andra mindre exemplar 

Echinodermata Tagghudingar 
Echinus elegans- flertal exemplar på bergvaggen 

ett exemplar på bergvaggen 
flertal exemplar på bergvaggen 

Echinus esculentus-
Henricia sp
Mesothuria intestinalis
Parastichopus tremulus
Pteraster militaris-

Pisces Fiskar 
Glyptocephalus cynoglossus
Myxine glucosa-
Pollachius virens-

Lokal lO 
N 59°06,073' O 10°47,418' 

ett exemplar på mjukbottnen 
enstaka exemplar på mjukbotten 

ett exemplar observerades på bergvaggen 

ett exemplar på mjukbotten 
pirål, några exemplar på mjukbottnen 
simmade intill bergvaggen 

Områdesbeskrivning av filmat område 
Mjukbotten 133-168 meters djup. Någon enstaka sten. Inga synliga trålspår 
Hårdbotten 92-132 meters djup. Bergvaggen mycket dammig på de djupaste delarna. 
Hegre upp fanns overhang. 

Observerade taxa 

Porifera Svampdjur 
Geodia baretti- en del på bergvaggen 
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Phakellia ventilabrum-

Cnidaria Nasseldjur 
Bolocera tuediae-

Cerianthus sp
Hormathia digitata
Epiactis arctica
Urticina eques
Nanomia cara?
vattenpelaren 

Polychaeta Havsborstmaskar 

en del på bergvaggen 

flera exemplar observerades ofta sittande på 
något skal eller sten på mjukbottnen 
ett exemplar på mjukbottnen 
ens taka 
många exemplar under overhang på bergvaggen 
satt på stor flat sten på mjukbottnen 
siphonophor, flera exemplar syntes i 

Filograna implexa- många på bergvaggen 
Hydroides norvegicus- många observerades på bergvaggen 
Placostegus tridentata- många exemplar bland serpulidema på 
bergvaggen 
Pomatoceros triqueter
Sabella pavonina
mjukbottnen 
Serpula vermicularis
Serpulidae-

Mollusca BIOtdjur 
Acesta excavata-
bergvaggen 
Aplysia punctata-
Neptunea antiqua
Pseudamussium septemradiatum-

Crustacea Kraftdjur 
Meganyctiphanes norvegicus
Munidopsis serricornis
Pandalus sp-
Pagurus sp-
Spirontocaris liljeborgii-

Brachiopoda Armfotingar 
Terebratulina retusa-

observerades på bergvaggen 
en del ror av påfågelsmaskar sågs på 

enstaka på bergvaggen 
tackte stora delar av bergvaggen 

ett flertal observerades under overhang på 

en sjohare observerades på en Geodia baretti 
ett exemplar på mjukbottnen 
enstaka exempar observerades på mjukbottnen 

mycket krill filmades i narheten av mjukbottnen 
ett exemplar observerades på bergvaggen 
observerades under Bolocera tuedie 
ett exemplar av eremitkrtifta på mjukbottnen 
observerades under Bolocera tuedie 

enstaka exemplar på bergvaggen 

Echinodermata Tagghudingar 
Echinus acutus- ett exemplar 
Echinus esculentus- enstaka exemplar på mjukbottnen 
Henricia sp- enstaka exemplar på bergvaggen 
Mesothuria intestinalis- enstaka exemplar på mjukbottnen 
Ophiopholis aculeata- vanlig i sprickor på bergvaggen 
Ophiura ophiura- enstaka exemplar på mjukbottnen 
Porania pulvillus- enstaka exemplar på bergvaggen 
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Ascidiacea Sjopungar 
Molgula citrina
Polycarpa pomaria-

Pisces Fiskar 
Gadus morhua-
Lumpenus lampretaeformis
Myxine glutinosa 
Microstomus kitt-

många exemplar på bergvaggen 
vanlig på bergvaggen 

enstaka torskar observerades på mjukbottnen 
ett exemplar på mjukbottnen 
pirål, några exemplar på mjukbottnen 
bergskadda, ett exempar på mjukbottnen 
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Appendix 2: Hydrografiska registreringar på Tislerrevet 

Inledning 

En registrerande strommatare av typen Aanderaa RCM 9 med sensorer fOr temperatur, 
konduktivitet, turbiditet och stromstyrka/riktning utplacerades på bottnen i de centrala 
delarna av Tislerrevet på ca 120 m djup den 20 december 2004. Instrumentet sanktes till 
bottnen med hjalp av en vinsch på forskningsfartyget Lophelia. Med hjalp av samtidig 
overvakning av processen med en ROV (Phantom S4) sakersta.J.ldes att instrumentet 
placerades på en plan yta på bottnen i nara anslutning till levande koraller, varefter 
instrumentet lOsgjordes från vinschen med hjalp av ett slapplod. 

Instrumentet lamnades på platsen till den 15 mars 2005, med kontinuerlig registrering 
av ovannamnda parametrar var trettionde minut. 

Under den period som datainsamlingen genomfOrdes passerade den vrukanda orkanen 
GUDRUN, som orsakade omfattande skador i sodra Sverige. Orkanen passerade den 8-
9 januari 2005, och hade sin storsta intensitet soder om matplatsen. I 
undersokningsornrådet uppstod dock extrem vattenståndspåverkan, vilket torde ha 
påverkat de hydrografiska forhållandena på matplatsen, något som indikeras av 
extremvarden i flera parametrar i nara anslutning till orkanens passage. 

Resultat 

I Figur l visas variationer i temperatur under undersokningsperioden. Temperaturen 
varierar från nara 9°C i slutet av december 2004, till några minima på ca 6.65 - 6.8°C 
mellan mitten av januari och borjan av mars 2005. I korttidsvariationerna i temperatur 
framtrader både dygnsvariation relaterad till tidvattencykler, och andra variationer av 
langre periodicitet, som kan vara relaterade till intema vågrorelser, månfaser och 
extremer i vadersituationen. Totalt ligger dock variationerna inom ett intervall som 
kan anses normalt for området enligt mera långsiktiga matningar under hydrografiska 
expeditioner genomfOrda av fiskeriverket under perioden 1966- 1990. 

I Figur 2 visas variationer i salinitet under samma period. I likhet med vad som sagts 
om temperaturvariationerna fOrekommer korttidsvariationer, som kan antagas vara 
relaterade till tidvattencykler och interna vågrorelser. I huvudsak.ligger dock 
saliniteten over 34, med ett medelvarde på 34.5, vilket får anses normalt fOr området. 
En tendens till okande saliniteter mot slutet av matperioden, sammanfallande med 
allmtint lagre temperaturer, kan tankas indikera ett inflode av saltare och kallare 
bottenvatten från Skagerrak. 

I Figur 3 visas variationer i stromhastighet (cm/s) under matperioden. Å ven har ar 
dygnsvariationer relaterade till tidvattencykeln markbara, med overlagrade variationer 
som sannolikt har samband med vaderextremer. Den hogsta uppmatta 
strornhastigheten på narmare 45 cmls (0.9 knop) intraffade i samband med passagen 
av orkanen Gudrun. Med undantag fOr enstaka extrema varden ar dock 
stromhastigheten likartad med vad som tidigare uppmatts på en korallokallangre in i 
fjordsystemet i Sacken, med en medelhastighet på 6.56 crnls (0.13 knop). 
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I Figur 4 visas variationer i turbiditet (NTU, ungefar motsvarande partikelhalt i gil) 
under matperioden. Enstaka toppar kan vara relaterade till passage av stOrre 
organismer (matningama bygger på reflektion av infrarott ljus), och bor tolkas med 
fOrsiktighet. Dock finns en tydlig tendens till okad turbiditet under en langre period 
efter orkanen Gudruns passage. A ven andra perioder med o kad medelstromhastighet 
återspeglas i forhojda turbiditetsvarden. 
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Figur l. Variationer i temperatur (°C) under perioden 20 december 2004 till 14 mars 

2005. 
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Figur 2. V ariationer i salinitet (ppt) under perioden 20 desember 2004 till 14 mars 

2005 . 
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Figur 3. Variationer i stromhastighet (crnls) under perioden 20 desember 2004 till 14 
mars 2005. Tidpunkten fOr orkanen Gudruns passage ar markerad med sort ramme. 
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Figur 4. Variationer i turbiditet (NTU) under perioden 20 desember 2004 till 14 mars 

2005. 
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Appendix 3: Studier av återhamtning av skadade korallmiljoer 

Bakgrund 
For att fOlja utvecklingen inom ett revområde som skadats av trålning sedan det 
skyddats från januari 2005 har en bottentransekt etablerats i ett Himpligt område. 
Transekten består av en blyad ca 40 m lång lina som lagts ut genom området mellan 
positionema 58° 59.812 N, l0°58.097 E och 58° 59.798 N, 10°58.069 E. På denna 
stracka finns det en bra variation av habitat och objekt som ar lampade fOr 
observation. Det finns helt doda skellettdelar (rubble) och storre korallstrukturer, 
fragment av levande Lophelia i olika storlekar och mot ena andpunkten också stora 
levande korallkolonier. Transekten omfattar också en Ievande Paramuricea placomus 
(den enda som har hittats på Tislerrevet trots omfattande kartlaggning). Hårdbotten 
med svampar er också representerad. I det illustrerade bildmaterialet finns det 
eksempel på kolonier som vi kommer att fOlja utvecklingen av (Figur l ). 

Matning av tillvaxt eller andra andringar kommer att utforas med hjalp av lasermarkor 
(50 mm avstånd) som finns på ROV:n (jfr. Figur l). 

- -
Figur l. Exempel på korallkolonier vars utveckling kommer att fOljas 
framover. Lasermarkoren ar synlig som roda punkter. 
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Appendix 4: Bildbilaga 

Figur l. Ett urval arter från Hvaler-området. Från ovan, vanster till hoger: 
(a)SpongienAntho dichotoma. (b) Anemonen Epiactis arctica och mossdjuret 
Reteporella beanniana. (c) Homkorallen Primnoa resedaeformis (d) Hornkorallen 
Paramuricea placomus (e) Den siillsynta sjostjarnan Porania stormi (t) 
Svampdjuret Geodia baretti med medusahuvud Gorgonocephalus caputmedusae. 
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Figur 2. Miljoer från Hvaler-området. Från ovan, vanster till heger. (a) 
Spongiesamhailen i djuprannan nord Fjellknausene med bl a /sops phlegrai (b) 
Korallstrukturer med limamusslor och svampdjur på samma lokal. (c) och (d) Rev av 
ogonkorall O Søndre Søster. (e) och (t) Korallstrukturer på Tislerrevet, (f) med två 
fargvarianter av Lophelia 
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