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Oppsummering fra seminar om særlig verdifulle og sårbare områder
Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo, 26. september 2018 kl. 10:00 - 15:30
Møtet ble arrangert av Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske
havområder (Faglig forum).
Faglig forum skal våren 2019 levere det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering av
forvaltningsplanene for norske havområder. Det vil skje i form av delrapporter på ulike tema.
Rapporten om særlig verdifulle og sårbare områder skal ferdigstilles i løpet av januar 2019.
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVOer) er delområder i et planområde som ut fra naturfaglige
vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og/eller den biologiske
produksjonen i havområdet, også utenfor området selv. Delrapporten skal inneholde oppdatert
kunnskap om de særlig verdifulle og sårbare områdene, med hovedfokus på endringer siden det
forrige kunnskapsgrunnlaget ble produsert.
På seminaret ble status for arbeidet og de første resultatene presentert. Deltakerne fikk anledning til
å gi innspill til det videre arbeidet gjennom spørsmål og diskusjon på seminaret. Deltakerne ble også
oppfordret til å sende skriftlige innspill i etterkant av seminaret.
Delrapporter vil bli lagt ut på Havforum.no etterhvert som de er godkjent i Faglig forum. Det åpnes
for kommentarer på eventuelle faktafeil og faglige mangler. Avhengig av kommentarene laster Faglig
forum opp en revidert versjon av delrapporten. Tidsplan for ferdigstilling av det faglige grunnlaget
legges også ut.
På seminaret deltok en rekke interesseorganisasjoner sammen med medlemmer av Faglig forum og
den interdepartementale styringsgruppen for arbeidet med forvaltningsplanene. Program for
seminaret og deltakerliste er vedlagt. Alle foredragene og skriftlige innspill i etterkant vil bli lagt ut på
Havforum.no.

Tema som ble tatt opp i spørsmål og diskusjon









Behov for mer kunnskap om miljøverdier og effekten av påvirkninger
Kunnskapsbehov for å kunne avgrense SVOer bedre
Behovet for forvaltningsrelevant forskning og synliggjøring av behovet overfor Norges
forskningsråd
Betydningen av MAREANO, SEAPOP og SEATRACK for å skaffe ny kunnskap til SVO-arbeidet
Bruk av modeller, bl.a. for å predikere framtidig utvikling i SVOene
Verdsetting av økonomisk viktige områder
Forskjellen på SVOer og marine verneområder
Innmelding av SVOer som Ecologically or Biologically Significant Marine Areas til
Konvensjonen om biologisk mangfold














Innhenting av kunnskap om effekt av seismikk
Interaksjoner mellom issmelting og polarfronten
Definisjon og kartfesting av iskantsonen
Årsaker til nedgang i sjøfuglbestandene og betydning av at makrellen inntar Norskehavet
Årsaker til nedgangen i torskebestanden i Nordsjøen og evt. betydning av forurensning
Håndtering av dynamiske områder
Behov for mer dynamiske SVOer og aktivitet tilpasset dynamikken i økosystemene
Utfordring med modellering av store økosystemendringer i Barentshavet i dynamiske
modeller
Fare for overbelastning av bufferkapasiteten i økosystemene
Bruk av kunnskap om dynamikken i økosystemene i forbindelse med risikostyring og
begrensning av aktivitet
Bruk av føre-var prinsippet for å understøtte mindre dynamiske SVOer
Kunnskapsbasert forvaltning og hensyntagen til kunnskap og miljøfaglige råd i forvaltningen
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