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Innledning
Planlegging for hva og hvem i fremtiden?
Hvorfor og hvordan gjør vi det?

Forvaltning i et bærekraftsperspektiv er en krevende øvelse. Vi 
skal ta hensyn til miljømessig og økonomisk bærekraft samtidig 
som vi skal ha samfunnsutvilkingsperspektivet. Det skal legges 
til rette for utvikling, for den innovasjonen vi vet vi er avhengig av, 
men som vi ennå ikke kjenner bredden av. 

På landoverflaten har vi lang tradisjon for kartlegging, og 
gjennom dette sikret mange og gode ressurser for forståelse 
av helhet og sammenheng. I sjø er dette kartleggingsgrunnlaget 
fredeles mangelfullt.
 
For å kunne skape endring og innovasjon, er det vesentlig å dele 
kunnskap og sikre areaner for felles diskusjoner. På denne måten 
kan felles forståelse oppstå. 

Hitra kommune ønsker å bidra til en start på felles forståelse 
for bærekraften i vår del av sjøarealene gjennom dette heftet. 
Heftet er utviklet for oss alle, og er et vedlegg til Hitra i Tall 
og kommuneplanens arealdel. Det gir ingen fasit, men kan gi 
refleksjon og virke som et demokratisk dokument i forvaltningen 
mot mer bærekraft i sjø.

Informasjon om publikasjonen

Produsert av:  Hitra kommune
Layout og design: Hitra kommune
Utgivelsesår:  2022
Bilder (Sidetall):  Audun Norbotten (1, 10, 24, 25, 35 , 62 og 76)
     Teryll KerrDouglas (26)
     Ann Kristin Matberg (40)
     Silas Baisch (46)
     Francisco Jesus Navarro Hernandez (48)
     Oil an Gas Photographer (50)
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Lagdelt kunnskap
En bærekraftig miljø- og ressursforvaltning av kystsonen er komplisert. Håndtering 
av arealplanlegging, naturvern og utbygging, i kombinasjon med næringer som fiske, 
oppdrett, mineralutvinning og turisme, innebærer et stort behov for god og lett 
tilgjengelige kunnskap.

Det er lett å tenke todimensjonalt rundt sjøarealene våre, da de i mange 
sammenhenger fremstilles som en flate sett ovenfra. Men forståelse av sjøarealenes 
volum og sammenhengene i dette volumet, er avgjørende for å kunne forvalte 
sjøarealene bærekraftig.

Man kan definere sjøarealet i sjikt eller nivå slik som vist på figuren til høyre. Nivåene 
har ulike egenskaper og ulike oppgaver i helheten. Dette heftet er oppbygd med 
fokus på kunnskapen vi har om de ulike nivåene.

Nivå 1 -  Overflata
Her drives mye av nærings- og rekreasjonsaktiviteten på sjøen. Oppdrettsanlegg og 
fiskeriaktivitet blir synlig her selv om grunnlaget for driften er i nivå 2 - vannsøylen 
eller i nivå 3 - havbunn.

Nivå 2 - Vannsøyle
I vannsøylen lever arter av uilke typer. alt fra fisk til plankton, og mikroorganismer. 
Mange arter lever side om side i dette nivået. Artsmangfoldet avhenger av 
vannsøylens tilstand. Denne endrer seg gjennom årstidene og syklusen og 
egenskapene til vannmassene, f.eks temperatur, trykk, pH, innhold av sporstoffer 
eller forurensende stoffer. Vannmassenes bevegelse er også avgjørende for hvilke 
arter som finnes hvor.

NIvå 3 - Havbunn
På havbunnen finner vi bunnsedimenter, sedimentenes fysiske og kjemiske 
egenskaper, og sedimentasjonsmønster. Kunnskap om og sammenhengene i dette 
nivået støtter opp om hvilke arter vi har hvor.

Nivå 4 - Grunnfjell
Utenfor kysten er kontinentalsokkelen bygd opp av overveiende sedimentære 
bergarter fra karbon, perm og senere. Dette danner grunnlaget for blant annet 
oljesektoren og mineralutvinning.

NIVÅ 1 OVERFLATA

NIVÅ 2 VANNSØYLE

NIVÅ 3 HAVBUNN

NIVÅ 4 GRUNNFJELL
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Vi er en del av helheten
Hitra sine vannmasser er en del av Norskehavet. Strømforholdene i Norskehavet 
bestemmes i stor grad av bunntopografien. Den undersjøiske ryggen mellom 
Skottland og Island, som markerer den sørlige grensen for Norskehavet, er for det 
meste grunnere enn 500 meter. Varmt og salt vann fra Atlanterhavet strømmer inn 
i Norskehavet hovedsaklig mellom Færøyene og Shetland, og mellom Færøyene og 
Island. Dette varme vannet strømmer videre nordover inn i Barentshavet og Polhavet, 
men sprer seg også utover Norskehavet. I det sørlige Norskehavet kommer det kaldt 
og ferskere vann fra Islandshavet. Det øvre vannlaget er derfor relativt kaldt i det 
sørvestlige Norskehavet mens det i resten av Norskehavet er relativt varmt.

Norskehavet er preget av store klimavariasjoner ikke bare sesongmessig, men også 
fra år til år. De store årlige svingningene skyldes i stor grad variasjoner i temperatur 
i det innstrømmende atlanterhavsvann, i mengden av kaldt arktisk vann fra vest 
og i varmetap fra hav til atmosfæren. Varmt atlanterhavsvann som strømmer inn i 
Norskehavet avgir mye varme til atmosfæren, noe som er avgjørende for det milde 
klimaet i Nord-Europa. Det innstrømmende varme atlanterhavsvannet medfører 
også at Norskehavet er isfritt og har høy biologisk produksjon.

Økologiske forhold
Som alle naturlige økosystemer er økosystemene i Norskehavet i stadig forandring. 
Det vil være i forandring også uten menneskelig påvirkning. Havområdet har 
høy biologisk produksjon og mengden (biomassen) av organismer er meget stor. 
Produksjonen antas særlig å være stor i frontene mellom strømsystemene. 
Havstrømmene fører mindre organismer som planteplankton, dyreplankton, egg og 
larver inn i og ut av Norskehavet.

Sollys, karbondioksyd (CO2) og næringssalter i vannmassene gir energi og næring 
til vekst av planteplankton, tang og tare (primærproduksjon). Planteplankton er 
igjen næring for dyreplankton. Både planteplankton og i en viss grad tang og tare er 
også næring for mikroorganismer og andre beitende organismer i næringskjeden. 
Dyreplanktonet, i hovedsak kopepoder, amfipoder og krill, er en sentral matkilde 
for mange fiskebestander og sjøpattedyr i Norskehavet. Spesielt kopepodene, 
der raudåte er den dominerende arten, bruker de dype bassengene til overvintring 
og skjulested. De er til stede i det øvre vannlaget i en kort periode om våren og 
sommeren hvor de beiter på planteplankton og gyter, vokser og utvikler seg. Under 
den intense, korte våroppblomstringen er det en enorm mengde planktonalger i 
det øvre vannlaget. Planktonet er ikke bare næring for livet i vannmassene, men 
bidrar også med næring til økosystemer på havbunnen. Dødt plankton og nedbrutte 
rester synker mot bunnen og bidrar med næring til organismer som spiser slike små 
matpartikler. Planktonet er totalt sett det viktigste grunnlaget for næringskjedene i 
Norskehavet.
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De fleste artene i Norskehavet har en diett som spenner over flere ledd i 
næringskjedene. For eksempel spiser sei både plankton og fisk, og de største 
krillartene (planktonisk krepsdyr) både dyre- og planteplankton. Hval og sel 
lever av både dyreplankton og fisk, varierende mellom artene. Enkelte arter, som 
for eksempel raudåte og sild, er nøkkelarter i Norskehavet. Næringskjedene og 
sannsynligvis også økosystemenes produksjonsevne, vil endre seg betydelig 
dersom slike arter blir borte. Raudåte utgjør en stor del av total dyrebiomasse i 
Norskehavet, og er et viktig element i næringskjeden som føde for blant annet store 
fiskebestander. Silda er føde for en rekke arter fra torsk og sei til hval og sjøfugl, og 
sildas gyteprodukter er viktig føde for fisk, flere sjøfuglarter og en rekke bunndyr og 
mikroorganismer.

Mens kunnskapen om økosystemene knyttet til vannmassene i Norskehavet generelt 
er god, er kunnskapen om økosystemene knyttet til havbunnen dårligere. Generelt vil 
naturtypene variere med dybde, undervannslandskap og andre geologiske, fysiske og 
kjemiske forhold. De store dyphavsbassengene har flate partier med begrenset, men 
variert dyphavsfauna. De grunne bankområdene på sokkelen kjennetegnes av stor 
biologisk produksjon.

I noen områder er havbunnen undersøkt i forbindelse med planlegging og 
konsekvensutredning av petroleumsaktivitet. Slik ble blant annet korallrevet 
Sularevet oppdaget. Informasjon fra fiskere om bifangst av koraller har videre 
bidratt til kartfesting av korallforekomster. Havforskningsinstituttet har på bakgrunn 
av slik informasjon kartlagt utvalgte korallrevområder nærmere.

Korallrevene danner levested for mange arter, og er tilknyttet et rikt biologisk 
mangfold. Kunnskapen om deres rolle i økosystemene er foreløpig mangelfull, men 
det forskes blant annet på deres betydning for fisk. Korallene har også en rolle i CO2-
balansen i havet ved å felle ut karbonat som kalk, men betydningen av dette er lite 
klarlagt.

Kunnskapen om andre naturtyper på havbunnen i Norskehavet utenfor sollysets 
rekkevidde, og deres rolle i økosystemene på større skala, er nokså liten. Både 
for eksempel korallskoger, svampområder, dyphavsfjell, muddervulkaner og 
utstrømmingsområder for gass og karbonholdig væske er generelt lite kartlagt 
og utforsket. Muddervulkanen «Håkon Mosby» er et unntak som et spesielt 
naturfenomen som er gjenstand for omfattende forskning. Ut fra erfaringene fra 
MAREANO-kartleggingen i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, kan videre 
kartlegging forventes å avdekke også andre mindre kjente naturtyper knyttet til 
havbunnen. Hvilken økologisk betydning slike naturtyper på havbunnen har for livet i 
vannmassene er lite utforsket.

Kunnskapen om den økologiske betydningen av tang og tareskog er bedre. I 
kystsonen finnes tang og tareskog på egnede hardbunnsområder. Tang og tareskog 
er høyproduktive områder som blant annet er viktige oppvekst- og beiteområder for 
fisk og beiteområder for flere sjøfuglarter. 

Kilde: regjeringen.no

Over: Eksempler på samvirkninger i det marine økosystemet i Norskehavet, Havforskningsintituttet

Forrige side: 
(øverst) Kart som viser havstrømmene inn og ut av Norskehavet , Havforskningsinstituttet.
(under) Gjennomsnittlig strømhastighet på overflaten (til venstre) og 10 meters dyp (til høyre) der hvitt er 
høyest hastighet og sort er lavest hastighet.
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Om forvaltningen
Fra gammelt av har sjøen langs kysten i Norge vært allmenning, hvor fiske og ferdsel 
har vært de viktigste aktivitetene. De siste tiårene har presset på sjøarealene økt, 
ikke minst fordi havbruksnæringen er en viktig næring som trenger plass til sin 
verdiskaping. Men det er flere interesser som har sjøen som sitt grunnlag. I noen 
tilfeller er det ulik bruk og interesser uforenelige med hverandre som foregår i de 
samme sjøarealene. Gjennom planlegging kan man finne løsninger for ulik bruk og 
ulikt behov for areal. Prosessene som styres av plan- og bygningsloven (PBL) er 
dermed med på å fordele sjøarealene til forskjellige typer bruk, enten ved at arealer 
blir reservert for en bestemt aktivitet, eller at flere forskjellige typer bruk kan skje i 
de samme områdene. Kort sagt, hva skal vernes og bevares og hva kan vi endre.

Havbruksnæringa er en vesentlig årsak til at planlegging i sjø har blitt viktig. Først 
og fremst fordi det er en ny aktivitet på kysten som ikke passer inn i den tradisjonelt 
allmenningsorienterte modellen. I motsetning til aktiviteter som ferdsel og fiske, 
forutsetter akvakultur eksklusiv tilgang til arealer. Fordi fiskeoppdrett forutsetter 
at andre aktiviteter må vike, oppstår det et behov for planer som bestemmer hvilket 
spillerom den nye næringa skal ha. Dernest er det knyttet svært store mulige verdier 
til den begrensede ressursen som gode lokaliteter for fiskeoppdrett er. De beste 
lokalitetene har fra naturens side tilstrekkelig dybde, strømforholdene er gode slik 
at det ikke hoper seg opp med avfall, og de er skjermet fra havet slik at belastningen 
fra vær og sjø ikke blir for stor. Samtidig er det en fordel om oppdrettslokalitetene 
har kort avstand til infrastruktur som havn, veg, elektrisitet og vann (Hersoug og 
Johnsen 2012).

Det er viktig å finne balansen mellom bruk og vern. Det å sette av areal hvor 
naturmangfoldet og landskapsverdiene kommer først, har også verdi. Vi har ennå 
ikke gode nok verktøy til å måle denne verdien, men betydningen av urørt natur er 
udiskutabel. Dette er etter hvert en marginal ressurs globalt.

Kilde: Hva vil vi bruke sjøen til? Om planlegging som verktøy i kystsonen, 
 av Ivar Svare Holand og Hans Wilhelm Thorsen
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Bilde: Audun Norbotten
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Nivå 1 Overflata
Havet dekker over 70 prosent av jordas overflate, og er en sentral del av 
klimasystemet. Vann har stor varmekapasitet og havet tar derfor opp enorme 
mengder varme fra sola. Samtidig dytter vindsystemer på havoverflaten og 
setter i gang havstrømmer. Havstrømmene på sin side påvirker det globale 
klimaet ved å frakte store mengder energi rundt om på kloden. Ved havoverflaten 
utveksler atmosfæren og havet både varme, fuktighet og gasser som oksygen og 
karbondioksid (CO2). 

Det er også på overflata at vi lokalt ser sjøaktiviteten tydeligst. Her ser vi ferdselen 
knyttet til både fritid og næringsformål sammen med ulike installasjoner som 
havbruksnæringens har. Det er også her fiskeriaktiviteten foregår.

I arbeidet med dokumentet har vi valgt å legge akvakultur og fiskeri i nivå 1, da det 
vises her, selv om disse også påvirker/opererer i nivå 2

I planleggingen er det stort sett fokus på det vi ser av aktivitet på overflata. Valgene 
som gjøres her henger derimot sammen med den kunnskapen vi har på de ulike 
nivåene under. Underformålene i sjø er ferdsel, farleder, fiske, akvakultur og natur- og 
friluftsområder. Disse formålene kan på arealplankartet legges ut hver for seg eller 
i kombinasjon. PLan og bygningsloven legger også også opp til at kommunene kan 
planlegge for «bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn» (pbl § 11-11, nr. 3) Dette 
er derimot avhengig av at vi har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre gode valg.
MAREANO-prosjektet er et kartleggingsprogram som samler kunnskapen om 
havet og viser hvordan de ulike delene påvirker hverandre. En slik kartlegging langs 
hele norskekysten vil være avgjørende for å kunne foreta bærekraftige valg for 
utviklingen i sjø i fremtiden.

NIVÅ 1 OVERFLATA

NIVÅ 2 VANNSØYLE

NIVÅ 3 HAVBUNN

NIVÅ 4 GRUNNFJELL
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Opplevelsesnæring i sjø
Kartet er resultatet av en kartlegging blant aktører 
i opplevelsesnæringen der de selv har bidratt med 
informasjon om områdene som er vesentlige for 
næringa og som også er viktige for oss som samfunn. 

Kartet er utarbeidet samarbeid med NORD 
universitet.
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Ferdsel i sjø
Kartet viser data over skipstrafikken i 2016 fordelt i et 
rutenett på 50 x 50 meter. Dataene viser alle skip over 
15 meter. Datakilden er AIS rådata. Jo sterkere farge jo 
flere passeringer av ruten i perioden. Dette gir et godt 
oversiktsbilde av de store trafikkstrømmene.

Kilde: Kystverket
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Akvakulturlokaliteter, flater
Kartet viser flater som er etablert ved hjelp av klarerte 
ytterpunkter for godkjente akvakulturlokaliteter.

Kilde: Kystverket
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Sjølaksefiske
Kartet  viser registrerte fiskeplasser fra datasettet 
Sjølaksefiske (ordinært fiske eller ekstraordinært 
fiske med kilenot, krokgarn og settegarn etter laks, 
sjøørret og sjørøye i sjøen).

Kilde: Kystverket
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Fiskeplasser, aktive og passive redskaper
Kartet  viser områder hvor det drives eller har vært 
drevet yrkes-, fritids- og eller turistfiske og som kan 
påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap er

Aktive: Snurrevad, snurpenot eller reketrål.
Passive: garn og line.

Kilde: Fiskeridirektoratet
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Sjøfuglkolonier
Kartet  viser modellert antall par for norske 
sjøfugl. Dataene viser estimert antall hekkende 
fugler i kolonier langs norskekysten, basert på 
overvåkningsserier fram til 2013 og totaltellinger 
av koloniene fram til dette. Kolonier der det 
foreligger eldre data er justert i forhold til nærmeste 
overvåkningsserie for arten. Artslisten under viser 
arter i datasettet,

Kilde: Fiskeridirektoratet
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SJØAREAL

Hitra kommune
Areal:  1595 km2

Sjøareal:   748 km2

Fiske og fangst i sjø, samt utnyttelse av andre levende marine ressurser i Norge skal 
skje i henhold til Havressurslova

Fiske og fangst omfatter ervervsmessig fiske og fangst (fiskeri - utenfor Hitra som 
kystfiske), fritidsfiske og turistfiske.

Figur xx; Fangstområdene utenfor Hitra.

Sjøarealene til Hitra kommune er del av tre statistikk- eller fangstområder:

Fangstområde Totalt areal 
(km2)

Areal innenfor 
Hitra (km2)

Sjøareal innenfor 
Hitra (km2)

07-08 Frøyfjorden 2521 505 284
07-25 Tarva 2816 406 238
07-28 Leia 3632 639 226

Kilde: Fiskeridirektoratet

Havressurslova

Fangstområder i  sjørarealene i Hitra kommune

 FAKTAARK

Bilde: Audun Norbotten
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Bilde: Audun Norbotten
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Bilde: Teryll KerrDouglas
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Nivå 2 Vannsøyle
Vannsøylen , også kalt pelagisk sone. Pelagisk betegner det som har med åpne 
vannmasser å gjøre, til forskjell fra kysten eller havbunnen. Den pelagiske sonen eller 
pelagialen er de delene av havet som ikke er knyttet til kyst eller direkte til bunnen. 
Livet her blir delt inn i plankton, som flyter tilnærmet passivt med strømmen, og 
nekton, som svømmer uavhengig av strømretningen.

I havet deler vi den pelagiske sonen inn i flere delsoner, etter dybde og lystilgang.

Den epipelagiske sonen går fra overflaten til om lag 200 m dyp, og blir også kalt den 
fotiske sonen. Denne sonen er den eneste som får tilført nok sollys til at fotosyntese 
er mulig, og er slik sett den biologisk rikeste delen av pelagialen. Det er her vi finner 
de fleste store planktonspiserne, som beiter på de enorme mengdene krill og 
hoppekreps som særlig finnes i kaldere havområder. Temperaturen og lysmengden 
varierer veldig innenfor epipelagialen.

Den mesopelagiske sonen går fra en dybde på om lag 200 m og ned til ca. 1000 
m. Her er det lite lys, men temperaturen er stabil. Næringskjedene her baserer 
seg hovedsakelig på næring som synker ned ovenfra, særlig detritus. Mange 
arter vandrer mellom mesopelagisk og epipelagisk sone i løpet av døgeret. Dyr 
i mesopelagialen har ofte øyne som er tilpasset svakt lys, mange av de har også 
lysorgan. Den bathypelagiske sonen går fra 1000 m til om lag 4000 m dybde. Her er 
det helt mørkt, bortsett fra et og annet lysglimt fra bioluminescente organismer. 
Livet her består av detritus-spisere og rovdyr. Selv om næringstilbudet er svært 
avgrenset på så dypt vann, finnes det likevel flere virkelig enorme dyr her. Et 
eksempel er kjempeblekksprut, som kan bli over 12 m lang.

Abyssopelagisk sone går fra 4000 m og ned til dyphavsslettene. På så dypt vatn er 
trykket enormt, men vi finner likevel liv her. Som regel er organismene i abyssalen 
blinde, små og fargeløse.

Hadopelagisk sone blir som regel brukt om de frie vassmassene i dyphavsrennene, 
selv om noen også bruker det om alt pelagisk vann fra 6000 m og ned. Livet her er 
lite kjent, men har mest sannsynlig mange fellestrekk med de i abyssopelagialen. 
Organismene som bor her er så godt tilpasset de høye trykkpåkjenningene at de dør 
hvis de blir tatt med opp til områder med lavere trykk.

Kilder: Store Norske Leksikon og Wikipedia

NIVÅ 1 OVERFLATA
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Kunnskapsgrunnlag i  vårt sjøområde
Det offentlige kartgrunnlaget gir kommunen grunnlag for forståelse av hva vi 
forvalter innen vårt areal. Det er likevel store mangler i kunnskap og data om havet 
og havbunnen langs kysten av Norge. Hitra kommune er av den oppfatning at 
kartlegging er et vesentlig virkemiddel for å kunne arbeide for å nå målsettingene 
som kommer frem i rapportene over.

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et grunnlag for bærekraftig 
utvikling av kystsamfunnene og for å styrke de marine og maritime næringene. 
Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om livet under vannflaten kan Norge ta 
ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner. I dette kartunderlaget er også data fra 
Prosjektet Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra inkludert. Dette 
prosjektet ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen 
var å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og 
verdiskapningsmulighetene i Hitra og Frøya. Et viktig element i arbeidet var å 
styrke grunnlagsdataene for en kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen og 
studere effekten av menneskelig påvirkning på marine bestander ved bruk av 
soneforvaltning.

Prosjektet la grunnlag for utpeking av det som foreslås tatt inn som naturområde i 
sjø utenfor Hestnes.

RAPPORT FRA

HAVFORSKNINGEN

NR. 2021-14

AKTIV FORVALTNING AV MARINE RESSURSER -

FRØYA OG HITRA

Sluttrapport

Alf Ring Kleiven, Sigurd Heiberg Espeland, Guldborg Søvik, Jon Albretsen, Portia Joy Nillos

Kleiven, Fabian Zimmermann, Ellen Sofie Grefsrud, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen (HI)

og Ola Vie (Guri Kunna VGS / Trøndelag fylkeskommune)

Neste side: Faksimile fra Aktiv forvaltning  marine ressurser - Frøya og Hitra.
Illustrasjon av de forventede effekter av bevaringsområder, her illustrert med et 
område der det ikke foregår fiske (0-fiske) og et område som er åpent for regulært 
fiske. Kilde: Havforskningsinstituttet.

https://marinegrunnkart.avinet.no/
https://www.hi.no/en/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-14
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Figur 15. Illustrasjon av de forventede effekter av bevaringsområder, her illustrert med et område der det ikke foregår

fiske (0-fiske) og et område som er åpent for regulært fiske. Kilde: Havforskningsinstituttet.

3.4 Mål for etablering av marine bevaringsområder

Kunnskapen om kystnære bestander er begrenset. Det er både behov for økt kunnskap om de ulike arters livshistorie

(vekst, utvikling, forplantning og død), samspillet mellom arter og hvordan disse kan forvaltes. Marine bevaringsområder

gir muligheten til å forske på arter der fiske ikke forekommer og man kan studere hvordan arter og økosystemer

reagerer på vern.

For å kunne vite hvor god effekt marine bevaringsområder kan ha langs norskekysten er det viktig å forske på

effektene. Hvordan responderer ulike arter? Hvilken effekt har dette på de omkringliggende områdene? Videre kan

bevaringsområdene brukes som en referanse for å vurdere tilstanden for bestandene i omkringliggende områder som er

åpent for fiske.

Dette er viktige forskningsspørsmål i prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser, Hitra og Frøya». Det har vært et

mål at det skal etableres marine bevaringsområder i prosjektet og at det skal forskes på hvilken effekt dette har på de

lokale bestandene. Bevaringsområdene må ha forankring lokalt og det er derfor svært viktig at lokale brukere og andre

interesserte er aktivt med i planleggingen.

3.5 Etableringsprosess

Brukernes aksept og eierskapsfølelse til marine bevaringsområder er viktige faktorer for positive effekter av

bevaringsområdene (Pollnac mfl. 2010). Legitimiteten til de marine bevaringsområdene kan bli styrket hvis brukere og

forvaltning har forståelse for de underliggende økologiske prinsippene som støtter opp om design av marine

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra
3 - Marine bevaringsområder
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Følgende temakart ble fremstilt i prosessen med 
rapporten Aktiv forvaltning av marine ressurser:

Tetthetskart for fiske, ikke skalert for areal (Mørk 
rød er de mest populære fiskeplassene, mens blå 
er de minst populære fiskeplassene.)

Tetthetskart for fiske, skalert for areal (Mørk rød 
er de mest populære fiskeplassene, mens blå er 
de minst populære fiskeplassene.)

Verifiserte gytefelt (rosa) og intervjubaserte 
gytefelt i områder der det ikke har blitt foretatt 
feltundersøkelser (blått).

Observasjoner av torsk fra stereo-video rigger. 
Fargeskala viser gjennomsnittslengde (i mm), og 
MaxN viser maks antall individer sett på stasjon

Sjøkrepsfiskeområde på Frohavet inntegnet ved 
intervju med Hitra og Frøya Fiskarlag

Verdisetting av større forekomster av stort 
kamskjell i området Hitra og Frøya kartlagt 
gjennom Nasjonalt program for kartlegging av 
marine naturtyper. Avgrensingen er på 0-50 
meters dyp

2 - Datainnsamling

2.1 Brukerundersøkelse

Et viktig arbeid i prosjektet har vært å kartlegge og verdisette fiskeområder, både for yrkesfiske, turistfiske og

fritidsfiske. Dette ble utført i samarbeid med University of California, Santa Barbara, som har utviklet det web-baserte

kartleggingsverktøyet «Seasketch» (www.seasketch.org). Dette kan brukes både for å kartlegge bruk og for å analysere

mulige bevaringsområder. Brukerne kan selv gå inn på nettsiden, fylle ut skjema og markere sine fiskeplasser. Denne

muligheten ble markedsført bredt på Facebook og i lokalaviser. Det var derimot utfordrende å få mange til å fylle ut

skjemaene. Sommeren 2018 ble det leid inn to studenter som intervjuet turistfiskebedrifter og også markedsførte

undersøkelsen på Hitra og Frøya. Sommeren 2019 ble det også leid inn 2 studenter som hovedsakelig intervjuet

yrkesfiskere.

Totalt ble det gjennomført 38 intervjuer av yrkesfiskere, 34 for fritidsbruk, 11 turistfiskebedrifter og 5 innenfor annen

næring, totalt 88 intervjuer. Data ble analysert på to måter: i) ikke skalert for areal: viser områdene der flest har tegnet

inn fiskeområde (Figur 1) og i) skalert for areal: Fiskere som har tegnet inn små områder medfører at områdene får

høyere verdi enn for fiskere som har tegnet inn store områder (Figur 2). Kartene for all samlet aktivitet er gitt i figur 1 og

2. Kart som viser aktivitet for yrkesfiske, fritidsfiske og turistfiske er vist i vedlegg.

Figur 1. Tetthetskart for fiske, ikke skalert for areal. Mørk rød er de mest populære fiskeplassene, mens blå er de minst

populære fiskeplassene.
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Figur 2. Tetthetskart for fiske, skalert for areal. Mørk rød er de mest populære fiskeplassene, mens blå viser de minst

populære fiskeplassene.

2.2 Kartlegging gytefelt

Metodikken for gytefeltkartlegging ble beskrevet i arbeidsrapporten 2019 (Kleiven m.fl. 2019). De verifiserte gytefeltene

er nå inntegnet i Fiskeridirektoratets kartverktøy. Som vist i Figur 3 har ikke hele studieområdet blitt undersøkt. I de

områdene som ikke er dekket er derfor gytefelt tegnet basert på intervjuer av fiskere den beste tilgjengelige

kunnskapen.

Figur 3. Verifiserte gytefelt (rosa) og intervjubaserte gytefelt i områder der det ikke har blitt foretatt feltundersøkelser

(blått).
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Figur 2. Tetthetskart for fiske, skalert for areal. Mørk rød er de mest populære fiskeplassene, mens blå viser de minst

populære fiskeplassene.

2.2 Kartlegging gytefelt

Metodikken for gytefeltkartlegging ble beskrevet i arbeidsrapporten 2019 (Kleiven m.fl. 2019). De verifiserte gytefeltene

er nå inntegnet i Fiskeridirektoratets kartverktøy. Som vist i Figur 3 har ikke hele studieområdet blitt undersøkt. I de

områdene som ikke er dekket er derfor gytefelt tegnet basert på intervjuer av fiskere den beste tilgjengelige

kunnskapen.

Figur 3. Verifiserte gytefelt (rosa) og intervjubaserte gytefelt i områder der det ikke har blitt foretatt feltundersøkelser

(blått).
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Tabell 1. Årlig antall stasjoner for stereo-video rigger (BRUVS), havteiner og miljø-DNA.

  Stasjoner

2018
BRUVS 69

Miljø-DNA 10

2019
BRUVS 146

Havteiner 81

2020

BRUVS 128

Havteiner 136

Miljø-DNA 20

Figur 7 viser observasjoner av torsk med stereo-video fra feltarbeidet i 2020. For å unngå risikoen for at et individ telles

mer enn en gang brukes MaxN (videobildet der flest individer av samme art observeres samtidig). Mens observasjoner

av torsk, leppefisk og lyr er relativt jevnt fordelt i de ulike områdene, ble det registrert spesielt mye pigghå i Froan.

Figur 7. Observasjoner av torsk fra stereo-video rigger. Fargeskala viser gjennomsnittslengde (i mm), og MaxN viser

maks antall individer sett på stasjon. Større kart og flere arter ligger som vedlegg til rapporten.

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra
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Figur 10. Sjøkrepsfiskeområde på Frohavet inntegnet ved intervju med Hitra og Frøya Fiskarlag.

Bilder fra forsøksfiske etter sjøkreps om bord på skoleskipet «Fru Inger» ved Guri Kunna VGS.

I 2019 ble teinene til Guri Kunna VGS benyttet, da innkjøpte teiner ikke var ferdig rigget. Teinene til skolen har lenker

på 60 teiner. Skolen agnet opp og satte teinene fredag 4. oktober. Teinene som ble røktet tirsdag 15. oktober 2019 (tre

lenker), hadde derfor stått ute i 12 dager, mens de som ble røktet torsdag 17. oktober (tre lenker), hadde stått ute i 14

dager. Agn var «modnet» fiskeavkapp av ymse arter. Det ble montert en temperaturlogger på alle teinelenkene, inne i
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innblanding av mudder og organisk materiale. Kamskjellet ligger vanligvis i en fordypning i bunnsedimentet med den

flate siden vendt opp, i flukt med bunnoverflaten og dekket av sediment.

Stort kamskjell i Norge er vurdert som en livskraftig bestand og loggbøker fra fangstselskapene indikerer et bærekraftig

fiske. Bestanden er karakterisert som livskraftig (LC) i norsk rødliste for arter.

Områdene rundt Hitra og Frøya er de viktigste høstingsområdene i Norge og bidrar betydelig til lokal fiskeriaktivitet og

handel. Disse områdene er derfor svært interessant å følge opp for å få en bedre forståelse av hvordan høsting

påvirker bestanden og om bevaringsområder kan være et nyttig verktøy i forvaltningen av kamskjell.

I Norge fangstes stort kamskjell ved dykking fra merkeregistrerte spesialfartøy. Kjerneområdet er i Sør-Trøndelag (Hitra

og Frøya) og totalfangsten har siden 2000 variert fra 500 til 900 tonn rundvekt per år. Havforskningsinstituttet har i

enkelte år siden midt på 1990-tallet undersøkt alders-sammensetning hos stort kamskjell fra bestander i området det

høstes fra. Resultatene som representerer en periode på mer enn 20 år tyder på at reproduksjonsevne og rekruttering i

bestanden er god. Beregnet årsmiddel for daglig fangsteffektivitet hos dykkerne i perioden 2003-2011 var 190-290 kg

kamskjell per dag per dykker, mens gjennomsnittet for perioden var over 200 kg kamskjell per dag per dykker (Strand

mfl. 2016).

Figur 24. Verdisetting av større forekomster av stort kamskjell i området Hitra og Frøya kartlagt gjennom Nasjonalt

program for kartlegging av marine naturtyper. Avgrensingen er på 0-50 meters dyp

Figur 24 viser avgrensing av områdene som ble vurdert å ha de høyeste tetthetene av stort kamskjell i områdene rundt

Hitra og Frøya kartlagt gjennom nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper. Forekomstene av stort
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Marint verneområde
Det er i samarbeid med Havforskingsinstituttet 
foreslått avgrensing av marint verneområde i Hitra. 
Dette for å kunne gi muligheten til å forske på arter der 
fiske ikke forekommer og bidra til areal hvor man kan 
studere på hvordan arter og økosystemer reagerer på 
vern.

Torsøya-Langøya (Hitra). Det grovt skisserte forslaget 
har et areal på 15,3 km . Området har blitt forelagt og 
diskutert med Fiskarlaget. Området har et gytefelt for 
torsk som overlapper med gytefeltet i Strømfjorden, 
der det er forventet høy grad av retensjon av egg 
og larver. Området har større felt med optimalt og 
medium optimalt habitat for berggylt og det finnes 
større områder med kamskjellforekomster (Figur 29). 
Området dekker både grunne og dype områder (0-20 
meter: 5,2 km2 (34%), 20-50 meter: 4.5 km2 (30%), 50-
100 meter: 3,8 km2 (25 %) og dypere enn 100 meter: 1 
km2 (7%). Ut fra brukerundersøkelsen er det ikke en 
viktig plass for fiskeriene, men noe fiske forekommer. 
0,8 % av turistfisket, 0,2 % av fritidsfisket og 1,5 
% av yrkesfisket på Hitra og Frøya vil bli berørt av 
bevaringsområdet.

Intensitetskart av yrkesfiske i og rundt foreslått 
bevaringsområde Tosøya-Langøya (grenser sort linje). 
Skala gitt til høyre der høyt tall viser høy fiskeriverdi 
og lavt tall lav fiskeriverdi.

Figur 30. Intensitetskart av yrkesfiske i og rundt foreslått bevaringsområde Tosøya-Langøya (grenser sort linje). Skala

gitt til høyre der høyt tall viser høy fiskeriverdi og lavt tall lav fiskeriverdi.

3.8.2 Sjøkreps

Det har vært gjennomført flere møter med Hitra og Frøya Fiskarlag for å identifisere et potensielt område for sjøkreps.

Et viktig element har vært at området har nærhet til Sistranda, slik at det kan gjennomføres et effektivt forsøksfiske

med base på Guri Kunna VGS. Forsøksfiske etter sjøkreps, inkludert individmerking, har blitt gjennomført i 2019 og

2020. Det har vært god dialog med Hitra og Frøya Fiskarlag og som har uttrykt interesse for å få til dette.

Et kandidatområde var blitt pekt ut og tegnet inn i møte med representanter fra Fiskarlaget. Det kom senere frem at det

burde gjøres en justering på området da det kom noe i konflikt med kanten i vest der det forekommer breiflabbfiske. Det

skulle bli oversendt et nytt forslag. Men til slutt ble det gitt beskjed fra Fiskarlaget at de ikke kunne støtte forslaget.

Etter dette har det ikke vært mulig å gjennomføre flere møter.

Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra
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Bilde: Audun Norbotten
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Dyreplanktonproduksjon, høyest naturlig

Kilde: Sintef Ocean
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Planteplanktonproduksjon, høyest naturlig

Kilde: Sintef Ocean
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TORSKEFISKE

To og en halv million tonn fisk til en verdi av 21 mrd. kr. tas 
opp av havet i fiskerier i Norge hvert år. Volumet av torsk 
(og torskeartet fisk) utgjør 644 tusen tonn til en verdi av 
3,6 mrd. kr, dvs. 25 % av alt fiskeri i Norge.

Landinger av torsk i sjøområdene utenfor Hitra redusert med 83 % siden år 2000: 
Fra ca. 561 tonn til ca. 200 tonn i 2020. Mengden torsk levert til mottak i Hitra i 
samme periode er redusert med 78 % (se figur xx)

12 % (x tonn) av torsk fisket utenfor Hitra, fangstes av fiskefartøy registrert i Hitra 
kommune (2018-2020). Dette utgjør 4 % av Hitra-båtenes all fangst (alle arter).
Det registrerte fritidsfisket (fangst levert mottak) på torsk i samme periode (2018-
2020), var til sammenligning 92 tonn (tall fra Norges Råfisklag). I tillegg kommer et 
uregistrert fritids- og turistfiske på torsk. Tallene må kval.sikres

Det er særlig det uregistrerte turist- og fritidsfisket som bekymrer 
fiskeriforvaltningen. Det er ikke ønskelig å komme i en situasjon der overfiske fører 
til kollaps i bestanden, jf. tiltak som nå er igangsatt i Oslofjorden.

Det er egne forvaltningsbestemmelser for torsk nord for 62°N. Nasjonalt er det 
forslag om å begrense fisket til fartøy <11 m. Torsken kan også bli merket som «truet». 
Behov for gjenoppbyggingsplaner, i ulike forvaltnings-områder kan også bli aktuelt.
Fangstverdi av torsk i Hitra - 
Fiskefartøy

2000 
(mill kr)

2010 
(mill kr)

2020  
(mill kr)

Fangst levert Hitra, Hitrafartøy 0,62 0,23
Fangst levert øvrige kommuner, 
Hitrafartøy 0,004 0,15

Fangst levert Hitra, andre fartøy 0,048 0,034
Fangst levert øvrige kommuner, 
andre fartøy 5,92 3,29

 FAKTAARK
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FAKTABOKS
Total gytebestand nord for Stad (62° N) er langt under målsetningen i 
gjenoppbyggingsplanen. Det er flere lokalt viktige gyteområder for torsk rundt Hitra 
i Hitra i kommune (ref. HI i brev til Fdir, 2016). Kjente gyteområder utenfor Hitra:

Forslag om marine bevaringsområder – områder der fiske blir forbudt – og nye 
teknologiske løsninger (FangstID-prosjektet) er aktuelle tiltak for å regulere 
fiskeriene. Total fredning av enkelte arter i enkelte områder kan bli aktuelt.
Norge har forpliktet seg til å verne 10 % av sjøområdene innen 2020. I dag (2021) er 
rundt 3-4 % vernet.

Anbefalte karakteristikker og størrelse på et bevaringsområde for torsk:
1. Inneha et habitat med variert topografi med både dype og grunne områder
2. Ha representative kysthabitater som tareskog og skjellsandbanker
3. Området bør både kunne dekke oppvekstområder for juvenil og ung torsk og 

områder for større og eldre torsk.
4. Et gyteområde bør helst ligge inne i bevaringsområdet eller i nær tilknytning.
5. Anbefalt størrelse bør være mellom 10-24 km der minste bredde bør være minst 

3,2 kilometer.

Utvikling i torskefisket i Hitra 2000-2020
Figur xx. Fiskerienes fangst av torsk i statistikkområdene 07-08, 07-25, 07-28 i  
år 2000 (561 tonn) og 2020 (199 tonn). Totalt i statistikkområdet og fangst av 
torsk levert til mottak i Hitra kommune i parentes. Se figur xx side xx for hele 
statistikkområdet. 

Kilde: Tallmateriale fra Norges Råfisklag

Fangstverdi av torsk i Hitra - 
Fritidsfartøy

2015 
(tonn)

2016 
(tonn)

2019  
(tonn)

2020  
(tonn)

Levert Hitra 3,8 4,7 2,7 1,2
Levert øvrige kommuner 27,7 24,7 22,6 36,6

Gyteområder for torsk rundt Hitra

Marine bevaringsområder

Visste du at...
Kysttorsken er stedegen og oppholder seg i fjorder og kystnære områder langs 
norskekysten. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt all 
stans av fiske etter kysttorsk.

Fritidsfiskere nord for 62° N kan maksimalt fiske og lande 2000 kg torsk (rund 
fisk) for omsetning per kalenderår.
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Bilde: Ann Kristin Matberg
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Nivå 3 Havbunn
Norge er verdenskjent for sine fjorder, skapt av isbreenes utrettelige nedbryting 
av fastlands-Norge. Iserosjonen under siste istid var svakere i de ytre delene av 
fjordene slik at der er det grunnere enn lenger inne. Dette geologiske forholdet 
medfører at vannmassene i fjordene er delvis isolerte, og økosystemene i fjordene 
skiller seg fra dem man finner i åpent hav. Utenfor fjordmunningene ligger ofte 
en brem av lavland og grunt hav. Dette landskapet kalles strandflata, og er særlig 
godt utviklet i ytre Trøndelag og langs Helgelandskysten, hvor den kan bli opp til 40 
kilometer bred.

Landskapet på kontinentalsokkelen domineres av marine daler adskilt av flate 
sletteområder som ofte kalles banker. Noen av de marine dalene er fortsettelser av 
fjorder, mens andre starter utenfor kysten. Dalene er vanligvis opp til noen hundre 
meter dype, men kan bli opp til 700 meter, som Norskerenna i Skagerrak.

Innenfor de forskjellige landskapstypene finnes forskjellige biologiske samfunn. 
I marine daler samles gjerne slam i de dypeste forsenkningene, og gir en bløtbunn 
hvor for eksempel sjøfjær trives. På de grunneste bankene kan strøm og/eller bølger 
fjerne finkornet materiale, slik at bare sand, grus og stein blir igjen. Her finnes typisk 
hardbunnsfauna, som kalkalger, svamp og fastsittende dyr. Rygger som står opp i 
marine daler ser ut til å være en gunstig plass for korallrev, men rev forekommer også 
andre steder med hard bunn og gode forhold (bl.a. med strøm som gir god tilførsel 
av næring). Ved kartlegging av havbunnen kan yrkesfiskere  bruke kartene for å finne 
sjøbunn med sand- og grus,dette kan gjøre snurrevadfisket etter torsk og hyse mer 
effektivt. Også sjøkrepsfikskere og en taredyrkere har god nytte av bunnkartene.
Grunnkartene gjør det også¨enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for
lakseoppdrett og å finne gode plasseringer for prøvetaking.

Kilde: NGU

NIVÅ 1 OVERFLATA

NIVÅ 2 VANNSØYLE

NIVÅ 3 HAVBUNN

NIVÅ 4 GRUNNFJELL
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Tareskogforekomster
Marine naturtyper etter DN håndbok 19 - Kartlegging 
av marint biologisk mangfold

Kilde: Miljødirektoratet (WMS)
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Kilde: Sintef Ocean

Gode tareproduksjonslokaliteter
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Skjellsand
Marine naturtyper etter DN håndbok 19 - Kartlegging 
av marint biologisk mangfold

Kilde: Miljødirektoratet (WMS)
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Kartet viser dokumenterte og stedfestede korallrev 
av steinkorallen Lophelia pertusa. Forekomstene av 
korallrev er angitt som punkter på kart. Disse utgjør 
verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved 
vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i 
sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte 
installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Korallrev
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Dolmøy,  
Seaweed Solutions

Skarvøya,  
Sintef Ocean

DYRKING AV TARE

Tenk deg et produkt som kan erstatte plast i emballasje, 
fossile brensler i drivstoff og soya i husdyrfôr. Som 
kan piffe opp mat med spennende smaker og viktige 
næringsstoffer. Som kan produseres nesten uten 
innsatsfaktorer og utslipp – og attpåtil binde store 
mengder CO2.

Den gode nyheten er at dette produktet finnes. Det heter 
tare, og har gode naturlige vekstvilkår i Norge.

Interessen for tang og tare (makroalger) som råstoff i biomarin industri, vokser 
raskt nasjonalt og internasjonalt. I dag består den nye næringen av små bedrifter 
med forholdsvis beskjeden produksjon. Med politisk vilje til å videreutvikle 
regelverk og forvaltning for dyrking og utnyttelse av makroalger, og etablering av 
forskningsplattformen The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform, er målet å 
skape ny næring basert på dyrking av tang og tare.

Norge har særlig gode vekstbetingelser for tare langs store deler av norskekysten. 
Bare i Midt-Norge mener forskerne at det kan dyrkes 20 millioner tonn våtvekt tare. 
Dette krever et dyrkingsareal på 4 000 km2 med dagens kunnskap (Hitras totale 
sjøareal er ca. 750 km2).

Konsesjonene som er gitt hittil i Hitra kommune er på henholdsvis 300 da 
(Sintef Ocean) og 5000 kg (Seaweed Solutions). Optimaliserte og lønnsomme 
prosesserings-strategier for å levere produkter av høy kvalitet mangler imidlertid 
fortsatt.

En kraftig oppskalering av taredyrkingsindustrien står på trappene langs 
norskekysten. Kan det skje på en bærekraftig måte for økosystemene i havet?

Norsk institutt for vannforskning (Niva)

 FAKTAARK
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Dyrkingspotensialet for sukkertare i Trøndelag
Modellering tyder på at det kan være mulig å dyrke fra 45 til 90 tonn (sukker)
tare per hektar per sesong innenfor grunnlinjen og mellom 92 og 164 tonn 
per hektar per sesong utenfor grunnlinjen i Trøndelag sett under ett. I enkelte 
områder, som i den sørlige delen av Frohavet, kan potensialet ligger på mellom 
60 og 110 tonn per hektar per sesong. Ved enkelte spesielt gode lokaliteter kan 
potensialet være enda høyere. 

Kilde: Sintef (2017)
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DYKKING

Hitra rangerer blant Norges aller beste steder for dykking. 
Det er særlig naturdykking som er attraktivt, og den er 
i verdensklasse. Vrak er det ikke så mye av, men et par 
stykker finnes.

Dykkerne unngår i stor grad sommerhalvåret da turistfisket i stor grad tar plassen 
i sjøen i høysesongen mai-september. I tillegg er det gjerne “ordinær” sikt om 
sommeren, dvs. 5-15 meter. Den aller beste tiden å dykke i Hitra er oktober-februar.
I Dolmsundet og omegn kan man oppleve fantastiske strømdykk, vrakdykk, 
naturdykk, og ikke minst innbringende fangstdykk. 

Det er også store områder på østsiden av Dolmøya mot Ilsøya som karakteriseres 
som et større fridykke-eldorado i perfekt dybde på 6 til 10 meter.

På vestsiden av Dolmøya kan man dykke i le av holmer og skjær. Her er det flotte 
dykke og fridykkeområder rundt Hjertøya og Dolmøya. Ved Indre og Ytre Lyngvær 
ligger Mehjortholmen som har en spektakulær gjennomlyst hulekatedral.

Området utenfor Kvenvær, Kløfta på Sæbuøya, er også et av de mest spennende 
dykkestedene i Hitra.

Det er flere næringsaktører som tilbyr tjenester opp mot dykking. Dette omfatter 
bl.a. Dolmsundet Marina AS, Skårøya opplevelser og bedrifter i Kvenværsområdet.

 FAKTAARK
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Bilde: Oil and Gas Photographer
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Nivå 4 Grunnfjell
Store deler av landet er bygd opp av bergarter som ble dannet i Jordens urtid 
eller prekambrium. Dette kalles grunnfjellet. Bergartene i grunnfjellet er 
overveiende gneiser, granitter og andre dypbergarter, omvandlede sedimenter 
og vulkanske bergarter. De største forekomstene finnes i Sør-Norge. Det finnes 
også prekambriske enheter innenfor den kaledonske fjellkjede på Vest- og 
Nordvestlandet, i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og på Finnmarksvidda. De 
eldste grunnfjellsbergartene er i Finnmark og Lofoten–Vesterålen.

I Trøndelag følger dalene også under havflaten, stort sett retningen av den 
kaledonske foldning (sørvest–nordøst). De bløte bergartene i undergrunnen er sterkt 
nedtæret, særlig rundt Trondheimsfjorden, og her har man større, sammenhengende 
områder av lavland. Disse områdene er i vesentlig grad dekket av marine 
leiravsetninger.

Strandflaten er særlig fremtredende mellom Møre og Vesterålen og danner en hylle 
mellom omtrent 30 meter under og 30 meter over havflaten. Der hvor strandflaten 
ligger under havflaten, har vi et grunt farvann, med mange båer og skjær. Ligger 
den over havflaten, danner den flatt lavland langs kysten. Øyer som Vigra, Smøla, 
Frøya, Vega og Andøya tilhører helt eller i vesentlig grad strandflaten. I de fleste 
tilfeller danner strandflaten bare en mer eller mindre bred brem rundt øyene og langs 
fastlandskysten.

Kilde: Store norske leksikon

  TAKBERGART

  GASS

  OLJE

  VANN

  RESERVOARBERGART

  KILDEBERGART

NIVÅ 4 GRUNNFJELL
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Bunnsedimenter
Kartet  viser kartlagte bunnsedimenter gjennom 
prosjektet Aktiv marin forvaltning.

Kilde: NGU
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Gravbarhet
Kartet  viser kartlagt gravbarhet i havbunn gjennom 
prosjektet Aktiv marin forvaltning.

Kilde: NGU
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Havbunn og terreng
Kartet  viser terreng over og under havoverflaten.

Kilde: Barentswatch
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Integrert kystsoneforvaltning er begrep på et politisk 
mål å forvalte ulike interesser og aktiviteter for sjø- og 
landområder i sammenheng. Dette er en strategi som ble 
lansert av EU-kommisjonen i 2000 for å møte de økte 
truslene knyttet til forurensing, tap av biodiversitet, 
overbeskatning av ressurser og nedbygging av verdifulle 
kystarealer i Europa. Det ble samtidig påpekt at det 
faktum at beslutningsansvaret er fordelt på flere 
forvaltningsnivå og innen ulike statlige sektoretater, 
utgjør en vesentlig utfordring. En uheldig konsekvens av 
oppdelte ansvarsforhold er at det kan være vanskelig å 
få løst problemer som krever en samtidig og koordinert 
innsats i tid og rom av flere uavhengige aktører som 
sitter på de nødvendige virkemidlene og relevant 
kunnskap.

Kilde:  Stokke og Broch: Integrert kystsoneforvaltning: Planfaglege, 
samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv

APRIL 2020
Skrevet av Menon Economics og 

SINTEF Ocean for Senter for hav og Arktis

www.havarktis.no

Rapport 1: Status

Sameksistens og 
bærekraft i det blå

https://www.idunn.no/doi/10.18261/9788215045078-2021-01
https://www.idunn.no/doi/10.18261/9788215045078-2021-01
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Sameksistens og bærekraft i det blå
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fra intervju med aktører i havrommet. På bakgrunn av dette har 
vi valgt å gjøre følgende kategoriseringer slik at en kan gjøre opp 
status for så å se hvordan havnæringene opererer på tvers:

• Maritim næring
• Olje og gassnæringen
• Reiselivsnæringen
• Havbruksnæringen
• Fiskerinæringen
• Havvind
• Andre biomarine ressurser 1

• Havmineraler
• Marin overvåkning

Norge har bygget verdensledende kompetansemiljøer innen de 
tradisjonelle havnæringene og dette gir et godt utgangspunkt 
også for utvikling av andre havnæringer. Det er viktig å merke seg 
at selv om havvind, andre biomarine ressurser, havmineraler, samt 
videre utvikling av marin overvåkning er fremvoksende næringer 
i dag, er det ikke usannsynlig at disse i fremtiden vil være av stor 
betydning for regional og nasjonal verdiskaping. Det gjøres i dag 
et betydelig arbeid med å kartlegge mulighetene for å utvinne 
mineraler fra den norske havbunnen. Det springer også stadig 
opp flere selskaper som dyrker tang og alger. Havvind omtales 
også ofte som en stor mulighet for framtidig verdiskaping både 
gjennom energiproduksjon og ikke minst gjennom leveranser til 
produksjon rundt om i verden, og teknologien og kunnskapen 
blir stadig bedre. Det legges nå inn områder for både offshore 
havvind og oppdrettsanlegg i forvaltningsplanene. Det er med 

andre ord grunn til å forvente at vektingen mellom næringene kan 
endre seg i fremtiden. Et bredt spekter av havnæringer har poten
sial for å gi viktige bidrag til verdiskaping. Størst varig verdiskaping 
oppnås ved bærekraftig bruk av havet.

Marin overvåkning, andre biomarine ressurser og havmineraler 
omtales ikke mye i denne statusrapporten ettersom aktiviteten 
er begrenset per i dag. Havvind er i en begynnende fase innen
for norske havområder i dag, med Hywind Tampen som er under 
gjennomføring, og det er også utredningsområder for offshore 
havvind i de ulike forvaltningsplanområdene der det anbefales 
utbygging eller fortsatt utredning. Forbundet med denne aktiv
iteten sameksisterer havvind med flere av de andre aktørene i 
havet. Arealene for fremtidig offshore havvind og havbruk er 
derfor omtalt i denne statusrapporten. 

Tabell 1-1 oppsummerer de tradisjonelle næringene, slik de er 
beskrevet i Menons regnskapsdatabase2. Det er verdt å merke 
seg at det finnes noen overlapp mellom de ulike næringene. 
For eksempel er selskaper som bearbeider og eksporterer fisk 
del av verdikjeden for både havbruk og fiskeri. Likeledes er det  
selskap som inngår i maritim næring som også fungerer som 
leverandørselskap til olje og gassnæringen eller havbruk, og 
som derfor inngår i flere av disse næringene. Tallene for nærin
gene lar seg derfor ikke summere på tvers, men gir et godt bilde 
av aktiviteten innad i de ulike næringene. For de fremvoksende 
næringene havvind, andre biomarine ressurser, havmineraler 
og marin overvåkning, er det svært mangelfullt tallgrunnlag, og 
disse er derfor heller ikke oppsummert i tabellen under.

Olje- og gassnæringen

Maritim næring

Reiselivsnæringen

Havbruk

Fiskeri

Nye biomarine næringer

N Æ R I N G B ES K R I V E L S E

Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass, slik som boring og brønntjenester, feltutvikling (subsea og 
topside), operatørselskap, geologi og seismikk, operasjoner og tjenester og nedstrøms aktiviteter, som  
raffinerier og rørtransport.

Rederivirksomhet, det vil si eierskap og operasjon av skip og andre flytende enheter, samt design, bygging 
og leveranser av spesialiserte tjenester og utstyr til rederier.

Alle typer bedrifter som leverer tjenester til mennesker på reise, det vil si opplevelses, overnattings, server
ings, transport og formidlingsbedrifter. Populasjonen viser tall for bedrifter innenfor alle former for reiseliv, 
og ikke kun de som holder på med havbasert reiseliv. Beregningene er derfor begrenset til å gjelde for kom
munene med kystlinje som ligger i hvert av fylkene. 

Akvakultur, bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av 
verdikjeden.

Fiskerier, bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av 
verdikjeden.

Høsting/produksjon av plankton, tang og tare, bioingredienser og bioprospektering.

Tabell 1-1: Oversikt over klassifisering av næringene

1.2.1 Havets verdiskaping i verden
I OECDs (2016) definisjon deles havnæringene inn i fem tradi
sjonelle næringer med lang historikk, og fem fremvoksende 
næringer som nå har høy vekst, men som fortsatt er små i global 
målestokk. Se tabell 1-2 for en oppsummering av disse næringene 
og størrelsesforholdet mellom de tradisjonelle næringene, repre
sentert ved andel av verdiskapingen i havrommet. Havnæringenes 
globale verdiskaping domineres av olje og gassproduksjon,  
maritime transporttjenester og reiseliv. OECD har stort sett bare 
globale tall for de tradisjonelle næringene, men de viser at de 
fremvoksende næringene samlet sett utgjør under fem prosent 
og havbasert akvakultur under en prosent av totalen.

Globalt sett ble det ifølge OECD (2016) skapt verdier for 1500  
milliarder dollar av havnæringene i 2010. Det er knappe fire ganger 
så mye som Norges verdiskaping (BNP) samme år. Havnær
ingenes verdiskaping domineres av olje og gassproduksjon, 
mari time transporttjenester og reiseliv. Hav og kystbasert reiseliv 
utgjør 26 prosent av havbasert verdiskaping globalt. 

1.2.2 Havets verdiskaping i Norge
I Norge er 25 prosent av all verdiskaping skapt fra havet (Menon, 
Salt, Bedriftskompetanse, 2018). Globalt er den tilsvarende 
an delen knappe 2,5 prosent. De tre tradisjonelle havnæringene 
– olje og gass, maritim og sjømat – står for en betydelig andel 
av norsk verdiskaping og er viktige for sysselsettingen. Til sam
men sto havnæringene for verdiskaping på 953 milliarder norske  
kroner i privat sektor i 2018 3. Tabell 1-3 nedenfor viser nøkkel
tall for de tradisjonelle havnæringene i 2018. Som på global basis 
skapes brorparten av verdien i olje og gass og maritim næring. 
De samme næringene, i tillegg til reiseliv, er også av størst betyd
ning for sysselsettingen. Sammenlignet med øvrige næringer er 
både sysselsetting og verdiskapingen relativt lav innenfor fiskeri 
og akvakultur. Næringenes betydning blir likevel noe annerledes 
dersom verdi per sysselsatt vurderes. Per sysselsatt er verdiska
pingen innenfor akvakultur høyere enn i maritim sektor, mens sys
selsettingen innenfor den havbaserte reiselivsnæringen 4 skaper 
betraktelig lavere verdier enn de resterende. 

Hav- og kystfiske

Maritim sektor

Olje og gass (offshore)

Foredlingsindustri

Hav- og kystbasert reiselig

T R A D I S J O N E L L E F R E M VO KS E N D E

Havbruk

Fornybar energi:
- Offshore vind
- Havenergi
- Havbaserte mineraler

FoU-tjenester

Utdanningstjenester

Marin overvåkning

2%

5%
13%
15%

34%

5%

26%

Shipping
Havnetjenester
Verft og utstyr
Maritime forretningstjenester

Tabell 1-2: Oversikt over tradisjonelle og fremvoksende næringer, samt størrelsesforholdet mellom de tradisjonelle næringene. Kilde: OECD (2016)

Verdiskaping (mrd. kr)

Ansatte

Verdiskaping per ansatt (mill. kr)

F I S K E R I H AV B R U K M A R I T I M O L J E  O G  G AS S R E I S E L I V

66

138 600

0,48

137

84 200

1,6

43

17 800

2,4

25

19 300

1,3

682

139 500

4,9

Tabell 1-3: Nøkkeltall for næringene 2018. Ansatte rundet av til nærmeste 100. Kilde: Menons regnskapsdatabase 5

3. Det er grunn til å tro at næringenes verdiskaping er høyere i 2019, men per nå foreligger ikke de fullstendige regnskapstallene for 2019

4.  Havbasert reiseliv er hverken en kategori i SSBs statistikk eller Menons regnskapsdatabase. For å gi et bilde av den havbaserte reiselivsnæringens bidrag til verdiskaping har 
vi derfor oppgitt nøkkeltallene for reiselivet i kommuner med kystlinje i Norge. Disse tallene omfatter flere aktiviteter enn de som kan relateres til havet. Utgangspunktet for  
beregningene er den totale reiselivspopulasjonen i Menons regnskapsdatabase. 

5. Fiskeri- og havbruksnæringen har flere leverandører og annen industri til felles. Verdiskapingen og sysselsatte til disse næringene er fordelt mellom fiskeri og havbruk basert på 
andelen henholdsvis omsetning og sysselsatte i fiskeri- og oppdrettsnæringen. Antallet ansatte avviker fra Fiskeridirektoratets tall på 11 000 (som er antallet fiskere i Norge) da disse 
leverandørene er inkludert. Tallene presentert i tabellen avviker noe fra SSBs tall på verdiskaping per ansatt da SSBs populasjon på olje- og gassnæringen kun har med operatør-
selskapene, mens vår populasjon også har med leverandørene som direkte arbeider opp mot næringen. 

1. I denne sektoren inngår havbruksanlegg som dyrker alger, tang og tare. Marin bioprospektering er også relevant her. 
2. Se vedlegg A for omtale av Menons database. 

 Havnæringene er viktige for Norge

Sameksistens og bærekraft i  det blå
Hvilke næringer som er aktører i sjøområdet vil være i endring over tid avhengig 
av tilgang på ressurser, teknologi, og markedsdrivere. SINTEF har i rapporten 
Sameksistens og bærekraft i det blå satt følgende hovedkategorier:

 ▪ Maritim næring
 ▪ Olje- og gassnæringen
 ▪ Reiselivsnæringen

I  Hitra er flere av disse næringene representert. 
Dette gir et vesentlig grunnlag for solid næringsutvikling i  Hitra.

 ▪ Havbruksnæringen
 ▪ Fiskerinæringen
 ▪ Havvind
 ▪ Andre biomarine ressurser
 ▪ Havmineraler
 ▪ Marin overvåkning

https://www.havarktis.no/files/Sameksistens-og-bærekraft_Rapport-1-Status_ENDELIG.pdf
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Areal

Påvirkning på produksjon, 
ressursgrunnlag og  
eksternt miljø

Samhandling i verdikjeden

Innovasjon og teknologi

Tillit, kommunikasjon  
og ressursgrunnlag

N Æ R I N G B ES K R I V E L S E

Aktørene er avhengig av å benytte samme eller tilstøtende areal for å utøve sin virksomhet. Den ene aktørens 
arealbruk kan dermed fortrenge den andre aktørens mulighet til å utnytte arealet. Det kan også være gjen
sidig fortrengning slik at ingen av aktørene kan utnytte arealet på en god måte.

Hvordan en aktør opererer kan påvirke en annen aktørs ressursgrunnlag. Enten direkte ved at de bruker 
samme eller tilstøtende ressurs, eller indirekte ved at en aktør for eksempel har utslipp som påvirker en ann
ens ressurs.

En aktør kan inngå i en annen aktørs aktivitet som del av verdikjeden, enten ved å kjøpe tjenester eller varer 
fra en annen havnæring eller ved å inngå som underleverandør. I tillegg benyttes mye av den samme kom
petansen i de ulike verdikjedene slik at havnæringene også deler på arbeidskraft.  Gjennom verdikjedene 
påvirker næringene hverandre med sysselsettings og verdiskapingsvirkninger.

Teknologiutvikling og innovasjon utviklet i én næring kan benyttes i en annen næring. Et eksempel er den 
pågående utviklingen av elektriske og autonome fartøy, som kan gagne spesielt fiskeri, turisme og god
stransport, men også servicebåter til havbruk, havvind og olje og gass, og som har et ettertrykkelig miljø
fokus.

To næringer kan ha dårlig tillit til hverandre. De kan også bruke ulikt kunnskapsgrunnlag i beslutningspro
sesser eller ha ulik forståelse av samme kunnskapsgrunnlag. Dette kan føre til dårlig dialog og gjøre det 
vanskeligere å løse konflikter. Næringene kan også være underlagt like eller ulike regelverk og krav, noe som 
kan forsterke slike eventuelle konflikter. God sameksistens krever derfor at det er god tillit, dialog, kommu
nikasjon og lik forståelse for kunnskapsgrunnlag det tas beslutninger på bakgrunn av.

Tabell 2-1: Forklaring av de fem dimensjonene

Figur 2-2: Bærekraftige havnæringer og bærekraftspilarene 

Disse fem kategoriene danner grunnlag for status for sameksis
tens i denne rapporten. For hver av de fem ulike dimensjonene 
presenterer vi indikatorer som beskriver et bilde av status for 
havnæringenes sameksistens. Indikatorene er nært koblet opp 
mot de indikatorene som brukes for måling av FNs bærekraftsmål. 
Indikatorene er hentet fra flere kilder, herunder Miljødirektoratet, 
Fiskeridirektoratet, Norsk olje og gass, SSB, Lusedata, ICES, FNs 
bærekraftindikatorer, BarentsWatch, Havforsknings instituttet, 
med flere. I tillegg begrunner vi flere av indikatorene med infor
masjon fra spørreundersøkelsen, intervjuer og workshop. 

2.3 Hva menes med bærekraft?

En utfordring er at det er mulig for havnæringene å sameksistere 
godt uten å bidra til bærekraftig utnyttelse av havrommet.  
Med dette menes at aktørene på kort (og mellomlang) sikt kan 
samhandle og sameksistere uten at det går på bekostning av 
verdiskaping og miljø. På lang sikt kan den samme aktiviteten 
gå på bekostning av ressursene, og dermed også øke konflikt
nivået og kampen om ressursene, og redusere verdiskapingen i 
havnæringene. Det er derfor viktig å ha et langsiktig perspektiv i 
spørsmål om bærekraft. 

Begrepet bærekraft ble først brukt i rapporten Vår felles frem
tid fra Brundtlandkommisjonen i 1987. Her ble bærekraft 
definert som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten 
å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal 
få dekket sine behov». Denne definisjonen vektlegger at det 
finnes tydelige grenser for hva naturen kan klare å levere i dag 
uten at det går ut over naturens mulighet til å levere det samme i 
fremtiden. I begrepet bærekraftig utvikling ligger det at dagens 

gene rasjoner skal ha solidaritet med kommende generasjoner, 
ved at vår aktivitet ikke skal forringe deres mulighet til å dra 
nytte av de samme ressursene som oss. I tillegg ligger det også 
en global solidaritet i at en aktørs aktivitet ikke skal forringe 
mulighetene til andre som lever i dag.

For å få til aktiviteter som er bærekraftige, må verdenssam
funnet jobbe på tre områder – det sies at bærekraft hviler på 
tre pilarer. Det er sammenhengen mellom disse tre pilarene 
som avgjør om noe er bærekraftig, og de henger tett sammen, 
noe som innebærer at det ofte vil være vanskelig å oppfylle én 
dimensjon uten at også de andre er oppfylt. Disse pilarene er:

• Bærekraft i sosiale forhold
• Bærekraftig forvaltning av miljø og klima
• Bærekraftig økonomi

I tillegg er det anerkjent at det er helt nødvendig med gode part
nerskap mellom aktører for å få til bærekraftig utvikling. Det vil 
si at myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide 
med hverandre for å få til gode løsninger – både innad i og på 
tvers av lokalsamfunn, nasjoner og globalt.

FNs bærekraftsmål, som ble lansert i 2015, hviler på disse prin
sippene, eller pilarene. De 17 bærekraftsmålene er en felles 
global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
miljøproblemer og klimautfordringer innen 2030. I målene ligger 
det også i større grad enn tidligere en erkjennelse av at vi må 
finne løsninger for aktivitet som balanserer miljøbelastningen 
med forbruket og økonomien vår. Nødvendigheten av å behandle  
de tre grunnpilarene i sammenheng er kjernen i bærekraftig 
utvikling. Dette er en erkjennelse av at det for eksempel ikke vil 
være mulig å løse miljømessige utfordringer uten et visst nivå 

på den samfunnsmessige utviklingen og sosiale forhold, og at 
dette igjen hviler på den økonomiske bærekraften. Videre kan 
man ikke få til økonomisk bærekraft uten at naturressursene 
opprettholdes over tid, og uten en befolkning som har en viss 
levestandard.

Bærekraft forstås likevel ulikt på tvers av ulike aktørgrupper, og 
defineres ulikt i ulike kontekster. Definisjonene som gis av FN og 
Brundtlandkommisjonen er ikke utvetydig. For eksempel gis ikke 
en umiddelbar forståelse av hva det vil si å forringe noe og hvilke 
muligheter vi mener fremtidige generasjoner skal ha. Dersom et 
naturområde for eksempel forandres fra en form til en annen, men 
fortsatt gir samme muligheter for verdiskaping, bare i en annen 
form, er det da forringet? Dette gjenspeiles også i intervju og spør
reundersøkelse med havnæringene, som er gjort i forbindelse 
med dette prosjektet. Mens aktørene i stor grad er innom de vik
tigste aspektene ved bærekraft, er det deres egen situasjon og 
egne prioriteringer som påvirker hva de mener er viktigst. 

Bærekraftig utvikling er også krevende å måle. For å avhjelpe 
problemet har FN definert et indikatorsett for å måle bærekraftig 
utvikling. Det er likevel svært varierende i hvilken grad ulike land 
og industrier har statistikk som lar seg måle og sammenligne i 
dette indikatorsettet. I tillegg finnes en rekke andre initiativ for 
å måle bærekraft, som vi vil komme inn på i kapittel 4. Disse 
innebærer ulike sertifiseringsordninger, bransjeovergripende 
samarbeid og rapporteringsstandarder, og egne initiativer fra 
bedrifter. 

2.3.1 Bærekraft i havet
Havet er en unik ressurs som knytter land og folk sammen. Havet 
kjenner ingen grenser, og havstrømmene gjør at aktiviteter som 
finner sted i helt andre deler av verden kan påvirke både hav, vær 

og vind i Norge. Samtidig er også hvordan lokal aktivitet finner 
sted viktig for lokale kystområder.

Det som skjer i havet påvirker heller ikke bare én av de tre 
bærekraftspilarene miljø, samfunn og økonomi, men alle disse 
samtidig. Når en havnæring overutnytter en ressurs, vil ikke bare 
miljøet og økosystemet i havet svekkes, men den økonomiske 
bærekraften kan påvirkes både nå og fremover. Dette vil igjen 
påvirke samfunnene som næringen opererer i. Det kan svekke 
velferden og gjøre at arbeidsplasser ikke holder stand over tid. 
En illustrasjon kan være overfiske. En nedbygging av bestanden 
gir redusert framtidig fangstmulighet, med det lavere økonom
isk inntjening og færre arbeidsplasser, og med det svekkede 
lokalsamfunn. For alle aktørene som har havet som arbeidsplass 
er det derfor avgjørende at bærekraftsbegrepet tolkes og iverk
settes helhetlig. Å ha gode partnerskap aktørene imellom om 
utnyttelse av ressurser er også nødvendig for at bærekraft skal 
oppnås på en god måte. 

I havet spiller altså de tre pilarene direkte sammen. Det er ikke 
mulig å få god økonomi fra havressursene over tid uten å ta vare på  
økosystemene i havet. Man ser flere eksempler i verden på at 
økonomien i havnæringene forsvinner når fiskebestander kol
lapser. Samtidig er den miljømessige bærekraften avhengig av 
stabile sosiale forhold, tilgang på arbeidskraft, og samfunn som 
evner å innføre nødvendig regulering. Samfunnene må også 
opparbeide seg og sette i live kunnskap om hva som må til for 
å ta vare på ressursene. Økonomiske, sosiale og miljømessige 
forhold henger altså uløselig sammen. Alle tre må være tilfreds
stillende ivaretatt. Overgripende for bærekraftsmålene er at 
ulike institusjoner og land må samhandle og danne partner
skap for å nå dem. Alle bærekraftspilarene og de ulike forvalt
ningsnivåene illustreres i figur 2-2.

 Havnæringene er viktige for Norge

Behovet for areal
Et av de vesentlige grunnlagene for utvikling av både eksisterende og nye næringer, 
er areal både i sjø og på land.

I rapporten Sameksistens og bærekraft i det blå (SINTEF 2020) ser man at på 
overordnet nivå er sameksistensen i havet god:

Helhetlig havforvaltning er et veletablert konsept i Norge. Forvaltnings- 
modellen bygger på en økosystem- og kunnskapsbasert tilnærming der 
særlig sårbare områder vernes, mens andre benyttes til forskjellige nærings-
formål. Vi balanserer bevaring og bruk der det også åpnes for aktsom  
aktivitet i de særlig sårbare områdene. Overordnet har modellen bred  
tilslutning både politisk og i havnæringene.
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Det er flere områder for sameksistens  
enn felles areal 

Sameksistens blir ofte forbundet med de ulike næringenes 
arealbruk. Interaksjonen mellom havnæringene kan imidlertid 
også være preget av samhandling og samordning innen andre 
dimensjoner enn arealbruk og arealdisponering. Det er relevant 
å inkludere flere perspektiv på sameksistens enn areal. Dette 
gjelder spesielt siden et bærekraftig hav har flere pilarer: miljø
messig, sosial og økonomisk bærekraft og gode partnerskap 
mellom aktører. Gjennom samhandling og samordning er det 
stort potensial for å skape positive synergier som bidrar til videre 
verdiskaping i havet. Dette bør derfor være med i vurderingen av 
sameksistens i havet.

Fra spørreundersøkelse og intervjuer, på svar på hva de ulike 
bedriftene og organisasjonene legger i begrepet «sameksis
tens i havet», støttes den bredere vurderingen av sameksistens. 
Selv om areal fremheves som det viktigste punktet av mange, 
blir også samarbeid og bruk av samme teknologi, kunnskaps
utveksling og påvirkning på hverandres ressurser fremhevet. Vi 
har derfor utforsket flere dimensjoner innen sameksistens for 
å gi et bredere statusbilde av næringsaktørenes aktivitet og 
påvirkning på andre aktører. Med utgangspunkt i den bredere 
definisjonen av sameksistens viser vi hvordan de ulike sam
eksistensområdene virker hver for seg, og i interaksjon med 
hverandre. Figur 0-1 oppsummerer sameksistensområdene vi 
ser nærmere på i denne rapporten.

Tidsdimensjonen er viktig i sammenhengen 
mellom bærekraft og sameksistens 

Utfordringene knyttet til sameksistens skyldes ofte at ulike 
næringer har aktivitet i de samme havområdene. Flere av 
utfordringene knyttet til bærekraft henger sammen med et 
høyt aktivitetsnivå som ikke tar nødvendige hensyn. Bærekraft 
og sameksistens henger i mange tilfeller tett sammen. Det 
er nærliggende å tenke at lav samhandling og høyt konflikt
nivå vil være vanskelig å forene med behovet for bevaring og 
beskyttelse av ressursene over tid. Tidsdimensjonen er viktig i 
sammenhengen mellom bærekraft og sameksistens. Det kan 
være mulig å samhandle og sameksistere i havrommet i dag 
uten å være bærekraftig over tid. Aktørene kan altså på kort (og 
mellomlang) sikt samhandle og sameksistere uten at det går 
på bekostning av verdiskaping og miljø. På lang sikt kan den 
samme aktiviteten gå på bekostning av ressursene, øke kon
fliktnivået og kampen om ressursene, og dermed også redusere 
verdiskapingen i havnæringene. Det er derfor viktig å ha et lang
siktig perspektiv i spørsmål om sameksistens. 

Tidsdimensjonen i sammenhengen mellom bærekraft og 
sameksistens kan imidlertid gå begge veier. På den ene siden 
kan høyt konfliktnivå påvirke aktørenes mulighet til å handle 
bærekraftig. Samtidig kan også dårlig bærekraft i seg selv føre 
til et høyt konfliktnivå. På den andre siden kan for eksempel til
tak som reduserer utslipp føre til et lavere konfliktnivå på lang 
sikt. Dette illustreres i figur 0-2.

De fleste havområdene brukes av flere 
aktører og det er stor grad av overlapp  
mellom næringene i bruken av arealene

Areal fremheves som det største området for konflikt innen 
havnæringene, deretter at de ulike aktørene forurenser hver
andres ressursgrunnlag eller bruker infrastruktur som er til forsty
rrelse for andre næringer. Graden av sameksistens utfordringer 
og muligheter relatert til arealbruk vil variere med hvilket område 
man ser på. Vi har derfor valgt å gjennomføre arealanalyser for:

• Tre store havområder: forvaltningsplanområdene Barents
havetLofoten, Norskehavet og NordsjøenSkagerrak. 

• To havområder langs kystlinjen: indre farvann (området  
innenfor grunnlinjen) og territorialfarvannet. 

• Noen lokale havområder: utvalgte kommuner og byer. 

Havområdene som er analysert er svært forskjellige i både stør
relse og arealbruk. For å kunne sammenligne og kategorisere 
havområdenes arealbruk og grad av overlapp i arealbruken er 
to av arealindikatorene sammenstilt i figur 0-3. Langs xaksen 
vises total arealbruk korrigert for overlappende arealbruk innen
for havområdet. Man får altså et mål på hvor mye areal som er 
brukt og hvor mye som er ledig. Langs yaksen vises areal brukt 
av alle næringene aggregert og ikke justert for overlapp, delt på 
den totale arealbruk innenfor havområdet. Dette gir et mål på 

hvor stor kamp det reelt sett er om plassen i de mest attraktive 
havområdene.

Observasjonene i figur 0-3 grupperes i fire hovedgrupper:

• Gruppe A: Relativt liten arealbruk i havområdet – men 
høy grad av overlappende arealbruk innenfor de aktuelle 
bruksområdene

• Gruppe B: Høy arealbruk samt høy overlappende aktivitet 
innenfor hele området

• Gruppe C: Liten arealbruk og liten overlapp innen de 
benyttede arealene

• Gruppe D: Høy arealutnyttelse, men liten overlappende 
arealbruk 

Jo nærmere man er øvre høyre hjørne i figur 0-3, desto mer 
kompleks arealbruk er det innenfor området. Som vi kan se, 
er det ulik grad av arealbruk og overlapp avhengig av hvilket 
område man ser på. De fleste områdene har høy arealbruk og 
høy overlappende aktivitet innen hele området. Unntakene er 
Norskehavet der det er relativt liten arealbruk og liten grad av 
overlappende arealbruk. I tillegg har BarentshavetLofoten rel
ativt liten arealbruk og overlapp innenfor disse arealene. Over
lappende bruk av arealer kan imidlertid ikke sees uavhengig av 
tidsdimensjonen. Dersom ulike næringer bruker samme areal til 
ulike tider vil konflikten om arealet være liten, mens sameksis
tensutfordringene økes med graden av sammenfall i tid.Figur 0-1: Sameksistensområder

Figur 0-2: Sammenhengen mellom bærekraft og sameksistens.  
Forurensende utslipp er her kun brukt som eksempel

 Sammendrag og konklusjoner

Der det er konflikter mellom næringene håndteres disse i all hovedsak godt – 
spesielt om næringene selv er observante på mulige konflikter og er i forkant 
av hendelsesforløpet for å finne løsninger. Vi finner at der det er god dialog 
og god tillit mellom aktørene er det også bedre sameksistens. Overordnet er 
alle de ulike næringene positivt innstilt til annen næring og aktivitet til havs. 
Mange drar også nytte av hverandre. På overordnet nivå er det også en om-
forent forståelse for hva som ligger i god sameksistens. Denne forståelsen er 
tilnærmet lik bærekraftsbegrepet, nemlig at flere næringer skal kunne drive 
virksomhet i de samme områdene uten å redusere hverandres muligheter. 
Det er likevel noen utfordringer, med unntak fra den gode sameksistensen og 
områder hvor sameksistensen kunne vært bedre enn den er i dag.

Sameksistens i havet er avhengig av fem dimensjoner som er vist i figuren under til 
venstre.

https://www.havarktis.no/files/Sameksistens-og-bærekraft_Rapport-1-Status_ENDELIG.pdf
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Det er flere områder for sameksistens enn felles areal
Sameksistens blir ofte forbundet med de ulike næringenes arealbruk. Interaksjonen 
mellom havnæringene kan imidlertid også være preget av samhandling og 
samordning innen andre dimensjoner enn arealbruk og arealdisponering. Det er 
relevant å inkludere flere perspektiv på sameksistens enn areal. Dette gjelder 
spesielt siden et bærekraftig hav har flere pilarer: miljømessig, sosial og økonomisk 
bærekraft og gode partnerskap mellom aktører. Gjennom samhandling og 
samordning er det stort potensial for å skape positive synergier som bidrar til videre 
verdiskaping i havet. Dette bør derfor være med i vurderingen av sameksistens i 
havet.

Samhandling gjennom verdikjeden kan skje gjennom flere ulike kanaler:
1. Kunder og leverandører: Aktørene kan samhandle ved at de inngår opp- eller 

nedstrøms i hverandres verdikjeder.
2. Bruk av infrastruktur: Aktørene kan samhandle ved at de bruker infrastruktur 

som er i konflikt med hverandre, eller at den enes infrastruktur er viktig også for 
driften i en annen næring.

3. Teknologiutvikling og klynger: Teknologi som utvikles i én næring kan anvendes 
i en annen næring. Næringene kan også samarbeide om å utvikle teknologi. 
Næringene kan samlokalisere seg i klynger og på den måten få nytte av hverandres 
tilgang på kompetanse, kapital og FoU-kapasitet.

4. Innsatsfaktorer: Flere bedrifter kan dele innsatsfaktorer.
5. Kompetanse og utdanning: Flere bedrifter kan dra nytte av den samme 

kompetansen. Dette kan både skape positive synergier ved at næringene 
utdanner arbeidskraft for hverandre, og konflikt ved at de kan konkurrere om å få 
tilgang til den samme kompetansen.

Tidsdimensjonen er viktig i sammenhengen mellom bærekraft og sameksistens
Utfordringene knyttet til sameksistens skyldes ofte at ulike næringer har aktivitet 
i de samme havområdene. Flere av utfordringene knyttet til bærekraft henger 
sammen med et høyt aktivitetsnivå som ikke tar nødvendige hensyn. Bærekraft 
og sameksistens henger i mange tilfeller tett sammen. Det er nærliggende å 
tenke at lav samhandling og høyt konfliktnivå vil være vanskelig å forene med 
behovet for bevaring og beskyttelse av ressursene over tid. Tidsdimensjonen er 
viktig i sammenhengen mellom bærekraft og sameksistens. Det kan være mulig 
å samhandle og sameksistere i havrommet i dag uten å være bærekraftig over 
tid. Aktørene kan altså på kort (og mellomlang) sikt samhandle og sameksistere 
uten at det går på bekostning av verdiskaping og miljø. På lang sikt kan den samme 
aktiviteten gå på bekostning av ressursene, øke konfliktnivået og kampen om 
ressursene, og dermed også redusere verdiskapingen i havnæringene. Det er derfor 
viktig å ha et langsiktig perspektiv i spørsmål om sameksistens.

De fleste havområdene brukes av flere aktører og det er stor grad av overlapp 
mellom næringene i bruken av arealene
Areal fremheves som det største området for konflikt innen havnæringene, deretter 
at de ulike aktørene forurenser hverandres ressursgrunnlag eller bruker infrastruktur 
som er til forstyrrelse for andre næringer. Graden av sameksistensutfordringer og 
-muligheter relatert til arealbruk vil variere med hvilket område man ser på.

Gruppe A:  Relativt liten arealbruk i havområdet – men høy grad av  
  overlappende arealbruk innenfor de aktuelle bruksområdene 
Gruppe B:  Høy arealbruk samt høy overlappende aktivitet innenfor hele   
  området 
Gruppe C:  Liten arealbruk og liten overlapp innen de benyttede arealene  
  (Her er Hitra)
Gruppe D:  Høy arealutnyttelse, men liten overlappende arealbruk

 13

Sameksistens og bærekraft i det blå

12

Næringene har stor grad av overlappende  
disponibelt areal i havet 

81 prosent av respondentene på spørreundersøkelsen svarer 
at de opplever noe eller stor grad av konflikt innen arealbruk. 
Svarene er fordelt på næringer, men vi finner likevel at det er fiske
riene som i størst grad kjenner seg fortrengt. Vi har gått igjennom 
arealbruken til ulike aktører i havområdene Barentshavet Lofoten, 
Norskehavet og NordsjøenSkagerrak, samt for området innen
for territoriallinjen og grunnlinjen. Mens det er enkelte forskjeller 
mellom områdene, er det også noen ting som går igjen. Gjennom
gående finner vi de største overlappene i areal mellom fiskeri og 
seismikkskyting. Dette henger sammen med at begge aktører 
har store arealbehov for å kunne utføre sine aktiviteter – seis
mikkskipene behøver tilgang til havoverflaten for å kartlegge 
havbunnen og fiskeriene behøver å være der hvor fisken be fin
ner seg. Dette betyr imidlertid ikke at aktørene trenger tilgang til 
områdene til enhver tid. Dagens havbruksflater derimot dekker 
et relativt begrenset areal, men denne aktiviteten er stedfast og 
har i tillegg en sikkerhetssone rundt seg, noe som gjør at dette 
området i mye større grad er permanent beslaglagt, i motsetning 
til arealet som benyttes av fiskeri og seismikk.

Videre finner vi at mange av områdene som er aktuelle for off
shore havvind og havbruk har overlapp mot andre områder. Dette 
vil kunne gjøre det vanskelig for disse aktørene i fremtiden, og vil 
kunne kreve løsninger som gjelder spesifikt for disse næringene, 
sett opp mot næringene de skal sameksistere med. For eksempel 
er det etablert et grundig regelverk for hvordan fiskeri og seismikk 
skal sameksistere med hverandre, med flere treffpunkter for dia
log, i tillegg til at det er fiskerikyndige om bord i alle seismikkskip.

At det er en såpass stor grad av overlappende disponibelt areal 
mellom ulike næringer, der hver bruk av arealet må avklares når 
aktiviteten initieres, skaper flere muligheter for konflikt. I havarea
let innenfor territoriallinjen fremstår sameksistensutfordringene 
knyttet til areal som noe høyere enn for forvaltningsplanområdene. 
Innenfor territoriallinjen er det nesten ikke et eneste område som 
både er i bruk og kun regulert til en enkelt aktivitet. 

Havnæringene er de fremste i Norge til å  
samarbeide om teknologi og innovasjon 

De fleste av havnæringene inngår i hverandres verdikjeder og 
flere benytter seg av samme kompetanse. De aller fleste respon
dentene i spørreundersøkelsen, om lag 80 prosent, svarer at 
dette gir noen eller stor grad av positive synergier for deres næring. 
Dette viser at næringene er tett knyttet sammen og handler mye 
med hverandre. Det underbygger også at god sameksistens som 
støtter opp om verdiskaping er viktig for næringene. 

Havnæringene er også blant de som har flest etablerte klynger  
i Norge. Til sammen har vi kartlagt 84 havrelaterte klynger eller 
lignende organiseringer av aktører. Samtlige havnæringer er 
representert i disse, også de framvoksende. At antallet hav
relaterte klynger er såpass høyt støtter inntrykket vi får fra 
spørre undersøkelsen. Havnæringen ser verdien av å samhandle 
om utviklingen av teknologi. Den store driveren for teknologi
utviklingen har vært maritim næring og olje og gassnæringen, 
som har utviklet mye teknologi som de andre havnæringene har 
bygget videre på. 

Figur 0-3: Sammenstilling av arealbruk innen ulike havområder

Figur 0-4: Intensitet i arealbruksoverlapp basert på alle arealbrukere inkludert i analysen9

 Sammendrag og konklusjoner

9. Varmekartet er basert på alle overlappende arealene mellom alle aktørene som er inkludert i analysen.  
Vi har tatt senterpunktet til hvert overlappende areal og laget et varmekart basert på disse punktene. 
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Næringene har stor grad av overlappende disponibelt areal i havet
At det er en såpass stor grad av overlappende disponibelt areal mellom 
ulike næringer, der hver bruk av arealet må avklares når aktiviteten initieres, 
skaper flere muligheter for konflikt. I havarealet innenfor territoriallinjen 
fremstår sameksistensutfordringene knyttet til areal som noe høyere enn for 
forvaltningsplanområdene. Innenfor territoriallinjen er det nesten ikke et eneste 
område som både er i bruk og kun regulert til en enkelt aktivitet.

Havnæringene er de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon
Næringene er tett knyttet sammen og handler mye med hverandre. De inngår 
i hverandres verdikjeder og flere benytter seg av samme kompetanse. Det 
underbygger også at god sameksistens som støtter opp om verdiskaping er viktig for 
næringene. Havnæringene er også blant de som har flest etablerte klynger i Norge. 
Til sammen har vi kartlagt 84 havrelaterte klynger eller lignende organiseringer 
av aktører. Samtlige havnæringer er representert i disse, også de framvoksende. 
At antallet havrelaterte klynger er såpass høyt støtter inntrykket vi får fra 
spørreundersøkelsen. Havnæringen ser verdien av å samhandle om utviklingen av 
teknologi. Den store driveren for teknologiutviklingen har vært maritim næring og 
olje- og gassnæringen, som har utviklet mye teknologi som de andre havnæringene 
har bygget videre p

Det er ikke samsvar mellom opplevelsen av negativ påvirkning fra andre aktører og 
den reelle negative påvirkningen på havet
I gjennomgangen av statistikk på utslipp og påvirkning på eksternt miljø er det 
likevel lite som tilsier at det er stor negativ påvirkning fra utslipp fra en næringsaktør 
til en annen. Ved analyse av utslippstall og hvordan næringene forholder seg 
til reguleringer, holder næringene seg godt under referansenivåene for tillatte 
utslipp i de aller fleste tilfeller. På et mer lokalt nivå, der de ulike aktørene har 
stor grad av nærhet, kan man se større utfordringer. Blant annet vil en stor andel 
lakselus, rømming og forurensning fra havbruksanlegg kunne være skadelig for 
lokale bestander av fisk. Det er også bekymring for at turistfiske tærer på lokale 
fiskebestander. Samtidig kan bekymringen for at andre ødelegger ressursgrunnlaget 
også henge sammen med store globale trender, hvor klimagassutslipp fremheves 
som en av de største truslene mot livet under vann – med både varmere 
temperaturer og forsuring av havet. Dette kan blant annet skape utfordringer for 
fiskebestandene og gjøre at disse forflytter seg. Det kan også gjøre at områder hvor 
det i dag er havbruksanlegg kan bli for varme for oppdrettslaks. Mange av disse 
endringene ligger imidlertid i fremtiden, og det er uvisst i hvor stor grad ønsket om 
lav fremtidig usikkerhet danner grunnlag for dagens bekymringer.

Ulike tolkninger og ulik oppfatning av kunnskapsgrunnlag skaper utfordringer for 
sameksistens i dag.
Til grunn for all god samhandling, samordning og sameksistens ligger tillit, dialog 
og et felles kunnskapsgrunnlag. Det er vanskelig å se for seg at havnæringene 
skal finne den best mulige løsningen på problemer, eller løsninger på felles 
bærekraftsutfordringer, dersom de ikke fører en god og tillitsbasert dialog seg 
imellom. Dette gjelder også for havnæringenes sameksistens med resten av 
samfunnet – dersom de ikke oppfører seg på en måte som støtter opp under tillit, kan 
de miste sin «license to operate». En av grunnsteinene i tillitsbasert sameksistens er 
opplevelsen av at man snakker samme språk eller bruker samme kunnskapsgrunnlag. 

Spesielt prominent virker det å være at næringene har forskjellig kunnskapsgrunnlag 
når de fatter beslutninger – der den tradisjonelle fiskerinæringen har mye 
erfaringsbasert kunnskap å lene seg på, har ikke nyere næringer det samme. 
Da oppstår konflikt når beslutninger tas på grunnlag av parametere det ikke er 
konsensus om. Blant annet trekker en representant fra fiskerinæringen frem 
at tradisjonskunnskap ikke i tilstrekkelig grad blir vektlagt når det kommer 
til forvaltning av havrommet og bruk av arealene. Enkelte gir uttrykk for at 
sedvanerettslige rettigheter, blant annet for urfolk og lokalbefolkning, ikke 
blir ivaretatt. Dette finnes det litteratur som støtter opp om. På den annen side 
beskylder andre de næringene som legger erfaringsbasert kunnskap til grunn for 
å ikke hensynta forskning i stor nok grad. At det er ulik tolkning av grad av negativ 
påvirkning på andre aktører, ulik tolkning av hva som er reelt disponibelt areal og ulik 
tolkning og håndheving av regelverk, er svært utfordrende.

Det er stor bredde i forståelse og bruk av bærekraftbegrepet.
Det er stor forskjell på hvordan bedriftene arbeider med å oppnå bærekraft. noen 
har bærekraft som en kjerneverdi i driften og har satt seg tydelige mål, virker andre 
å ha en mer ad-hoc tilnærming til bærekraft. De fleste arbeider med bærekraft for å 
bevare ressursgrunnlaget over tid, men det virker som om en stor andel arbeider med 
bærekraft av økonomiske årsaker

God sameksistens er viktig for verdiskaping og bærekraft i fremtiden
Dialog, tillit og felles oppfatning av kunnskapsgrunnlag og reguleringer ser ut til å 
være en premissgiver for videre god sameksistens. Dersom disse elementene er på 
plass, er det sannsynlig at også utfordringer med arealbruk og påvirkning på andres 
næring og ressursgrunnlag vil reduseres, samtidig som det vil være mer tilrettelagt 
for å ta ut positive synergier.

Disse parameterne må være med i  refleksjonen rundt vår forvaltning 
skal Hitra og regionene vi  er en del av,  fortsette sin vekst,  og bli  en mer 

bærekraftig aktør.

Bilde: Audun Norbotten
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Norge i morgen
I rapporten Norge i morgen (McKinsey & Company) er det pekt på ti 
næringsmuligheter for Norge 

Ti næringer blir av konsulentselskapet pekt ut til å kunne bidra til omstilling når 
Norge i framtiden vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass.

Næringene som trekkes fram er:

 ▪ Hydrogen
 ▪ Havvind
 ▪ Batterier
 ▪ Karbonfangst og lagring
 ▪ Grønn maritim næring
 ▪ Industriell programvare
 ▪ Forbrukerplattformer
 ▪ Sirkularitet
 ▪ Havbruk
 ▪ Turisme

Våren 2022

N
orge i m

orgen

Rapport

Norge i 
morgen
Ti mulighetsnæringer for Norge

Det er flere forutsetninger som må på plass for at Norge 
skal lykkes i  å nå målene, men refleksjonen er at vår region 

har grunnlag for å vokse innen flere av disse næringene 
dersom man arbeider strategisk riktig.

https://www.norgeimorgen.no/Norge-i-morgen_McKinsey.pdf
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1 Hydrogen 
Hydrogen blir et av verdens viktigste svar på klima- og energikrisen. Norsk gass-, 

vann- og vindkraft gjør at Norge kan produsere grønt og blått hydrogen billigere enn 
konkurrentene. Vi kan bygge opp en helt ny næring som blir en bærebjelke i verdens 
grønne skifte.

Hva er muligheten?

3 Batterier
Om vi tar hele landet i bruk og skaper Europas mest bærekraftige og 

konkurransedyktige batteriverdikjede, kan Norge produsere batterier til 2 millioner 
elbiler i 2030.

Hva er muligheten?

4 Karbonfangst og lagring 
Tiden for luftige måneferder er forbi. Norges muligheter ligger dypt nede under 

Nordsjøen. Der kan vi lagre like mye CO₂ som Europa slipper ut på 25 år, og dermed bli 
en av verdens største CO₂-banker.

Hva er muligheten?

2 Havvind 
Halvparten av elektrisiteten Europa får fra havvind i 2050 kan komme fra 

Nordsjøen. Om vi overfører kompetansen fra oljebransjen, kan havvind bli det neste 
norske industrieventyret i Nordsjøen.

Hva er muligheten?

Hydrogen

33 000
Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

71 milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

71 milliarder

Total økning 2020-30

Hydrogen i Norge 2030

Hydrogen-
produksjon 
for det grønne 
skiftet i Norge
Produsere hydrogen for å øke 
tempoet på det grønne skiftet 
i flere norske industrier samt å 
bygge nye, grønne industrier 

Hydrogen-
eksport til 
Europa
Eksportere betydelige 
mengder hydrogen til Europa

Leverandør 
av hydrogen-
teknologi
Bli en ledende leverandør av 
teknologi og infrastruktur til 
den globale hydrogenbølgen

Hva er muligheten?
Bli den ledende nasjonen for produksjon og 
eksport av hydrogen og hydrogenteknologi

Verdiskaping (BNP) Sysselsetting (årsverk )

22 Norge i morgen

Batterier

Celle produksjon 
på 200 GWh
Bli en av Europas største 
batteri celleprodusenter med et 
produksjons volum på 200 GWh 

Foregangsland 
for anode-
produksjon
Bli europeisk leder innen 
anodeproduksjon og ta 20 
prosent av markedet for katoder 

Ledende 
råvare f oredler
Bli Europas ledende 
råvareforedler og utforske nye 
muligheter innen utvinning og 
gjenvinning av råvarer 

Hva er muligheten?
Ta hele landet i bruk for å skape Europas mest 
bærekraftige og konkurransedyktige batteriverdikjede

40 milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

40 milliarder

Total økning 2020-30

Batterier i Norge 2030

Verdiskaping (BNP)

33 000
Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

Sysselsetting (årsverk )

58 Norge i morgen

Karbonfangst  
og -lagring (CCS)

Karbonfangst-
teknologier
Utvikle karbonfangst-
teknologier til å dekke flere 
punktutslipp

Lagring av CO₂
Bli Europas karbonbank ved å 
lagre CO₂ i Nordsjøen

Infrastruktur 
for frakt av CO₂
Bygge infrastruktur som tilrette-
legger for fangst og lagring

Blått hydrogen 
ved hjelp av CCS
Bruke karbonfangst for å 
muliggjøre blått hydrogen

Hva er muligheten?
Styrke vår ledende posisjon og bli Europas største CO₂-bank

15 milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

15 milliarder

Total økning 2020-30

Karbonfangst og -lagring i Norge 2030

Verdiskaping (BNP)

15 000
Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

Sysselsetting (årsverk )

78 Norge i morgen

Havvind

Leverandør-
industri for 
havvind 
Utvikle en leverandørindustri 
for havvind både for flytende og 
bunnfast teknologi, og levere 
tjenester til internasjonale 
havvindprosjekter tilsvarende 
14 prosent av europeiske 
havvindprosjekter i 2030 

Havvindparker i 
Nordsjøen 
Installere store havvindparker 
på norsk sokkel med opptil 20 
GW kapasitet

Hva er muligheten?
Ta posisjonen som Europas ledende havvindnasjon

24 milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

24 milliarder

Total økning 2020-30

Havvind i Norge 2030

Verdiskaping (BNP)

36 000
Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

Sysselsetting (årsverk )

38 Norge i morgen
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5 Grønn maritim næring
Når globale klimautslipp fra sjøfart skal halveres, er det en fordel å allerede ha 

verdens mest dekarboniserte flåte. Norge kan nok en gang befeste sin posisjon som 
ledende sjøfartsnasjon.

Hva er muligheten?

7 Forbrukerplattformer
Verdien av markedet for plattformløsninger tredobles frem mot 2025. 

Norsk superfart med oppstartsboom av teknologiselskaper skaper globale 
vinnermuligheter. Vi må bare bli like gode som Sverige.

Hva er muligheten?

8 Sirkularitet
Forbruk må erstattes av gjenbruk om vi skal få til det grønne skiftet. Uten 

sirkularitet, finnes ingen reell bærekraft. Fra produksjon, bruk og gjenbruk til 
gjenvinning er det store næringsmuligheter for Norge.

Hva er muligheten?

6 Industriell  programvare
Den digitale teknologirevolusjonen som har forandret hverdagen til verdens 

forbrukere, treffer nå verdens industrier. Det Silicon Valley er for forbrukerteknologi, 
kan Norge bli for industriell programvare.

Hva er muligheten?

Grønn maritim 
næring

Høy tekno-
logiske skip 
Utvikle en robust og ledende 
verdikjede for grønne høy-
teknologiske skip 

Optimerings-
systemer
Utvikle optimerings- og 
skipssystemer og systemer 
for maritim logistikk

Grønt drivstoff
Produsere grønt maritimt drivstoff

Hva er muligheten?
Befeste vår posisjon som en ledende 
grønn sjøfartsnasjon

10 000
Bidrag fra konkrete 
initiativer i denne 
rapporten

11 milliarder

Bidrag fra konkrete  
initiativer i denne rapporten

4 milliarder

Underliggende 
markedsvekst

15 milliarder

Total økning 2020-30

Grønn maritim næring i Norge 2030

Verdiskaping (BNP) Sysselsetting (årsverk)

94 Norge i morgen

Forbruker-
plattformer

Digitale platt-
former
Utvikle og skalere digitale 
platt former som skaper 
 verdier ved å legge til rette 
for utveksling av varer, 
tjenester, løsninger eller 
sosial valuta 

Hva er muligheten?
Bygge videre på den norske oppstarts-
boomen av forbrukerplattformer

Forbrukerplattformer i Norge 2030

11 milliarder

Bidrag fra konkrete  
initiativer i denne rapporten

Verdiskaping (BNP)

17 milliarder

Underliggende 
markedsvekst

28 milliarder

Total økning 2020-30

10 000
Bidrag fra konkrete 
initiativer i denne 
rapporten

Sysselsetting (årsverk)

126 Norge i morgen

Sirkularitet

Økosystem for 
vedlikehold, 
gjenbruk og 
 deling 
Bygge plattformselskaper som 
tilrettelegger for vedlikehold, 
gjenbruk og deling, og slik for-
lenger produktets brukstid

Gjenvinnings-
teknologi
Eksportere teknologi som 
trengs for effektiv og smart 
gjenvinning 

Bedre material-
utnyttelse
Bli en foregangsnasjon 
på å utnytte både bygg og 
materialer bedre, og satse stort 
på utnyttelse av innsatsfaktorer 
fra bionæringene 

Hva er muligheten?
Skape vinnere i det europeiske sirkularitetsmarkedet på 
tvers av økosystemer, teknologier og materialer

46 milliarder

Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

46 milliarder

Total økning 2020-30

Sirkularitet i Norge 2030

Verdiskaping (BNP)

14 000
Bidrag fra konkrete initiativer 
i denne rapporten

Sysselsetting (årsverk )

144 Norge i morgen

Industriell 
programvare

Platt form-
løsninger
Utnytte samspillet mellom 
programvareapplikasjoner ved 
å utvikle plattformløsninger

Industrielt 
utstyr 
Designe og utvikle utstyr i 
skjæringspunktet mellom 
industri og programvare

Applikasjoner
Utnytte et sterkt hjemme marked 
for å utvikle applikasjoner for 
industrielt bruk

Data
Bygge og skalere dataselskaper 
som utnytter skalaeffekten av data

Hva er muligheten?
Bli industriens svar på Silicon Valley

Industriell programvare i Norge 2030

27 milliarder

Bidrag fra konkrete  
initiativer i denne rapporten

Verdiskaping (BNP)

5 milliarder

Underliggende 
markedsvekst

32 milliarder

Total økning 2020-30

26 000
Bidrag fra konkrete 
initiativer i denne 
rapporten

Sysselsetting (årsverk)

108 Norge i morgen
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9 Havbruk
Verden trenger mer mat som må produseres uten økte klimautslipp. Fordi 

løsningen finnes i havet, bør vi høyne ambisjonene for en av Norges største 
eksportsuksesser. Tiden er inne for å introdusere verden for et nytt norsk fiskeslag.

Hva er muligheten?

10 Turisme 
Historien om naturskjønne Norge selger seg ikke selv. Men om vi tar et valg 

om å behandle turisme like strategisk og ambisiøst som andre næringer, kan flere 
høykvalitetsturister bli et av svarene på hva vi skal leve av etter oljen.

Hva er muligheten?

Havbruk

Bære kraftige 
oppdretts-
løsninger
Bli den ledende havbruks-
nasjonen for bærekraftige 
oppdrettsløsninger 

Nye arter
Etablere Norge som global 
markedsleder for nye arter (for 
eksempel torsk) 

Ny oppdretts-
teknologi
Befeste posisjon som 
førende nasjon innen ny 
oppdrettsteknologi  

Innenlands 
foredlings-
prosess
Hente hjem foredlings-
prosessen av norsk fisk 
fra utlandet

Hva er muligheten?
Utvikle verdens mest bærekraftige havbruk 
for å muliggjøre radikal vekst

Havbruk i Norge 2030

54 milliarder

Bidrag fra konkrete  
initiativer i denne rapporten

Verdiskaping (BNP)

29 milliarder

Underliggende 
markedsvekst

83 milliarder

Total økning 2020-30

18 000
Bidrag fra konkrete 
initiativer i denne 
rapporten

Sysselsetting (årsverk)

158 Norge i morgen

Turisme

Kraftsenter for 
distribusjon
Bygge reiselivsflaggskip som 
kan vokse i utlandet og knytte 
seg til større nettverk og 
merkevarer  

Reisemål for 
høykvalitets-
turisme
Bli en attraktiv destinasjon 
for betalingsvillige 
høykvalitetsturister 

Bærekraftig 
turisme
Bli verdens ledende 
destinasjon for bære-
kraftig turisme

Hva er muligheten?
Bli verdens ledende land på bærekraftig høykvalitetsturisme

Turisme i Norge 2030

14 milliarder

Bidrag fra konkrete  
initiativer i denne rapporten

Verdiskaping (BNP)

31 milliarder

Underliggende 
markedsvekst

45 milliarder

Total økning 2020-30

17 000
Bidrag fra konkrete 
initiativer i denne 
rapporten

Sysselsetting (årsverk)

174 Norge i morgen
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OCEAN’S  
FUTURE  
TO 2050

A sectoral and regional forecast  
of the Blue Economy

Ocean’s future to 2050
DNV (Det Norske Veritas) har i sin rapport Ocean’s Future to 2050 gjennomgått 
trendene for utvikling innen blå økonomi. Vi velger å inkludere figur som viser 
driverne av Blå økonomi og forholdet mellom de ulike variablene. Modellen er 
utdypet i rapporten, og vi henviser til denne for mer informasjon.

https://www.dnv.com/Publications/ocean-s-future-to-2050-report-213872
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SIMPLIFIED OVERVIEW OF  

OUR SYSTEM DYNAMICS  

SIMULATION MODEL

This diagram shows the drivers of the Blue 

Economy, and the relationships between  

the different variables in our model.

Ocean industry employment 
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Marine aquaculture

Fisheries

Global climate system

Sustainability

Cost

Regional dietary  
preferences

Demand  

for seafood

Living conditions 

Marine aquaculture 
production costs

Marine aquaculture  
infrastructure

Marine aquaculture 
production

Global marine food trade

Feed production
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support vessels
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The Blue Economy 1

Faksimile fra  DNV - Ocean’s future to 2050
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Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi 
for sirkulær økonomi  
Oppsummerende rapport 
3. september 2020 
  

Sirkulær økonomi
Deloitte har utarbeidet kunnskapsgrunnlag for regjeringens strategi for sirkulær 
økonomi. Sirkularitet er en av de store fokusområdene for en mer bærekraftig 
fremtid. Hitra industripark og kysthavn har potensiale for å kunne bli et kraftsentrum 
for sirkularitet. I kunnskapsgrunnlaget er det pekt på følgende barrierer og 
virkemidler for utvikling av mer sirkulær økonomi innen landbruk, skogbruk, havbruk 
og fiskeri.

https://www.regjeringen.no/contentassets/70958265348442759bed5bcbb408ddcc/deloitte_kunnskapsgrunnlag-sirkular-okonomi_oppsummerende-rapport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/70958265348442759bed5bcbb408ddcc/deloitte_kunnskapsgrunnlag-sirkular-okonomi_oppsummerende-rapport.pdf
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Prosessindustri 

Barrierekategori Viktighet 

Regulatorisk og politisk 
• For norsk prosessindustri er måten dagens regelverk definerer forskjellen på avfall og biprodukter en kritisk barriere for at industrien 

kan bidra til økt sirkularitet. 
Kritisk 

Økonomisk 
• Mye av de kommersielt lønnsomme potensialene for økt sirkularitet er allerede hentet ut i prosessindustrien. Manglende 

risikoavlastning ved langsiktige investeringer i ny teknologi og verdikjeder, eksempelvis knyttet til batterier, utgjør en barriere for å 
sikre økonomisk verdiskaping knyttet til videre tiltak for økt sirkularitet.  

• Manglende forutsigbarhet og tilgang til tilstrekkelige volumer av sekundære ressurser er et strukturelt problem som utgjør en kritisk 
økonomisk barriere.   

Kritisk 

Teknologisk 
• Manglende teknologi for sortering eller prosessering hindrer utnyttelse av biprodukter, sidestrømmer og avfall som er forurenset 

eller er av lav eller varierende kvalitet.  
• Manglende teknologi er en utfordring for utvikling av nye materialer og nye industrielle løsninger basert på sirkulære prinsipper. 

Svært viktig12 

Strukturell 
• Manglende logistikk, allokerte arealer for næringsklynger og oversikt over andre virksomheters produksjonsprosesser og 

sidestrømmer hindrer kostnadseffektiv utnyttelse av ressurser på tvers av virksomheter, næringer og verdikjeder. 
Viktig13 

Kunnskap og kultur 
• Den primære barrieren som er kartlagt knyttet kunnskap og kultur er manglende forskning og initiativer for innovasjon på tvers av 

verdikjeder og næringer som hindrer utvikling av nye, sirkulære muligheter. 
Svært viktig 

 

Virkemidler: 
Følgende virkemidler vil være sentrale 
for å utløse potensial for økt sirkularitet 
i prosessindustrien i tillegg til de 
generelle virkemidlene som er 
presentert i kapittel 314: 

• Gjennomgå og oppdatere 
gjødselforskriften for å tillate bruk 
av sekundære råvarer i 
gjødselprodukter.  

• Vurdere tiltak knyttet til mindre 
restriktiv håndheving av den norske 
forurensningsloven for å sikre økt 
sirkularitet og utnyttelse av 
ressurser som samlet sett vil ha en 
bedre miljøeffekt sammenliknet 

 
12 Respondentene oppgir stor spredning i viktighet for teknologiske barrierer, fra kritisk til mindre viktig. 
13 Respondentene oppgir stor spredning i viktighet for strukturelle barrierer, fra kritisk til mindre viktig. 
14  Flere av disse virkemidlene vil også være relevante for å utløse potensial for økt sirkularitet i andre næringer som blant annet avfall og gjenvinningsindustrien, 
men de ble trukket frem som særlig viktig i de analysene vi har gjort av prosessindustrien og vi har derfor valgt å legge de under denne næringsgruppen. 

med en mer restriktiv håndheving. 
Dette gjelder blant annet: 

‒ økt mulighet til å definere 
sidestrømmer som biprodukter 
fremfor avfall; 

‒ økt muligheter for å utnytte 
tyngre sidestrømmer og 
avfallsstrømmer som slagg, sand, 
betong og aske til 
utfyllingsformål. 

• Økt samarbeid med EU og naboland 
for å bidra til lik håndheving av 
avfallsregelverket på tvers av land i 
EU. 

• Vurder virkemidler som kan 
kompensere for økte kostnader 
forbundet med de nye 
tariffbestemmelsene hvor 
industrien må dekke 
utbyggingskostnadene der hvor nye 
investeringer krever oppgradering 
eller utvidelse av elanlegget. Dette 
vil blant annet være relevant for 
nye anlegg for produksjon av grønn 
hydrogen. 

  

Virkemidler
Følgende virkemidler vil være sentrale for å utløse potensial for 
økt sirkularitet i landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri i tillegg 
til de tverrsektorielle virkemidlene som er presentert i kapittel 
3:

 ▪ Sette ambisiøse politiske mål for å utnytte norsk biomasse 
og restråstoffer til å lage bærekraftige, regenerative og 
trygge verdikjeder for mat. Her er det blant annet viktig 
at det settes mål som går på tvers av blå og grønn sektor, 
der det er relevant, og at det settes mål som sikrer at 
det bygges opp hele verdikjeder for utnyttelse av disse 
ressursene i Norge. Slike mål er eksempelvis viktig for å 
utløse potensialet knyttet til produksjon og prosessering 
av tang og tare til ulike formål. 

 ▪ Plantebasert biomasse på land er verdifulle, men 
begrensede ressurser. Det bør vurderes å implementere 
virkemidler for å sikre at denne typen biomasse og 
tilhørende restråstoffer utnyttes i tråd med anbefalinger 
fra FNs klimapanel (IPCC) og kaskadeprinsippet, slik at 
næringsutviklingen kan konsentreres om formålene med 
høyest sirkulær og samfunnsøkonomisk effekt.

 ▪ Sette mål som sikrer en styrket og koordinerte satsning på 
bruk av stordata og digitalisering for økt effektivisering av 
skogbruk, landbruk og havbruk.

 ▪ Oppdatere Fôrforskriften for å tillate økt utnyttelse av 
animalske restråstoffer, som kjøttbeinmel og fiskemel, 
samt tillate produksjon av insekter til dyrefôr.

 ▪ Oppdatere gjødselvareforskriften for å tillate bruk av 
sekundære råvarer til gjødsel og bruk av askegjødsling til 
skog.

 ▪ Øke regulatoriske krav til oppsamling av slam fra 
fiskeoppdrett og miljøgifter i fiskefôr.

Tverrsektorielle barrierer
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Valg i  arealplanen
Viktige spørsmål i sammenheng med planprosessen er hvilke interesser og hensyn 
det er som vinner fram, og hvilke arealmessige konsekvenser dette får. Arbeidet 
med å lage arealplan i sjøarealene skal avgjøre hvilket rom det tradisjonelle 
kystfisket skal ha, hvor akvakulturnæringa skal lokaliseres, hvor turistnæringas 
eller lokalbefolkningens interesser skal ha førsteprioritet, og hvilke miljøhensyn 
kommunen skal ta.

Et viktig premiss for oss i vårt arbeid med arealplanen, er at vi ser for oss videre 
næringsutvikling og arbeidsplasser knyttet til sjøen, og aller mest fiskeoppdrett, er 
helt sentrale i denne sammenhengen. 

Det er også et klart mål gjennom myndighetenes veiledninger om Planlegging 
i sjøområdene (KMD 2020) at det er behov for en mer detaljstyring i planene. 
Men det er vanskelig å sette av små områder til det ene eller andre formålet når 
kunnskapen om hva som finnes på sjøbunnen, ikke er tilstrekkelig til at det er mulig 
å avgjøre hva slags bruk som er forsvarlig på det ene eller det andre stedet. For 
å få til en mer spesifikk planlegging må kunnskapsgrunnlaget være bedre. Inntil 
kunnskapsgrunnlaget er på plass, må vi overlate til framtida å finne de rik-tige 
områdene for forskjellige typer akvakultur. Det er bedre ennå øremerke områder i 
dag med bakgrunn i  mangelfull kunnskap

Bilde eller grafikk legges inn her. 
Farge på forløpning kan variere etter hvilke farger 

i KMD fargepalett som passer til bildet

Veileder

Planlegging i sjøområdene
Mai 2020

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/79f05c0671624eb0a45f21f34b35ee51/no/pdfs/07_veileder-planlegging-i-sjo---kno-4-mai-2020.pdf
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