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Sammendrag:  
EUs rammedirektiv for vann legger grunnlaget for en helhetlig forvaltning av Europas vannressurser, 
fra fjell til fjord og kyst. Vannforskriften (2007) implementerer dette direktivet i norsk rett, og det 
viktigste formålet er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge. 
Vannforskriften lovfester at alle vannforekomster skal ha «god» økologisk og kjemisk tilstand innen 
2021, og det skal iverksettes tiltak for å forbedre vannkvaliteten der hvor dette ikke oppnås. Langs 
Norskekysten er det flere områder der tilstanden er dårligere enn «god», og hvor tiltak derfor er 
påkrevd. Men den økologiske og kjemiske tilstanden langs kysten er ofte ikke tilstrekkelig kjent, 
både i forhold til datagrunnlaget for å kunne fastsette tilstanden og hva som faktisk påvirker 
tilstanden i denne vannforekomsten. Vannkvaliteten kan være bestemt av forhold som ligger langt 
utenfor jurisdiksjonsområdet til de lokale vannmyndigheter. For eksempel, vil den norske 
Kyststrømmen påvirke de lokale vannforekomstene helt fra svenskekysten til Rogaland. I dette 
prosjektet setter vi fokus på vannforekomstene i Oslofjorden og Skagerak, og skal beregne 
vannkvalitet basert på state-of-the-art modellering av fysiske og biologiske forhold. Hovedformålet 
med prosjektet er å levere relevant og oppdatert kunnskap til vannforvaltningen, og gi konkrete råd 
om hvor og hvordan tiltak kan gjennomføres for å forbedre vannkvaliteten. Vi har fått med oss alle 
de lokale vannmyndighetene i regionen (Glomma, Vestre Viken og Agder) og Miljødirektoratet, og 
vil utføre analysene i tett samarbeid mellom forskere og myndigheter. På havforskningskonferansen 
vil vi presentere de første resultatene fra prosjektet, med fokus på et verktøy som utvikles for å 
visualisere informasjon om vannkvalitet til brukerne innen vannforvaltningen. I MARTINI så er det 
MET, som daglig varsler både vær, hav og isforhold for hele norskekysten, som tar ansvar for de 
abiotiske forholdene, mens NIVA vil beregne de biotiske forholdene. Med høy geografisk 
oppløsning, og med hjelp av data innsamlet via Miljødirektoratets miljøovervåkningsprogram 
beregner vi økologisk og kjemisk tilstand i Oslofjorden og Skagerak for perioden 2015-2017. Dette 
unike modelldatasettet vil bli analysert for å forstå hva som påvirker vannkvaliteten i de ulike 
vannforekomstene og hvordan endring i vannkvalitet kan påvirke viktige arter, slik som tareskog og 
kysttorsk. Vi vil teste mulighetene for å lage fremtidsvarsler av kjemisk og økologisk tilstand, slik som 
det gjøres i dag av Met for blant annet bølgehøyde. Gjennom MARTINI vil både NIVAs og METs 
modellsystemer bli betydelig forbedret, både på grunn av deres nye, tette samarbeid, og gjennom 
internasjonalt samarbeid med Rutgers University og Plymouth Marine Laboratory.  
 
 
 
 

 
 


