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~ :S.ra vo d~n 22.
Den ukoptrollert~ utblå~p.ing på p~attfor
for skni ng s~p.st:j. tutte t.
f9r års aket eP. V.:t11ridd13lbar a~sjon fr a Hc;ty
ne m~~øre konse~ven~er
forut~ett at en s~fl; 1;ltb låsni ng l<,un.

Det var

vær e havf9rsk,ern~s
tar ~iskereS9\l:n;;ene i oml;'~det og det v~ll~
eff~kter.
oppg ave å b~~krive di'~~ og ~yentuelle

på dett e tiQ.s punk t i dokk og
~p.der s øke lser på Helg elan< ;lF /F J Qh~l1 HJ'l: rt 'l,ltf~;rte prog :r;am me:p te
e !irbeid~r og sn~J;"est
,P~t ble besl\.\tt~t å 'P'Pp yte P.iss
pl9,tå~t.
diner~ p;ro gram i ulyk kes ;r
mul ig sett~ fart~yr~ne ~ ~tal14 fQr et ~oor
en midl(rlr~idig o:vP.ning fikk
omr ?.qe t. I på,y ente av Q.ette og som
t~l disposi$~on fra 23.
vi fra sjøfprsva~~~ t:ttilt KN~ Sl~ip:q.er
klar e !ar qvga ng fra
til 26, apri l. G, O. S'\:rS og Joh~n ffjo: vt ya:r
fu!li ført sitt feltp l ogr<;trp. dep
J:)e:rgen ~q, al=>ril. ~ 977. p. O~ $~:r~ hadq e
r~ re~~erel:l.d~ anal yse ...
l. mai og :r~tu~nert~ til Eørg en. for å utfø;
utar beid e en fore løpi g
arbe ide på d~t ~;nn$amliPt~ m~teria~f} og
:fisk o:mr~P,et fo:x; oppf ølge nde
rapp ort før fq,:r tøye t igjep . gå;t;' til ~:\<o
n .fort sette sine felt~nder ...
~ph,an Hjo rt vil ~ r;n.~ll(i>mtid~
stu,di~r.
Samm~n m~d de
av -q.ken~
søke lser pg v~nt~~ ttl :Be:rg~;n i s1qtt e:n
:rtøy et
;~;rte det britisk~ fors knin gs!a

For~kni!lrg~fP.rtøyet

O.

9· S~rs

~å

4

r;tor~ke forskr1~n.g~!9rrtøye~ o:pe:t

Ogs å
~ Lqwe'st<:>ft, Eng land .
Cor ella fra f:i.skerifqr~~n.ingsinstituttet
sin delt akel se og både skotsk~,
andr e for~kn~rgsiP.E?titp.tter har t;Lts~gt
es· å koop ere; re i unders~kel$~n
tysk e og ct~ns~'~ forsknip.~sdartøye;r vent
tilde ls i denn e pg i kc:u nme nde uke~
e.
5 fprs kere 0(5 tekn iker e, G. O. Sars hadd
an Hjo rt en P tal;;> på. 9.
til$v~rende en ~ta~ på l9, og Joh,
Pår KNM

Sleipn~r d~ltof)

$ett ut p~ å kart legg e fof~komster q.v
in~
inn~amling av olje , vann..- og xnar
fl,s:k, plan ktpn l egg og ynge l,
und ersø kels e av
hyd:rok~:pboner,
organ~r?n:rer for r:trta1yt:fe av olje
kGl$er av planteplanktC)nb~stand
milj øets pfl.v irkni ng på, otje n, u.n~ers~
l~?.rtlegging av prim~rpvoduk
pg primærpr<;>duksjonen~ Qe:lr~gning og
effe kt.
er 130m indik.asj~ll pil. biplo gif?k
~rogrammenr g~kl:< sto+ t

sjonsind~}<s
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i
hydrog rafi for identif isering og kartleg ging av vannm asser og
fellesp rogram med Institu tt for KQ>nt inental sokkelu ndersø kelser,
for
utsetti ng av strømm ålings rigger og teleme trerend e driftbø yer
å r-egist rere bevege lses feltet.
sPå bakgru nn av utbred elsesk arter for oljefla ket ble unders økelse
mil,
områd et for Johan Hjo;rt fastlag t til et kvadra t på 60 x 60 n.
at
mellom 56°20' og 57°20' nord og mellom 3° og 5° øst. Et kvC\-dr
det
på 30 x 30 n. mil i det sydves tre hjørne av unders økelse sområ
omkrin g Bravo plattfo rmen qg dekken de det v~sentlige av oljens
økelse r
utbred else, ble gjort til gjensta nd for mere intens iverte unders
KNM Sleipn er operer te i dagene før etter et mere
av G. O. Sars.
forsøk t
fleksib elt progra m i samme områd e, hvor det vesent lig ble
å legge

unders økelse ne langs ytterka ntene av olje-ut bredel sen.

Forelø pige resulta ter;

Det

fore~igger

betyde lig bakgru nnsrna te;riale

både på den fysiske og biolog iske $ide for dette og omligg ende
Unders økelse ne viser at tempe raturen i vannm assene lå
områd er.
utvikli ng,
under det norma le og dette refl~kteres i hele den biolog iske
Primæ rprodu ksjone n
som kan beskri ves som et tidlig vårsta dium.
var såvidt komm et igang og plankto nbesta nden var lav og i tidlig
Det var lite fiske-e gg i områd et, og det som fantes var
Det
vesent lig av gapefly ndre, torske fisker (hvittin g, hyse, torsk).
I et
var også egg av sandfly ndre og rødspe tte i en c:Iel av prøven e.

vårfas e.

1ned
områd e 6 n. mil nord-n ordøst av Bravo var det' et maksim um
2
I resten av områd et var det mindre
overfla te.
ca.lOO egg pr. m
2
et,
enn 50 egg pr. m . Det var ·.uh9ty delig med makre ll i områd
når
og noen ansam ling og gyting av denne fiskea rten kan først ventes

som bl~
tempe raturen er blitt atskill ig høyere , ca. l 0°. Pe forskj eller
rregist rert i foreko mst og mengd e av plankto n såvel som i primæ
assene .
produk sjonen kan stort sett føres tilbake til forskje ll i vannm
som
Det samme gjelde r de totale pelagis ke bioma ssefor ekoms ter
nordlig e
G. O. Sars regist rerte, og pom vesent lig var lokalis ert til den
Tobis utgjord e en
halvpa rten av det indre unders økelse sorprå det.
Det ble regist rert uvesen tlige forebetyde lig del av denne bioma ssen.
komst er av bunnfi sk.
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De foreløpige res-q.ltater fra de

kjemi~l\~

analyser

?-V

hydro-

fra l m's dyp vit3er li;ive verdier
(b~tydelig unc;l~r l mg pr. liter) ~elv i umiddelbar nærhet av

karboner i

sjøvan:p.~prøver

synlig olje på overfl&ten.

Det ble ikke ob$ervert noen skade på

o~g~nis~ene

i området

bortsett 1nulige;n9 fra et mindre o:q1rå.cle som strakk seg c; a. l O n. mil
østover fra B!l!'avo hvor d~t var ip.:q.~lag i planktonet av døde eg~ og
pla:q.ktonor ganisrner.

Prirnærprodu~sjons:i,nder~sen

viste tilsvarEfnde

en nedgang her, og ip.dikerte en negativ effekt på planteprqdu ksjonen.

Bergen, 4.rnai
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