
”Aktiv forvaltning av marine ressurser - lokalt tilpasset forvaltning” 
 

Valg av deltakerkommuner, kriterier og prosess. 
 

 

Effekter av forbuds- og bevaringssoner i sjø 
 

I de senere år har etablering av forbuds- og bevaringssoner i sjø som ledd i ressursforvaltningen fått økende 

oppmerksomhet. Slike forbuds- og bevaringssoner legger begrensinger på menneskelig aktivitet og innskrenker 

dermed allemannsretten. I tillegg til å 

ha klare målsettinger med å innføre soner er det viktig å kunne dokumentere i hvilken grad de virker etter 

hensikten. Å kunne dokumentere hvordan bestandene av enkelte arter endrer seg innenfor sonene sammenlignet 

med andre områder hvor det ikke gjelder noen restriksjoner er spesielt viktig. 
 

 

Det finnes i liten grad helhetlige studier av slike effekter i nordlige farvann. ”Aktiv forvaltning” vil evaluere 

forbuds- og bevaringssoner som verktøy for å styrke bestander av utvalgte nøkkelarter i et økosystemperspektiv. 

Det anbefalte studiedesignet innebærer innsamling av data både før, under og etter og etter at tiltakene 

gjennomføres. Utviklingen inne i bevaringsområdene må sammenlignes med utviklingen i referanseområder 

(kontroller) som ikke har de samme restriksjonene på menneskelig aktivitet (Før-Etter-Kontroll- Bevaring). Til 

slutt er det nødvendig med replikasjon - det vil si at flere bevaringsområder og kontrollområder følges opp for 

sikkert å kunne skille en bevaringseffekt fra andre kilder til variasjon i forekomst av nøkkelartene. Det optimale 

studiedesignet inkluderer: (1) førdata, (2) kontrollområder og (3) replikasjon. Andre former for forvaltningstiltak 

kan også bli inkludert 

i arbeidet. 
 

 

Det er store forskjeller i både økosystem og utnyttelse av det langs norskekysten. For å fange opp disse 

variasjonene må det å etableres et nettverk av forbuds- og bevaringssoner i en nord- syd akse. 
 

 

Med dette som bakgrunn er det planlagt å etablere et nettverk av 8-10 kommuner (4-5 primærkommuner og 4-5 

sekundærkommuner) fordelt på de 4 økoregionene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I alle 

primærkommunene vil det etableres en forbudssone som dekker et verifisert gyteområde for kyst/fjordtorsk som 

dermed blir en felles målart for disse kommunene. Utover kyst/fjordtorsk vil kommunene kunne velge målarter i 

en viss utstrekning. Dersom det kun velges 2 målarter, må målart nr 2 også velges av ytterligere 

2 kommuner. Velges det 3 målarter, kan den tredje velges fritt basert på lokale/regionale kriterier. Det er allerede 

etablert aktivitet i økoregionen Skagerrak i kommunene Tvedestrand og Lindesnes. 



Kriterier for valg av deltakerkommuner 
 

Følgende kriterier benyttes i valg av deltakerkommuner: 
 

 Kunnskapsbasis 

Kunnskapen om marine organismer og habitater i den enkelte kommune varierer mye. Hvor god den 

eksisterende kunnskapen er, blir et relevant moment når deltakerkommuner skal velges ut. I noen 

områder har Havforskningsinstituttet gjennomført undersøkelser gjennom en årrekke (Hardangerfjorden 

og Porsangerfjorden (EPIGRAPH med mer), Bremangerpollen (hummer, stortare, torsk)). Andre 

lokaliteter er grundig undersøkt av andre institusjoner som det er naturlig å samarbeide med (for 

eksempel Balsfjorden (Universitetet i Tromsø)). Uavhengig av dette vil det legges opp til å 

gjennomføre en kartlegging etter metodikk fra ”Nasjonalt program for kartlegging av marine 

naturverdier” der slike kartleggingsdata ikke foreligger. Der områder med C-verdi (lokalt viktige) ikke 

er kartlagt, vil dette inngå i prosjektet. 
 

 

Prosjektet vil også kartlegge menneskelig bruk ved hjelp av forskjellige metoder. Fiskeriaktiviteten 

vil blant annet bli kartlagt ved hjelp av metoden som benyttes av Fiskeridirektoratet i innsamlingen 

av kystnære fiskeridata hvis denne undersøkelsen ikke allerede er utført i de kommunene som skal 

delta. 
 

 

 Tilstedeværelse av verifiserte gytefelt samt oppvekstområder. 

Prosjektet skal studere effekten av menneskelig påvirkning på blant annet de lokale kysttorsk/fjordtorsk-

bestandene. Det forutsettes derfor at det i primærkommunene kan etableres en forbudssone som 

omfatter et verifisert gytefelt for fjord/kysttorsk i nær tilknytning til gode oppvekstområder. Det er også 

viktig at det finnes alternative lokaliseringer av en forbudssone innenfor aktuell kommune. 
 

 

 Menneskelig påvirkning 

For at etablering av forbuds- og bevaringssoner skal kunne fungere, må det være tilstede faktorer som 

kan påvirkes av de aktuelle tiltak. Det vil for eksempel være lite hensiktsmessig å opprette en 

forbudssone, det vil si forbud mot enhver form for høsting, i tilknytning til et gytefelt der det ikke er 

noen fiskeriaktivitet, verken fra yrkesfiskere, turistfiskere eller lokalbefolkning. 
 

 

 Tilgjengelig infrastruktur. 

Prosjektet vil ha stor aktivitet i felt over flere år. Dette innebærer behov for en hensiktsmessig 

infrastruktur i form av båter, laboratorier og utstyr. Det er også rasjonelt med kort avstand eller lett 

adkomst for personell som skal utføre feltarbeidet. Havforskningsinstituttet har tilgjengelig infrastruktur 

og ansatte på Austevoll (forskningsstasjon), i Rosendal (feltstasjon), Bergen (hovedkontor), i Matre 

(forskningsstasjon), Tromsø (avdeling) og Porsangen (feltstasjon). I tillegg har instituttet en 

samarbeidsavtale med Frøya videregående skole. 
 



 Tilkjennegitt interesse og engasjement fra kommune. 

Prosjektet er helt avhengig av det etableres samarbeid med motiverte kommuner, med vilje og 

mulighet til å delta i prosjektet. 
 

 

 Motiverte næringsaktører. 

I noen områder ønsker næringsaktører kunnskap om spesielle problemstilinger. Fra Nord-Trøndelag 

har Havforskningsinstituttet eksempelvis fått henvendelse angående beskatningstrykk på leppefisk. 

Effekter av taretråling på fiskebestander er et annet eksempel på en spesiell problemstilling og 

betydning av gyte- og oppvekstforhold et tredje. Andre er opptatt av kunnskap om strømforhold og 

vannutskiftning. 
 

 

Deltakerkommuner velges etter en samlet vurdering av disse kriteriene. 
 

 

Prosess for valg av deltakerkommuner og rollefordeling forskning / 

forvaltning 
 

Prosjekt ”Aktiv forvaltning av marine verdier – lokalt tilpasset forvaltning”, er et nasjonalt forskningsprosjekt 

som skal ledes av Fiskeridirektoratet sentralt. Havforskningsinstituttet vil gjennomføre forskningsaktivitetene. I 

tillegg til den sentrale styringen vil det bli etablert hensiktsmessig lokal prosjektstyring. På nasjonalt nivå vil det 

bli arrangert møter med relevante interesseorganisasjoner for å informere om prosjektet og innhente relevante 

innspill og råd. 
 

 

Valg av deltakerkommuner vil bli tatt av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i fellesskap på 

sentralt nivå. Kriteriene er i all hovedsak av forskningsfaglig karakter. Havforskningsinstituttet vil derfor 

være ansvarlig for å finne frem til kandidatkommuner og utarbeide begrunnede forslag til valg. Prosjektet 

innebærer at det skal innføres soner i hver enkelt kommunes sjøområde hvor det blir restriksjoner på 

menneskelig aktivitet det vil si restriksjoner på mulighetene til å utøve fiske og annen form for høsting, for 

eksempel ved dykking. I alle primærkommuner skal det i tillegg opprettes minst en sone hvor all høsting blir 

forbudt. Restriksjonene skal ha en varighet på 5 år. Prosjektet omfatter dermed også at det iverksettes 

forvaltningstiltak. Det er på dette punktet t ”Aktiv forvaltning” avviker fra andre forskningsprosjekter. 
 

 

Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet er myndighetsorganene på dette forvaltningsområdet. I 

prosjektet skal det skilles klart mellom forskningen og myndighetsutøvelsen. Fiskeridirektoratet skal ivareta 

myndighetsrollen mens Havforskningsinstituttet skal lede forskningsarbeidet. Det vil bli utført både av 

Havforskningsinstituttet og andre institusjoner. Fiskeridirektoratets behov for informasjon når det gjelder 

etablering av soner i deltakerkommunene vil bli ivaretatt spesielt som et ledd i 

innsamlingen av før – data. Fiskeridirektoratet vil ivareta sin rolle som myndighetsorgan når de konkrete 

forslagene til restriksjoner skal utarbeides. 
 

 



Deltakerkommunenes engasjement vil være avgjørende 
 

Kommunene som ønsker å delta i prosjektet må stille seg positive til at det blir innført soner med restriksjoner på 

høsting. For primærkommuner vil det innebære forbud mot all høsting i minst en sone. Etter innsamlingen av før 

– data vil det bli utarbeidet forslag til soner. En sentral del av utarbeidelsen av disse forslagene vil være høringer 

på lokalt nivå hvor alle berørte interesser skal involveres og til slutt behandling i kommunen. Kommunens 

endelige forslag vil bli oversendt til Fiskeridirektoratet med sikte på vedtakelse. Hvis kommunene ikke 

opprettholder sitt opprinnelige engasjement når prosjektet kommer til dette stadiet vil prosjektet måtte vurdere å 

innstille sin virksomhet i den aktuelle kommunen. 

 

Deltakerkommunenes ansvar 

Alle deltakerkommuner må forplikte seg til å gå inn i prosjektet med en nærmere avtalt finansiering for hele 

prosjektperioden. I tillegg er følgende aktiviteter kommunens ansvar: 

 

   Sammen med Fiskeridirektoratet/UiT delta i organisering av folkemøter samt møter med sentrale 

næringsorganisasjoner i forbindelse med innhenting av data knyttet til dagens bruk av kommunens 

sjøarealer. 

   Delta i distribusjon og innsamling av spørreskjema angående dagens bruk av sjøarealene. 

   Gjennomføre en lokal høring av forslag til sonering med utgangspunkt i prosjektets forslag. Høringen 

gjennomføres i tett dialog med Fiskeridirektoratet. 

   Etter høring utarbeides det et forslag til sonering som så behandles politisk. Resultatet av den politiske 

behandlingen oversendes Fiskeridirektoratet for eventuell nasjonal høring, utarbeidelse av nødvendig 

forskrift etc. 

   I samarbeid med Fiskeridirektoratet sørge for merking av de vedtatte soner samt tilgjengeliggjøre 

informasjon om sonene til aktuelle brukere. 

 

Hva får kommunene? 

 I alle deltakende kommuner skal det med basis i intervjuer og spørreskjemaer utarbeides GIS-baserte 

kart over dagens bruk av kommunenes sjøarealer. Informasjonen vil foreligge både for brukergrupper og 

samlet for hele befolkningen. Her vil det også legges inn innbyggernes ønsker om fremtidig bruk av 

sjøarealer.  

 De utvalgte naturtypene i programmet ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper” skal 

kartlegges og verdisettes for alle kategorier (A, B og C). Eksisterende data vil bli benyttet.  Dataene skal 

gjøres tilgjengelige via DN’s Naturbase og Fiskeridirektoratets karttjenester.  

 Med basis i disse data utarbeides det en verdisetting av aktivitetenes/habitatenes økosystem-verdi. Disse 

dataene anvendes så i en konfliktanalyse der en søker områder av høy naturverdi der de 

samfunnsmessige kostnadene er så lave som mulig. 

 Der det er mulig vil prøvetakingsprosedyrer og utvalgte parametere tilpasses slik at de innsamlete data 

kan anvendes i forhold til kravene i Vanndirektivet. 



 Det vil bli lagt stor vekt på formidling av aktivitet og resultater til media. Prosjektet vil ha en egen 

informasjonsmedarbeider knyttet til aktivitetene og alt legges ut på prosjektets hjemmeside. I tillegg 

presenteres utvalgte reportasjer på www.imr.no samt på www.forskning.no. Kommunene kan linke opp 

disse til sin egen hjemmeside. 

 Kommunene vil, gjennom deltakelse i prosjektet bli visningskommuner for et nytt, nasjonalt 

kartleggingsprosjekt, Kyst-MAREANO. I primærkommunene vil det utarbeides detaljerte bunnkart 

inklusiv bunntype for hele kommunen. I sekundærkommunene gjøres dette i utgangspunktet kun i 

forbindelse med soneringsområdene. Dette er kart som kan anvendes som grunnlag for lokalisering av 

havbruksanlegg, legging av kabler og rør etc. I tillegg utarbeides en strømmodell (maks 160x160m 

oppløsning) for hele kommunen. Modellen inkluderer også bunnstrøm. Tilsvarende utarbeides det 

eksponeringskart for hele kommunen. Kartene er basert på en nyutviklet eksponeringsmodell som 

inkluderer effekter av både vind og havbølger (dønning). 

 Gjennom prosjektet vil kommunen få en god oversikt over hvilken tilstand bestanden av de utvalgte 

målarter er i. Prosjektet vil også følge opp utviklingen av det biologiske mangfold. 

 Kommunene vil kostnadsfritt få tilbud om å delta som testkommuner i forbindelse med etablering av 

”Strømkatalogen”, et nasjonalt prosjekt for tilgjengeliggjøring av strømdata for lokal og regional 

forvaltning. Målsettingen er å utvikle et verktøy slik at lokal og regional forvaltning selv kan kjøre enkle 

strømmodeller. Det tas forbehold om at prosjektet får tilstrekkelig finansiering. 

 Havforskningsinstituttet vil også søke å etablere et nasjonalt nettverk for innhenting av 

fiskeriuavhengige data med utgangspunkt i de 10 deltakerkommunene i ”Aktiv forvaltning”. På sikt 

foreslås det bruk av et nettverk av småbåter som kan muliggjøre en representativ prøvetaking langs hele 

kysten ved bruk av standardiserte redskaper. Dette vil styrke grunnlaget for kunnskapsbasert rådgiving, 

og dekke mange behov i forhold til forvaltning av kystsonen som angitt i flere av 

forskningsprogrammene. Fiskeriuavhengige data vil sammen med data fra fiskeriene anvendes som et 

viktig grunnlag for instituttets bestandsrådgivning i kystsonen. 

 

http://www.imr.no/
http://www.forskning.no/

