Mandat for strategigruppen for Hav 21
Strategigruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi for marin forskning og
utvikling (FoU), som bygger på eksisterende kunnskap knyttet til havbruk, fiskeri og
bærekraftig utnyttelse og forvaltning av de biologiske ressursene i havet og de marine
økosystemene. I tillegg skal strategien peke på nye behov for kunnskaps- og
teknologiutvikling. Strategien skal skape en helhetlig tenking rundt satsingen på marin
kunnskap og teknologi gjennom å koble myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer
nærmere sammen.
Mål
Målet med Hav21 er å skape en mer målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU-innsats
på det marine området – for å fremme en bærekraftig (miljømessig, økonomisk og
samfunnsmessig) forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser, og derigjennom
bidra til den internasjonale kunnskapsutviklingen om havene.
Fokus(område) for strategien
Hav21 skal peke på kunnskapsbehov for forvaltning og næring langs hele den marine
verdikjeden ”fra fjord til bord”. Hav21 skal foreslå tiltak som kan bidra til at kunnskap tas i
bruk og peke på muligheter og koblinger mellom myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer
og interessegrupper for kunnskapsutvikling.
Hav21 skal omfatte kunnskapsproduksjon og forskning på konsekvensene andre næringer har
for marine næringer og den biologiske produksjonen i havets økosystemer, som for eksempel
petroleums- og mineralutvinning, skipsfart, reiseliv og ny energiproduksjon. I tillegg vil
Hav21 befatte seg med hvordan de ulike sektorene, inkludert fiskeri- og havbruksnæringen,
samlet påvirker den biologiske produksjonen i havets økosystemer.
Prosess
Strategiarbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess der man samler aktører som
produserer eller anvender kunnskap om marine tema på tvers av marine næringer,
leverandørnæringer, forskning og forvaltning. Gruppen skal gjennomføre en innledende
samling av aktører og interessegrupper for å få innspill til sitt arbeid. Undergrupper kan
etableres ved behov. I tillegg må kunnskapsutviklingen i norske miljøer må ses i sammenheng
med internasjonale forskningsprogrammer som eksempelvis det nye europeiske programmet
JPI Oceans som etableres etter norsk initiativ.
Det er etablert tilsvarende strategier og prosesser på andre områder, for eksempel Maritim21,
Klima21, OG21 og Energi21. I arbeidet med Hav21er det viktig med god kontakt med disse
og andre relevante aktiviteter.

Sluttprodukt FoU-strategi
Strategirapporten skal være begrenset i omfang og skal dekke:
Hovedbilde av dagens kunnskapsgrunnlag
•
•

Innenfor den grunnleggende kunnskapsproduksjonen
Innenfor den næringsretta forskningen

•

Innenfor kunnskap som grunnlag for politikkutforming og forvaltning av norske kyst- og
havområder og de levende marine ressursene.

Vurderinger
•
•

Vurdere i hvilken grad dagens kunnskapsproduksjon er dekkende (styrker, svakheter,
muligheter og trusler) for å nå mål.
Vurdere om dagens kunnskapssystem er hensiktsmessig innrettet. Det skille som er
etablert mellom forskning for næringsutvikling og forskning for forvaltning på FKDs
område skal ligge fast.

Anbefalinger og forslag til tiltak skal omfatte følgende områder:
•
•

Prioriterte innsatsområder innenfor grunnforskning og høyere utdanning, næringsrettet
forskning og forvaltningsrettet forskning.
Forskningsinfrastruktur.

Innenfor hvert av de anbefalte forslag til tiltak skal følgende vurderes/ hensynstas:
9 Ansvarsdeling mellom offentlig og privat sektor
9 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid (samarbeid om marine tema på tvers av
næringer, leverandører, forskning og forvaltning).
9 Nordområdene.
9 Strategigruppen skal kun vurdere innrettingen av den offentlige forskningsinnsatsen
innenfor gjeldende budsjettrammer.

Tidshorisont
Oppstart høsten 2011, sluttrapport leveres høsten 2012 (senest 1. november).
Norges forskningsråd skal være sekretariat for strategigruppen.
Det opprettes en departementsgruppe med representanter fra FKD, KD, MD, NHD, OED,
LMD, HOD og UD som følger arbeidet i strategigruppen. Hvordan dette skal foregå, må
avklares mellom departementsgruppen og strategigruppen.
Rapportering/milepæler i arbeidet vil konkretiseres nærmere. Sluttrapport skal leveres til
Fiskeri- og kystdepartementet. Etter den tid er strategigruppens arbeid avsluttet. Fiskeri- og
kystdepartementet vil, i samarbeid med de øvrige departementene, vurdere hvordan arbeidet
med Hav21 skal tas videre.

