
Aktiv forvaltning av marine ressurser 

– lokalt tilpasset forvaltning.  

• Prosjektet, som baseres på uttesting av soneplanlegging, 

bygger på behovet for en helhetlig og økologisk 

planlegging og forvaltning av det marine miljø basert på 

en lokal forankring.  
 

• Formålet er:  

– Øke verdiskapning fra ressursene over tid 

– Utnytte lokal kunnskap – lokalt engasjement 

– Avklare arealbruken – forhindre konflikter 

– Studere effekten av menneskelig påvirkning på økosystemet 

– Minimere de negative sidene av forbuds- og bevaringssoner 

 

 

  

 

  



Bakgrunn 
• Startet opp med Øko-region Skagerrak (Tvedestrand og 

Lindesnes kommune) i 2009. 

• Bygger på data fra ”Nasjonalt program for kartlegging 

av marine naturtyper”. 

• Inkluderer erfaringene fra de 4 bevaringssonene for 

hummer på Skagerrakkysten. 

• Tar hensyn til ny kunnskap om lokale bestander  

• Skaper en plattform for andre prosjekter. Kan derfor gi 

store ringvirkninger innen FoU. 

• På forskningssiden et samarbeid mellom 

Havforskningsinstituttet, NGU og Universitetet i Tromsø 



Kriterier for valg av deltakerkommuner 

• Kunnskapsbasis om marine verdier i kommunen 

• Tilstedeværelse av verifisert gytefelt samt 

oppvekstområder for fjordtorsk 

(primærkommuner) 

• Menneskelig påvirkning 

• Tilgjengelig infrastruktur 

• Tilkjennegitt interesse og engasjement fra 

kommune/fylkeskommune 

• Motiverte næringsaktører 

 



Forskningsinstituttetenes rolle 
 

• Innhente og kvalitetssikre datagrunnlaget som 

anvendes samt prosessen som kreves for å 

fremskaffe dette (HI/NGU+ fler).  

• Gjennomføre konfliktanalyser med utgangspunkt i det 

tilgjengelige datagrunnlag (UiT) 

• Foreslå tiltak/sonering basert på best tilgjengelige 

kunskap (HI/UiT/NGU). 

• Gjennomføre dokumentasjon av effekter på 

målarter/habitat/biologisk mangfold basert på 

feltregistreringer før og etter tiltak (HI).  

• Formidle bakgrunn samt resultatene av tiltakene, 

både lokalt, regionalt og nasjonalt (HI/NGU/UiT). 



 Fastsettelse av marine naturverdier 
 

• Benytte verdisatte data fra ”Nasjonalt program for 

kartlegging av marine naturtyper” som grunnlag for 

naturverdier i konflikt-analysen.  

• Dersom kartlegging og verdisetting av de utvalgte 

naturtyper ikke er gjennomført, gjøres dette i nært 

samarbeid med den nasjonale kartleggingen og av 

de institusjoner som der er involvert (HI, NGU,NIVA).  

• For å studere variasjon over tid, vil denne 

kartleggingen og verdisettingen gjentas i utvalgte 

områder gjennom hele prosjektperioden. 

 



Eksempel - gytefelt for fjordtorsk 

• Baseres på eggtrekk etter 

grid-oppsett, 

strømmodeller samt 

genetiske analyser 

• Intervjudata fra fiskere 

anvendes i verdisetting 

• Alle data gjøres 

tilgjengelig via 

Fiskeridirektoratets 

kartløsning 



Gytefelt for fjordtorsk 



Bunnkartlegging (NGU) 

• Utarbeide kart over utvalgte områder med oppløsning ned 

til 5x5 m. Ved mangelfull kartlegging gjennomføre 

kartlegging med multistrålelodd. Det søkes om tillatelse 

for bruk av høgoppløslige dybdedata for hele kommunen 

• Inkludere backscatter-data for karakterisering av aktuelle 

habitater 

• Etablere bathymetriske modeller som grunnlag for strøm-

modellering 

• Brukes som et demonstrasjons-prosjekt for KYST-

MAREANO 

 



Tvedestrand kommune 

Lindesnes kommune 

FURØYA -  TVEDESTRANDSFJORDEN 
Hardhet  ( 1 – 100 %) målt med eget 
utstyr -  WASSP og Olex 
- 1 meter oppløsning. 





Strøm-modellering (HI) 

• Etablerer strømmodell i de aktuelle områder 

med en maksimums oppløsning på 160 x160 m 

• Avgrensning av gytefelt for fjordtorsk 

• Partikkeldrift/sedimentering 

• Habitatmodellering i kombinasjon med ”back-

scatter-data 

• Etablere modell for bunnstrøm 

• Etablere modell for eksponering 

 





Midlere eksponering indre område 



Prosessbeskrivelse sonering: 
• Innhenting av bakgrunnsdata om bruk av de kystnære 

områder fra lokalbefolkning, fiskeri- og havbruksnæring 

og andre næringsutøvere i kystsonen 

(Fiskeridirektoratet/UiT/HI)  

• Datainnhenting/intervju med utgangspunkt i ”Veileder 

for innsamling av kystnære fiskeridata” 

(Fiskeridirektoratet/UiT) 

• Overføring av data til shape-filer tilpasset GIS-analyser. 

• Vekting av data/økosystem-”tjenester” 

• Utarbeidelse av kartmateriale over dagens bruk. 

• Gjennomfører GIS-analyse for å avdekker eventuelle 

konflikter mellom naturverdier og bruk av områdene 

 

 

 

 



Hummer 





Gjennomføre prøvefiske/fangst av 

potensielle målarter 

 



Trålgate I 



Trålgate II 



Tareskog I  



Tareskog II 



Deltakelse fra lokalbefolkning og næring 





Veien videre: 
• Oppstart tilsvarende prosjekter i alle øko-regioner, de 

første 01.01.2014. 2 kommuner i hver økoregion med 

unntak av Økoregion Norskehavet der det pga størrelse er 

ønskelig med 4. 

• Primær partner når det gjelder valg av kommuner er 

NFKK (Nettverk for Fjord og KystKommuner), men også 

andre kommuner vil fritt kunne delta 

• Finansiering av de regionale prosjektene primært lokalt og 

regionalt. I økoregion Skagerrak finansieres prosjektet av 

fylkeskommunene og de deltakende kommuner samt en 

egenandel fra Havforskningsinstituttet. 

• Søker å etablere en større forskningsaktivitet inn mot 

prosjektet for å fokusere på mer grunnforskningsrelaterte 

problemstillinger fra 2014. 

 






