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Noen rammer for foredraget

• Fokus på fiskeri (reguleringer av dette er i hovedsak ikke integrert med marint 
vern i Norge)

• Naturpanelet (IPBES) argumenterer for at fiske er den påvirkningen som har hatt 
størst effekt på den marine biodiversiteten (både målarter og andre arter, samt 
habitater) de siste 50 årene.

• Ingen grunn til at Norge skal være et unntak fra dette

• Ikke et argument mot at verneområder også trenger annen form for beskyttelse

Kilde: 

https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf

https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf


FNs Bærekraftsmål

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. Oversatt fra engelsk av FN-sambandet

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet

FNs 10-år for 

økosystemrestaturering

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet


Økt oppmerksomhet rundt marint vern i 2021



NRK



Strengt 

vern

Mildt vern

Vern kan være så mangt…



Strengt 

vern

Mildt vern

Fjerning av arter eller 

modifisering, uttak eller 

innsamling av 

ressurser (e.g. 

gjennom noen former 

for fiske, høsting eller 

mudring) er betraktet 

som inkompatibelt med 

denne kategorien. 

Ankring, som kan 

skade bunnhabitater, 

bør ikke tillates. Hvis 

nødvendig for 

forskning kan 

moringsbøyer være et 

alternativ.
Industrielt fiske, 

industri-skala 

akvakultur, ubehandlet 

avfallsvann, gruvedrift 

og utbygging er ikke 

tillatt.



Kilde: https://www.protectedplanet.net/country/NOR

Kilde: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-05-28-875



Kilde: Protected planet Eksempel: Raet nasjonalpark

Reketrålfelt

Kilde: Fiskeridir.no



Generelle unntak:

Øvelser, militær virksomhet

Alminnelig ferdsel

Ferdsel i småbåt, oppankring

Høsting (jfr. Havressursloven)

Fiske (jfr. Lakse- og innlandsfiskloven)

Jakt og fangst (jfr. Gjeldende lovverk)

Drift og vedlikehold av kloakkanlegg, vei, bruer, osv.

Oppgradering av kabler

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-06-21-694



Kilde: Protected planet





Er disse kategoriene så viktig?
• Vi bør snakke samme internasjonale språk

• Skalaen må kunne fange opp alle nivåer av vern

• Kategoriene er basert på forskning: 

• Strengt vern har betydelig større effekter enn mildt vern Strandnot

Fisketeiner

Garn

Stang- og snørefiske

Line (bunn)

Undervannsjakt

Teiner (skalldyr)

Bunntrål



Økosystemtilnærming til forvaltning





Hva viser internasjonal forskning?

Kilde: Fenberg m.fl. 2012. Marine Policy





Vi vil argumentere for at delvis beskyttede områder kan være et 
villspor i marin bevaring fordi de skaper en illusjon om 
beskyttelse og bruker opp begrensede økonomiske ressurser til 
tross for at de sosialt eller økologisk bidrar lite eller ingenting
sammenlignet med åpne områder (oversatt fra engelsk).



Suksesskriterier for marine verneområder:

1) Null-uttak 

2) Godt overvåket/kontrollert

3) Gamle (mer enn 10 år)

4) Store (mer enn 100 km2)

5) Isolert av dypvann eller sand 

Kilde: Marine Protection Atlas





Hva med Norge?

- I hovedsak delvis beskyttede 

områder

- Forskning på effekter har vært mest 

rettet mot fredningsområder for 

hummer

Kilde: Moland m.fl. 2021. Frontiers in marine science



Fredningsområder for hummer

Kilde: Knutsen m.fl. akseptert. Marine Policy
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Kilde: Knutsen m.fl. Akseptert. Marine Policy

Kilde: Fiskeridirektoratet



Oppsummert

- Økt fokus på marin restaurering og bevaring nasjonalt og internasjonalt:

- FNs 10-år for naturrestaurering

- FNs bærekraftsmål

- Havpanelet

- Stortingsmelding

- Norge med i målet om 30 % marint vern globalt innen 2030

- Vern virker; men det er områder med sterk beskyttelse som i hovedsak har positive 
effekter for enkeltarter og biologisk mangfold

- Har også potensial som fiskeriforvaltningsverktøy: Kan bidra til mulig høyere uttak og lavere innsats i 
fremtiden (i omkringliggende områder).

- Norske verneområder har generelt sett et svakt vern – fiske er i hovedsak ikke 
inkludert



Takk for 

oppmerksomheten!
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