
Bevaring av viktige områder for marin natur 
– en del av helhetlig havforvaltning
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Bærekraftig havøkonomi

- Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi

- FNs bærekraftsmål
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Hva er bevaring?
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Meld. St. 29 (2020–2021) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av 

viktige område for marin natur

Marine verneområder og andre effektive arealbaserte 

bevaringstiltak skal bidra til å ta vare på viktig undervannsnatur

og økologiske funksjoner. Det er sammenheng mellom et rikt 

naturmangfold og biologisk produksjon, økosystemtjenester som 

gir potensial for høsting, og verdiskapingen vi får fra å høste av 

fornybare ressurser.

14.5) Innen 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområdene, i 

samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den 

beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig



Bevaring av marin natur
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To kategorier bevaringstiltak i meldingen:

- Marint vern: marine verneområder (egen vernekategori), 

nasjonalparker og naturreservater med marint areal. 

- Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak: sektortiltak som gir 

positiv og langvarig bevaringseffekt for biodiversiteten i et område.

Hva marint vern er og ikke er:

- tiltakene er rettet mot særlige naturverdier og definerte verneformål

- innebærer ikke at all aktivitet i området blir forbudt, aktivitet i området 

tillatt når dette ikke skader de naturverdiene man ønsker å bevare.



Naturverdier i havet

Kilde:

Karbonbinding og 

-lagring

Foto: Erling Svensen 

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Foto: Mareano

Foto: Eli Rinde/NIVA

Foto: Rudolf Svensen 



Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)

Kilde: Arealverktøyet

- områder som har vesentlig betydning for 

det biologiske mangfoldet og den 

biologiske produksjonen i havområdet, 

også utenfor områdene selv

- gir ikke direkte virkninger i form av 

begrensninger for næringsvirksomhet, 

men signaliserer viktigheten av å vise særlig 

aktsomhet i disse områdene.

Kilder: Miljødirektoratet/Kartverket/Arealverktøyet
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Forvaltningsplanene for havområdene – to formål

Foto: Aker Seafoods
Foto: Frontline

Ill.: Nordlaks

- Legge til rette 

for verdiskaping

- Opprettholde 

økosystemene og 

god miljøtilstand

Foto: Erling Svensen 

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Foto: MAREANO

Foto: Sondre Ski

Foto: Øyvind Hagen – Equinor ASA
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Kilde: Miljødirektoratet/Arealverktøyet

Kilder: Miljødirektoratet/Kartverket/Arealverktøyet
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Marine verneområder
(status pr. mai 2022)
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36 kandidatområder fra 2004

- 17 vernet

- 12 i prosess (Statsforvalteren/Mdir/KLD)

- Noen beskyttet etter fiskeriregelverk

- Øvrige startes 2022–2024



Andre effektive arealbaserte 

bevaringstiltak/forvaltningstiltak

- Hummerfredningsområder

- Referanseområder for tare

- Forbud mot bunnredskap
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Bevaring av marin natur
- tiltak I

• Mer systematisk tilnærming til bevaring av viktige 

områder for marin natur, prioritere SVO-er 

• Karbonlagring i marin natur – naturbaserte løsninger, 

vurdere klimahensyn som selvstendig 

bevaringsformål

• Etablering av nye marine verneområder, og supplere 

verneplanen fra 2004
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Bevaring av marin natur
- tiltak II

• Gjennomgang av om lovgivning for vern og bevaring 

utenfor 12 nautiske mil kan forbedres

• Gjennomgang av praksis for rapportering av Norges 

bidrag til å oppfylle internasjonale mål om bevaring

• Pilotprosjekt i nasjonalparkene i området Skagerrak–

Oslofjorden for å gjenoppbygge økosystemene
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Kunnskapsoppbygging 

– kartlegging av havbunn, sjøfugl, karbonlagring mm.

Kilde:

MAREANO

http://www.mareano.no/bilder/koraller?mysource_remote_page_action=fetch_url&mysource_remote_page_url=http://www.imr.no/galleri/koraller/fra_koralltokt_august_2006_redusert?full=1
http://www.mareano.no/bilder/koraller?mysource_remote_page_action=fetch_url&mysource_remote_page_url=http://www.imr.no/galleri/koraller/Glasskorall_P_l_B_Mortensen?full=1


Oppdrag til Miljødirektoratet og 

Fiskeridirektoratet 2022: 

«…etablere en styringsgruppe 

og starte opp gjennomføring av 

pilotprosjekt for naturmangfold 

og økt biologisk produksjon i 

Skagerrak–Oslofjorden …»

- Gjenoppbygge økosystemfunksjoner, 

styrke potensial for bærekraftig høsting

- Redusere påvirkning i utvalgte 

områder

- Bygge opp kunnskap om effekt av 

marine bevaringsområder

Restaurering av marin natur – "rewilding"
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Kilde: Havforskningsinstituttet
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