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I ”HAV 21” uttales følgende:  
Nye prinsipper for organisering av hav- og 

kystforvaltningen og koblingen mellom disse vil 

kunne legge grunnlaget for en mer effektiv og 

helhetlig forvaltning, med vekt på verdiskaping 

innenfor sikre biologiske grenser og nytteverdi for 

kystsamfunnene. Å finne et hensiktsmessig system 

for avveiing av disse interessene, som både tar 

hensyn til dynamikken (raske endringer både i selve 

økosystemet og hos næringsaktørene) og til 

demokratiske prosesser og åpenhet, vil være en 

vesentlig utfordring de neste 20 årene.  



 Prosjektet ”Aktiv forvaltning”, som baseres på 

uttesting av soneplanlegging som verktøy, 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 

– Minimere de negative sidene av forbuds- og 

bevaringssoner 

 

  

 

  

Bakgrunn for prosjektet 



• 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 

• Havforskningsinstituttet ansvarlig for 

forskningsprosjektet 



 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. 

 



Marine bunnkart (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/sedimentkart som basis 

for modellering av aktuelle habitater og biotoper 

• Etablere bathymetriske modeller som grunnlag for 

strøm-modellering 

• Brukes som et demonstrasjons-prosjekt for Kyst-

MAREANO 

 



Modellering strøm mm (HI) 

• Etablerer 3D strømmodell (ROMS) i de aktuelle 

områder med en maksimums oppløsning på 160 

x160 m. Hentes i stor grad fra 

”Naturtypekartlegging” 

• Benyttes til avgrensning av gytefelt for fjordtorsk 

• Aktuell ved studier av partikkeldrift/sedimentering 

• Habitatmodellering i kombinasjon med sedimentkart 

• Etablere modell for bunnstrøm. Tilgjengelig som 

kart 

• Etablere modell for eksponering. Tilgjengelig som 

kart 

 



Eksempel på ROMS sin vertikale oppløsning. 

Vertikalkoordinatene følger topografien, og i sammenheng 

med gytefeltkartleggingen er det lagt inn en økt oppløsning 

nær overflaten (omtrent de øverste 50m). 



Batymetri brukt i strømmodellen for Troms 

med 160x160m horisontal oppløsning. 





Batymetri brukt i strømmodell for Indre Viksfjorden 

(Larvik) med 10x10m horisontal oppløsning. 



Midlere eksponering ytre område 



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

områder fra lokalbefolkning, fiskeri- og 

havbruksnæring og andre næringsutøvere i kystsonen  

• Datainnhenting/intervju med utgangspunkt i ”Veileder 

for innsamling av kystnære fiskeridata” 

• 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 

 

 

 

 



Kartlegging av lokalbefolkningens bruk av sjøarealer samt deres vurdering 

av tilstand for aktuelle arter. Det skilles mellom næringsutøvere 

(fiskere/oppdrettere mm) og øvrig befolkning. Kartleggingen gjennomføres 

vha et skjema der aktuelle arealer tegnes direkte inn på kart.  



Hummer 





Gjennomføre prøvefiske/fangst av 

potensielle målarter 

 



Småsei over tareskog 



Samme lokalitet 5 minutter senere 



Deltakelse fra lokalbefolkning og næring 



Prosjektorganisering 
Forskningsprosjektet er organisert i forhold til økoregioner 

• Hovedprosjektleder:  Seniorrådgiver Torjan Bodvin 

• Prosjektleder Skagerrak: Forsker Sigurd H. Espeland 

• Prosjektleder Nordsjøen: Forsker Ann-Lisbeth Agnalt 

• Prosjektleder Norskehavet: Forsker Guldborg Søvik 

• Prosjektleder Barentshavet: Forsker Knut Sunnanaa 

 

• Prosjektøkonom:  Petter Baardsen 

• Informasjonsansvarlig: Espen Bierud 

 

• Prosjektansvarlig, forvaltning: Fiskeridirektoratet 

 



Veien videre: 
 

• Oppstart tilsvarende prosjekter i alle øko-regioner, de 

første i løpet av første halvår 2014. 2 kommuner i 

hver økoregion med unntak av Økoregion 

Norskehavet der det pga størrelse er ønskelig med 

minimum 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 fra Havforskningsinstituttet og NGU 

gjennom betydelig egenandeler (ca 50%). 

• Toppfinansiering av de regionale prosjektene fra 

fylkeskommune og de deltakende kommuner.  

 



Økoregion Skagerrak 

• Tvedestrand kommune. Primærkommune. 

Målarter fjordtorsk, hummer og flatøsters. Totalt 

en forbudssone og 4 bevaringssoner (3 med 

forbud mot faststående redskap, 1 høsteforbud 

flatøsters. Oppstart 2009, finansiering fra 

fylkeskommune og kommune ut 2015. 

• Lindesnes kommune. Sekundærkommune. 

Målart hummer. En bevaringssone med forbud 

mot faststående redskap. Oppstart 2010. 

Finansiering fra kommune ut 2016. 

 



Økoregion Nordsjøen 

• Bremanger kommune. Primærkommune. 

Enstemmig vedtak i kommunestyret angående 

deltakelse og finansiering. Svært engasjerte 

næringsaktører. Avventer fylkeskommune. 

• Kvinnherad kommune. Tilbudt deltakelse som 

sekundærkommune.  



Økoregion Norskehavet 

• Flatanger kommune. Primærkommune. 

Enstemmig vedtak angående deltakelse og 

finansiering. Svært engasjerte næringsaktører. 

Avventer godkjenning Fiskeridirektorat. Felles 

kontakt til fylkeskommune. 

• Frøya og Hitra kommune. Vurderer deltakelse 

som sekundærkommune (mangler gytefelt for 

fjordtorsk). Avventer avklaring 

prosjektbeskrivelse. Positiv innstilling. Frøya 

Videregående Skole og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune viktige aktører 



• Karlsøy kommune. Enstemmig vedtak om 

deltakelse som primærkommune inkl. 

minimumsfinansiering. Første møte i går 27.03. 

Diskuterer et bredere samarbeid i Tromsø-

regionen som vil inkludere både primær og 

sekundær-kommune (egen modell). 

• Mangler primærkommune i Nordland. Ønskelig 

med nærhet til Bodø for å trekke inn Universitetet 

i Nordland. 



Økoregion Barentshavet 

• Oppstart først i 2015. Mangler aktuelle  

kommuner.  



Kobling mot andre prosjekter: 
• Visningskommuner for ”Kyst-MAREANO” 

• Visningskommuner for strømkatalogen? 

• Arbeider med prosjekt for innhenting av 

fiskeriuavhengige data – AF kommuner som modeller 

• En plattform for nye prosjekter (i Tvedestrand er den 

totale aktiviteten 3 x budsjettet i ”Aktiv forvaltning” 

• Søker å etablere en større forskningsaktivitet inn mot 

prosjektet for å fokusere på mer 

grunnforskningsrelaterte problemstillinger fra 2015. 

• Nasjonalt prosjekt i forhold til studier av turistfiske? 


