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Sammendrag:  
 
Øyriket Froan utenfor Trøndelag regnes som et biologisk ”hotspot” fordi det er et grunt bankområde 
med uregelmessige bunnforhold med  vind- og tidevannsblanding av vannmasser som opprettholder 
høy primærproduksjon og store fiskebestander. I prosjektet ENTiCE ble det gjennomført et feltarbeid 
i mai 2017 hvor optiske tilnærminger ble brukt for å undersøke mangfold og helsestatus av 
planteplankton innenfor og utenfor bankområdet og fordelingen ble relatert til partikler, inkludert 
dyreplankton og fekalpellets tellinger. Vi fant ut at tidevannsstrømmer innenfor bankområdet 
forårsaker intens blanding i vannsøylen og fremmer veksten av store planktonalger, slik som 
kiselalgekjeder (diatomeer). En stor andel av diatomeer resulterte også i dominans av hoppekreps og 
mengden med fekale pellets var i tillegg en indikasjon på aktiv beiting i disse områdene. Områdene 
utenfor banken var relativt mindre produktive i denne perioden og hadde stor andel av mindre 
planktonalger på grunn av intens lagdeling, der næringsfattig kystvann lå på toppen av det 
næringsrike Atlanterhavsvannet (AH). Resultater fra modeller og observasjoner viser at indre bølger 
forårsaker episodiske skyllinger av AH oppover bankskråningen. I tillegg til intens tidevannblanding i 
bankområdet, er dette trolig den beste forklaringen på at denne regionen er så produktiv i lengre 
perioder (mars til september) i motsetning til andre kystområder i Norge. Å forstå effekten av 
planktonalger som partikler som observeres i vannsøylen, vil bidra til å forbedre kunnskapen om 
næringsnett og karbonfluksprosesser og bedre forutsi bruken av ressurser i kystnære økosystemer. 
 
 

 


