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for tiltak for koraller 
og svampsamfunn
Ekstrakt: 
Denne rapporten er skrevet etter oppdrag 
fra Miljøverndepartementet, som har bedt 
DN lage en utredning om norske kaldt-
vannskoraller og svampsamfunn. Rapporten 
er et sammendrag av eksisterende kunn-
skap om biologisk mangfold, trusselbildet 
og eksisterende tiltak, og uttrykker DNs 
tanker om videre tiltak for vern av koraller 
og svamper. SFT og flere representanter fra 
forskningsmiljøene har bidratt til rapporten.

I løpet av det siste tiåret er det avdekket 
at Norge trolig har en av verdens  største 
bestander av den revbyggende kaldtvanns-
korallen Lophelia pertusa. Denne, og flere 
andre arter kaldtvannskoraller,  finnes både 
på norsk sokkel, ved kysten og inne i fjord-
ene. Utbredelsen av svampsamfunn i norske 
farvann er lite dokumentert, men noe kart-
legging er gjort i form av bifangst ved bunn-
trålundersøkelser. Kartleggingsprogrammet 
MAREANO har avdekket mange funn av både 
korallrev og svampsamfunn i Barentshavet.

Svamper og koraller er viktige for det bio-
logiske mangfoldet i havområdene. Ikke 
bare i form av egen eksistens, men også 
fordi de skaper romlige strukturer på hav-
bunnen hvor mange andre arter finner mat 
og beskyttelse.

Både koraller og svamper er saktevoksende 
organismer, med lav toleranse for påvirknin-
ger. Den største påvirkningsfaktoren er fiske 
med aktive bunnredskaper. Klimaendringer 
og forsuring av havene synes å kunne bli en 
økende trussel i tiden fremover. Utbygging 
av sokkelen til petroleumsformål er også en 
alvorlig trussel. I tillegg kommer flere andre 
menneskelige påvirkninger som i større 
eller mindre grad representerer en fare for 
koraller og svamper. Hvis man ser på det 
totale bildet av trusselfaktorer må graden av 
påvirkning sies å være betydelig.

Det er et stort behov for å kartlegge fore-
komster av både koraller og svamper, samt å 
øke innsatsen på FoU i forhold til disse, som 
grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning 
av våre bestander. Samtidig er det viktig å 
beskytte koraller og svamper mot de trusler 
som gjør seg gjeldende på både kort og lang 
sikt. Dette bør gjøres gjennom samordnede, 
sektorovergripende planer for beskyttelse av 
koraller og svampsamfunn.

Abstract: 
This report is a compilation of existing 
knowledge on biological diversity, thre-
ats and protective measures concerning 
cold-water corals and sponges in Norway. 
It also reflects the Directorate for Nature 
Management’s view on further measures 
needed to protect these animals. The 
Norwegian Pollution Control Authority 
and some selected scientists have also 
contributed to the report.

Research during the past decade has 
revealed some of the world’s largest 
aggregations of the reef building cold-
water coral, Lophelia pertusa, on the 
continental slope, off the coast and in 
the fjords of Norway. Other species of 
coral and several species of deep-water 
sponges are also abundant in the area. 
In particular the mapping programme 
MAREANO has revealed a number of 
Lophelia-reefs on the continental shelf 
in the Barents Sea.

Sponges and corals are important contri-
butors to the biological diversity of the 
ocean floor. Not just in terms of their 
own existence, but also because they 
provide food and shelter for many spe-
cies of fishes and invertebrates.

Deep sea coral assemblages are vulnera-
ble to damage from bottom-tending fish-
ing gears, especially bottom-trawling, 
but also may be affected by energy 
exploration and development, deploy-
ment of cables and pipelines, and other 
human activities that disturb the sea 
floor. Climate change and ocean acidifi-
cation may become a huge threat in the 
near future. Recovery from damage may 
take decades to centuries, as most cold 
water corals and sponges grow slowly.

Significant gaps in knowledge about 
deep sea corals remain, including the 
location of many deep sea coral assem-
blages and most aspects of their biology 
and ecology. It is imperative to protect 
cold-water corals and sponges from the 
many threats humans impose on them. 
This may best be achieved through coor-
dinated and cross-sectoral management 
plans.
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Forord 

For mange er koraller ensbetydende med tropiske strender og fargerike fisker på helt andre 

breddegrader enn våre egne. I skolen har vi lært at koraller er avhengige av varmt vann og sterkt lys 

for å vokse. Derfor har bilder av store korallrev på dypt og mørkt vann utenfor Norges kalde kyst, og 

fra forholdsvis grunne områder inne i fjordene, nok en gang gjort oss oppmerksomme på at havet 

rommer mange naturskatter som vi vet alt for lite om. Norge har den største andelen av kjente 

forekomster av kaldtvannskorallen Lophelia pertusa av alle land i verden. Både den nordligste 

rapporterte forekomsten, den grunneste forekomsten og det største korallrevet av denne arten befinner 

seg i våre farvann. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på våre korallrev. 

 

Om vi vet lite om koraller, vet vi enda mindre om svampsamfunn og korallskoger. Disse danner i likhet 

med korallrev viktige tredimensjonale strukturer på havbunnen, som gir fisk og bunnlevende 

organismer et habitat å leve i. 

 

For å kunne forvalte naturen på riktig måte må vi ha kunnskap om de ulike bestanddelene i 

økosystemet, de prosessene som er viktige for at systemet skal fungere og faktorer som kan påvirke 

systemet både innen og utenfra. I økosystembasert forvaltning søker man også å samordne 

forvaltningen av de menneskelige aktivitetene som påvirker systemet. 

 

Vi har kommet langt i å utforske verden over vann, men har enda mange store utfordringer å løse før 

vi er i nærheten av å komme like langt i havet. Blant annet setter fysikkens lover helt andre grenser 

for kartlegging og forskning her enn de vi er vant med på land. 

 

Selv om vår verden over vann er svært forskjellig fra den vi finner i havet, er det mye av det vi foretar 

oss her som også har en virkning under havoverflaten. Påvirkningen fra menneskelig aktivitet samlet 

sett er betydelig, og mye tyder på at dette gir omfattende utslag for livet i havet. 

 

For å kunne løse de problemene vi står overfor, må vi først vite hva som er status for våre koraller og 

svampsamfunn. Denne rapporten er et lite steg videre i dette arbeidet. Den har til hensikt å 

oppsummere hvilke trusler som gjør seg gjeldende overfor koraller og svamper, fortelle hvilke tiltak 

som allerede er innført, samt foreslå viktige skritt videre. Blant disse er kartlegging av marint 

biologisk mangfold en viktig oppgave i årene som kommer. Videre er forskning på korallers og 

svampers biologi og deres rolle i økosystemet viktig. 

 

Korallers og svampers relativt lave veksthastighet gjør dem spesielt sårbare. Det er mye som tyder på 

at mange av våre korallrev allerede er ødelagt på grunn av menneskeskapte påvirkninger. Påvirkning-

ene kan være alvorlige enkeltvis, men hvis man ser på den samlede effekten fra alle kilder skaper 

dette et virkelig bekymringsfullt fremtidsbilde. I påvente av mer kunnskap bør vi derfor ut fra et 

«føre var» prinsipp så raskt som mulig få på plass et effektivt vern av disse sårbare dyresamfunnene. 

 

 

 

Trondheim, november 2008 

 

 

 

Yngve Svarte 

Direktør for artsforvaltningsavdelingen 
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1 Innledning 

1.1 Oppdraget 

Miljøverndepartementet (MD) har i 2008 gitt 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) i oppdrag 

å utarbeide en kortfattet utredning basert på 

eksisterende informasjon om norske kaldtvanns-

koraller og svampsamfunn. Rapporten skal inne-

holde informasjon om betydning for biologisk 

mangfold, beskrive trusselbildet og foreslå nød-

vendige tiltak. DN skal se behovet for tiltak i hel-

het og på tvers av sektorene og identifisere even-

tuelle mangler i forhold til allerede iverksatte og 

planlagte sektorovergripende og sektorvise tiltak. 

 

1.2 Innledende kommentarer 

Det foreligger allerede en del litteratur om 

kaldtvannskoraller, deriblant flere publikasjoner 

og bøker som gir en fin innføring i biologien til 

korallene. DN ser det ikke som en del av 

oppgaven å forfatte en rapport som skal 

konkurrere med disse. Den samme tilnærmingen 

gjelder for svampsamfunn, selv om disse organis-

mene har blitt viet vesentlig mindre opp-

merksomhet både i antall publikasjoner og når 

det gjelder medias og forvaltningens interesse. 

Det innledende kapitlet om biologi vil derfor være 

en kortfattet og forenklet innføring i biologi og 

begreper om koraller og svamper. Dersom en 

grundigere innføring i korallrev er ønskelig anbe-

fales boken «Norske korallrev og prosesser i hav-

bunnen». 

 

Det vises også til rapport fra arbeidsgruppen for 

vern av koraller (2003). Arbeidsgruppen var 

sammensatt av representanter fra berørte forvalt-

ningsorgan og representanter fra fiskerisektoren. 

Hensikten med rapporten var å identifisere eksi-

sterende og potensielle trusler mot korallrevene 

og nødvendige beskyttelsestiltak mot disse, her-

under tiltak for oppfølging av eksisterende regel-

verk. Rapporten tar dermed opp noen av de 

samme problemstillingene som denne utred-

ningen. 

 

Rapporten er ikke skrevet som en vitenskapelig 

artikkel, og referanser til artikler er kun gitt i 

visse sammenhenger. Dette vil forhåpentligvis 

øke lesbarheten, samtidig som spesielt viktige 

opplysninger kan følges videre i vitenskapelig 

litteratur. 

 

Det er lagt størst vekt på å oppsummere hvilke 

trusler som gjør seg gjeldende i forhold til kaldt-

vannskoraller og svampsamfunn, samt å disku-

tere hvilke tiltak som kan være formålstjenelige i 

den videre forvaltningen av disse naturtypene. 

 

Rapporten er i hovedsak utarbeidet av rådgiver 

Erlend Standal ved DN på bakgrunn av fore-

liggende litteratur, med bidrag fra andre ansatte 

ved marin seksjon. SFT har også bidratt til 

rapporten med verdifulle innspill og kommen-

tarer. Av bidragsytere utenfor forvaltningen vil vi 

spesielt takke Pål Buhl Mortensen og Jan Helge 

Fosså ved Havforskningsinstituttet, Hans Tore 

Rapp fra UiB og Johanna Järnegren fra NINA for 

verdifulle bidrag og hjelp til kvalitetssikring av 

rapporten. 
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2 Eksisterende kunnskap 

Forekomster av kaldtvannskoraller i norske 

fjorder var kjent allerede i 1752, da Erik 

Pontoppidan ga ut sitt verk «Forsøg på Norges 

Naturlige beskrivelse». Steinkorallen Lophelia 

pertusa er beskrevet av Linné (1758) og Gunnerus 

(1768). Både fiskere og forskere har siden begynn-

elsen av 1800-tallet vært klar over at det også 

lever koraller på dypt vann utenfor kysten vår. 

Michael Sars (1865) var den første til å oppdage 

at Lophelia bygger rev. På slutten av 1930-tallet 

fikk marinbiologen Carl Dons opplysninger fra 

fiskere om forekomster av steinkorallen Lophelia 

pertusa utenfor Ingøy, Mehamn, Berlevåg og 

Havningberg. Dons sto bak den første systemat-

iske kartleggingen av korallforekomster i Norge i 

1944. Det store antall forekomster av koraller i 

norske farvann har likevel i stor grad vært ukjent 

frem til senere tid. 

 

Det marine miljø er generelt vanskeligere å 

kartlegge enn verden over vann. Dette skyldes 

hovedsakelig fysiske begrensninger, som lysets 

evne til å penetrere vann og det enorme trykket 

vannsøylen representerer etter hvert som man 

beveger seg nedover mot dypet. Trykket øker med 

ca 1 atm for hver 10. meters dybde. Bare på 90 

meters dyp er trykket ca 10 ganger høyere enn 

ved overflaten. 

 

Utforskningen av havet er på grunn av dette både 

tid og ressurskrevende, selv om den tekniske 

utviklingen i senere år har gitt oss nye verktøy 

for å utforske dette miljøet på en mer effektiv 

måte. Tekniske hjelpemidler som seismisk utstyr, 

multistråleekkolodd og avanserte ROV’er (Remo-

tely Operated Vehicles) og AUV’er (Autonomous 

Underwater Vehicles) har bidratt til å øke vår 

kunnskap om bunnen av dyphavet. Til tross for 

dette er vi fortsatt helt i startgropa av å forstå 

hva havet rommer av både biologiske og 

kjemisk/fysiske hemmeligheter. Selv om havene 

dekker 71 % av jordkloden er kunnskapen om 

dem fortsatt mangelfull. Dette gjelder i høyeste 

grad også kunnskap om kaldtvannskorallers og 

svampers utbredelse og biologi. Man har for 

eksempel enda ikke observert levende larver av 

kaldtvannskorallen Lophelia pertusa. Det er også 

langt igjen før vi har god nok innsikt i hvor stor 

rolle korall- og svampsamfunn spiller for andre 

organsimer i sjøen – blant annet som oppvekst-

område for våre kommersielle fiskeslag. 

 

For svamper er kunnskapsgrunnlaget enda 

dårligere enn for koraller, både i forhold til 

økologisk funksjon, sårbarhet og utbredelse. Dyp-

havs korallrev har i senere år fått mye publisitet 

og oppmerksomhet, og det synes å være bred 

støtte blant folk flest for å ta vare på denne 

naturtypen. Svampsamfunn har falt litt utenfor i 

denne sammenhengen, uten at dette betyr at 

deres rolle er mindre betydningsfull. Det er viktig 

å ta vare på og hente ny kunnskap også om denne 

naturtypen. 

Korallrev (hovedsakelig steinkorallen Lophelia pertusa, sjøtre (Paragorgia arborea) midt i bildet) og svamper 

fotografert under HERMES koralltokt 2006 

Foto: Havforskningsinstituttet
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2.1 Biologi og utbredelse 

2.1.1 Koraller 

 

Fragment av Lophelia pertusa hentet fra Tautraryggen. 

Foto: Erlend Standal/DN 

 

Koraller er en gruppe bunnlevende nesledyr. De 

artene som oftest oppfattes som «ekte» koraller i 

våre farvann finner vi i orden Scleractinia (stein-

koraller). Disse artene danner harde skjeletter av 

kalsiumkarbonat (CaCO3) i en treformet struktur, 

hvor polyppene sitter ytterst i hver sin gren. I 

Norge finner vi også flere arter koraller innen 

orden Gorgonacea (hornkoraller). Hornkorallenes 

skjelett dannes inne i kroppen og består av små 

kalkplater som ligger inne i et noe stivere, horn-

aktig materiale. I tillegg finnes koralldyr også 

innenfor andre ordener i underrekken Anthozoa, 

for eksempel orden Alcyonacea (lærkoraller/bløt-

koraller) og orden Pennatulacea (Sjøfjær). Hoved-

fokus for denne utredningen vil være stein-

koraller, på grunn av deres evne til å danne store 

revstrukturer. 

 

Kaldtvannskoraller er registrert i en rekke land 

over hele verden. De er observert så grunt som 39 

meter (Lophelia pertusa, Tautrarevet, Trond-

heimsfjorden) og ned til over 3.000 meter. De 

lever i motsetning til tropiske gruntlevende 

koraller ikke i symbiose med alger (zooxan-

theller), og ernærer seg i stedet av zooplankton og 

næringspartikler i vannet. Sterk vannstrøm fører 

til at flere potensielle byttedyr og nærings-

partikler flyter forbi, og kaldtvannskoraller trives 

derfor best der strømmen er forholdsvis sterk. 

Dette er også grunnen til at koraller finnes på så 

grunt vann inne i fjordene. Våre fjorder består av 

dype bassenger, som enkelte steder er atskilt av 

grunne terskler. Tersklene er større eller mindre 

morenerygger med stein- og blokkrik overflate, 

som ble avsatt under isavsmeltingen der breen 

hadde framrykk eller opphold i samme posisjon. 

På grunn av en overflatestrøm drevet av vann fra 

elvene, som blandes og river med seg saltvann, 

flyttes store mengder vann ut av fjorden. For å 

kompensere for denne utgående strømmen av 

vann dannes det en strøm av dypvann i motsatt 

retning. Når denne strømmen treffer tersklene 

presses kaldt og næringsrikt vann, med rett 

saltholdighet for koraller, opp fra dypet og over 

terskelen, hvor strømmen på grunn av inn-

snevringen av passasjen kan bli svært sterk. 

Strømmen vasker bort fine partikler fra sedi-

mentet og etterlater hardbunn som gir godt feste 

for korallene. Samtidig tilføres korallene en jevn 

strøm med næringspartikler. Tautrarevet i 

Trondheimsfjorden er et slikt terskelrev. 

Lignende forhold er også grunnen til at man 

oftest finner koraller på de høyeste punktene av 

bunnformasjoner på kontinentalsokkelen, som i 

området langs Eggakanten og på rygger, høyder 

og morenebakker. 

 

Temperaturområdet for kaldvannskoraller er 4-

13 °C, og de må ha en salinitet på 32-38,8 ‰. 

Lopheliarevene vokser svært sakte. Den gjennom-

snittlige lengdeveksten av korallgrenene ser ut til 

å ligge på rundt 6 mm pr. år (estimater varierer 

mellom 4 og 25 mm i året). Med denne 

voksehastigheten vil en 2 meter høy koloni være 

rundt 300 år gammel. Revdannende arter kan 

likevel med tiden skape enorme massiver på 

sjøbunnen. Disse revene danner viktige habitater 

for andre koraller, svamper, fisker og bunndyr. 

De eldste daterte Lophelia-skjelettene i Norge er 

ca. 8600 år gamle og er funnet 2 meter ned i 

bunnen ved foten av et rev på Sularyggen. 

 

Polyppene hos revdannende arter lever bare i de 

ytterste 10-20 cm av koloniene. Resten består av 

nakent og dødt korallskjelett. Etter hvert som 

polyppene dør, danner de døde skjelettrestene 

underlag for nye individer. Boresvamper huler ut 

og svekker de døde korallgrenene. Skjelettene vil 

på grunn av dette etter hvert sige sammen og bli 

kraftig komprimert. Et korallrev kan derfor deles 

inn i tre sjikt. Nederst (og i et område rundt de 

levende delene av korallrevet) ligger et lag med 

korallgrus, som er fragmenter av døde koraller 

blandet med annet substrat. Over dette finner 

man et lag av døde korallskjelletter. Øverst sitter 

de levende korallene. Korallene vokser i retning 

mot strømmen, der tilgangen til næring er størst. 

De levende korallene finner man derfor på den 

delen av revene som vender mot strømmen. Bak 

dette strekker det seg en hale med døde koraller 

og korallgrus. 

 

Det er ikke alle arter av kaldtvannskoraller som 

danner rev. Av de omtrent 500 arter av kaldt-

vanns steinkoraller som er beskrevet til nå er det 

bare 6 som er revdannende i særlig grad. 

 

I norske farvann er det stort sett steinkorallen 

Lophelia pertusa (norsk navn: glasskorall eller 

øyekorall) som dominerer blant de revdannende 

artene. Norge har faktisk den høyeste tettheten 

av lopheliarev i verden. L. pertusa finnes både på 
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dypt vann (observert ned til 3.383 meter i New 

England, Nord-Atlanteren), på kontinental-

sokkelen og inne i fjordene (grunneste forekomst 

på 39 meters dybde på Tautrarevet). L. pertusa 

lever hos oss hovedsakelig på dyp mellom 100 og 

400 meter, i vann med temperatur mellom 4 og 9 

°C og en saltholdighet over 32 ‰. 

 

Lopheliarev kan enkelte steder bli store, med en 

høyde på opptil ca. 35 m og en lengde på rundt én 

kilometer. Områder hvor revene står tett kalles 

revkomplekser. Det største kjente revkomplekset 

av kaldtvannskoraller i verden er Røstrevet ved 

Lofoten, som dekker et areal på ca 100 km2. Revet 

ligger på mellom 300 og 400 meters dyp og har en 

utstrekning på 35-40 km. Røstrevet er omtrent ti 

ganger større enn det nest største revet – 

Sularevet. Det finnes mye koraller fra Lofoten og 

nord- og østover til og med Finnmark. Dypvanns-

korallrev er dokumentert i Barentshavet nord til 

Nygrunnen (71°N), nordvest av Sørøya i et 

område som betegnende nok kalles «Korallen» på 

folkemunne. Dette er verdens nordligste korall-

rev. 

 

L. pertusa kan formere seg både ved kjønnet og 

ukjønnet formering. Ved ukjønnet formering 

brytes deler av en større korall av fra kolonien og 

danner en ny koloni der den til slutt faller ned på 

bunnen. L. pertusa er, i motsetning til de fleste av 

sine slektninger blant tropiske koraller, sær-

kjønnet. Larvene til L. pertusa er til nå ikke 

observert, men man antar at disse ved kjønnet 

formering i en periode lever planktonisk for så å 

slå seg ned på et egnet hardbunnssubstrat hvor 

en ny koloni etter hvert dannes. 

 

Også steinkorallen Madrepora oculata kan danne 

rev. Skjelettoppbygningen til M. oculata er mer 

forgreinet og dermed svakere enn hos L. pertusa, 

noe som begrenser evnen til å danne store rev-

strukturer. Den nordligst registrerte forekomsten 

av M. oculata er i Andfjorden utenfor Andøya. 

Grunneste observasjon av arten ligger på 55 

meter (Brasil), den dypeste på 1.950 meter 

(Reykjanes Ridge). M. oculata er ikke så utbredt i 

norske farvann, men arten finnes gjerne på rev-

strukturer dannet av L. pertusa. 

 

Steinkoraller danner sitt skjellett av kalsium-

karbonat (CaCO3) ved å binde kalsium og 

bikarbonat (HCO3¯) fra vannet etter formelen: 

 
 

2HCO3¯ + Ca2+ � CaCO3 + CO2 + H2O 

 

(ligning 1) 

 

Ut fra denne formelen fremgår det tydelig at det 

også frigis CO2 i reaksjonen. Samtidig ser man at 

det bindes to molekyler av bikarbonat for hvert 

molekyl av CO2 som frigis. Det dannes bikarbonat 

når CO2 fra atmosfæren absorberes i havet: 

 
 

CO2 + H2O � H2CO3 � H+ + HCO3
- � 2H+ + CO3

2-
    

 

(ligning 2) 

 

Totalt sett viser dette at steinkoraller bidrar til å 

trekke CO2 ut fra sjøvannet og binder disse i sine 

kalkskjeletter. Det pågår imidlertid en debatt 

hvor man diskuterer om koraller i praksis er 

kilde til eller lagrer CO2. 

 

Hornkoraller er ikke revdannende og har en mer 

spredt utbredelse, selv om man ofte kan finne 

hornkoraller assosiert med steinkorallrev. Dette 

gjør det også vanskeligere å kartlegge disse 

artenes utbredelse. Også hornkoraller kan fore-

komme i forholdsvis tettvoksende bestander. 

Slike forekomster kalles korallskoger. De vanligst 

forekommende artene av hornkorall i norske 

farvann er sjøtre (Paragorgia arborea), sjøbusk 

(Paramuricea placomus) og risengrynskorall 

(Primnoa resedaeformis). 

 

Av lærkoraller er arten dødmannshånd 

(Alcyonium digitatum) forholdsvis utbredt i 

Norge. Denne har i likhet med hornkorallene 

gjerne en mer spredt utbredelse enn Lophelia. 

 

Det er totalt registrert 27 arter av kaldtvanns-

koraller i den norske delen av Barentshavet. Av 

disse er 9 lærkoraller, 5 hornkoraller og 5 stein-

koraller. 

 

Denne utredningen fokuserer som tidligere nevnt 

spesielt på steinkoraller. Denne avgrensningen 

betyr ikke at svamper og de øvrige gruppene av 

koraller er uviktige. Også disse skaper viktige 

habitater for fisk og bunnlevende invertebrater. 

Behovet for ytterligere kunnskap og kartlegging 

gjelder i høyeste grad for alle grupper av koraller 

og svamper. De er også i stor grad truet av de 

samme påvirkningsfaktorene som steinkorallene. 

 

Bilde av aktive polypper hos steinkorallen Lophelia 

pertusa, tatt i akvariet i Bergen. 

Foto: Pål Buhl Mortensen/Havforskningsinstituttet
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2.1.2 Svamper 

Dette er den mest primitive gruppen blant de 

flercellede organismene. Form og farge varierer 

sterkt mellom de enkelte artene. Svamper kan 

variere fra noen få millimeter til et par meter i 

størrelse, men forekommer ofte i størrelser 

mellom 2 og 40 cm. Skjellettet er dannet av kisel- 

eller kalknåler, eller av det proteinholdige mate-

rialet spongin. 

 

Svampene filtrerer næringspartikler fra vannet, 

ved å pumpe vann med pisketråder (flageller) 

gjennom indre kammere og kanaler. Enkelte 

arter kan pumpe vann som tilsvarer 10.000 til 

20.000 ganger deres eget volum i løpet av et døgn. 

Det er imidlertid vist at de fleste av de storvokste 

svampene våre lever i en kompleks symbiose med 

en mengde ulike mikroorganismer, og i en svamp 

som Geodia barretti utgjør disse opp mot 80 % av 

svampens biomasse. Mikroorganismene bidrar til 

stoffomsetningen i svampen i tillegg til at de tas 

opp av svampen som næring. Dette gjør svampen 

til en liten «bioreaktor» der pumping av vann i all 

hovedsak har som funksjon å tilføre oksygenrikt 

vann. Noen utnytter til og med metangass som 

siver ut fra havbunnen som energikilde. 

 

De fleste svampene er hermafroditter. De kan 

produsere både hunnlige og hannlige kjønns-

celler. Ved kjønnet formering lever svampene sin 

første tid som larver som fraktes med vann-

massene og slår seg etter hvert ned på et egnet 

sted. En del svamper produserer også yngle-

knopper som kan vokse opp til et nytt individ. 

Ukjønnet formering kan på denne måten spille en 

rolle i spredningen av svamper, slik som for 

koraller. 

 

 

Trålfangst fra Tromsøflaket dominert av svampene 

Geodia macandrewi og Geodia atlantica. 

Foto: Hans Tore Rapp/UiB 

 

Utenfor kysten av British Columbia er det funnet 

glass-svamper som i likhet med steinkoraller i 

løpet av de siste 9000 år har bygd store revstruk-

turer med høyder på inntil 19 meter på hav-

bunnen. Disse svamp-revene dekker et område på 

omtrent 700 km2 og ligger på dyp mellom 165-240 

meter, og ble oppdaget så sent som i 1987. Slike 

revstrukturer dannet av svamp er ikke registrert 

i norske farvann, men også våre svamper danner 

i likhet med koraller tredimensjonale strukturer 

på havbunnen som tiltrekker både invertebrater 

og fisker. 

 

 

Mange svamper lever i symbiose med mikroorganismer. 

Her sees disse som de minste lysende prikkene, mens 

svampcellene er de større prikkene plassert langs 

kanalveggene i svampen. 

 Foto: Hans Tore Rapp/UiB 

 

Dypvannssvamper, spesielt i kalde områder som 

våre, er generelt saktevoksende. Nyere forskning 

ved UiB har vist at disse svampene vokser svært 

sakte og at det ikke er usannsynlig at de kan bli 

100 år gamle. 

 

Utbredelsen av svampsamfunn hos oss er lite 

dokumentert. Noe kartlegging er likevel gjort. 

Havforskningsinstituttet har siden 1981 regist-

rert bifangst av svamp ved sine bunntrålunder-

søkelser (se kart over utbredelse under vedlegg 

sist i denne utredningen). Gjennom MAREANO 

programmet er det blant annet registrert spesielt 

mye svamp på Tromsøflaket. Gjennom arbeid 

utført ved UiB er det også observert mye svamp 

langs Eggakanten, de dypere delene av 

Norskehavet og i enkelte strømrike fjordområder. 

I disse områdene kan man gjerne finne et 

hundretall arter, men det er kun et titall arter 

som er dominerende med hensyn på biomasse 

(blant andre Geodia atlantica, G. barretti, G. 

macandrewi, Isops phlegraei, Stryphnus 

ponderosus og Thenea muricata) 
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2.2 Pågående forskning 

Det drives i dag forskning på koraller i flere 

forskningsmiljøer i Norge. Forskning på svamper 

er noe mer beskjeden. I det følgende beskrives en 

del av denne aktiviteten, selv om opplistingen på 

ingen måte må oppfattes å være utfyllende. 

2.2.1 Norges Forskningsråd 

Forskningsrådet har støttet flere prosjekter som 

angår koraller og svamper. Blant prosjektene som 

angår kaldtvannskoraller direkte nevnes spesielt: 

 

• «Effekter av fiske på korallrev på den norske 

kontinentalsokkelen» (HI – 1997-1999) 

- Mål: å teste ulike metoder for å kartlegge 
rev samt å dokumentere negative effekter 

av fiskeri. 

• «SUSHIMAP» (Survey Strategy and Metho-

dology for Marine Habitat Mapping; HI – 

2001-2005) 

- Mål: å utvikle en rask, pålitelig og 
kostnadseffektiv metode for å kartlegge og 

overvåke havbunnen. 

• «CORDINO» (Understanding Coral Distri-

bution and conditions for growth in 

Norwegian waters; HI, UiB, m.fl. – 2007-

2010). 

- Mål: å studere utbredelse av koraller og 
betingelser for vekst i Norske farvann, 

blant annet ved å utvikle avanserte 

matematiske modeller. 

2.2.2 Havforskningsinstituttet (HI) 

HI startet sin forskning på kaldtvanns korallrev 

med pilotprosjektet «Effekter av fiske på korall-

rev på den norske kontinentalsokkelen» i 1997. 

Hensikten var å teste ulike metoder for å kart-

legge rev samt å dokumentere negative effekter 

av fiske på revene. HI arbeider med å undersøke 

påvirkninger på koraller fra fiskerisektoren, 

beskrivelser av revs oppbygning, biologien til 

Lophelia pertusa og biodiversitet i tilknytning til 

rev av kaldtvannskoraller. Resultater fra HIs 

korallkartlegging har skaffet ny informasjon om 

utbredelse og tilstand til korallrev som har vært 

bakgrunnsinformasjon for etableringen av fire av 

de seks korallverneområdene som finnes i Norge. 

 

I tillegg til prosjekter finansiert gjennom egne 

forskningsmidler og gjennom Forskningsrådet, 

skjer mye av HI sin aktivitet på koraller i dag 

gjennom deltakelse i ulike prosjekter i regi av 

EU. Av disse har HERMES (Hotspot Ecosystem 

Research on the Margins of the European Seas) 

til nå vært det mest omfattende. Gjennom pro-

sjektet har HI arbeidet med habitatbeskrivelser 

og biodiversitet, så vel som generell grunnforsk-

ning på økologi for koraller. Det 4-årige EU-

prosjektet CoralFISH startet i juni 2008 og har 

som overordnet mål å studere betydningen av 

kaldtvannskorallrev for fisk. Viktige spørsmål er 

bl.a. hvor stor del av fiskepopulasjonene som 

benytter seg av habitatet og hvilken funksjon 

revene har som spisested eller gjemmested. 

 

HI er sentral i MAREANO-programmet, som 

kartlegger naturtyper på havbunnen i et område 

av Barentshavet. Dette prosjektet har ved siden 

av å avdekke et betydelig antall tidligere ukjente 

korallrev gitt verdifull informasjon om utbre-

delsen av svampsamfunn i området. HI samler 

også inn data om svamper og koraller fra andre 

prosjekter, og har bidratt sterkt til å kartlegge 

forekomster av disse organismene. 

 

Ved siden av de EU finansierte prosjektene har 

HI også prosjekter som er finansiert av olje-

industrien. HI har nylig igangsatt et prosjekt kalt 

«Development of a Benthic Observing System for 

Monitoring of Deep-Sea Habitats off Vesterålen 

and Lofoten» gjennom HERMES, med Statoil-

Hydro som hovedsponsor. 

 

Sentrale forskere som arbeider med koraller hos 

HI er blant annet Pål Buhl-Mortensen og Jan 

Helge Fosså. Til sammen har forskningsgruppen 

ved HI publisert mer enn 25 internasjonale 

forskningsartikler om kaldtvannskoraller. 

2.2.3 Norsk institutt for naturforskning 

(NINA) og NTNU 

NINA har i løpet av det siste året bygget opp sin 

kompetanse på kaldtvannskoraller. I samarbeid 

med NTNU vil man i tiden fremover bygge opp et 

kaldtvannskorall-laboratorium i Trondheim. 

 

NINA ønsker å dokumentere og beskrive seksuell 

reproduksjon hos L. pertusa, blant annet hvilke 

forhold det er som fremkaller gyting og når gyting 

normalt finner sted i naturen. Man vil også se 

nærmere på selve larvefasen, med hensyn til 

lengde på larvestadiet og følsomhet for salinitet 

og CO2. 

 

NINA og NTNU ønsker videre å bygge opp 

kompetanse på overvåking av korallpopulasjoner. 

Sentralt i dette prosjektet er metodeutvikling, 

blant annet ved å studere optiske karakteri-

stikker hos koraller. 

 

Et annet viktig prosjekt fokuserer på virkning av 

økte CO2-nivåer i havet på korallenes evne til 

overlevelse, til å reprodusere seg og til å bygge 

kalkskjelett. Man vil her gå inn i et samarbeid 

med International Research Institute of 

Stavanger (IRIS), for å undersøke om påvirknin-

gen fra CO2 er annerledes ved de trykkforhold 

korallene normalt lever under. Prosjektet er 

finansiert av StatoilHydro. 
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I et annet samarbeidsprosjekt med IRIS vil man 

se på effekter av sedimentering fra boreslam – 

spesielt dets virkning på reproduksjon. Man vil 

også se på genetikk, og gjennom dette studere 

genetisk diversitet både internt i et rev og mellom 

ulike populasjoner. 

 

 

Fra tokt på Tautraryggen med NTNU/NINA. NTNUs 

ROV ”Minerva” er i vannet. 

Foto: Erlend Standal/DN 

2.2.4 Universitetet i Bergen 

Forskning på svamp er et relativt nytt forsk-

ningsfelt i Norge, og er i all hovedsak begrenset 

til universitetet i Bergen. Her arbeides det med 

alt fra svampsystematikk, genetikk, effekter av 

oljeaktivitet (oljekomponenter og sediment), 

bunnkartlegging av svampområder, økologi, 

akvakultur, næringsopptak, symbiose mellom 

svamp og mikroorganismer og utviklingsbiologi. 

 

Arbeidet med den Norske Rødlista avdekket at 

kunnskapen om den norske svampfaunaen er 

svært mangelfull. Bedre kunnskap om systema-

tikken til de mest kompliserte og økologisk betyd-

ningsfulle svampgruppene er derfor et fokus-

område for forskningen. Taksonomisk kompe-

tanse på svamp er en mangelvare. Det vil derfor 

være et stort behov for å utvikle denne kompe-

tansen i fremtiden. Forskning på svamper som 

økosystem (i små- og storskala) er også nødvendig 

for å kunne si noe om hvor sårbare disse syste-

mene egentlig er. 

 

UiBs kartlegging av svamp har vært fokusert på 

svampbunner i Barentshavet, Norskehavet og i 

fjordområdene. For å øke forståelsen av hvordan 

disse svampområdene har oppstått og hvordan 

det kan bygges opp en slik enorm biomasse har 

det blitt etablert et eget laboratorium for å utføre 

eksperimenter på næringsopptak, vekst, regene-

rasjon ved skade og mikroorganismenes rolle i 

svampenes stoffomsetning. 

 

Det pågår også et prosjekt for å undersøke kort- 

og langtidseffekter av økt sedimentasjon som 

følge av offshoreaktivitet. 

 

Arbeidet har til nå vært finansiert gjennom 

Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen, EU 

og StatoilHydro/Norsk Dypvannsprogram. 

2.2.5 StatoilHydro 

Som oljeselskap er StatoilHydro pålagt å belyse 

påvirkninger av sin virksomhet på naturen. 

Involverte forskere holder i hovedsak til ved 

selskapets forskningssenter på Rotvoll i Trond-

heim. De arbeider blant annet med å undersøke 

påvirkninger fra borekaks og andre typer sedi-

mentering på koraller. En del av dette arbeidet 

foregår gjennom «The Coral Risk Assessment, 

Monitoring and Modelling project» (CORAMM), 

som har som formål å studere effekten av denne 

påvirkningen. Selskapet har bidratt til å kart-

legge mange korallforekomster gjennom under-

søkelser av havbunnen i forbindelse med etabler-

ing av installasjoner for olje- og gassutvinning og 

legging av rørledninger. 

 

StatoilHydro har også bidratt til å kartlegge 

svampsamfunn gjennom flere grunnlagsunder-

søkelser med ROV, og vil i år i regi av Norsk Dyp-

vannsprogram (NDP) sette i gang et forstudium 

av svamp. NDP er en arena for samarbeid mellom 

aktører som innehar lisens for utvinning av olje-

forekomster på norsk sokkel. Hovedformålet med 

programmet er å effektivisere arbeidet med å 

tilrettelegge for trygg og effektivt utvinning og 

utvikling av feltene, på de områdene hvor sel-

skapene har felles interesser og utfordringer. 

2.2.6 Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt har Norge vært et foregangsland i 

sitt arbeid for beskyttelse av kaldtvannskoraller, 

ved innføring av forbud mot bunntrål i områder 

med kjente korallrev. Norge har tatt opp behovet 

for internasjonalt fokus på beskyttelse av kaldt-

vannskoraller både gjennom FN og OSPAR. 

Habitatene «Lophelia pertusa reefs», «Coral Gar-

dens» (korallskoger) og ”Deep-sea sponge aggre-

gations” er ført opp på OSPARs liste over truede 

og/eller nedadgående habitater. Norge har ledet 

en arbeidsgruppe for beskyttelse av kaldtvanns-

koraller under det internasjonale korallrev-

initiativet (ICRI). 

 

Norske forskere har deltatt aktivt på den inter-

nasjonale arena for å øke kunnskapen om dyp-

havskoraller gjennom å bidra ved utarbeiding av 

internasjonale rapporter og publisering av forsk-

ningsresultater. 

 

I områder utenfor nasjonal jurisdiksjon er flere 

områder beskyttet mot destruktive fiskemetoder 

gjennom North East Atlantic Fisheries Commi-

ssion (NEAFC). OSPAR arbeider også med flere 

planlagte marine verneområder i områder utenfor 

nasjonal jurisdiksjon. 
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3 Betydning for biologisk mangfold 

3.1 Koraller 

3.1.1 Biologisk diversitet blant koraller 

Korallforekomster regnes sammen med tare-

skogene for å være blant de mest artsrike marine 

biotopene. Omtrent 800 arter av steinkoraller er 

registrert som revdannende i gruntvanns korall-

rev, mens under 10 er kjent for å danne rev av 

betydning på dypt vann. I norske farvann er som 

tidligere nevnt L. pertusa den dominerende arten 

av revbyggende koraller, mens M. oculata også 

kan forekomme. 

 

Den genetiske diversiteten innen og mellom 

korallforekomster er lite undersøkt. Siden 

koraller kan formere seg ukjønnet kan store fore-

komster av koraller på en lokalitet i teorien bestå 

av genetisk identiske individer. Siden høy gene-

tisk diversitet normalt er med på å øke over-

levelse i forbindelse med endringer i miljøfor-

holdene til organismer kan dette tenkes å være 

en faktor som reduserer tilpassningsevnen til 

korallene. Lav genetisk diversitet kan også føre 

til innavlsdepresjoner. Forskning indikerer at 

bestander av L. pertusa som lever i våre fjorder 

og på kontinentalsokkelen er genetisk differens-

ierte populasjoner. Svenske forskere er i ferd med 

å kartlegge graden av genetisk diversitet og 

klonedanning innen dypvannskorallrev og gene-

tisk struktur og genflyt mellom revene. Deres 

resultater antyder så langt at det er begrenset 

genflyt mellom korallrev og at forplantning 

internt i revene i forholdsvis stor grad skjer ved 

kloning. Graden av genetisk isolasjon øker med 

økt geografisk avstand mellom revene. 

3.1.2 Betydning for andre organismer 

Rollen til korallrevene våre på økosystemnivå er 

lite studert. Det er likevel ingen tvil om at de, ved 

siden av å inneha en verdi i forhold til biologisk 

mangfold i egenskap av sin egen eksistens, også 

bidrar til å skape tilholdssteder for mange andre 

organismer. Det antas at de fungerer på samme 

måte som sine tropiske motparter, ved å gi økt 

fødetilgang, hjemmesteder fra predatorer, opp-

vekstområder for yngre individer, gyteplasser og 

fast substrat for fastsittende invertebrater. På 

denne måten dannes store, produktive økosys-

temer på havbunnen med basis i korallrevene 

som habitat. Fiskeforsøk med line viser at fangst-

ene av uer er opptil 6 ganger større i korall-

områder sammenliknet med fangster fra områder 

utenfor (Husebø et al. 2002). Det vises til lignende 

tendenser for brosme (1,6 x) og lange (1,7 x), selv 

om disse resultatene ikke var statistisk signifi-

kante. Fisk fanget i korallområder var også noe 

større enn utenfor. Korallrevene sammenfaller 

også ofte med kjente, gode fiskeplasser som er 

benyttet fra gammel tid. Ved en undersøkelse av 

flere lopheliarev i Nordøst-Atlanteren er det 

funnet over 1300 arter i tilknytning til disse. I til-

svarende undersøkelser på norske lopheliarev er 

det til nå funnet i overkant av 600 arter. 

 

Dyphavskorallrev stikker opp som små fjelltopper 

i de store havstrømmene. I tilknytning til revene 

blir det skapt turbulens i strømmene, som gjør at 

larver, plankton og andre små organismer blir 

fanget opp. Dyphavskorallrev kan potensielt være 

sentra for artsdannelse, på grunn av at de for 

mange arter med nedsatt mobilitet i praksis vil 

 

Lophelia-rev med sjøtrær og Mycale-svamper. 

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
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være isolerte fra hverandre. Det er imidlertid til 

nå ikke registrert arter som kun lever på 

lopheliarevene. Revene synes å gjenspeile den 

faunaen som er rundt, men artene opptrer mer 

konsentrert og samles i større antall. En studie 

har anslått at artsdiversiteten på lopheliarev er 

omtrent tre ganger høyere enn på de omkring-

liggende bløtbunnsområdene (U.K. Biodiversity 

Group 2000). For eksempel finnes Munidopsis 

serricornis (korallkreps), Ophiacantha spp (slan-

gestjerner) og Eunice spp (korallmark) i størst 

mengder på revene og møtes bare sjelden i andre 

habitater. Muddertrollhummeren Munida sarsi 

er 10 ganger mer vanlig på korallgrusdelene av et 

lopheliarev enn på bløtbunnen rundt (Mortensen 

et al. 1995). Revene kan derfor vise seg å ha en 

nøkkelrolle som levested for enkelte arter. Det er 

også fremsatt hypoteser om at revene fungerer 

som spredningssentre for områdene omkring. 

 

Inndelingen av korallrev i tre soner bestående av 

levende koraller, døde koraller og korallgrus 

gjenspeiler også forskjeller i artsdiversitet i 

forhold til andre arter som lever på revet. I den 

delen av revet som består av levende koraller er 

det hovedsakelig L. pertusa og noen få andre 

arter som holder til. I sonen med døde og delvis 

nedbrutte korallblokker danner den romlige 

strukturen mange habitater for andre arter, og 

artsdiversiteten er høy. I sonen med korallgrus er 

diversiteten noe lavere igjen, men det finnes 

blant annet en del svamper i denne sonen. 

 

Revene er antatt å være viktige gyte- og 

oppvekstområder for fisk (av både økonomisk og 

økologisk betydning) og flere andre dyregrupper. I 

denne sammenhengen vil en reduksjon i utbre-

delsen av korallrev kunne ha en direkte innvirk-

ning på utbredelsen av svært mange andre arter, 

deriblant enkelte av våre kommersielt utnyttede 

fiskearter. En tilnærming til forvaltning av 

korallrev av typen: «hvor mange trenger vi?» vil 

derfor være en farlig vei å gå. En vei som kan gi 

store negative ringvirkninger til utbredelsen av 

andre arter. Fiske med aktive bunnredskaper ved 

svamp- og korallforekomster er på grunn av sin 

sterke påvirkning på disse organismene en 

særdeles kortsiktig måte å høste av naturens 

ressurser på. 

3.1.3 Korallrev som kilde til informasjon 

Revene er også et hjelpemiddel for å studere 

klima og miljø flere tusen år tilbake i tid. Siden 

noen av revene er svært gamle kan man ved å 

studere oppbyggingen av kalkskjelettene finne 

opplysninger om hvordan miljøet har endret seg 

over tid. Blant annet kan man studere varia-

sjoner i temperatur og salinitet ved å analysere 

kjemiske forhold i skjelettene eller ved å datere 

forekomster av koraller og se hvordan utbredel-

sen i ulike regioner har variert. 

3.2 Svamper 

Det er beskrevet omtrent 9.000 arter av svamper 

i verden. I våre områder finnes rundt 300 arter av 

marine svamper, og de forekommer fra nedre del 

av fjæra til 4.000 meters dyp i Norskehavet. Noen 

av artene finner man ofte assosiert med kaldt-

vanns korallrev. I likhet med korallene er svam-

per avhengig av tilgang til næringspartikler som 

befinner seg i vannet, og lever derfor som oftest i 

forholdsvis strømsterke områder. Svamper er 

imidlertid i stand til å sirkulere vann selv, og er 

kanskje derfor noe mindre avhengig av vann-

strømmer for å få tilgang til næring. Ulike arter 

trives på ulike substrater, men er avhengige av å 

finne feste til bunnen. 

 

Et flertall av artene er dårlig kjent og deres syste-

matiske plassering er uklar. På bakgrunn av 

dette arbeides det nå med å få klarhet i syste-

matikken til de mest kompliserte og økologisk 

betydningsfulle svampgruppene, blant annet 

astrophoridene som er totalt dominerende i våre 

områder med masseforekomster av svamp. Dette 

arbeidet har avdekket en høy andel av arter som 

hittil ikke har vært registrert i norske farvann, i 

tillegg til mange nye for vitenskapen. Eksempel-

vis har artsantallet i norske farvann innen en 

gruppe som kalksvampene økt fra et dusin til 

nærmere femti, hvorav et titall er helt nye arter. 

Hvis man da også tar i betraktning de svamp-

gruppene der man ikke har tilsvarende kunnskap 

så er det åpenbart at diversiteten i våre områder 

er langt større enn man har vært klar over. 

 

Svampsamfunn skaper i likhet med korallrev 

habitater for andre arter, og bidrar på denne 

måten til å øke artsdiversiteten i området hvor de 

vokser. I undersøkelser på norsk sokkel har man 

blant annet funnet at uer ofte kan ses i områder 

med svamp, og lever i nær tilknytning til disse. 

Svamper kan danne mikrohabitater for andre 

organismer, og svampsamfunnene har derfor ofte 

en rik assosiert invertebratfauna. 

 

3.3 Kysten og fjordene 

Den store fiskeri og petroleumsaktiviteten har 

ført til at kartleggingsaktiviteten har vært størst 

på sokkelen. Siden påvirkningen her er så stor, er 

det spesielt viktig å kartlegge hva som finnes der 

før det er for sent. Likevel må man ikke glemme 

at korallrev og svampsamfunn også i mer 

kystnære områder og inne i fjordene kan komme i 

konflikt med en rekke menneskelige aktiviteter. 

Det er derfor viktig at også havbunnen i disse 

områdene kartlegges med tanke på biologisk 

mangfold. Det er også viktig å få så god oversikt 

som mulig over korallskoger og andre arter enn 

de som bygger rev. 
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4 Sårbarhet og trusler 

Som for de fleste trusler mot dyr, planter og 

biologisk mangfold er det menneskelig aktivitet 

som er den mest fremtredende påvirknings-

faktoren mot både kaldtvannskoraller og 

svamper. Generelt kan trusler mot koraller og 

svamper deles inn i gruppene: mekanisk skade, 

nedslamming og kjemisk påvirkning. Ofte er 

trusselbildet sammensatt. Enkelte påvirkninger, 

som mekanisk skade fra fiske med aktive bunn-

redskaper, er enkle å påvise. I andre tilfeller kan 

det være vanskelig å isolere skader til en påvirk-

ningsfaktor alene. Påvirkning fra en av aktivi-

tetene kan også medføre lavere motstands-

dyktighet mot andre påvirkningsfaktorer. Både 

koraller og svamper har lav veksthastighet. Dette 

gjør begge grupper av organismer spesielt 

sårbare, siden det vil ta svært lang tid før et 

påvirket område vil kunne bygges opp igjen. 

 

Fiske med aktive bunnredskaper er antatt å være 

den største kjente negative påvirkningsfaktoren 

for kaldtvannskoraller i dag. Forsuring av havene 

seiler opp som en potensielt svært alvorlig påvirk-

ningsfaktor for koraller og muligens svamper i 

fremtiden. 

 

Innenfor en periode på ti år, som anvendes for 

rødlistevurdering etter IUCNs kriterier, betrak-

tes bunntråling og utbyggingsaktivitet på hav-

bunnen som de viktigste påvirkningsfaktorene for 

svampbunner på dypere vann. Det er lite kjent 

hvor lang tid restitusjon fra skade tar. 

 

 

 

 
 
Fig 1: De mest sentrale påvirkningsfaktorer på koraller og svamper. 

 

 

4.1 Fiskeri 

Fiske med aktive bunnredskaper regnes for å 

være den desidert største trusselen mot både 

kaldtvannskoraller og svamper. Havforsknings-

instituttet anslo i 2002 at mellom 30% og 50% av 

de til da kjente eksisterende korallforekomster 

langs norskekysten allerede kunne være ødelagt, 

hovedsakelig på grunn av bunnfiske med trål 

(Fosså et al. 2002). Siden da har mange flere rev 

blitt oppdaget – både med og uten skader etter 

trålfiske. Tidligere var det ikke uvanlig ved 

tråling at man først kjørte over en forekomst med 

kun trålgearet (bunnkjetting/wire, lodd og trål-

dører) for å fjerne «uønskede ujevnheter» på 

havbunnen, før man kjørte over den samme ruten 

med trålpose for å foreta selve fangsten. På denne 

måten er flere korallrev som det har tatt 

årtusener å bygge opp jevnet med havbunnen i 

løpet av få timer. Det vil ta nye århundrer eller 

årtusener før disse, om noen gang, kan klare å 

bygge seg opp til tidligere nivåer. 

 

I følge fiskere som driver med line og garn har 

bortgangen av korallrev i disse områdene ført til 

en betydelig nedgang i fangstene på tidligere gode 

fiskeplasser på eller i nærheten av trålfeltene. 
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Korallrev som er ødelagt av bunntrål. Spor etter tråldør 

løper på tvers av bildet. 

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet 

 

Også svamper skades av fiske med aktive bunn-

redskaper. Bifangst av svamp i bunntrål er ofte 

stor, og de økologiske effektene av fisket er dårlig 

kjent. Selv om svampene kastes ut igjen etter 

fangst er faren for at de vil dø stor. Dette skyldes 

blant annet at det indre kanalsystemet har blitt 

tømt for vann og fylt med luft. I en Australsk 

undersøkelse fant man at 89 % av svamper som 

ble truffet av trålredskap ble skadet (Sainsbury et 

al. 1997). Resultater fra eksperimentell bunn-

tråling i Alaska viste også store skader på svamp-

samfunn (Freese et al. 1999). Skadene kunne 

påvises også etter ett år ved oppfølgende under-

søkelse. 

 

Fiske med aktive bunnredskaper virvler også opp 

store mengder sedimenter fra havbunnen. 

Lophelia pertusa utsondrer et slim som kan befri 

korallen fra moderate mengder med sedimenter. 

Men dersom sedimentmengdene blir for store vil 

disse helt eller delvis kunne begrave korallene. 

Svamper antas å være enda mer sensitive i 

forhold til sedimenter i vannmassene, da disse 

inntar næring ved å filtrere vann gjennom 

kanaler i vevet. Disse kanalene vil kunne tettes 

igjen av sedimentene. 

 

Det er forbudt å ødelegge korallrev med hensikt 

ved aktiviteter som faller inn under virkeområdet 

til forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (se avsnitt 

5.2). Siden man ikke på langt nær har kartlagt 

alle forekomster av koraller er det stor sannsyn-

lighet for at koraller fortsatt blir ødelagt som 

følge av fiske med redskaper som slepes langs 

bunnen, selv om dette ikke er en bevisst handling 

fra fiskerens side. 

 

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen forbyr også 

fiske med bunntrål innenfor 4 nm av grunnlinjen. 

Dette betyr at korallforekomster i kystnære 

områder og inne i fjordene er påvirket av trålfiske 

i mindre grad enn forekomstene på dypere vann. 

Reke- og krepsetråling er imidlertid tillatt, og kan 

til tross for lettere redskap påføre betydelig skade 

på både svampsamfunn og korallforekomster. 

Som et eksempel kan nevnes Tisler-revet, som 

antas å ha en opprinnelig utstrekning på ca 2 km. 

I dag har revet en utstrekning på ca 1.2 km 

levende korallrev. Reduksjonen skyldes påvirk-

ning fra reke/ krepsetrål (Fosså et al. 2004). Til-

svarende gjelder fiske med snurrevad, som også 

er tillatt innenfor 4 nm. 

 
 
Skisse som viser konstruksjon og virkning av bunntrål med tråldører og bunnlenke. 

Illustrasjon: Joe Shoulak, MCBI 
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Tapt fiskeredskap (garn) på Iverryggen. 

Foto: Havforskningsinstituttet 

 

Bifangst og ødeleggelse av koraller og svamper 

ved fiske med andre redskapstyper som kommer i 

berøring med havbunnen, som enkelte typer garn 

og line, er også et problem. Disse redskapstypene 

kan også forårsake skade ved forankring. Selv om 

ikke påvirkningen er like stor som for fiske med 

bunntrål, kan effekten over lengre tid være bety-

delig. Ved undersøkelse av revene er det funnet 

forholdsvis store mengder rester av fiskered-

skaper. Fiskeridirektoratet foretar regelmessig 

opprydding av tapte fiskeredskaper som blir 

liggende igjen på havbunnen. I områder med 

koraller vil dregging etter tapte garn være svært 

ødeleggende for korallene. Det foretas derfor 

normalt ikke opprydding i disse områdene. Gjen-

stående garn vil derfor fortsette å fange fisk helt 

til de tynges ned til bunnen av organismer som 

slår seg ned på dem – et fenomen som har fått 

betegnelsen «spøkelsesfiske». 

 

4.2 Klimapåvirkninger 

Vårt store forbruk av fossile drivstoff og den 

resulterende globale oppvarmingen medfører en 

trussel som vil bli stadig mer synlig i årene som 

kommer. De ulike artene har forholdsvis smale 

temperaturvindu de kan leve under. En global 

oppvarming av havene kan medføre en forskyv-

ning av leveområdet til kaldtvannskoraller mot 

polene eller mot dypere vann. 

 

4.3 Forsuring 

Den antatt største effekten forbrenning av fossilt 

brennstoff har på korallene skyldes at innholdet 

av CO2 i havet stiger, slik som i atmosfæren. Det 

foreligger anslag som viser at havets pH innen år 

2050 vil være på sitt laveste på over 20 millioner 

år (Turley et al. 2006). Korallskjelettet til stein-

koraller består av kalsiumkarbonat (CaCO3) i 

form av aragonitt. Det dannes av kalsium og kar-

bonationer som finnes i sjøvannet (se formel 1). 

Høyere nivåer av CO2 i havet driver denne reak-

sjonen i motsatt retning. Dersom konsentrasjonen 

blir tilstrekkelig høy, vil kalsiumkarbonat fra 

korallenes struktur løses opp. Korallenes evne til 

å binde bikarbonationer til bygging av nye skje-

lett vil også bli redusert som en følge av dette, noe 

som kan føre til svakere skjelett eller lavere 

veksthastighet. Også svamper med indre struktu-

rer av kalsiumkarbonat vil kunne bli påvirket av 

dette. Det kan også tenkes at forsuring av havene 

kan virke på polyppene og larvene direkte. 

 

Virkningen av økt CO2 i havet vil først påvirke 

dyre og planteliv i øvre vannlag, hvor utvekslin-

gen mellom CO2 i atmosfæren og havet skjer. Men 

også i dybder hvor våre korallrev befinner seg vil 

effekten kunne bli stor. Skillet mellom mettet og 

undermettet sjøvann i forhold til aragonitt 

(Aragonit Saturation Horizon, ASH) blir stadig 

grunnere etter hvert som forsuringen tiltar. Det 

er anslått at 70 % av 410 undersøkte forekomster 

av kaldtvanns steinkoraller vil befinne seg i vann 

som er undermettet på aragonitt innen år 2100 

(Guinotte et al. 2006). I Nord-Atlanteren ligger i 

dag ASH på ca 2.600m dyp. Avhengig av hvilket 

scenario for forsuring man følger vil denne gren-

sen i følge prognosene kunne bli hevet til mellom 

115m og 610m dyp innen år 2100 (ved 50° N, Orr 

et al. 2005). Situasjonen er noe lettere for orga-

nismer som binder kalsiumkarbonat i form av 

den mer stabile calsitt, som for eksempel horn-

koraller. Skillet mellom mettet og undermettet 

sjøvann i forhold til calsitt ligger generelt dypere 

og er mer stabilt enn for aragonitt, men ventes 

også å stige som en følge av økt tilførsel av CO2. 

Løselighet av CO2 i sjøvann øker ved økt trykk og 

redusert temperatur. Dette er en av faktorene 

som gjør at effekten vil være sterkere jo dypere og 

nærmere polene man kommer. «Våre» korallrev 

vil derfor kunne være ekstra utsatt i forhold til 

forsuring. 

 

Deponering av CO2 i havbunnen er et aktuelt 

tema i forhold til denne problemstillingen. Ved en 

eventuell lekkasje til sjøvannet vil dette bidra til 

å fremskynde forsuringen av dypvannet. Lagring 

av CO2 direkte i dypvannet, som også har vært 

foreslått, vil virke enda raskere inn på disse for-

holdene. For Norges del, og også gjennom 

OSPAR, er det avklart at sistnevnte ikke vil være 

aktuelt. 

 

4.4 Petroleumsvirksomhet 

Påvirkninger som følge av petroleumsvirksomhet 

omfatter, i tillegg til mulig forurensning ved både 

normal operasjon, boring og transport, også 

mekanisk skade som følge av etablering av 

installasjoner og legging av rørledninger. Lokalt 

vil sedimenter fra boreaktivitet kunne slamme 

ned svampsamfunn og korallforekomster. 

 

Plattformer og andre installasjoner er ankret fast 

til havbunnen med omfattende fortøynings-

systemer som kan gi mekanisk skade. Dette 

gjelder også ved legging av rørledninger, som ved 

siden av ren mekanisk skade også medfører 
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oppvirvling av sedimenter ved legging og ned-

graving av rørene. Fartøyene som benyttes til 

denne operasjonen er avhengige av nøyaktig 

posisjonering. Tradisjonelt gjøres dette ved å 

bruke ankre på havbunnen, som også brukes til å 

trekke leggefartøyet fremover. Ankerkjettingene 

kan påvirke havbunnen i en kilometers bredde 

langs traseen, og vil kunne ødelegge eventuelle 

koraller og svamper som kommer i veien. I 

sårbare områder blir i stadig større grad dyna-

miske posisjoneringssystemer (DP) brukt i stedet, 

dersom andre forhold tillater dette. Påvirkningen 

på havbunnen fra selve leggefartøyet unngås da, 

selv om påvirkningen i selve rørtraseen fortsatt 

er der. Bruk av slike systemer i stedet for frem-

drift med anker er for aktørene hovedsakelig et 

kostnadsspørsmål. Det kan til tider også være 

vanskelig å få tilgang til skip med denne tekno-

logien. For å unngå at fiskeredskap skal henge 

seg opp i kabler og rørledninger, blir disse gravd 

ned i sedimentet. Dette kan medføre ned-

slamming av nærliggende koraller og svamper. 

Reparasjoner og vedlikehold vil også kunne være 

en kilde til påvirkning. 

 

Det er forøvrig gjort observasjoner av påslag av 

koraller på selve installasjonene. Dette kan tyde 

på at påvirkningen ved normal drift er begrenset. 

 

4.5 Forurensning / miljøgifter 

For korall og svampsamfunn i havområdene er 

forurensning fra olje en potensiell fare – enten 

det dreier seg om utslipp i utvinningsfasen av 

olje, ved transport av olje eller utslipp fra skip 

som benytter seg av oljeprodukter som drivstoff. 

Vi har for lite kunnskap om disse påvirkningene 

til å kunne si noe om omfanget for kaldtvanns-

koraller og svampsamfunn. Dumping og deponer-

ing av avfall og forurensede sedimenter i marine 

områder med korall- og svampforekomster vil 

nødvendigvis også ha en negativ effekt. 

 

Miljøgifter og overgjødsling er påvirkningsfak-

torer som potensielt kan virke negativt inn på 

koraller og svamper, spesielt i fjorder og kystnære 

områder hvor påvirkningen antas å være størst. 

Avrenning fra landbruk og havbruk bidrar til 

forurensning av sjø og hav. Tilførsel av nærings-

salter kan teoretisk sett både være positivt og 

negativt for korallene. I områder med stor 

avrenning av næringssalter vil produksjonen av 

alger under ellers gunstige forhold kunne øke. 

Når primærproduksjonen øker vil dette også 

kunne gi en økt næringstilgang til korallene. I 

den grad stoffene som føres ut i sjøen opptrer i for 

høye konsentrasjoner eller av andre grunner er 

giftige eller fremkaller giftige forhold i sjøen, 

representerer dette likevel en negativ påvirkning 

for både koraller og svamper. Økt algeproduksjon 

kan også føre til økt nedslamming. Lokale eller 

regionale utslipp av kloakk vil også kunne ha 

betydning for bestander i fjordene eller nært 

kysten. 

 

4.6 Akvakultur 

I Norge er akvakultur knyttet til kystsonen og 

fjordene. Omfanget av påvirkninger fra akva-

kultur på koraller og svampsamfunn er usikkert, 

siden kartlegging av biologisk mangfold på hav-

bunnen er mangelfull også inne i fjordene. Det er 

likevel på det rene at akvakultur kan skade 

nærliggende svamper, koraller og andre bunn-

levende organismer på flere måter. 

 

Fekalier og fôrspill fra oppdrettsanlegg faller ned 

på havbunnen under anlegget. Avhengig av 

strømforholdene rundt anlegget vil dette avfallet 

spres i varierende grad rundt anlegget. Dersom 

mengden av avfall er så stor at den begraver 

korallen vil denne dø. Koraller som Lophelia 

pertusa har evne til å rense seg selv ved å 

produsere mucus (slim), som renner ned fra 

polyppen og tar med seg uønskede partikler som 

faller ned på den. Svært beskjedne mengder 

avfall vil derfor trolig ikke skade korallen. Det er 

imidlertid usikkert om korallen kan ta opp 

næring fra slikt avfall. 

 

Forankringssystemene til oppdrettsanlegg kan 

strekke seg flere kilometer ut fra anlegget. De 

ytterste meterne av forankringslinene består som 

regel av kraftig kjetting. Denne har som funksjon 

å redusere slitasje fra bunnen på forankrings-

systemet, og fungerer også som et fjæringssystem 

ved at den tar opp bevegelser og strekk i linen 

som følger av bølger og strøm som beveger 

anlegget. Denne kjettingen kan bevege seg noe 

langs bunnen både i lengde og sideretningen. 

Koraller som kommer i veien for denne vil bli 

ødelagt. Dersom selve ankeret droppes over en 

korallforekomst vil også dette nødvendigvis ha en 

negativ innvirkning på korallene. 

 

Oppdrett av fisk og andre organismer fører også 

med seg en del sykdom og parasitter. For å 

bekjempe disse blir det benyttet ulike typer medi-

siner og kjemikalier. Disse kan også tenkes å ha 

en negativ virkning på koraller og svamper. Sær-

lig kan man tenke seg at kjemikaliebehandling 

for å bekjempe fiskelus kan være skadelig for 

koraller. Disse påvirkningene er imidlertid i liten 

grad undersøkt. 

 

4.7 Uttak av korallgrus 

Korallgrus er en ressurs som mange ønsker å 

benytte seg av. Begrepsbruken kan være noe 

uklar i forhold til korallgrus, som i noen tilfeller 

kan være en mer eller mindre fremtredene 

bestanddel i det som omsettes som «skjellsand». 

Skjellsand og korallgrus brukes som kilde til kalk 

i industrien, som kalkningsmiddel ved jord-

forbedring i landbruket, som kalktilskudd i 
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kraftfôr og hønsefôr og til kalking av vassdrag. 

Anlegging av kunstige strender er et fenomen 

som i nyere tid har tatt seg opp i Norge, hvor 

skjellsand og korallgrus i noen tilfeller brukes 

som substrat for å få et «sydenaktig» preg. 

 

Dersom korallgrus blir tatt ut i et område med 

levende koraller vil dette kunne påvirke disse 

individene negativt. Levende koraller kan skades 

mekanisk eller bli tatt opp sammen med døde 

korallskjelletter og oppvirvling av sedimenter ved 

grabbingen kan skade nærliggende koraller og 

svamper. I områder med korallgrus hvor 

korallene av ulike årsaker tidligere er desimert 

eller utryddet, vil uttak av korallgrus kunne 

påvirke muligheten for reetablering på lokali-

teten. Det vil også påvirke øvrige organismer som 

har dette substratet som habitat, som for eksem-

pel svamper og krepsdyr. Korallgrus og skjellsand 

blir regnet som ikke-fornybare ressurser innenfor 

overskuelige tidsrammer. 

 

4.8 Bioprospektering 

Det har i de seneste årtier blitt en stadig 

voksende industri knyttet til kommersiell utnytt-

else av kunnskap om de biologiske mekanismer 

og prosesser som finnes i naturen rundt oss. 

Koraller og svamper, samt organismer som lever i 

slike habitater, kan ha egenskaper vi kan gjøre 

oss nytte av innen både farmasi og kjemisk/-

tekniske bransjer. Kunnskap om disse egen-

skapene kan bidra til utvikling av nye medisiner 

eller til utvikling av ny teknologi. 

 

Leting etter slike interessante og unike gener, 

biomolekyler og organismer fra det marine miljø 

kalles marin bioprospektering. Begrepet bio-

prospektering spenner over et stort spekter av 

aktiviteter, fra innhenting av små prøver for 

genetisk analyse til uttak av store mengder 

biologisk materiale som utnyttes industrielt. 

 

Ved siden av overbeskatning kan også selve 

prøvetakingsmetodene som benyttes være skade-

lige for marint liv. Bruk av bunnskrape vil for 

eksempel kunne gjøre ubotelig skade på både 

koraller, svamper og andre fastsittende orga-

nismer. Mer selektive metoder, som innsamling 

av prøver med ROV, er normalt mindre skadelige. 

 

4.9 Forsvaret 

Forsvaret utøver flere aktiviteter som påvirker 

sjøbunnen, og som derfor potensielt er en trussel 

mot koraller og svampsamfunn. Disse aktivi-

tetene kan være rent fysiske påvirkninger, som 

aktiviteter på øvingsfelt, undervannsspreng-

ninger (for eksempel demolering av ammunisjon 

og etterlatenskaper fra krigen), dumping av 

ammunisjon, ferdsel med farkoster over og under 

vann osv. Påvirkning som følge av forurensning 

kan også forekomme. 

4.10 Båttrafikk og fritidsaktiviteter 

Både fritidsbåter og nyttetransport til sjøs 

benytter seg av dregg eller annen type forankring 

til havbunnen. Det er opplagt at dette vil kunne 

ha ødeleggende effekt i områder hvor det vokser 

koraller. 

 

De grunneste forekomstene av koraller inne i 

fjordene er mulig å nå ved fritidsdykkig. Dykking 

på dyp større enn 40 meter, som tidligere ble 

ansett å være en nedre forsvarlig grense for 

fritidsdykking, blir mer og mer vanlig. Dette 

henger sammen med at det også blant fritids-

dykkere er flere som dykker med blandingsluft. 

Siden Norge er det land som trolig har den 

grunnest voksende bestanden av kaldtvann-

skoraller kan dette tenkes å bli et dykkemål også 

for utenlandske dykkere. I flere land med 

tropiske koraller har dykking på de mest utsatte 

lokalitetene vært en medvirkende årsak til 

erosjon og dødelighet hos korallene. Både som en 

følge av uforsiktighet og dårlig kontroll på eget 

utstyr og som en følge av at koraller er utsatt for 

troféjakt. Sistnevnte kan også bli et problem på 

dypere vann hvis koraller hentes opp med skrape 

eller lignende. 

 

4.11 Fremmede arter 

Invasjon av fremmede arter kan potensielt være 

en trussel mot kaldtvannskoraller og svamp-

samfunn. Et eksempel fra Hawaii kan illustrere 

dette nærmere. Her ble det i 2001 påvist at en 

fremmed bløtkorall (naturlig utbredt i tropiske, 

Vest Atlantiske strøk) hadde vokst over og drept 

store deler av kommersielle kolonier av svart-

korall. Lignende eksempler er hittil ikke kjent fra 

Norske farvann, men med økende omfang av 

fremmede arter spredt ved menneskelig aktivitet 

kan det ikke utelukkes i fremtiden. Økte 

temperaturer i havet bidrar til å fremme utbre-

delsen av fremmede arter. 

 

4.12 Andre fysiske inngrep 

I tillegg til rørledninger i tilknytning til i land-

føring av gass og olje er det også flere andre infra-

strukturelementer som legges til marine områ-

der. Eksempler på slike tiltak er: legging av tele-

kabler, strømkabler, kloakk- og vannledninger på 

havbunnen samt bygging av broer, moloer og 

havner. Det foretas fra tid til annen også utvid-

else og utdyping av farleder rundt omkring i 

landet. Alle disse tiltakene vil kunne skade nær-

liggende korall- og svampforekomster både meka-

nisk og ved nedslamming. 

 

Anlegging av ulike typer anlegg for utnyttelse av 

«grønn energi», som offshore vindkraftanlegg, vil 

også kunne gi skader på koraller og svamp-

samfunn. 
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5 Eksisterende tiltak 

Det har vært et økende fokus på koraller og deres 

betydning for marint liv i de seneste år. Foreløpig 

er det største fokuset satt på kartlegging. Det er 

foretatt et begrenset vern av koraller med hensyn 

til noen påvirkningstyper. 

 

5.1 Kartlegging 

Som tidligere nevnt sto Carl Dons bak den første 

systematiske kartleggingen av korallforekomster 

i Norge i 1944. Dons ble gjort oppmerksom på 

korallforekomstene av fiskere. Mange av de 

kjente korallforekomstene er oppdaget på bak-

grunn av informasjon fra denne yrkesgruppen. 

Flere av disse er senere blitt verifisert av 

forskere. 

 

Flere funn av koraller og svampsamfunn er et 

resultat av utbygging av sokkelen for olje- og 

gassutvinning. Oljeselskapene er pålagt å kart-

legge miljøpåvirkning ved nye aktiviteter på 

sokkelen og til å overvåke hvilke effekter drift av 

installasjonene har på organismer i nærheten. 

Gjennom dette arbeidet er det gjennomført kart-

legging av store arealer på havbunnen ved forbe-

redelse til plassering av borerigger og rørled-

ninger. Mange av de tekniske løsningene som i 

dag brukes til kartlegging av havbunnen er 

utviklet som en følge av oljeindustriens behov for 

kunnskap om bunnforhold og geologi. Uten disse 

ville trolig ikke kartleggingen av koraller og 

svampsamfunn og vår kunnskap om disse 

organismene ha kommet så langt som i dag. 

 

Havforskningsinstituttet har siden prosjektet 

«Effekter av fiske på korallrev på den norske 

kontinentalsokkelen» i 1997 ledet an i forskning 

og kartlegging av kaldtvannskoraller i Norge. 

Kartleggingen bygger mye på funn avdekket av 

oljeindustrien og på et utstrakt samarbeid med 

fiskere. Gjennom dette arbeidet, og flere andre 

prosjekter som er rettet inn mot koraller (se 

avsnitt 2.2.2), har HI utviklet metoder for kart-

legging av koraller (Fosså et al. 2005). Disse 

metodene har også dannet grunnlaget for det 

pågående MAREANO programmet (startet 2006), 

som i stor grad har overtatt arbeidet med syste-

matisk kartlegging av koraller i Norge. Havforsk-

ningsinstituttet har samlet kartfestet informa-

sjon om forekomster av korallrev i Norge i en 

database (se kart side 27). 

 

MAREANO har i første omgang konsentrert seg 

om havområdene utenfor Nord-Norge, og gir 

verdifull kunnskap om bunnforhold, naturtyper 

og bunnlevende organismer generelt, ikke bare 

om koraller. Det er allerede kartlagt og verifisert 

flere forekomster av koraller og svampsamfunn 

gjennom dette programmet. Det har også doku-

mentert ødeleggelser på koraller og spor etter 

skader fra bunntrål. Programmet finansieres av 

Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndeparte-

mentet og Nærings- og handelsdepartementet 

gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. 

 

Det foregår også et prosjekt for kartlegging av 

marint biologisk mangfold i den enkelte 

kommune. Dette vil forhåpentligvis gi mer ut-

fyllende informasjon om forekomster av koraller 

og svamper i kystnære områder og i fjordene. 

Kartleggingen vil i stor grad måtte baseres på 

intervjuer av de som bruker sjøområdene, som for 

eksempel fiskere. Informasjonen vil bli bekreftet 

med stikkprøver i felt, men en grundig fysisk 

kartlegging av alle korall- og svampforekomster i 

kommunene er ikke realistisk av ressurs- og 

økonomiske hensyn. 

 

5.2 Vern 

Den mest omfattende beskyttelsen av korallfore-

komster i Norge pr. i dag er foretatt med hjemmel 

i forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om 

utøvelse av fisket i sjøen, som igjen er hjemlet i 

Saltvannsfiskeloven. Denne forskriften maner til 

særlig aktsomhet overfor kjente forekomster av 

koraller ved fiske i sjøen. Den forbyr også å 

ødelegge kjente korallrev med hensikt. I tillegg er 

fem konkret koordinatfestede og navngitte 

områder (Sularevet, Iverryggen, Røstrevet, Tisler 

og Fjellknausene) i sin helhet vernet mot fiske 

med aktive bunnredskaper («redskap som slepes 

under fiske og i den forbindelse kan berøre 

bunnen», jf. forskrift om utøvelse av fisket § 66, 

pkt. 2). En åpenbar svakhet med dette vernet er 

at det kun gjelder aktiviteter som faller inn under 

virkeområdet til forskriften. Effekten av dette 

forbudet er også redusert ved at store deler av 

norsk sokkel ikke er kartlagt med høy nok grad 

av oppløsning til at man vet hvor alle korallrev 

befinner seg. 

 

Et område i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag, 

navngitt «Selligrunnen naturreservat», er midler-

tidig vernet i egen forskrift med hjemmel i 

Naturvernloven. Området ligger på det som 

betegnes som Tautra-revet. Verneformålet er «å 

sikre et unikt korallrevområde av internasjonal 

betydning mot uheldige inngrep». 

 

Tautraryggen er også foreslått som ett av flere 

marine verneområder i marin verneplan som er 

under utarbeidelse. Andre foreslåtte verne-

områder i planen som omfatter kjente fore-

komster av koraller og svamper er: Røstrevet, 

Froan-Sularevet, Iverryggen, Østfold, Skarn-

sundet, Rødberg, Korsfjorden, Lopphavet og 

Transekt fra Andfjorden. Også flere av de øvrige 
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foreslåtte verneområdene inneholder / kan inne-

holde slike forekomster. Relevante departementer 

(MD, FKD, NHD og OED) har nedfelt midler-

tidige retningslinjer for forvaltning av de områ-

dene som er foreslått vernet gjennom marin 

verneplan, som gjelder inntil verne- eller beskytt-

elsestiltak er fattet eller områdene er tatt ut av 

det videre planarbeidet. Retningslinjene sier at 

berørte fagmyndigheter ved saksbehandling som 

angår områdene skal legge til grunn «føre var» 

prinsippet og best tilgjengelig kunnskap om 

områdets verneverdier, aktuelt verneformål og 

miljøeffekter av de aktuelle aktiviteter og inn-

grep. Videre skal nye aktiviteter eller inngrep 

eller utvidelse av eksisterende aktiviteter som 

kan føre til varig skade i forhold til aktuelt 

verneformål og verneverdier i området så langt 

som mulig omgås. For koraller er det også opp-

listet en del konkrete aktiviteter som spesielt bør 

unngås i de aktuelle områdene. Dokumentet med 

midlertidige retningslinjer kan lastes ned fra 

DNs websider om marin verneplan (se link under 

«ressurser på internett», kap 7). 

 

Norges første marine nasjonalpark er foreslått 

opprettet i et vel 354 km2 stort område utenfor 

kysten av Hvaler. I verneformålet inngår vern av 

korallrevene ved Tisler, som omtales som verdens 

største innenskjærs kaldtvannskorallrev. 

 

Gjennom OSPAR er det tatt initiativ til å innføre 

retningslinjer for forsvarlig atferd ved forskning 

og bioprospektering. Dette kan ved første øyekast 

synes å være unødvendig, siden man skulle tro at 

forskere hadde en grunnleggende interesse av å 

bevare naturen. Dette har dessverre ikke alltid 

vist seg å være tilfellet. Skade på koraller er i 

mange tilfeller gjort i forskningens navn, ikke 

minst som følge av ubetenksomhet og uvitenhet. 

Det er liten grunn til å tro at behovet for 

regelverk er mindre når det gjelder bioprospekt-

ering. Erfaring har vist at vern av korall-

forekomster har bidratt til at mer skånsomme 

metoder er tatt i bruk ved studier av disse. Den 

nye havressursloven har bestemmelser som angår 

gjennomføring av marin bioprospektering. 

 

Uttak av både korallgrus og skjellsand krever 

tillatelse etter kontinentalsokkelloven. Det er den 

enkelte fylkeskommune som gir slik tillatelse. 

Planer som vedtas i henhold til plan- og bygnings-

lovens regelverk er retningsgivende for behand-

ling og innvilgelse av konsesjoner. Fylkeskomm-

unen kan ikke treffe vedtak om konsesjon i strid 

med bindende arealplaner, med mindre den 

aktuelle planmyndighet samtykker. Det er ikke 

stilt generelle krav til undersøkelse av hav-

bunnen og berørt dyreliv før konsesjon kan gis. 

Krav om undersøkelse i form av KU kreves 

normalt først dersom massen som tas opp hentes 

fra et areal som overstiger 200 dekar samlet 

overflate eller dersom samlet uttak omfatter mer 

enn 2 millioner m3 masse (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger § 2, jf. også forskriftens 

vedlegg I). De fleste skjellsandlokalitetene i 

Norge er mindre enn dette. Den enkelte fylkes-

kommune har i noen tilfeller foretatt kart-

legginger på eget initiativ eller benytter seg av 

andre undersøkelser ved vurdering av om konse-

sjon skal gis. Konsesjon kan maksimalt gis for et 

tidsrom på 5 år, men det er anledning til å søke 

om forlengelse av tillatelsens varighet. 
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6 Forslag til tiltak 

Et første skritt mot å ta bedre vare på korall- og 

svampforekomstene langs vår kyst er å vite hva 

som finnes der nede på havbunnen. Kartlegging 

er derfor et tiltak som bør prioriteres høyt. Det er 

også nødvendig å opparbeide bedre kunnskap om 

koraller og svamper generelt for å forstå deres 

rolle i økosystemene og hvordan de påvirkes av 

menneskelig aktivitet. 

 

Et strengt «føre var» prinsipp bør legges til grunn 

for all forvaltning av koraller og svampsamfunn. 

Den lave veksthastigheten til korallrevstruktur-

ene tilsier at man må være ytterst forsiktig med å 

tillate aktiviteter som kan skade dem. Det vil i 

beste fall ta århundrer, og i noen tilfeller år-

tusener, å bygge opp igjen denne typen habitater 

etter skade. Flere av dem vil kanskje aldri kunne 

restitueres, når man tar de samlede påvirknings-

faktorene under betraktning. 

 

Utbredelsen av kaldtvannskoraller er tilnærmet 

global, og mange andre land er opptatt av de 

samme problemstillingene som oss. Det kan 

derfor være mye å hente på et utstrakt inter-

nasjonalt samarbeid på dette området. Så langt 

kan det synes som om Norge har noen av de 

rikeste forekomstene av lopheliarev i verden. Vi 

har derfor også et spesielt ansvar for å ta vare på 

disse samfunnene. 

 

6.1 Kartlegging 

Kostnaden ved en full kartlegging av koraller og 

svampsamfunn i fjorder, i kystnære strøk og i 

havene vil være svært høy. Det er store områder 

på havbunnen som må undersøkes på til dels 

store dyp. Kartlegging blir derfor i stor grad 

gjennomført etter «alle-monner-drar» prinsippet. 

Ved å kombinere kartlegging fra flere kilder vil 

man samlet sett kunne få inn store mengder data. 

 

Det er viktig at disse dataene fortløpende blir 

bearbeidet, kvalitetssikret og gjort tilgjengelig for 

både forskere og allmennheten. Kartleggingsdata 

bør samles på et sted og offentliggjøres via en 

WMS-tjeneste (system for å distribuere kartdata 

over internett) som er tilgjengelig for alle aktuelle 

brukere. Dette sikrer at det til enhver tid er 

oppdaterte oversikter over kjente forekomster av 

koraller og svampsamfunn som publiseres. Det 

bør også holdes oversikt over hvilke områder som 

er kartlagt, slik at det er mulig å identifisere 

«huller» i den eksisterende kartleggingen. I dag er 

elektroniske kart over korallforekomster tilgjen-

gelige gjennom MAREANO sine nettsider. Hav-

forskningsinstituttet vil også gjøre databasen og 

kart tilgjengelige gjennom sine sider om koraller 

(www.imr.no/coral/). 

 

Det er også viktig at kartfestede opplysninger om 

forekomster av koraller og svampsamfunn når ut 

til fiskerne, slik at man i størst mulig grad kan 

unngå fiske med bunnredskaper i disse områ-

dene. Kjente korallforekomster og svampsamfunn 

bør merkes av på sjøkart. Trykte sjøkart har 

imidlertid den begrensningen at det tar forholds-

vis lang tid mellom hver utgivelse av oppdaterte 

kart. Det vil derfor være vanskelig å holde disse à 

jour med korallrev og svampsamfunn som kart-

legges fortløpende. Det antas også at ikke alle 

fiskere kjøper nye kart hver gang nye revisjoner 

av sjøkart utgis, noe som kan gi et ytterligere 

etterslep av informasjon. 

 

Mange fiskebåter benytter i dag elektroniske 

hjelpeverktøy ved navigasjon og fiske. Elektron-

iske systemer gir muligheter for kortere inter-

valler mellom oppdateringer enn trykte sjøkart, 

og kan derfor også være en mulig kanal for spred-

ning av kartdata over korallforekomster. I denne 

sammenheng kan det nevnes at Fiskeri- og hav-

bruksnæringens forskningsfond (FHF) har avsatt 

en ramme på kr 700.000,- for 2008 for å sørge for 

at det blir utviklet et brukervennlig verktøy som 

gjør sjøbunnsdata fra MAREANO-programmet 

tilgjengelig for næringen. Fiskere er ikke pålagt å 

bruke elektroniske kartverktøy. Det kan derfor 

være uklart om offentliggjøring av korallfore-

komster gjennom disse systemene gir et til-

strekkelig juridisk grunnlag for å forfølge brudd 

på forbudet mot å fiske med aktive bunnred-

skaper over korallrev. Dette bør utredes. 

 

Samtidig som tilgjengeliggjøring av kartdata over 

kartlagte korallrev helt klart vil være et virke-

middel for å begrense tråling i sårbare områder 

må man være veldig tydelig på at det kan finnes 

koraller i områder som enda ikke er kartlagt. 

Man må derfor fortsatt opptre varsomt ved fiske 

med aktive bunnredskaper selv utenfor kart-

festede korallforekomster. En ordning med pålagt 

rapportering av korallfunn under fiske i områder 

som ikke er merket av på sjøkart bør vurderes. 

 

Metodene for kartlegging av havbunnen som 

Havforskningsinstituttet har utviklet, og som nå 

er tatt i bruk gjennom MAREANO-programmet, 

har vist at det er mulig å kartlegge store 

havområder på en effektiv måte. Det er gjennom 

programmet allerede samlet inn verdifulle data 

om havbunnen i Barentshavet og i enkelte 

fjordområder. Slik kartlegging bør gjennomføres 

også i de andre havområdene, kystnære områder 

og i fjordene. Dette gir ikke bare økt kunnskap 

om utbredelsen til koraller og svamper, men også 

om øvrige naturtyper. Det er for eksempel funnet 

natur-/ bunntyper på norsk sokkel som ikke er 

beskrevet tidligere. Nye metoder for kartlegging 
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og overvåking av havbunnen som utvikles bør 

fortløpende trekkes inn i dette arbeidet. 

 

Som tidligere nevnt samler petroleumsindustrien 

inn verdifulle data gjennom den kartleggingen de 

er pålagt å gjennomføre i forbindelse med egen 

virksomhet på norsk sokkel. Det er viktig at disse 

dataene legges inn i tilgjengelige databaser 

sammen med andre offentlige kartleggingsdata. 

Det bør stilles krav til hvordan disse under-

søkelsene skal utføres, hvilke parametre som skal 

inngå og hvilket format dataene skal leveres på. 

 

Fartøy som driver fiske på norsk sokkel har 

gjennom erfaring og med avanserte instrumenter 

opparbeidet seg en oversikt over mange fore-

komster av koraller og svamper. Informasjonen 

foreligger ofte i elektronisk format på deres 

navigasjonsinstrumenter. Det bør tas initiativ til 

å samle inn og verifisere denne informasjonen. 

 

Påvirkning fra næringsvirksomhet bør kartlegges 

gjennom et «forurenser betaler» prinsipp. Akva-

kulturloven gir i § 11 hjemmel til å pålegge den 

som har eller søker om akvakulturtillatelse å 

foreta nødvendige miljøundersøkelser og doku-

mentere miljøtilstanden på lokaliteten ved etable-

ring, drift og avvikling. Denne hjemmelen er ikke 

ført videre til pålegg om slik undersøkelse i 

forskrifts form, og blir derfor ikke praktisert (med 

unntak av en enkel miljøundersøkelse rett under 

anlegget). Den mest effektive måten å kartlegge 

nåværende og potensielle skadevirkninger på 

koraller fra akvakulturvirksomhet på vil være å 

pålegge kartlegging av biologisk mangfold under 

og i tilstrekkelig avstand rundt eksisterende og 

omsøkte lokaliteter. Slik kartlegging bør også 

påbys i forbindelse med andre inngrep på hav-

bunnen, som legging av kabler og lignende. 

 

Utnytting og bruk av korallgrus samt omfang av 

påvirkninger fra forankring av båter bør også 

kartlegges. 

 

6.2 Overvåking 

Selv om kartlegging bør være et høyt prioritert 

tiltak for å få en oversikt over forekomstene av 

kaldtvannskoraller og svampsamfunn, er det også 

viktig å fastslå hvordan det står til med de fore-

komstene vi har. Dette er en aktivitet som må 

foregå over tid, slik at vi har forutsetninger for å 

kunne oppdage forandringer – og dermed effekter 

av både kjente og ukjente påvirkningsfaktorer. 

 

Pr. i dag er det ikke etablert et system for 

overvåkning av koraller og svamper. Hovedfokus 

har vært kartlegging av nye forekomster. Et 

program for overvåkning bør derfor utredes og 

innføres, og det bør stimuleres til forskning og 

utvikling av billigere overvåkingsmetodikk. 

 

6.3 FoU 

Som nevnt ovenfor er det allerede i dag en viss 

aktivitet innen FoU på koraller og svamp-

samfunn i Norge. Kunnskapsbehovet er imid-

lertid stort og det er langt fra dekket av de FoU-

aktiviteter som pågår. Forvaltning av natur-

ressurser bør være kunnskapsbasert. Bevilgning 

av ressurser til denne typen forskning må derfor 

prioriteres. 

 

Aktuelle områder for forskning spenner over både 

grunnforskning og forskning rettet mot hver av 

de ulike påvirkningsfaktorene som er beskrevet 

ovenfor. Behovet for mer kunnskap gjelder både 

kaldtvannskoraller og svamper. Pågående forsk-

ning dekker allerede noen av punktene i listen 

nedenfor (se avsnitt 2.2). 

 

DN anser følgende felter som spesielt viktige: 

 

Grunnforskning: 

• Korallers og svampsamfunns rolle i økosys-

temet: 

� Betydning av tilstedeværelsen av koraller 

og svampsamfunn for biologisk mangfold 

� Belyse korallrevenes rolle i forhold til 

fiskebestander – blant annet som gyte- og 

oppvekstområder samt spise- og skjule-

sted for fisk (CoralFISH) 

• Evne til reetablering og restitusjon i områder 

hvor koraller og svamper er skadet 

• Genetisk diversitet hos L. pertusa – både 

innen og mellom ulike rev 

• Generell biologi – spesielt i forhold til 

ernæring og forplantning og korallenes rolle i 

karbonsyklusen 

• Undersøke hva som er ideelle forhold for ulike 

arter av koraller og svamper 

 

Metodikk: 

• Videreutvikle metodikk for kartlegging og 

overvåking 

• Utvikling av modeller for å kunne forutsi 

utbredelse i ikke kartlagte områder 

• Utvikle kriterier for avgrensning av hva som 

kan betraktes som korallrev 

• Utvikle kriterier som skal legges til grunn for 

at et område skal beskyttes særskilt (forslag 

allerede utviklet av HI, oversendt Fdir) 

 

Klimapåvirkninger og havforsuring: 

• Virkninger av forhøyede verdier av CO2 og 

økning av havtemperaturen: 

� på evnen til å danne kalkskjelett 

� på forplantningsevne og larvestadium 
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� på utbredelsesområdet for koraller og 

svamper i norske farvann 

� på sårbarhet for annen påvirkning 

(forsterkning av andre effekter på grunn 

av dårligere miljøbetingelser) 

 

Fiskerivirksomhet: 

• Undersøke effekten av ulike redskapstyper 

(bl.a. garn, line og snurrevad) på koraller og 

svamper 

 

Petroleumsvirksomhet: 

• Påvirkning fra utslipp av olje (også viktig ift. 

ulykker ved skipsfart) 

• Påvirkning fra borekaks 

• Påvirkning fra kjemikalier brukt ved ut-

vinning av olje/gass 

 

Akvakulturvirksomhet: 

• Påvirkning fra fôravfall og fekalier. 

• Påvirkning fra kjemisk/farmakologiske pro-

dukter brukt i akvakulturnæringen 

 

Andre forurensningskilder: 

• Påvirkning fra sedimentering av kloakkut-

slipp ift. bestander i fjorder 

 

Uttak av korallgrus: 

• Undersøke omfanget av høsting av korallgrus 

• Undersøke i hvilken grad korallgrus omsettes 

under begrepet skjellsand 

• Utrede om regelverket for utnyttelse av 

ressursen er tilstrekkelig for å ivareta og 

beskytte levende korall- og svampforekomster 

 

6.4 Vern og andre beskyttelsestiltak 

Det ideelle ville være å foreta et strengt vern av 

de største og viktigste korallrevene som 

geografisk avgrensede områder gjennom enkelt-

forskrifter, mens man samtidig innfører et 

generelt vern av koraller (og andre viktige marine 

habitater) basert på selve naturtypen. Vernet må 

omfatte alle mulige påvirkningstyper – ikke bare 

fiske med bunnredskaper som dagens beskyttelse 

gjennom saltvannsfiskeloven. Siden mange av 

korallrevene ligger på dypt vann ute på norsk 

sokkel må et slikt vern også kunne gjøres 

gjeldende i hele Norges økonomiske sone. 

 

Som nevnt (avsnitt 5.2) er den mest omfattende 

beskyttelsen av korallforekomster i Norge i dag 

hjemlet i forskrift under saltvannsfiskeloven, med 

de begrensninger dette har i forhold til saklig 

virkeområde for forskriften. En styrke ved denne 

lovhjemmelen er at den omfatter hele norsk 

økonomisk sone og at det til en viss grad er 

knyttet til naturtypen korallrev generelt, i tillegg 

til fem geografisk avgrensede områder som har en 

forsterket beskyttelse. 

 

Naturvernloven kan benyttes for tverrsektorielt 

vern av korallrev innenfor norsk territorial-

farvann (ut til 12 nm utenfor grunnlinjen). Vern 

med hjemmel i naturvernloven kan utformes slik 

at det omfatter all påvirkning av den vernede 

forekomsten, ikke bare fiskeri. Ved bruk av 

naturvernloven er vernet knyttet til geografisk 

avgrensede områder. Det er ikke hjemmel i loven 

for et generelt vern av en hel naturtype. Antallet 

korallrev er så stort at det vil være vanskelig å gå 

inn på et vern av hvert enkelt av disse. Det vil 

også være lite fleksibelt med hensyn til de 

forekomster som fortløpende blir kartlagt. Vern 

med hjemmel i naturvernloven slik den foreligger 

i dag er derfor mest aktuelt for de største og 

viktigste forekomstene av korallrev som ligger 

innenfor lovens stedlige virkeområde. 

 

I henhold til forslag om ny naturmangfoldlov og 

nylig vedtatt havressurslov, vil begge disse gi 

hjemmel for vern i sjø. Vernet for havressurs-

lovens del vil som for den tidligere saltvannsfiske-

loven kun gjelde i forhold til høsting av 

viltlevende marine ressurser, men hva som 

omfattes av dette er noe utvidet i forhold til 

tidligere lov. Havressursloven trer i kraft 

01.01.2009. Det gjenstår også å tilpasse for-

skriftsverket til den nye loven. Havressursloven 

gir ikke i seg selv reguleringer som direkte angår 

koraller. 

 

Den sektorovergripende arbeidsgruppen for vern 

av koraller foreslo i sin rapport i 2003 endringer i 

lov av 21. juni 1963 nr. 12 om kontinental-

sokkelen for bruk til vern av koraller, som et 

midlertidig alternativ i påvente av den nye natur-

mangfoldloven og den nye havressursloven. I den 

grad disse nye lovene kan forventes å gi et 

tilfredsstillende vern, anser DN det nå som mer 

formålstjenelig å arbeide for å få disse på plass så 

raskt som mulig. Siden ny naturmangfoldlov 

enda ikke er vedtatt finner vi det ikke riktig å 

kommentere denne ytterligere i rapporten. 

 

Det er viktig at alle sektorer arbeider sammen for 

å beskytte korallene, og at hver sektors regelverk 

er i samsvar med hverandre. Dette kan sikres 

gjennom en sektorovergripende nasjonal hand-

lingsplan for korallrev. Det er bestemt at Miljø-

verndepartementet skal lede arbeidet med en slik 

handlingsplan. Arbeidet med planen ventes å 

komme i gang i begynnelsen av 2009, og skal 

lages i samarbeid med alle andre relevante 

departementer. 
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6.5 Tiltak ift. påvirkningsfaktorer 

Fiske med aktive bunnredskaper er som nevnt 

den påvirkningen som til nå har hatt sterkest 

negativ effekt på korall og svampforekomster. 

Selv om det også er overfor denne aktiviteten de 

sterkeste tiltakene for å beskytte koraller alt er 

satt inn, gir ikke dette en tilstrekkelig beskytt-

else. Ikke minst fordi store deler av havbunnen i 

norske fjord-, kyst- og havområder fortsatt bare 

delvis er kartlagt med tanke på biologisk 

mangfold. Det bør vurderes om alt fiske med 

aktive bunnredskaper skal forbys, med unntak av 

de områder hvor slikt fiske over årtier har ødelagt 

havbunnen så mye at det ikke er mer igjen å 

verne. 

 

Flere pågående prosjekter har som formål å 

utvikle alternative fangstredskaper som ikke på-

virker bunnfaunaen. I den grad disse kan fjerne 

påvirkningen på koraller og svampsamfunn helt 

er dette gunstig, så lenge de ikke medfører andre 

negative effekter på miljøet. Dersom nye redska-

per kun reduserer effekten, vil dette kunne med-

føre en «legalisering» av fiske nært koraller, som 

igjen vil kunne øke den totale påvirkningen. Da 

vil et forbud være å foretrekke. 

 

Den økende trusselen for koraller og annet dyre-

liv i havet som er forårsaket av forsuring må 

følges opp med mer forskning. Lagring av CO2 i 

akviferer i havbunnen bør utredes i forhold til 

mulige konsekvenser for disse organismene. 

 

Det bør også utarbeides klare retningslinjer for 

hvordan nærhet til korallforekomster skal 

praktiseres i forhold til akvakulturvirksomhet. 

Spesielt gjelder dette hvordan søknader om nye 

lokaliteter og søknader om endring av plassering 

eller utvidelse av eksisterende lokaliteter skal 

behandles i forhold til påvirkning av kjente og 

ukjente forekomster av koraller og svamper i 

nærområdet. Dette er et uttalt behov fra fylkes-

mennene, som har som oppgave å ivareta natur-

verninteressene ved vurdering av søknader i 

forhold til akvakulturvirksomhet. Et nyttig tiltak 

vil være å pålegge undersøkelser av biologisk 

mangfold i det området som vil bli omfattet av det 

aktuelle anlegget. Det er i dagens akvakulturlov 

hjemmel for å pålegge slike undersøkelser (jf. 

§ 11) og for å pålegge nødvendig flytting av anlegg 

for å bevare områder med særlig verdi for akva-

tiske organismer (jf. § 14), men disse er i liten 

grad fulgt opp i forskriftsverket. For å sikre at 

disse undersøkelsene blir utført på en ensartet og 

grundig måte bør det utvikles standarder for 

fremgangsmåte. 

 

Likeledes bør det utarbeides klare retningslinjer 

for behandling av søknader om utslippstillatelse 

for kloakk i forhold til nærliggende bestander av 

koraller og svamper i fjorder og ved kysten. 

Det bør utredes om dagens retningslinjer for opp-

ankring og leteboring ved petroleumsvirksomhet i 

tilstrekkelig grad ivaretar behovet for å beskytte 

koraller, svamper og andre sårbare naturtyper. 

 

Bruk av ankre til fremdrift ved legging av kabel 

og lignende i sjø må forbys i områder med 

koraller og svampsamfunn. Dette bør også vur-

deres i forhold til andre sårbare naturtyper. 

Alternativer som i mye mindre grad påvirker 

bunnlevende organismer eksisterer. Det bør da 

være unødvendig å benytte destruktiv redskap 

kun ut fra et kostnadshensyn. 

 

Det bør utredes om uttak av korallgrus og 

skjellsand drives på en forsvarlig måte i forhold 

til koraller og svampsamfunn. Innføring av 

strengere krav til undersøkelse og/eller KU av 

områder hvor slikt ressursuttak skal foregå må 

vurderes. Et minimumskrav bør være at området 

skal være kartlagt i forhold til forekomster av 

levende koraller, svampsamfunn og andre sår-

bare naturtyper før tillatelse til uttak kan gis. 

 

6.6 Vern og tiltak ift. svamper 

Mange av de tiltak som er foreslått overfor 

koraller vil også kunne ha en positiv effekt for 

svamper. Både fordi koraller og svamper er utsatt 

for mange av de samme påvirkningsfaktorene og 

fordi svamper ofte finnes i tilknytning til korall-

rev (det er imidlertid ingen overlapp mellom 

korallrev og svampsamfunn, ettersom sistnevnte 

er definert som en egen naturtype). Svamper har 

imidlertid en mer spredt utbredelse enn korall-

rev, og et vern av disse vil derfor være vanske-

ligere å gjennomføre. Mange fiskere er likevel ofte 

forsiktige med å fiske i områder med svamp, da 

disse kan ødelegge garn og trål med sine skarpe 

indre kalkstrukturer. Disse kalknålene kan også 

ødelegge fisken, slik at den ikke er salgbar. På 

denne måten verner svampen seg selv til en viss 

grad. Likevel observeres mye skadd svamp i 

sporene etter trålere, og mye svamp blir tatt som 

bifangst. Et generelt forbud mot bruk av aktive 

bunnredskaper utenfor allerede etablerte trål-

områder, hvor havbunnen alt er ødelagt, vil 

beskytte både koraller og svamper. 

 

6.7 Bevisstgjøring 

I tillegg til vern gjennom lovverket er det viktig 

med en effektiv og pedagogisk riktig informa-

sjonsvirksomhet rettet mot de næringer og 

samfunnsgrupper som vil kunne ha en innflytelse 

på aktiviteter som truer korallene. 

 

Det vil også være gunstig med en generell formid-

lingsvirksomhet til befolkningen som helhet, for å 

skape forståelse for den viktige rollen våre kaldt-

vanns korallrev har. 
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Vedlegg 

Kart over kaldtvannskorallrev i Norge 

(Kilde: Havforskningsinstituttet, november 2008) 

 

 

Kartet viser verifiserte forekomster av korallrev (punkter). Der hvor det er observert spesielt mange korallrev 

innenfor et avgrenset område, er disse merket av som blå polygoner. Korallrev som er beskyttet mot fiske med aktive 

bunnredskaper gjennom forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Røstrevet, Iverryggen, Sularevet, Tisler og 

Fjellknausene) er avmerket med røde polygoner. I tillegg er Selligrunnen på Tautraryggen, som er midlertidig 

vernet med hjemmel i naturvernloven, avmerket med navn. Eggakanten er et område hvor det er observert spesielt 

rike forekomster av koraller. Hovedkonturene av denne er derfor tatt med på kartet for referanse.  
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Bifangst av svamp i Havforskningsinstituttets bunntrålfangster (1981-2003). 

(Kilde: Havforskningsinstituttet, 2004) 
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SDirektoratet for naturforvaltning (DN) er 

det  sentrale, utøvende og rådgivende 
 forvaltningsorganet innenfor bevaring av 
 biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av 
 naturressurser. DNs visjon, For liv i naturen 
og natur i livet, er et uttrykk for dette. DN er 
 administrativt underlagt Miljøverndepartementet.

Myndigheten til å forvalte naturressurser er 
gitt gjennom ulike lover og forskrifter. Ut over 
 lovbestemte oppgaver har direktoratet også 
ansvar for å identifisere, forebygge og løse 
 miljøproblemer ved samarbeid, rådgivning 
og informasjon overfor andre myndigheter og 
 grupper i befolkningen.


