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Marin fjärranalys
– Ett moget verktyg för marin övervakning

ÖPPNA HAVSOMRÅDEN

Sjömän har i alla tider berättat om enorma monstervågor,
25-30 m höga, men sällan blivit betrodda. Forskare avfär-
dade vågorna som teoretiskt omöjliga. Men vågor höga
som tiovåningshus finns. Med satelliters hjälp registrera-
des tio stycken på bara tre veckor!

Den största fördelen med satellitbaserad fjärranalys för att över-
vaka haven är ögonblicksbilden som skapas över vidsträckta havs-
områden. Med traditionell övervakning är det svårt att få tillräck-
ligt hög mätfrekvens eller rumslig täckning. Satelliter däremot
passerar regelbundet över jordytan och kan leverera data flera
gånger per dag. I avlägsna områden, som är svåra eller kostsamma
att besöka, har satelliter visat sig vara en stor tillgång.

Redan under 1960-talet, då rymdkapplöpningen rasade som
värst, insåg många havsforskare möjligheterna med satelliter i
omloppsbanor kring jorden. Under de följande 30 åren utveck-
lades sensorer och tillämpningar fort, speciellt inom ocean-
forskningen. I kustområden gick däremot utvecklingen trögare,
främst p.g.a. av mer komplicerade förhållande och kortare längd-
och tidsskalor jämfört med oceanerna. Högre krav ställdes på de
tekniska lösningarna för övervakning av dessa ekonomiskt vik-
tiga områden. Idag har flera av problemen lösts och det finns
satellitdata med tillfredsställande korta mätintervall och hög rums-
lig upplösning.

Viktigt för att påvisa klimatförändringar
En av de mest framgångsrika tillämpningarna är mätning av ha-
vets yttemperatur. Temperaturdata från satellit kan användas i
oceanografiska modeller och är ett utmärkt verktyg för att identi-
fiera vattenmassor, fronter, virvelströmmar (eddies), uppvällning
och flodplymer. Yttemperaturen är också en viktig parameter som
påverkar rekrytering, spridning och storlek av vissa fiskbestånd
och används därför av fiskeindustrin. Idag är det möjligt att mäta
temperatur med en noggrannhet av 0,3 grader och en rumslig
upplösning av ~1 km.

Det går också att bestämma halten av klorofyll, partiklar och
andra ämnen i ytvattnet liksom att övervaka utbredning av
algblomningar samt plymer från floder och industrier. Andra
parametrar som kan mätas från satellit är strömmar, tidvatten,
våghöjd, oljespill, istäcke och vindhastighet. Många av dessa är
viktiga för att påvisa klimatförändringar, som stigande havsnivåer
och minskade istäcken vid polerna. Satellitövervakning av oljeut-
släpp bedrivs framgångsrikt av kustbevakningen i flera länder
och har bidragit till att verksamhetens resurser kan användas mer
effektivt.

Komplement till annan övervakning
Enorma summor har satsats på dagens fjärranalyssystem, en till-
gång som inte utnyttjas till fullo av oss som jobbar med marin
miljöövervakning. Information om tillämpningar måste spridas
så att de kommer till nytta för samhället, exempelvis som kostnads-

effektiva övervaknings- eller varningssystem. Det är dock viktigt
att poängtera att enbart satellitdata inte erbjuder ett komplett
övervakningssystem. Satellitdata skall användas i kombination
eller som komplement till andra former av övervakning och är då
ett kraftfullt verktyg med stora möjligheter.
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Klorofyllkarta över Nordsjöområdet, Skagerrak och Kattegatt,
2006-02-09 till 2006-02-16. Bilden visar en komposit av de sju
dagarnas satellitbilder, baserat på data från MERIS-sensorn som
finns ombord ENVISAT. Nansen Environmental and Remote
Sensing Center, Bergen, Norway - http://HAB.nersc.no. (Lasse H.
Pettersson, pers. komm.)


