FISK ERID IREK TORA TETS
HA V FORS KNIN GSIN STITU TT

INTE RN TOKT RAPP ORT

FART ØY:

F /F "Frid tjof Nans en"

AVGA NG:

Berg en

ANKO MST:

Berg en 21. 3. 1979, kl.

DELT AKER E:

S.

OMR ÅDE:

Fensf jorde n og Masf jorde n.

FORM ÅL:

Miljø unde rsøke lser.

19. 3. 1979, kl.

Einar sen,

R.

0900.
1730.

Pette rsen og K. Segle m

Fensf jorde n bruke s som
refer ansef jord ved vurde ring av resul taten e fra
unde rsøke lser i andre fjord syste m, spesi elt de
som dekke s på O-gru ppe brisli ng - sildet okt
om høste n.

GJEN NOM FØRI NG:

Det ble tatt 5 stk.
Fensf jorde n.

hydro grafis ke stasjo ner i
På alle stasjo ner ble det tatt

prøve r for salt,

temp eratu r,

oksyg en til bunne n.

nærin gssal t og

På de samtn e stasjo nene

ble det foret att produ ksjon sanal yser i labor atori
einkuba~or med vannp røver fra dypen
e O, 5, l O,
20, 30 og 50 mete r.
Dess uten ble det i dypen e
O, 5, l O, 20, 30, 50, 75 og 125 mete r filtre rt
vann for kloro fyllan alyse og kons erver t prøve r
for partik kelan alyse .
På stasjo n nr. 4 ved Aadn øy ble det tatt en in-sit
u
produ ksjon sstasj on.
Prøve ne ble satt i dyp tilsvare nde lo/o, lO%, 30%, 50% og 100% lys.
Prøve ne sto

ut~

i ca.

5 timer .

I Masf jorde n ble det tatt 4stk. hydro grafi ske stasjo
ner
med samm e. progr am som i Fensf jorde n,

Berge n,

26.

mars 1979

Reida r Pette rsen
(sign. )

