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Innspill til FNs miljøsamling og til ny naturavtale fra Havforskningsinstituttet. 

  

Vi viser til invitasjon til innspills møte om FNs miljøforsamling og nytt globalt rammeverk 

for natur under konvensjonen om biologisk mangfold, Deres brev av 10 september 2020 (Ref. 

19/425-88). 

 

Havforskningsinstituttet har en omfattende forskningsinnsats omkring marine økosystemer 

inkludert biologisk mangfold i kyst og havområder. Prosjekter som CoastRisk, BarentsRISK, 

Mareano og Marine grunnkart i kystsonen bidrar sammen med annen overvåkning og 

naturtypekartlegging i kystsonen og havområdene våre til å belyse betydningen av biologisk 

mangfold for økosystemenes funksjon, samt hvordan klimaendringer og menneskelig aktivitet 

påvirker biologisk mangfold. Senere års forskning har vist mange eksempler på at høsting fra 

marine økosystem krever hensyn til biologisk mangfold for å være bærekraftig. Uttak av 

levende ressurser er ikke i motstrid til, men krever samspill med bevaring av biologisk 

mangfold. Dette ligger også til grunn for helhetlige økosystemvurderinger som vi bl.a. jobber 

tett med gjennom det internasjonale Havforskningsrådet ICES (International Council for the 

Exploration of the Sea) både for hav- og kystområder, og der en særlig i den nye strategiske 

instituttsatsingen Coastrisk utvikler dette rammeverket for kystområder. Det arbeides det også 

gjennom pågående utvikling av metodikk og forvaltningsmål for vurdering av 

havøkosystemenes økologiske tilstand (Fagpanelmetoden). 

 

Havforskningsinstituttet har nylig ferdigstilt en rapport med vurdering av hvilke tiltak i norske 

hav og kystområder som kvalifiserer som «andre effektive områdebaserte bevaringstiltak» 

(Eng.: Other effective area-based conservation measures – OECMs) i forhold til Aichi-mål 11 

(Skern-Mauritzen et al. 2020). Her er det bl.a. identifisert noen «grønne» områder som kan 

rapporteres inn, samt noen «gule» der det kan vurderes om endringer i reguleringer kan 

gjennomføres slik at de kan defineres som «andre effektive områdebaserte bevaringstiltak». 

En av hovedkonklusjonene i denne rapporten peker på at det i dag er manglende kunnskap om 

både samlet menneskelig aktivitet og samlet påvirkning i kystnære områder. Det er også 

manglende kunnskap om i hvilken grad dagens reguleringer, på tvers av sektorer, samlet sett 

gir en beskyttelse av marint biologisk mangfold.  
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Havforskningsinstituttet leder fagarbeidet med å utrede og revidere både åpent hav og 

kystnære særskilt verdifulle og sårbare områder (SVO) i forhold til de marine helhetlige, 

økosystembaserte forvaltningsplanene fram mot 2023, sammen med ledelsen av Faglig Forum 

ved Miljødirektoratet.  

 

I forhold til nasjonale forberedelser til FNs miljøforsamling og arbeid med konvensjonen 

(CBD) vil vi peke på at fagkunnskap tilsier en særlig vektlegging av kystområder både globalt 

og i Norge. Kystområder er særlig sterkt påvirket av mange ulike typer menneskelig aktivitet, 

både på land og hav. Vurderinger av samlet påvirkning på biologisk mangfold i dynamiske 

marine system er utfordrende, og skaper både faglige og forvaltningsmessige utfordringer. 

Dette er utfordrende i Norge, og er ikke enklere i andre land og verdensdeler. Likevel mener 

vi dette bør være et prioritert felt, som bør utvikles for både data-fattige og data-rike regioner 

og økosystem. Forhandlinger om teksten i Post-2020 Global Biodiversity Framework ser ut til 

å være begrenset til overordnete generelle mål, prinsipper og prosedyrer. Miljøforsamlingen 

og andre fora relatert til CBD kan kanskje gi mulighet til å vektlegge kystsoneproblematikk 

og få fram konkrete eksempler. 

 

Vi vil her også vise til at Havforskningsinstituttet sammen med våre nettverkspartnere i 

Norwegian Blue Forest Network, NIVA og GRID-Arendal under Blå skog uka 2020 ( 

https://nbfn.no/nb/2020/10/bla-skog-uka-2020/), sette søkelys på hva vi vet om naturverdier i 

kystsonen, påvirkninger på blå skog, høstings og dyrkingsmuligheter. Blå skog er sentrale 

oppvekst- og leveområder for mange arter og bevaring av biologisk mangfold står sentralt. 

Dette er et godt eksempel på en ser nærmere på økosystemtjenestene som intakte 

kystøkosystem representerer, og verdien i å bevare og reetablere viktige nøkkelhabitat og 

kystøkosystem. Vi ser i denne forbindelse fram til deltakelse fra ministeren på dette 

arrangementet fra 9. november og videre arbeid. 

 

 

Vennlig hilsen 
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