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Tids rom: Avga ng Stav ange r 23. 4. 1977 ~
Anko mst: :Serg en 26,4 .197 7.
Orq.r åde:

Nord sjøen veq Ekofi sk""'! feltet .

gisk;e og kjem iske
Form ålet med tokte t Vf3.~ å få satt igang b~plo
muli g i
ol?se rvasj on.er på Ekot isk ... felte t så tidlig som
olje fra
iorbi ndel se med en ukontro~le~t -q.tbl åsnin g av

platt form

:e.

ble det
Me<l start kl. 1100 <;:a. 2 J;n,il nord for -qts1 ippet
'ca. se~s n. mils
d~n 24. 4:. tatt prøv er rned fra ~n til
qa var i sydavsta nd p~ nqrd siden av oljeu tbred e!Lse n som
vestl ig retni ng.
av oljeu tDen. 25. 4. ble sar;n me takti kk fu~gt lJ>å østsic;l~n
te seg mot
bred elsen som tiO.Ug P4 dage n frem deles strak
et
Med påfriskend~ sydv estlig vind ble oljen drev
13ydø st.
tatt nqrd øst
nord over utov er dage n og de si$te prøv ene ql~
for utsli ppet .
:men derim ot
Oljen oppt rer ikke som et vel avgr en$e t flak~
vne klump~r og tynn oljefi b;:n,
$Om mang e mindr~ flak, l~sre
oljen s \ltbredels~ ~
9g P-et var vans kelig å følge kqDrten ov
l~ sta~joner bl~ tatt
Prøv er ble tatt på i a+t 21 stasj oner .
. På 6 stasjo ne1:
med Otter h.åw trukk et l nq mil med fart 5 knop

-2-

ble det foretatt vertikaltrekk med 40 cm Juday håv fra
25 m dyp til overflaten.

Klorofyll-kons entrasjonen ble

bestemt i prøver av overflatevann på 20 av stasjonen~
Vanntemperatu ren ble målt i ov~r ...
v. h. a. fluorometri.
flaten og lå på alle stasjoner myllom 5 og 6°C.
Det ble generelt funnet små mengder plankton i prØvene.
På de fleste

stasjoner ble det funnet fiskeegg i

hq;r~SOPrtal-r:

Dis~e

trekkene, fra noen få til ca. 200 egg prr prøve.
ble identifisert som egg av

~~:p~_f~ly_ndre

Det ble ikke funnet egg av makrell.
funnet noen fiskelarver.

og tor ske!isk.

Det ble heller ikke

Av zooplankton ellers ble det
m~n

funnet calanoider, noen harpacticider og krill-egg,
mengdene var små.

Prøvene av phytoplankton og

k~orqfyll ...

analysene tydet på at en oppblomstring var i ferd mec;l å
starte.
På de 5 første stasjonene ble det tatt to parallelle 3
vannprøver fra l meters dyp,
vannprøver.

liter~

på de resterende stasjoner

Prøvene ble umiddelbart ekstrahert med

diklormetan for senere analyse på Havfor skningsinstitutt eto
Det ble også v. h. a. lettbåt tatt 4 v~nnprøver fra under ..
siden av et ca. 2 cm

tykt flak av vann-i-olje emulsjon.

Prøver av oljen ble samlet inn for senere analyse.
En takk rettes til orlogskaptein Egil Ø. H. Magn"tJ.ssen,
offiserer og mannskap o:n;1bqrd på KNM "Sleipner 11 for de11
utmerkede innsats og velvillig

Otto Grahl-Nielsen
(sign.)

samarbeid.

Kjell I. Johannessen
(sign.)
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