
Forskningsskibet RV AURORA og dets besætning har 
haft et travlt og spændende 2016. Året blev præget 
af længerevarende togter, som stiller særlige krav til 
skibet, mandskabet og de mange forskere, der del-
tager. Tyve døgn på begrænset plads med stramme 
forskningsplaner og vejrforhold, hvor man bogstavelig 
talt bliver rystet godt sammen, kan være en udfordring. 
Skibet og besætningen har klaret enhver udfordring på 
fornemste vis.

RV AURORA var også i 2016 rammen om en række 
offentlige arrangementer og formidlingsaktiviteter både 
i Aarhus og i de mange andre byer, skibet besøgte. 
Skibsgruppen prioriterer at vise dansk havforskning 
frem for alle interesserede. Desuden at formidle den 
viden, forskerne genererer, og om hvordan ny viden 
bruges til at løse en række af de store miljø- og sam-
fundsproblemer. Intet sted kan fortællinger fra forsknin-
gens verden gøres mere nærværende end på dækket 
af et moderne forskningsskib.

I løbet af 2016 har der været en særlig indsats fra skip-
pers og besætningens side for at udbrede kendskabet 
til RV AURORA og dets faciliteter. Mange forskere 
og undervisere fra forskellige institutter på Aarhus 
Universitet og andre videregående uddannelser har 
været inviteret ombord til rundvisning og efterfølgende 
samtaler i messen. Det har allerede ledt til spændende 
samarbejder og projektansøgninger med bl.a. Aarhus 
Maskinmesterskole, Institut for Ingeniørvidenskab, 
Ingeniørhøjskolen og Marinarkæologi. Det er med til at 
sikre RV AURORAs position som en fælles facilitet på 
Aarhus Universitet. 

Tak til alle for et godt 2016 og på gensyn i 2017.

På vegne af RV AURORA, besætning og skibsgruppen

                Peter Grønkjær, lektor

   Aarhus Universitet
Årsberetning 2016

RV AURORA



DEPONS-projektet
Nordsøen, 7. - 24. august 2016
Togtledere: Signe Sveegaard & Jeppe Dalgaard Balle

DEPONS-projektet havde til formål at studere forde-
lingen af marsvin, og hvorvidt deres udbredelse og 
adfærd bestemmes af de fiskearter, der udgør deres 
vigtigste fødekilde. Ved hjælp af stationære lytteposter 
(C-PODS) og hydrofonkabler, der blev slæbt efter RV 
AURORA, lyttede vi efter marsvinenes karakteristiske 
klik-lyde samtidig med, at vi ved hjælp af avanceret 
ekkolodudstyr og trawlfiskeri opmålte de enkelte fiske-
stimers størrelse og sammensætning. Resultaterne 
skal bruges til at forbedre vores viden om marsvinenes 
adfærd og bruges i en større model, der kan beskrive 
den menneskelige påvirkning af marsvinene. 

Togter 2016

DeepFuncEcol 
Skagerrak, 2. - 9. april 2016
Togtleder: Peter Grønkjær

Med projektet DeepFuncEcol var RV AURORA på et 
syv-dages togt i Skagerrak. Formålet var at under-
søge ændringer i faunaens struktur og fødekilder fra 
lavt vand til de dybeste dele i Norske Rende, hvor 
der er mere end 700 meter til bunden. Hydrografien 
blev undersøgt med CTD og ScanFish III, tilførsel 
og karakteristik af organisk materiale blev undersøgt 
med sedimentfælder og bundhenter, og faunaen blev 
indsamlet med box-corer, bundtrawl, pelagisk trawl og 
MultiNet. Togtet har bidraget med vigtig ny viden om 
faunaen i de dybeste dele af danske farvande.

Marin økologi
Århus Bugt, 1. - 5. oktober 2016
Togtleder: Torben Vang

Som en del af Marin økologi kurset skal de studerende 
udføre en undersøgelse, hvor biomassen af fisk i et 
afgrænset område af Aarhus Bugt vurderes ved hjælp 
af standardiserede trawltræk. De studerende lærer at 
analysere fangsten. De laver også en fødeundersø-
gelse for at vurdere overlappet i diæt mellem de mest 
almindelige fladfisk i bugten. Formålet med togtet er 
at give de studerende indsigt i, hvordan grundlaget for 
bestandsanalyser, og i sidste ende forvaltningsredska-
ber såsom fiskekvoter, bliver til.

Vidensdeling

RV AURORA har gennem hele 2016 lagt dæk 
til et hav af videbegærlige publikummer. Forsk-
ningsskibet er fast base for hele Aarhus Universi-
tets aktiviteter gennem fire dage på Folkemødet 
på Bornholm. Under Aarhus Festuge lagde RV 
AURORA også i år dæk til arrangementet ’Spørg 
Aarhus Universitet’, hvor seks forskere svarede 
på spørgsmål fra publikum. Eventet, som var en 
folkelig succes, blev transmitteret på TV2. 
Gymnasieklasser fra Aarhus og Silkeborg var i lø-
bet af Aarhus Festuge på besøg på RV AURORA, 
hvor de blev præsenteret for nye, spændende 
undervisningsforløb.

SCANS-III
Kattegat, Bælthavet, Øresund 
og Vestlige Østersø, 4. - 24. juli 2016
Togtledere: Signe Sveegaard & Jonas Teilmann

SCANS-III (Small Cetaceans in European Atlantic waters 
and the North Sea) var en fælleseuropæisk optælling af 
hvaler fra både skib og fly. Optællingen er tidligere fore-
taget i 1994 og 2005 med det formål at estimere antal og 
udbredelse af hvaler samt bestandsændringer over tid. 
I danske farvande observeres hovedsageligt marsvin, og 
RV AURORA skulle dække Kattegat, Bælthavet, Øresund 
og den vestlige Østersø. Ombord på RV AURORA foregik 
hvalobservationerne fra en specialfremstillet observati-
onspost foran broen. Resultaterne viste, at marsvinebe-
standen i området er rimelig stabil, og at den efter et fald i 
2005 nu er oppe på samme niveau som i 1994.

Metan-omsætning
Østersøen 30. maj – 8. juni 2016
Togtleder: Hans Røy

Center for Geomikrobiologi stod i juni 2016 i spidsen 
for et konsortium med deltagere fra Danmark, Tyskland 
og USA, der skulle undersøge omsætningen af metan i 
havbunden øst for Bornholm. Geokemien i området er 
kendt efter kortlægningstogter udført i 2014-15, så på 
dette togt var vi i stand til at gennemføre radio-
tracer-eksperimenter og gemme RNA og DNA fra ud-
valgte sedimentlag direkte ombord på RV AURORA. 

Test af nyt 3D seismisk system 
ved Institut for Geoscience 
Aarhus Bugt
Togtleder: Per Trinhammer

I december 2015 fik Institut for Geoscience en 
bevilling til indkøb af et nyt 3D seismisk system. Den 
basale del af systemet er købt gennem Geometrics 
(mere info på www.pcable.com). I tæt samarbejde 
med dette firma ville vi forsøge at forbedre flere dele 
af deres setup. Det resulterede i flere testtogter, hvor 
Geometrics deltog i det første. Den første test viste, 
at vi kunne finde væsentligt bedre løsninger end de 
oprindeligt valgte. Efterfølgende er der i løbet af 2016 
blevet sejlet korte testture, så vi ved udgangen af 
2016 har et system, som er klar til de to første, og 
afgørende, togter i maj 2017. 

Scan QR-koden 
og se video af 
udsætning af 

P-Cable system. 



Fordeling af aktiviteter

Scan QR koden og se drone- 
optagelser af RV AURORA, der  
stævner ud fra Hvide Sande Havn. 

Sejlede togter 2016
RV AURORA sejlede knap 10.000 

sømil i Nordsøen, Skagerrak, 
Kattegat og Østersøen.   

Deltagernationaliteter 

Danmark 542
Tyskland 21
Norge 9
Sverige 8
USA 8
England 7
Canada 5
Israel 5
Holland 4
Belgien 3
Kina 3
Italien 3
Frankrig 2
Polen 2
Østrig 2

• 162 sejladsdøgn, samt 75 døgn med 
 aktiviteter i havn, tests og togtklargøring

• 638 togtdeltagere samt en besætning  
på 2-5 personer pr. togt

• 29 nationaliteter på togt
• Togtdeltagere fra AU (318),  

SDU (23) og KU (9) samt flere  
udenlandske universiteter

• Ekstern indtjening: 2.8 mio kr
• Knap 10.000 sømil sejlet
• 94.086 liter brændstof forbrugt
• 30+ indslag om skibet og forskningen  

ombord i aviser, fjernsyn og radio
• 8.000+ besøgende ved offentlige arrangementer

Forskning
44 %

Kommerciel 
udlejning

11 %Outreach
7 %

Uddannelse 8 %

Rådgivning og myndig-
hedsbetjening

17 %

Talentudvikling
13 %

Brasilien 1
Finland 1
Grækenland 1
Irland 1
Korea 1
Litauen 1
Portugal 1
Rusland 1
Skotland 1
Somalia 1
Schweiz 1
Thailand 1
Tyrkiet 1
Ungarn 1
 

RV AURORA i tal


