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Det er ingen tvil om at 2020 har vært et annerledes og 

krevende år. Koronapandemien har preget hverdagen 

vår, og fortsatt befinner vi oss i en krisesituasjon som 

utfordrer samfunn, bedrifter og enkeltmennesker. Til 

tross for dette har 2020 også vært et hektisk og 

spennende år for Senter for hav og Arktis. Vi har etter 

beste evne holdt hjulene i gang. Blant annet er tre 

rapporter om sameksistens ferdigstilt og – ikke minst – 

er studien «Integrated Ocean Management» lansert 

under Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. 

Nedstengningen av samfunnet har også fått oss til å 

tenke nytt. Årets Kystpuls-prosjekt ble dermed til en 

podkast som har mottatt gode tilbakemeldinger, og flere 

av våre arrangementer har vært digitale.  

På tampen av 2020 tikket det også inn en gledelig nyhet 

fra forskningsrådet: 12 millioner kr er innvilget til 

senterets prosjekt «Governance of Marine Plastic Litter 

in the Arctic (GOMPLAR)». Vi ser frem til å jobbe mer 

med dette og andre prosjekter i 2021, og til å 

forhåpentligvis møte hverandre og flere av våre 

samarbeidspartnere ansikt til ansikt.  

 

 
 

 

 
 

1 Innledning fra direktøren 

 
Senterets ansatte. Fra venstre, øverst: Jan-Gunnar Winther, Edel Elvevoll og Ida Soltvedt Hvinden.  
Fra venstre, nederst: Therese Rist, Anne Katrine Normann og Rögnvaldur Gudmundsson.  

Jan-Gunnar Winther, 

direktør 
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Tabell 1.

Senter for hav og Arktis  

Resultat  2020     

Inntektsføring bruk av NFD-tilskudd  6 610  1)   
Andre inntekter             1 684   2) 

Sum inntekter   8 294     
         
Personalkostnader  4 688     
Konsulenttjenester  2 494     
Bygningers drift  682     
Drift kontor og stasjon  206     
Reiser  148  3)   
Øvrige driftskostnader  77     
Sum kostnader  8 294     
1)    høyere enn tildelingen for 2020 pga. overføring av midler fra 2019 
2)     lavere enn budsjettert pga. forsinket innbetaling fra REV Ocean 
3)    lavere enn budsjettert pga. koronasituasjonen 

 
Figur 1.

  
Figur 2.

 

  
Regnskapet for 2020 framgår av 
tabell 1, og figurene 1 og 2.  
 
Inntektene kommer fra det 
offentlige gjennom bevilgningen 
fra Nærings- og 
fiskeridepartementet (ca. 80 %) 
og fra øvrige kilder (ca. 20 %).  
 
Litt over halvparten av drifts-
kostnadene er knyttet til 
personalkostnader. Posten 
«konsulenttjenester» gjelder i 
hovedsak ekstern bistand ved 
utarbeidelse av rapportserien 
«Sameksistens og bærekraft i 
det blå», skrevet i samarbeid 
med Menon Economics og 
SINTEF Ocean. Øvrige 
konsulenttjenester er blant 
annet teknisk bistand ved 
produksjon av podkasten 
«Kystpuls», grafiske tjenester, 
arrangementer og 
trykkeritjenester.  
 
Reisekostnadene i 2020 ble mye 
lavere enn tidligere år grunnet 
koronapandemien. Reisene som 
ble gjort er hovedsakelig i 
forbindelse med produksjon av 
podkasten «Kystpuls».  
 
Bygningers drift gjelder 
leieforholdet i Framsenteret.   
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Senter for hav og Arktisk skal sammenstille, analysere og 

formidle kunnskap om den blå økonomien, og hvordan 

denne påvirkes av globale og regionale 

endringsprosesser. Resultatene skal gjøres tilgjengelige 

for et nasjonalt og internasjonalt publikum, og bidra til 

en helhetlig diskusjon om de utfordringer og muligheter 

vi står ovenfor. I tråd med vårt mandat og føringer gitt i 

tilskuddsbrev fra eierdepartementet, og konsistent med 

vår strategi og handlingsplan, har senteret levert på 

følgende mål i 2020: 

 

• Gi analyser om bærekraftig blå økonomi til 

myndigheter og næringsliv 

• Skape dialog og samarbeid 

• Formidle kunnskap 

• Kapasitetsbygging og styrking av økonomiske 

rammer 

 

3.1 Gi analyser om bærekraftig blå 
økonomi til myndigheter og næringsliv 
 

Senter for hav og Arktis har i 2020 utgitt flere studier 

som sammenstiller og presenterer ny kunnskap om 

status, utviklingstrekk, flaskehalser og synergier for den 

blå økonomien. Særlig prioriterte områder inkluderer 

sameksistens, havforvaltning og marin plastforsøpling. 

Våre prosjekter har vært av regional, nasjonal og 

internasjonal karakter, og funnene er overlevert til 

myndigheter og næringsliv.  

Sameksistens og bærekraft i det blå 
I 2020 fullførte senteret prosjektet «Sameksistens og 

bærekraft i det blå». Gjennom prosjektet er status for 

sameksistens mellom havnæringene kartlagt. Prosjektet 

har også sett på fremtidsscenarier og foreslått konkrete 

løsninger for å sikre god sameksistens fremover. I tillegg 

er det forsøkt å finne en felles forståelse av 

bærekraftsbegrepet, som kan støtte opp om vellykket 

sameksistens.  

 

Arbeidet er utført i tett dialog med næringslivsaktører 

og har resultert i tre rapporter. Disse er skrevet av 

Menon Economics og SINTEF Ocean, i samarbeid med 

senteret. Andre og tredje rapport ble overlevert til 

henholdsvis fiskeri- og sjømatministeren 8. september 

og statsministeren 26. november.  

 

Rapportene viser at havnæringene overordnet 

sameksisterer godt. Samtidig er det viktig å unngå at 

konfliktnivået øker. For å sikre god sameksistens i 

fremtiden foreslås følgende løsninger: 1) åpen og 

dynamisk datadeling; 2) nasjonal kystsoneplan; 3) 

marine næringsparker; og 4) prinsipper for bærekraftige 

havnæringer. Løsningene danner utgangspunkt for to 

nye prosjekter, som per nå er i en etableringsfase.  

Helhetlig havforvaltning 
Betydelige ressurser er det siste året lagt ned i studien 

«Integrated Ocean Management», som senteret har 

ledet arbeidet med under Høynivåpanelet for en 

bærekraftig havøkonomi. Havpanelet er et initiativ fra 

statsminister Erna Solberg og ble opprettet i 2018. Det 

består av 14 regjeringssjefer og har som mål å bidra til 

bærekraftig bruk og forvaltning av havet globalt. 

Studien «Integrated Ocean Management» ble lansert 

internasjonalt 20. mai. I tillegg arrangerte senteret en 

3 Mål og aktiviteter i 2020 

https://www.havarktis.no/files/Sameksistens-og-b%C3%A6rekraft_Rapport-1-Status_ENDELIG.pdf
https://www.havarktis.no/files/Sameksistens-og-b%C3%A6rekraft-Rapport-2-Fremtiden.pdf
https://www.havarktis.no/files/Sameksistens-og-b%C3%A6rekraft-Rapport-3-L%C3%B8sninger_endelig.pdf
https://www.havarktis.no/img/BP14-IOM-Full-Paper_FINAL.pdf
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nasjonal lansering 26. mai. En kortversjon av studien er 

publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Nature. Studien 

er også utgangspunkt for blogginnleggene senteret har 

skrevet for Nature og The Economist i 2020.  

 

Totalt er 16 studier produsert under havpanelet. 

Sammen la disse grunnlaget for havpanelets 

sluttrapport og hovedkonklusjoner, lansert 2.-3. 

desember.  

Blått kompass – hva betyr havpanelet 
for Norge? 
Som en videreføring av havpanelets arbeid, startet 

senteret prosjektet «Blått kompass» i 2020. Sammen 

med en rekke kunnskapsaktører skal senteret vurdere 

hva de 16 studiene betyr i en norsk kontekst og for 

norske havnæringer. Sluttproduktet, i form av en 

rapport, lanseres i 2021.  

 

Målet med «Blått kompass» er å tilgjengeliggjøre 

havpanelets arbeid for et norsk publikum, inkludert 

myndigheter og næringsliv. Prosjektet skal også etablere 

et kunnskapsgrunnlag for norske havpolitiske 

prioriteringer. I 2020 har senteret utarbeidet en 

prosjektplan og samlet 16 forfattergrupper som skal 

delta i skriveprosessen.  

Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs 
«Trygt i havn», som ble startet i 2019, er et pilotprosjekt 

hvor aktører fra hele plastverdikjeden samarbeider om 

mottak og resikulering av plastavfall fra fiskeri- og 

oppdrettsnæringene i Tromsø. I 2020 har senteret 

dannet en prosjektgruppe. Prosjektgruppen jobber med 

å utvikle handlingsplan og strategi, samt arbeidspakker 

som skal iverksettes i 2021.  

 

«Trygt i havn» skaper stort engasjement og samlet 

under årets TV-aksjon inn 45.000 kr fra sine partnere. 

Ellers er «Trygt i havn» del av en større plastsatsing ved 

senteret. Senteret deltar også i prosjektet 

«Strengthening the chain from the ocean via fishing 

vessels to harbors (STRETCH)», og fikk i desember 

innvilget 12 millioner kr fra Forskningsrådet til 

prosjektet «Governance of Marine Plastic Litter in the 

Arctic (GOMPLAR)», hvor senteret har 

prosjektlederansvaret. I tillegg har senteret pågående 

samarbeid med Tromsø kommune, Statsforvalteren i 

Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State of the Arctic 
2020 har også gått med til oppstarten av rapportserien 

«State of the Arctic». Senteret har ansatt en ny 

medarbeider som har ansvar for utforming og 

gjennomføring. Temaet for de første rapportene er 

matproduksjon fra havet i norsk Arktis. Prosjektet er 

fortsatt i en startfase og det er jobbet mye med å 

definere dets rammer og fokusområder.   

Kystpuls-rapporten 
I mars 2020 lanserte senteret Kystpuls-rapporten, som 

oppsummerer innspillene og samtalene fra Kystpuls-

turneen i 2019. Særlig to tendenser gjør seg gjeldende: 

bekymring for klimaendringer og behovet for omstilling. 

Det er også bred enighet om a politikerne må vise 

lederskap.  

 

Prosjektgruppen for «Trygt i havn» 

• Tromsø havn 

• Remiks 

• Perpetuum 

• Tromsø kommune 

• Lerøy Aurora 

• North Agency 

• Norengros 

• Sjømat Norge 

• Senter for oljevern og marint miljø 

• Norges Fiskarlag 

 

https://www.havarktis.no/files/kystpuls_rapport_19.02.20.pdf
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Annen aktivitet 
Utover egne prosjekter har senteret deltatt i flere 

internasjonale prosesser det siste året. Innenfor FNs 

næringslivsinitiativ Global Compact, er senteret med i 

nettverket Action Platform for Sustainable Ocean 

Business. Senteret er også representert i 

styringsgruppen til UN Global Compact Norge, som ble 

etablert i 2020. I tillegg deltar senteret i nettverket 

Friends of Ocean Action under Verdens økonomiske 

forum, samt prosesser knyttet til Høynivåpanelet for en 

bærekraftig havøkonomi og Arctic Circle-konferansen.   

3.2 Skape dialog og samarbeid 
 

Å skape møteplasser og tilrettelegge for 

informasjonsutveksling mellom akademia, næringsliv og 

forvaltning, er en viktig prioritet for senteret. I året som 

gikk har senteret særlig satt søkelys på dialog, 

samarbeid og partnerskap med rådsmedlemmer og 

andre aktører gjennom flere av sine prosjekter.  

 

«Sameksistens og bærekraft i det blå» er blant de 

fremste eksemplene på dette. Til sammen har Equinor, 

Norsk olje og gass, Sjømat Norge, Norges Råfisklag og 

Norges Rederiforbund finansiert omtrent halvparten av 

prosjektet. De har, sammen med flere andre aktører, 

videre deltatt aktivt i prosjektets referansegruppe og 

gitt innspill til de tre rapportene som ble lansert i 2020. 

Senteret ønsker liknende bidrag fra rådsmedlemmer og 

andre næringsaktører også i de kommende 

oppfølgingsprosjektene.  

 

Også «Trygt i havn» er en arena hvor næringsliv, 

offentlige myndigheter og kunnskapsinstitusjoner 

møtes, utveksler erfaringer og sammen forsøker å finne 

gode løsninger på plastforsøpling i havet. «Trygt i havn» 

er finansiert av REV Ocean, gjennom et partnerskap 

inngått i 2019. Gjennom partnerskapet har senteret i 

2020 også jobbet med planlegging og utvikling av 

konsept for forskningsskipet REVs første seilas. Seilasen, 

som skulle funnet sted i 2021, er dessverre utsatt blant 

annet på grunn av koronapandemien.  

 

Senteret har også satt søkelys på å legge til rette for lokal 

nyttiggjørelse av de globale bærekraftsmålene, i 

henhold til vår handlingsplan. «Kystpuls»-rapporten har 

hatt dette som fokus. I tillegg er «Rapport 3: Løsninger», 

siste del av prosjektet «Sameksistens og bærekraft i det 

blå», også et bidrag for å nå disse målene.  

 

I prosjektet «Blått kompass» har senteret samlet 

forfattere fra en rekke kunnskapsinstitusjoner. Her 

forventes også bidrag fra næringslivssiden.  

3.3 Formidle kunnskap 
 

Senteret har i 2020 hatt en aktiv og bred 

formidlingsportefølje, hvor den største satsingen er 

podkasten Kystpuls. I tillegg initierte senteret spalten 

«Korona til havs», hvor sentrale havnæringsaktører ble 

intervjuet under den første korona-nedstengningen i 

mars. Senteret har i 2020 også deltatt aktivt i 

samfunnsdebatten, både som meningsbærer og som 

kunnskapsformidler. Gjennom en rekke arrangementer, 

kronikker og foredrag har senteret hatt et bredt 

nedslagsfelt og bidratt til å løfte bærekraftig utvikling av 

havnæringene på den nasjonale og internasjonale 

dagsordenen.  

Podkasten Kystpuls 
Podkasten Kystpuls, som ble lansert i oktober 2020, er 

en videreføring av Kystpuls-konseptet fra 2019. Målet 

med podkasten har vært å tilgjengeliggjøre komplekse 

problemstillinger knyttet til hav og samfunn, samt å 

utfordre etablerte sannheter.  Seks episoder ble 

produsert i 2020, og en ny sesong for 2021 er under 

vurdering. Sammenliknet med debatturneen Kystpuls 

som ble gjennomført i 2019, har podkastformatet vært 

både kostnadssparende og nådd et betydelig større 

publikum.  



8 

Episoder 

Havplast – bare alle andres problem? 

Hva gjør en krise med oss? 

Er mineraler på havbunnen et nytt industrieventyr? 

Oljearbeideren – skam eller kudos? 

Et hav av konflikter? 

Kan norsk sjømat redde verden? 

  

Korona til havs 
Spalten «Korona til havs» har formidlet hvordan aktører 

som jobber med eller på havet påvirkes av koronakrisen. 

Gjennom seks intervjuer har senteret innhentet og 

presentert informasjon om status og fremtidsutsikter, 

samt hva ulike næringer har lært av situasjonen de 

befant seg i. Spalten, som ble utgitt omtrent en gang i 

uken, ble godt mottatt og var et dagsaktuelt tiltak 

mange viste interesse for.  

 

Intervjuer 

Sturla Henriksen, UN Global Compact 

Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet 

Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge 

Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond 

Erling Kvadsheim, Norsk olje og gass 

Svein Ove Haugland, Råfisklaget  

 

Arrangementer, nettmøter og foredrag 
Til tross for koronapandemien har senteret også i 2020 

avholdt en rekke arrangementer. Flere har imidlertid 

foregått digitalt. Arrangementene har i all hovedsak 

vært knyttet til egne rapportlanseringer og prosjekter. 

Det har vært godt oppmøtte og engasjementet rundt 

problemstillingene som diskuteres, både fra næringsliv, 

forvaltning og miljøinteresser.  

 

Foredragsvirksomhet er en viktig del av senterets 

formidlingsarbeid. Korona-pandemien gjorde at flere 

samlinger ble avlyst, som for eksempel Arendalsuka, der 

senteret skulle bidra til nordområdesatsningen. Med 

digitale løsninger fikk senteret likevel avholdt foredrag, 

samt deltatt hos andre aktører. Dette året inngikk 

senteret også et samarbeid med SpareBank 1 Nord-

Norge om en foredragsserie. Foredragsserien som ble 

gjennomført høsten 2020, hadde som mål å gi økt 

forståelse for klimarisiko og bærekraft i havnæringene 

for bankens ansatte. Senteret har også holdt foredrag 

for blant andre FN, Verdens økonomiforum, Forsvarets 

høyskole, Besteforeldrenes klimaaksjon, Framsenteret, 

Stortingets administrasjon, Havpanelet, Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark, Fellesforbundet, Klimastiftelsen og 

Troms kraft. 

 

Dato Arrangement 

26.11. Sameksistens til havs – konflikt eller 

harmoni? 

 

Lansering av «Sameksistens og 

bærekraft i det blå – rapport 3: 

Løsninger», med overlevering til 

statsminister Erna Solberg.  

06.11. Plast i havet, hva kan vi gjøre? 

 

Webinar med en rekke eksperter som 

forklarte mer om utfordringene plast i 

havet gir.  

30.09. Høynivåpanelet for en bærekraftig 

havøkonomi – hva betyr det for Norge? 

 

Seminar om hva kunnskapen fra 

havpanelet betyr i norsk kontekst. 

08.09. Rapportlansering på Husøy 

 

Lansering av «Sameksistens og 

bærekraft i det blå – rapport 2: 

fremtiden», med overlevering til fiskeri- 

og sjømatminister Odd Emil 

Ingebrigtsen.   

26.05. Hvordan redde verdens hav? 

 

Norsk lansering av «Blue Paper # 14 – 

Integrated Ocean Management» - en 

studie skrevet for Høynivåpanelet for en 

bærekraftig havøkonomi.   

05.03. Hva har Kyst-Norge på hjertet? 

 

Lansering av «Kystpuls»-rapporten.  

https://pod.space/kystpuls/havplast-bare-alle-andres-problem
https://pod.space/kystpuls/hva-gjor-en-krise-med-oss
https://pod.space/kystpuls/er-mineraler-pa-havbunnen-et-nytt-industrieventyr
https://pod.space/kystpuls/oljearbeideren-skam-eller-kudos
https://pod.space/kystpuls/et-hav-av-konflikter
https://pod.space/kystpuls/kan-norsk-sjomat-redde-verden
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs-sturla-henriksen
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs-anne-husebekk
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs-geir-ove-ystmark
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs-karoline-andaur
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs-1
https://www.havarktis.no/artikler/korona-til-havs
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Kronikker og omtale 
Senteret har også formidlet aktiviteter og funn fra egne 

prosjekter gjennom kronikker i lokale, regionale og 

riksdekkende medier. I 2020 hadde senteret 22 

kronikker på trykk. Det tilsvarer mer enn en dobling fra 

i fjor:  

• 80 prosent av plastsøppelet på våre strender 

kommer fra fiskeri og oppdrett i Norge, 

Forskning.no, 30.12.  

• Kan norsk sjømat redde verden?, Forskning.no, 

23.12.  

• Havnæringene kan komme styrket ut av 

koronakrisen, Fiskeribladet, 19.12 

• One shared ocean – how do we manage?, Nature, 

02.12. 

• Misvisende om kystsoneplan i Nationen, 

Nationen, 02.12. 

• Vi trenger felles prinsipper for bærekraft i 

havnæringene (rådet), E24, Fiskeribladet, 

iFinnmark, Lindesnes Avis, Helgelands Blad, 

iTromsø, 01.12. 

• Derfor bør havnasjonen Norge satse på 

sameksistens, Teknisk Ukeblad, 26.11. 

• God sameksistens blant havnæringene er et 

konkurransefortrinn for Norge, E24, iFinnmark, 

Finnmarken, iTromsø, Helgelands Blad, 

Folkebladet, High North News, Framtid i Nord, 

Fremover, 15.11. 

• Samling i nord, Nordlys, Rana No, Folkebladet, 

Bladet Vesterålen, Vefsn No, Finnmark Dagblad, 

Finnmarken, Framtid i Nord, iFinnmark, 12.11. 

• Norge trenger et senter for kunnskap om 

bærekraftig havøkonomi (styringsgruppen), High 

North News, Harstad Tidende, Lofotposten, 

iTromsø, Fiskeribladet, 02.11. 

• Norway needs coronavirus-style measures to start 

the green shift along the coast, Science Norway, 

04.07. 

• The coast is ready for change – perhaps now is a 

better time than any?, The Arctic Institute, 23.06. 

• Norge kan lede an i kampen mot plast i Arktis, 

Nordlys, iTromsø, Harstad Tidende, Avisa 

Nordland, Folkebladet, Fremover, Bladet 

Vesterålen, 19.06. 

• Bærekraft til besvær – også i havrommet, E24, 

iTromsø, Finnmark Dagblad, Finnmarken, 

iFinnmark, 29.05. 

• Integrated ocean management can accelerate blue 

growth, The Economist, 25.05.  

• Rene og rike hav krever effektiv og helhetlig 

forvaltning, Nordlys, Sunnmørsposten, Finnmark 

Dagblad, Finnmarken, High North News, 

Svalbardposten, 20.05.  

• Reiselivet langs norskekysten – undervurdert og 

underregulert?, Dagsavisen, Lofotposten, Bladet 

Vesterålen, Svalbardposten, Finnmarken, 

Folkebladet, Nordlys, iFinnmark, 20.05. 

• I samme hav, Fiskeribladet, Harstad Tidende, 

HavPuls, iTromsø, 18.05. 

• Tromsø kan bli best på plast, Nordlys, High North 

News, Bladet Vesterålen, 13.04. 

• Velg havet!, Nordlys, Lofotposten, 

Sunnmørsposten, 07.04. 

• Klimaendringer påvirker havet – hva betyr det for 

Norge?, Teknisk Ukeblad, Avisa Nordland, 

Fremover, Harstad Tidende, Bladet Vesterålen, 

Troms Folkeblad, 20.02. 

• Det mentale skiftet, Fiskeribladet, Nordlys, Troms 

Folkeblad, High North News, Fremover, Harstad 

Tidende, Avisa Nordland, 26.01. 

 

Det er stor interesse for senterets arbeid, og arbeidet 

frontes også gjennom reportasjer og intervjuer på 

initiativ fra ulike medier selv. Dette viser at senteret er 

synlig for sine omgivelser og vurderes som en pålitelig 

og tilgjengelig kunnskapsaktør. Senteret har fått omtale 

i følgende saker det siste året (70 totalt): 

 

• Senter for hav og Arktis får 12 mill til plastprosjekt, 

Khrono, 18.12. 

• Sameksistens i havrommet blir en utfordring, 

Fiskeribladet, 14.12. 

• Parisavtalen fem år, NRK Helgemorgen (radio), 

12.12. 

• Jakten på mineraler i dypet, Havpuls, 08.12. 

• Verdens hav: Overbeskattet og undervurdert, 

Nordlys, 03.12. 

• Skeptisk til nasjonal kystsoneplan, NRK P1 (radio), 

01.12. 

• Vil ha felles spilleregler for å bruke havet, 

Folkebladet, 30.11. 

• Advarer mot gruvedrift på havbunnen: - 

Unødvendig og ødeleggende industri, NRK 

Nordland, 29.11. 

• Haugland er bekymret for fremtidige havkonflikter, 

Fiskeribladet, 27.11. 

• Foreslår å ta fra kommunene råderett over 

kystsonen og bygge havvind- og havbruksparker, 

Nationen, 27.11. 

• Rapport om sameksistens på havet, NRK P1 

(radio), 26.11. 

https://forskning.no/forurensning-havet-miljoovervakning/80-prosent-av-plastsoppelet-pa-vare-strender-kommer-fra-fiskeri-og-oppdrett-i-norge/1787252
https://forskning.no/forurensning-havet-miljoovervakning/80-prosent-av-plastsoppelet-pa-vare-strender-kommer-fra-fiskeri-og-oppdrett-i-norge/1787252
https://forskning.no/hav-og-fiske-mat-nofima/kan-norsk-sjomat-redde-verden/1789665
https://www.fiskeribladet.no/meninger/havnaringene-kan-komme-styrket-ut-av-koronakrisen/2-1-932243
https://www.fiskeribladet.no/meninger/havnaringene-kan-komme-styrket-ut-av-koronakrisen/2-1-932243
https://sustainabilitycommunity.springernature.com/posts/one-shared-ocean-how-do-we-manage
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/misvisende-om-kystsoneplan-i-nationen/
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/qAy4aw/vi-trenger-felles-prinsipper-for-baerekraft-i-havnaeringene
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/qAy4aw/vi-trenger-felles-prinsipper-for-baerekraft-i-havnaeringene
https://www.tu.no/artikler/derfor-bor-havnasjonen-norge-satse-pa-sameksistens/503366
https://www.tu.no/artikler/derfor-bor-havnasjonen-norge-satse-pa-sameksistens/503366
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/oAAdpj/god-sameksistens-blant-havnaeringene-er-et-konkurransefortrinn-for-norge
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/oAAdpj/god-sameksistens-blant-havnaeringene-er-et-konkurransefortrinn-for-norge
https://www.nordnorskdebatt.no/skjer-det-en-forvitring-av-den-nordnorske-identiteten-som-vi-verken-ser-eller-onsker-et-slags-usa-light/o/5-124-714
https://www.highnorthnews.com/nb/norge-trenger-et-senter-kunnskap-om-baerekraftig-havokonomi
https://www.highnorthnews.com/nb/norge-trenger-et-senter-kunnskap-om-baerekraftig-havokonomi
https://sciencenorway.no/climate-change-crisis-opinion/norway-needs-coronavirus-style-measures-to-start-the-green-shift-along-the-coast/1708906
https://sciencenorway.no/climate-change-crisis-opinion/norway-needs-coronavirus-style-measures-to-start-the-green-shift-along-the-coast/1708906
https://www.thearcticinstitute.org/coast-ready-change-better-time/
https://www.thearcticinstitute.org/coast-ready-change-better-time/
https://www.itromso.no/meninger/2020/06/21/Norge-kan-lede-an-i-kampen-mot-plast-i-Arktis-22127127.ece
https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/AdomJM/baerekraft-til-besvaer-ogsaa-i-havrommet
https://www.woi.economist.com/integrated-ocean-management-can-accelerate-blue-growth/?fbclid=IwAR1buS6tBSZDyVE_fovGhts4iAz6HyazFqlvzYNDWpXFITmr6_G3sRF1GKk
https://www.woi.economist.com/integrated-ocean-management-can-accelerate-blue-growth/?fbclid=IwAR1buS6tBSZDyVE_fovGhts4iAz6HyazFqlvzYNDWpXFITmr6_G3sRF1GKk
https://www.highnorthnews.com/nb/rene-og-rike-hav-krever-effektiv-og-helhetlig-forvaltning
https://www.highnorthnews.com/nb/rene-og-rike-hav-krever-effektiv-og-helhetlig-forvaltning
https://www.dagsavisen.no/debatt/mens-vi-venter-pa-en-plan-1.1717193
https://www.dagsavisen.no/debatt/mens-vi-venter-pa-en-plan-1.1717193
https://www.fiskeribladet.no/meninger/i-samme-hav/8-1-72954
https://www.highnorthnews.com/nb/tromso-kan-bli-best-pa-plast
https://www.smp.no/meninger/kronikk/2020/04/09/%C2%ABVelg-havet%C2%AB-21547776.ece
https://www.havarktis.no/artikler/klimaendringer-pavirker-havet-hva-betyr-det-for-norge
https://www.havarktis.no/artikler/klimaendringer-pavirker-havet-hva-betyr-det-for-norge
https://www.fiskeribladet.no/meninger/miljokrisens-mentale-skifte/8-1-71092
https://khrono.no/senter-for-hav-og-arktis-far-12-mill-til-plastprosjekt/541058
https://www.fiskeribladet.no/meninger/-sameksistens-i-havrommet-blir-en-utfordring/2-1-929485
https://radio.nrk.no/serie/helgemorgen/DNRR62102920
https://book.websted.no/hb/havpuls/2020_nr4/24/index.html
https://www.nordnorskdebatt.no/verdens-hav-overbeskattet-og-undervurdert/o/5-124-46022
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/sesong/202012/DKNO01023320
https://www.folkebladet.no/nyheter/2020/11/30/Vil-ha-felles-spilleregler-for-%C3%A5-bruke-havet-23081812.ece
https://www.nrk.no/nordland/greenpeace-advarer-mot-gruvedrift-pa-havbunnen_-_-ufattelig-av_norsk-olje-og_gass-1.15255124
https://www.nrk.no/nordland/greenpeace-advarer-mot-gruvedrift-pa-havbunnen_-_-ufattelig-av_norsk-olje-og_gass-1.15255124
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/haugland-bekymret-for-fremtidige-havkonflikter-men-man-kommer-langt-med-folkeskikk-og-sunn-fornuft/2-1-919654
https://www.nationen.no/politikk/foreslar-a-ta-fra-kommunene-raderett-over-kystsonen-og-bygge-havvind-og-havbruksparker/
https://www.nationen.no/politikk/foreslar-a-ta-fra-kommunene-raderett-over-kystsonen-og-bygge-havvind-og-havbruksparker/
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202011/DKTR13023020
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• Lanserer løsninger for hvordan arealkonflikter til 

havs kan unngås, IntraFish, 26.11. 

• Presenterer løsninger for harmonisk sameksistens 

til havs, Kystmagasinet, 26.11. 

• Rapport om sameksistens på havet, NRK, 26.11. 

• I en ny rapport lanseres løsninger for hvordan 

arealkonflikter til havs skal unngås, Fiskeribladet, 

26.11. 

• «Harmonisk sameksistens til havs», Kyst og fjord, 

26.11. 

• Havbunnsmineraler gjør Norge grønt, NRK P2 

(radio), 22.11. 

• Kan norsk sjømat redde verden?, Kyst.no, 20.11. 

• Senter for hav og Arktis: – Et hav av konflikter?, 

Kyst og fjord, 11.11. 

• Polarstern-forskere etter et år i isen: – Naturen er 

fortsatt sjefen i Arktis, High North News, 11.11. 

• Mini-seminar om dyphavsmineraler, Geo365, 

10.11. 

• Kjempar for nytt liv på Nesna, Forskerforum 

(papir), 04.11. 

• Plastkrisen er også en norsk krise, Harstad Tidende 

(papir), 03.11. 

• Regjeringen tror gruvedrift på havbunnen kan bli 

en ny gullgruve for Norge, Tekfisk, 02.11. 

• Kan være mineraler for svimlende 1000 milliarder 

på norsk sokkel, NRK Nordland, 02.11. 

• Havbunnsmineraler gjør Norge grønt, NRK 

Nordland (radio), 29.10. 

• Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet, 

Geo365, 28.10. 

• Mer klimabevisste, NRK Nordland, 20.10. 

• Søpla i havet er vår egen, Klassekampen, 17.10. 

• Nå startar gjenopplivingsforsøket for Campus 

Nesna, Khrono, 14.10. 

• Kva for utdanning kan bli i Nesna? – Vi må tenke 

nytt, meiner ny styreleiar for regionprosjekt, 

Forskerforum, 13.10. 

• – Kan være bra å ha et blikk utenfra, Helgelands 

Blad, 13.10. 

• Kampen om havet tilspisser seg, iTromsø (papir), 

17.09. 

• Nytt prosjekt skal gjøre Tromsø-fiskerne best på 

plasthåndtering, Tekfisk, 15.09. 

• Stadig flere kjemper om plass på havet, iTromsø 

(papir), 11.09. 

• Må unngå sjøslag, Klassekampen, 10.09. 

• Sanntidsdata kan bli konfliktbrems, Fiskeribladet 

(papir), 09.09. 

• Fiskeriministeren ble rørt, IntraFish, 09.09. 

• – Må lage gode spilleregler for å leve i lag på 

havet, Folkebladet (papir), 09.09. 

• Digitalisering kan gi færre konflikter til havs – og 

mer verdiskapning, Kystmagasinet, 09.09. 

• – Norge har flere viktige havnæringer, og vi må 

sørge for at de kan leve side om side, IntraFish, 

08.09. 

• Fikk rapport om framtidas havnæring, NRK, 08.09. 

• Ny rapport: Forventer mer havvind og mindre olje 

mot 2040, Teknisk Ukeblad, 08.09.  

• Ny rapport: Digitalisering kan gi færre konflikter til 

havs – og mer verdiskaping, Fiskeribladet, 08.09. 

• Legger fram havrapport på Husøy, Kyst og fjord, 

08.09. 

• Fiskeri- og sjømatministeren til Tromsø og Senja, 

Kyst og fjord, 04.09. 

• Fiskeriministeren kommer til Husøy, Folkebladet, 

04.09. 

• Vil gjøre Tromsø til senter for plast fra havet, 

iTromsø, 04.09. 

• Akvafutures islandske satsing stilles i bero og 

sjefen slutter, Brønnøysunds Avis, 01.09. 

• Ikke tilpasset klimaendringene, Radio Nordkapp, 

23.08.  

• Rapport viser at sjømatnæringen ikke tilpasser seg 

klimaendringene godt nok, Fiskeribladet, 18.08. 

• Sjømatnæringen tilpasser seg ikke klimaet, NRK 

Troms (radio), 18.08. 

• – Klimatilpasning er avgjørende for framtidens 

havøkonomi, High North News, 18.08.  

• Forsker bak fersk studie om havøkonomi: – Vi 

henger etter, NRK, 17.08.  

• Arktisk samarbeid i fokus på ministermøte i 

Tromsø, High North News, 17.08.  

• Slik kan vi ta vare på livet i havet, TV2 

Nyhetskanalen, 17.08. 

• Nye materialer skal redusere skader fra fiskeriene, 

Ságat, 16.07. 

• Greenpeace mener statsministeren ikke tar 

havvern på alvor: – Vi er lei av festtaler, NRK, 

15.06. 

• Tromsø-senter med internasjonal studie om 

helhetlig havforvaltning, iTromsø. 30.05. 

• Improve water supply i poorer nations to cut 

plastic use, say experts, The Guardian, 27.05. 

• Rapport om havets helse, NRK Troms (radio), 

22.05. 

• Senter for hav og Arktis leverer internasjonal 

studie om helhetlig havforvaltning, High North 

News, 20.05.  

• Det nye senteret i Tromsø ledet jobben med 

internasjonal hav-rapport: – For oss er dette årets 

høydepunkt, Nordlys, 20.05.  

• Lille «Signe» Er ikke som andre fiskebåter, TV2, 

14.05. 

https://www.intrafish.no/nyheter/lanserer-losninger-for-hvordan-arealkonflikter-til-havs-skal-unngas/2-1-919726
https://www.intrafish.no/nyheter/lanserer-losninger-for-hvordan-arealkonflikter-til-havs-skal-unngas/2-1-919726
https://www.kystmagasinet.no/nyhet/presenterer-losninger-for-harmonisk-sameksistens-til-havs/
https://www.kystmagasinet.no/nyhet/presenterer-losninger-for-harmonisk-sameksistens-til-havs/
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/rapport-om-sameksistens-pa-havet-1.15261842
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/i-en-ny-rapport-lanseres-losninger-for-hvordan-arealkonflikter-til-havs-skal-unngas/2-1-919674
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/i-en-ny-rapport-lanseres-losninger-for-hvordan-arealkonflikter-til-havs-skal-unngas/2-1-919674
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Harmonisk-sameksistens-til-havs
https://radio.nrk.no/serie/helgemorgen
https://www.kyst.no/article/kan-norsk-sjoemat-redde-verden/
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Senter-for-hav-og-Arktis-Et-hav-av-konflikter
https://www.highnorthnews.com/en/polarstern-forskere-etter-et-ar-i-isen-naturen-er-fortsatt-sjefen-i-arktis
https://www.highnorthnews.com/en/polarstern-forskere-etter-et-ar-i-isen-naturen-er-fortsatt-sjefen-i-arktis
https://www.geoforskning.no/nyheter/bergverk/2397-mini-seminar-om-dyphavsmineraler
https://www.tekfisk.no/teknologi/regjeringen-tror-gruvedrift-pa-havbunnen-kan-bli-en-ny-gullgruve-for-norge/2-1-904693
https://www.tekfisk.no/teknologi/regjeringen-tror-gruvedrift-pa-havbunnen-kan-bli-en-ny-gullgruve-for-norge/2-1-904693
https://www.nrk.no/nordland/havbunnsmineraler-pa-norsk-sokkel-kan-vaere-verdt-1000-milliarder-kroner.-norge-har-startet-jakten-1.15220377
https://www.nrk.no/nordland/havbunnsmineraler-pa-norsk-sokkel-kan-vaere-verdt-1000-milliarder-kroner.-norge-har-startet-jakten-1.15220377
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/sesong/202010/DKNO01021020
https://geo365.no/dyphavsmineraler/norges-viktigste-bidrag-til-det-gronne-skiftet/
https://www.nrk.no/nordland/mer-klimabevisste-1.15208007
https://klassekampen.no/utgave/2020-10-17/sopla-i-havet-er-var-egen
https://khrono.no/no-startar-gjenopplivings-forsoket-for-campus-nesna/523194
https://khrono.no/no-startar-gjenopplivings-forsoket-for-campus-nesna/523194
https://www.forskerforum.no/kva-for-utdanning-kan-det-bli-i-nesna-vi-ma-tenke-nytt-meiner-ny-styreleiar-for-regionprosjekt/
https://www.forskerforum.no/kva-for-utdanning-kan-det-bli-i-nesna-vi-ma-tenke-nytt-meiner-ny-styreleiar-for-regionprosjekt/
https://www.hblad.no/2020/nyheter/skal-lede-campus-nesna-prosjekt-kan-vaere-bra-med-et-blikk-utenfra/
https://www.tekfisk.no/fiskeri/nytt-prosjekt-skal-gjore-tromso-fiskerne-best-pa-plasthandtering/2-1-871385
https://www.tekfisk.no/fiskeri/nytt-prosjekt-skal-gjore-tromso-fiskerne-best-pa-plasthandtering/2-1-871385
https://klassekampen.no/utgave/2020-09-10/ma-unnga-sjoslag
https://www.intrafish.no/pressemeldinger/fiskeriministeren-ble-rort/2-1-871420
https://www.kystmagasinet.no/nyheter/digitalisering-kan-gi-faerre-konflikter-til-havs-og-mer-verdiskapning/
https://www.kystmagasinet.no/nyheter/digitalisering-kan-gi-faerre-konflikter-til-havs-og-mer-verdiskapning/
https://www.intrafish.no/nyheter/-norge-har-flere-viktige-havnaringer-og-vi-ma-sorge-for-at-de-kan-leve-side-om-side/2-1-871282
https://www.intrafish.no/nyheter/-norge-har-flere-viktige-havnaringer-og-vi-ma-sorge-for-at-de-kan-leve-side-om-side/2-1-871282
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/fikk-rapport-om-framtidas-havnaering-1.15152058
https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-forventer-mer-vind-og-mindre-olje-mot-2040/498636
https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-forventer-mer-vind-og-mindre-olje-mot-2040/498636
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/ny-rapport-digitalisering-kan-gi-farre-konflikter-til-havs-og-mer-verdiskaping/2-1-870954
https://www.fiskeribladet.no/nyheter/ny-rapport-digitalisering-kan-gi-farre-konflikter-til-havs-og-mer-verdiskaping/2-1-870954
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Legger-fram-havrapport-paa-Husoey
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Fiskeri-og-sjoematministeren-til-Tromsoe-og-Senja
https://www.folkebladet.no/nyheter/2020/09/03/Fiskeriministeren-kommer-til-Hus%C3%B8y-22605253.ece
https://www.itromso.no/nyheter/2020/09/03/Vil-gj%C3%B8re-Troms%C3%B8-til-senter-for-plast-fra-havet-22605237.ece
https://www.banett.no/incoming/2020/09/01/Akvafutures-islandske-satsing-stilles-i-bero-og-sjefen-slutter-22594293.ece
https://www.banett.no/incoming/2020/09/01/Akvafutures-islandske-satsing-stilles-i-bero-og-sjefen-slutter-22594293.ece
http://www.radionordkapp.no/nyheter/13778/ikke-tilpasset-klimaendringene/
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=74165
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=74165
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01015820
https://www.highnorthnews.com/nb/klimatilpasning-er-avgjorende-framtidens-havokonomi
https://www.highnorthnews.com/nb/klimatilpasning-er-avgjorende-framtidens-havokonomi
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/forsker-bak-fersk-studie-om-havokonomi_-_-vi-henger-etter-1.15125295
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/forsker-bak-fersk-studie-om-havokonomi_-_-vi-henger-etter-1.15125295
https://www.highnorthnews.com/nb/arktisk-samarbeid-i-fokus-pa-ministermote-i-tromso
https://www.highnorthnews.com/nb/arktisk-samarbeid-i-fokus-pa-ministermote-i-tromso
https://www.sagat.no/nye-materialer-skal-redusere-skader-fra-fiskeriene/19.22947
https://www.nrk.no/nordland/greenpeace-mener-statsminister-erna-solberg-bor-folge-radene-fra-havpanelet-om-vern-av-havomrader-1.15054394?fbclid=IwAR0uCSX7c1yoVTio25cOM1JIdoCO6aAIAFRSZOoNxTW_HN2YxyMSZhzLnk4
https://www.nrk.no/nordland/greenpeace-mener-statsminister-erna-solberg-bor-folge-radene-fra-havpanelet-om-vern-av-havomrader-1.15054394?fbclid=IwAR0uCSX7c1yoVTio25cOM1JIdoCO6aAIAFRSZOoNxTW_HN2YxyMSZhzLnk4
https://www.itromso.no/nyheter/2020/05/30/Troms%C3%B8-senter-med-internasjonal-studie-om-helhetlig-havforvaltning-21891518.ece
https://www.itromso.no/nyheter/2020/05/30/Troms%C3%B8-senter-med-internasjonal-studie-om-helhetlig-havforvaltning-21891518.ece
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/27/improve-water-supply-in-poorer-nations-to-cut-plastic-use-say-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/27/improve-water-supply-in-poorer-nations-to-cut-plastic-use-say-experts
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01009720/22-05-2020?fbclid=IwAR1fCRkpjAA27wkNFY8KdWExN7l-2o5krM3jONnQq8Knc1LH4gH_dydrOvQ
https://www.highnorthnews.com/nb/senter-hav-og-arktis-leverer-internasjonal-studie-om-helhetlig-havforvaltning?fbclid=IwAR1xUBJN943tXi_MfSU8ThdKM7WtOoCRVfoswqqUBSFh86ydRpOiHI7leVw
https://www.highnorthnews.com/nb/senter-hav-og-arktis-leverer-internasjonal-studie-om-helhetlig-havforvaltning?fbclid=IwAR1xUBJN943tXi_MfSU8ThdKM7WtOoCRVfoswqqUBSFh86ydRpOiHI7leVw
https://www.nordlys.no/det-nye-senteret-i-tromso-ledet-jobben-med-internasjonal-hav-rapport-for-oss-er-dette-arets-hoydepunkt/s/5-34-1304907
https://www.nordlys.no/det-nye-senteret-i-tromso-ledet-jobben-med-internasjonal-hav-rapport-for-oss-er-dette-arets-hoydepunkt/s/5-34-1304907
https://www.nordlys.no/det-nye-senteret-i-tromso-ledet-jobben-med-internasjonal-hav-rapport-for-oss-er-dette-arets-hoydepunkt/s/5-34-1304907
https://www.tv2.no/nyheter/11434871/
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• Det er god sameksistens mellom havnæringene 

viser ny forskning, IntraFish, 08.05. 

• Ny rapport: Mindre konflikter enn antatt på sjøen, 

iTromsø, 08.05. 

• Bedre sameksistens enn ventet, Kyst og fjord, 

08.05.  

• Det er god sameksistens mellom havnæringene 

viser ny forskning, Fiskeribladet, 08.05.  

• Kysten er klar for endring, NRK Troms (radio), 

06.03. 

• – Dyrere å reparere enn å forebygge, NRK 

Sørlandet (radio), 04.02.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kapasitetsbygging og styrking av 
økonomiske rammer 
 

I tillegg til den offentlige bevilgningen, har senteret 

utløst privat finansiering fra REV Ocean og andre aktører 

i senterets råd. Prosjektet «Trygt i havn» har også 

mottatt 300.000 kr fra SpareBank 1 Nord-Norge 

gjennom Samfunnsløftet, og 110.000 fra «Plastic in the 

Arctic» ved Framsenteret. Senteret har videre søkt 

midler gjennom andre finansieringsordninger som 

Regionalforvaltning, Handelens miljøfond og 

Forskningsrådet. Fra sistnevnte fikk senteret i desember 

innvilget finansiering til prosjektet «Governance of 

Marine Plastic Litter in the Arctic (GOMPLAR)». Av den 

totale potten på 12 millioner kr vil omtrent 4 millioner 

kr gå til senteret, fordelt over fire år. Skal senteret innfri 

forventningene som ligger i dets mandat, er det likevel 

avgjørende at den offentlige bevilgningen styrkes.  

 

I 2020 har senteret også ansatt en ny prosjektleder i et 

engasjement på 2,5 år. Styringsgruppen består fortsatt 

av Anne Husebekk (UiT Norges arktiske universitet), 

Øyvind Fylling-Jensen (Nofima) og Inger Solberg 

(Innovasjon Norge).  

 

https://www.intrafish.no/pressemeldinger/det-er-god-sameksistens-mellom-havnaringene-viser-ny-forskning/2-1-805309
https://www.intrafish.no/pressemeldinger/det-er-god-sameksistens-mellom-havnaringene-viser-ny-forskning/2-1-805309
https://www.itromso.no/nyheter/2020/05/08/Ny-rapport-Mindre-konflikter-enn-antatt-p%C3%A5-sj%C3%B8en-21776123.ece
https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Bedre-sameksistens-enn-ventet
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72823
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72823
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02004720/06-03-2020
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL01002420/04-02-2020
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