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Datainnsamling pr telefon
Havforskningsistituttet observerer og registrerer miljpldata fra alle havomr1der sorn
omfattes av norske fiskeriinteresser. En viktig del av datainnsamlingen bestlr i 1m1Ie flere
ganger pr miined temperatur og saltholdighet av vannet sorn strplmmer langs Norskekysten.
Disse milingene utfplres av fastboende observatllrer sorn holder ti1 fra Lista i ssr ti1 Ingply i
nord. Havforskningsinstituttet har n i utviklet et nytt elektronisk overfllringssystem for
miljgdata sorn gjgr det mulig i fjernavlese observatllrenes mileinstrumenter autornatisk
eller p i kommando via telefonnettet. Det nye systemet sparer tid og penger, og kan for
mange anvendelser ogsi vaere et alternativ ti1 automatisk datainnsamling via dkalte
telemetrerende bdyer
Havmilj~forskningog lange tidsserier
"Miljd" er summen av alle faktorer sorn
pAvirker en organisme. For organismer sorn
lever i havet er miljdet vannets temperatur,
dets bevegelser, innhold av gasser, salter, lys,
lyder, naerings - og giftstoffer og alt annet
plante og dyreliv i nizrheten.
Gjennom millioner av fir har havorganismene
laert seg A overleve ved A spesialisere seg ti1
detaljer ved miljget. Men spesialiserte arter sorn
er effektive i et gitt mil& blir ogsA sfirbare om
viktige miljdfaktorer endrer seg brtttt. Klimaendringer kan forilrsake dramatiske fdlger for
livet i havet. Sammenbruddet av loddestammen
i Earentshavet sist pA 80-eallet km delvis
forkaares med en endring i temperaturklimaet.

Dataene gir et viktig grunnlag for forskningpll
sammenhengen mellom liv og klima. BMe
nasjonalt og internasjonalt sett er det avgjdrende *tig at disse tidseriene opprettholdes!

Havmiljedata gjennom seksti 1r
For A kunne si hva sorn er normalt og unomalt
i havet trenger vi regelmessigeobsemasjoner av
de mest sentrale miljoparametre over mange &.
Siden 1935 har Havforskningsinstututtet systematisk samlet inn og lagret data for de to
viktigste miljdparametre i havet - temperatur
og saltholdighet. Maingene blir gjennomsnittlig utfdrt 2 ganger pr. mhed av obsematdrer
sorn bor langs kysten. Ingen andre land har en sA
enestknde tidsserie over livsforholdende i
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