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Forord 

Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av Nordsjøen og 
Skagerrak (forvaltningsplan) i 2013. Forvaltningsplanen skal gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet.  

Som en del av det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan, er det utarbeidet seks 
sammenstillingsrapporter. Sammenstillingsrapportene knytter sammen eksisterende kunnskap 
om miljø og ressurser, næringsaktivitet, miljø- og samfunnskonsekvenser i Nordsjøen og 
Skagerrak.  

Arbeidet med sammenstillingsrapportene utføres av faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak 
bestående av representanter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. 

Denne sammenstillingsrapporten omhandler utvalgte kunnskapsbehov fordelt på kartlegging, 
overvåking og forskning. Arbeidsgruppen har ikke sett det mulig eller riktig å prioritere 
mellom de utvalgte behovene verken innen eller mellom temaene. Dette skyldes at det må 
arbeides parallelt med flere av behovene, og at temaene forvaltes av ulike etater.  

 

Oslo, 11. mai 2012 
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Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov  

Om rapporten om prioriterte kunnskapsbehov 
I denne rapporten sammenstilles alle kunnskapsbehov som er identifisert gjennom arbeidet 
med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen; rapport om kunnskapsstatus- og behov fra 
2010, sektorutredningene, rapport om særlig verdifulle områder, indikatorrapporten, rapport 
om samlet påvirkning og konsekvenser, rapport om interessekonflikter og rapport om 
verdiskaping og samfunnsmessige forhold. I tillegg har arbeidsgruppen selv identifisert noen 
kunnskapsbehov. Rapporten oppsummerer kort statusrapporten fra 2010 og trekker fram ny 
utvikling i tiden mellom rapportene.  

En bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Havforskningsinstituttet har vært ansvarlig for 
utformingen av rapporten. Arbeidsgruppen har bestått av  medlemmer fra Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Kystverket, 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk 
institutt for vannforskning, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og 
Statens strålevern. Norsk institutt for naturforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Riksantikvaren og Norges geologiske undersøkelse har bidratt skriftlig. I tillegg har 30 
relevante fagpersoner deltatt som støttespillere. 

Selv om Nordsjøen–Skagerrak er det best og mest undersøkte havområdet i 
verden, er det fortsatt store kunnskapsbehov. Den største utfordringen for en 
helthetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak er 
kunnskapsmangel. Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides parallelt innen 
forskning, overvåking og kartlegging innen flere tema for å opparbeide seg 
kunnskap som kan legges til grunn for økosystembasert forvaltning. 

Prioriterte kunnskapsbehov 
Totalt beskriver rapporten 226 kunnskapsbehov fordelt innenfor et vidt spenn av tema og 
fagfelt (se vedlegg 1). 38 er kartleggingsbehov, 47 er overvåkningsbehov og 141 er 
forskningsbehov.  

Medlemmene i arbeidsgruppa har selv vurdert kriteriesettet opp mot kunnskapsbehov innen 
sine ansvarsområder. Behovene er vurdert i henhold til beslutningsrelevans i kombinasjon 
med skjønnsmessige vurderinger gjort av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen fulgte  malene for 
tilsvarende arbeid i forbindelse med forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet. 

Deretter har arbeidsgruppen valgt ut inntil seks kunnskapsbehov for kartlegging, overvåking 
og forskning. I tabellene 4.1 til 4.3 er de prioriterte behovene listet opp og totalt er 114 
prioriterte behov plukket ut. Av disse er 24 prioriterte kartleggingsbehov, 31 prioriterte 
overvåkingsbehov og 59 prioriterte forskningsbehov. Det ble ikke foretatt videre prioritering 
mellom ulike tema, og det er heller ikke foretatt en innbyrdes prioritering av de utvalgte 
kunnskapsbehovene for hvert tema. 

Kartleggings-, overvåknings- og forskningsbehovene fordeler seg i henhold til rapportens 
forskjellige tema. Temaene i kapittel 3 og 4 er valgt ut av arbeidsgruppen og er basert på 
påvirkninger og økosystemkomponenter som samsvarer til dels med de andre rapportene som 
er lagt frem i arbeidet med det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan for Nordsjøen og 
Skagerrak. 
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Det er behov for mer kunnskap om hvordan arter og deres byttedyr, predatorer og konkurrenter samvirker, og hvordan 
miljøforhold påvirker dette. Foto: Tore Nordstad, Norsk Polarinstitutt 

Kunnskapsstatus og -behov 
En viktig del av en helhetlig og økosystembasert forvaltningsplan, er å beskrive 
kunnskapsstatus og ytterligere kunnskapsbehov. Arbeidsgruppen har avdekket mange behov 
både av kartlegging, overvåkning og forskning innenfor en rekke relevante tema som 
økosystemforståelse, sjømattrygghet, havforsuring, klima, plankton, bunndyr og 
bunnsamfunn, fiskebestander, sjøpattedyr, sjøfugl, sårbare og truede arter og sedimenter, 
naturtyper og fremmede arter. I tillegg beskrives kunnskapsbehov av miljøpåvirkning fra 
petroleumsaktivitet, fiskeri og akvakultur, skipstrafikk, forurensning og tilførsler (både fra 
kyst- og landbasert aktivitet og langtransporterte). På grunn av den pågående prosessen med 
strategiske konsekvensutredninger for fornybar energi til havs, er kunnskapsbehovene fra 
dette fagtemaet ikke prioritert på samme måte som de andre fagtemaene. Teknologi- og 
kunnskapsutvikling for styring av og utvikling innen ulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten 
er dekket i eget kapittel. Det er også inkludert kunnskapsbehov for kulturminner samt 
verdiskaping og samfunnsmessige forhold. 

De kvalitative sammenhengene mellom arter i økosystemet er relativt godt kjent, men det er 
behov for ytterligere kunnskap. De kvantitative sammenhengene mellom artene er derimot 
vanskelig å beregne. Det er et gjennomgående problem at man ikke kjenner godt nok til 
samvirket mellom artene og deres byttedyr, predatorer og konkurrenter, og hvordan 
miljøforhold påvirker dette. Det er behov for stor tverrfaglighet i forskning for å skaffe en 
bedre forståelse av hvordan samtidige variasjoner som for eksempel lys, temperatur og 
næringssalter påvirker økosystemene. 

En grunnleggende forståelse av økosystemene er viktig for å kunne drive en økosystembasert 
forvaltning. En bedre forståelse av økosystemet baserer seg på kartlegging, overvåking av 
biologiske parametere (på alle trofiske nivå fra planteplankton til sjøpattedyr og fugl), og av 
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klima og forurensning i vid forstand. Det er viktig med god kunnskap om ulike sektorers 
påvirkning på økosystemene for å kunne drive en forsvarlig økosystembasert forvaltning  

Forslag til oppfølging 
• Med de store havområdene Norge har forvaltningsansvaret for, vil et godt oppbygd og 

velfungerende overvåkingsprogram bidra til å skaffe den nødvendige 
bakgrunnsinformasjonen for en optimal forvaltning av de marine ressursene i våre 
havområder. Det er avgjørende å vedlikeholde de viktigste tidsseriene og å utvikle et mer 
helhetlig økosystemperspektiv i overvåkingen. Lange tidsserier gir kunnskap om hvordan 
miljø- og ressurssituasjonen har vært i et område og er dermed grunnleggende viktige for 
å identifisere eventuelle endringer på et tidlig tidspunkt. Analyse av lange tidsserier, 
gjerne i kombinasjon med modeller, er det viktigste verktøyet for å undersøke eventuelle 
menneskeskapte effekter på miljøforhold og klima. Nye måleserier bør koordineres med 
eksisterende lange tidsserier. 

• For å bedre samordningen av overvåking og fremskaffe integrert informasjon, tilrådes at 
dagens overvåkningsgruppe, Rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet, utvides 
til også å dekke Nordsjøen og Skagerrak. Denne gruppen skal gi råd angående 
planlegging, koordinering og samordning av overvåkingsvirksomhet, samt ha ansvaret for 
den praktiske samlingen av data fra de ulike etater og tilstandsrapportering. 

• Det vil være det vedtatte utvalget av indikatorer som skal ligge til grunn for fremtidig 
overvåkingsrapporter fra overvåkingsgruppa, men behovene som her er presentert, er 
samordnet med forslaget til indikatorer gitt i rapporten for forslag til indikatorer for 
Nordsjøen og Skagerrak. 

• Det anbefales at Mandatet til Forum for samarbeid om risiko knyttet til akutt forurensing i 
norske havområder (risikogruppen), utvides til også å omfatte Nordsjøen og Skagerrak. 

 

 
Rapporten inneholder også kunnskapsbehov for kulturminner, og hvordan Nordsjøen og Skagerrak bidrar til 
verdiskaping i samfunnet. Foto: Kristian Nesser 
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1 Bakgrunn og metodikk 

1.1 Forvaltningsplaner for alle norske havområder 
Regjeringen ønsker en økosystembasert forvaltning av norske havområder. Det innebærer at 
forvaltningen av menneskelige aktiviteter tar utgangspunkt i de rammene som økosystemet 
setter for å opprettholde strukturen, virkemåten, produksjonen og naturmangfoldet. 
Økosystembasert forvaltning skal også sikre at ny aktivitet og nye påvirkninger underlegges 
en helhetsvurdering av hvilken belastning et økosystem vil bli utsatt for.  

I Norge skal dette oppnås gjennom utarbeidelse av helhetlige forvaltningsplaner. 
Forvaltningsplanene er verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde 
miljøverdiene i havområdene. Forvaltningsplanene skal derfor gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet. Som basis for forvaltningsplanene ligger sentrale 
prinsipper knyttet til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet og samlet belastning. 

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for Barentshavet-Lofoten (2006 – oppdatert i 2010) og 
Norskehavet (2009). Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og 
Skagerrak i 2013.  

1.2 Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 
Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak vil geografisk dekke områdene utenfor 
grunnlinja under norsk jurisdiksjon nord til 62°N (se figur 1.1). Der det er relevant, dekker 
utredningsarbeidet også områder og problemstillinger innenfor grunnlinja og utenfor norsk 
økonomisk sone.  I den grad det har vært relevant er det faglige arbeidet samkjørt med 
pågående internasjonalt samarbeid og knyttes til relevante EU-direktiver, blant annet 
havstrategidirektivet og vanndirektivet. 

 

Arbeidet er koordinert av den interdepartementale styringsgruppa for helhetlig forvaltning av 
norske havområder. Gruppa er ledet av Miljøverndepartementet og består i tillegg av 
Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og 
Utenriksdepartementet. 

Det forberedende arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen koordineres av 
faggruppen for Nordsjøen og Skagerak og arbeidsgrupper nedsatt av denne gruppen. 
Faggruppen består av Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. 
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Figur 1.1 Kart over forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak 
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2 Arbeidet med prioriterte kunnskapsbehov 

2.1 Bakgrunn for rapporten og mandatet fra styringsgruppen 

Mandat: 
Prioritere kunnskaps- og overvåkingsbehov i forhold til forvaltnings-/beslutningsrelevans. 
Utgangspunkt: statusbeskrivelsene, utredningene og den erfaringen man så langt har fått 
gjennom prosessen. 
Følgende skal beskrives: 
• Dagens kunnskapssituasjon 
• Prioritert forskning – Hvilken kunnskap og hvilke kunnskapsbehov er viktigst? 
• Prioritert overvåking – Hvilken overvåking og hvilke overvåkingsbehov er viktigst? 
• Prioritert kartlegging – Hvilken kunnskap og hvilke kunnskapsbehov er viktigst? 
• Forslag til oppfølging av ovennevnte punkter, særlig gjennom en oversikt over elementer i 

et overvåkingssystem for økosystemets tilstand. 
Dagens kunnskapssituasjon har ikke endret seg mye siden 2010. Det ble derfor besluttet av 
arbeidsgruppen at rapporten som foreligger nå, må ses på som et supplement til rapporten fra 
2010; Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for Skagerrak og Nordsjøen. For 
tema hvor det har skjedd endringer i kunnskapsgrunnlaget siden 2010, er det pekt på ny 
kunnskap som er kommet til siden da. 

2.2 Grunnlagsrapporter 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Vurdering av kunnskapsstatus og 

kunnskapsbehov. TA-2720/2010 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Oversikt over QSR-kapitlene og 

bakenforliggende fagmateriale som er relevant for faggruppens arbeid. TA-2685/2010  
• Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. Fisken 

og Havet nr.6/2010 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Sektorutredning for 

klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning. TA-2833/2011 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak.  Sektorutredning for 

petroleumsvirksomhet. TA-2828/2011 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fornybar 

energiproduksjon i Nordsjøen. TA-2829/2011 
• Sektorutredning: Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak 2011. TA-

2830/2011 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og 

havbruksaktivitet. TA-2831/2011 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Sektorutredning for land- og 

kystbasert aktivitet. TA-2832/2011 
• Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Fremtidsbilder for sektorene i 

2030. TA-2785/2011 
• Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og 

havområdene utenfor Lofoten. Fisken og havet, Særnummer 1a 2010 
• Forsuring av havet. Kunnskapsstatus for norske farvann. TA-2575/2010 
• Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering av kunnskapsstatus og 

kunnskapsbehov. 31.10.2008 
• Kunnskapsbehov for området Lofoten – Barentshavet. Mars 2003 
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• Kunnskapsbehov i Barentshavet. September 2005 
• Miljøforvaltningens prioriterte forskningsbehov 2010-2015 
• Naturindeks for Norge 2010. DN-utredning 3-2010 
• Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken. ISBN-13: 978-82-92838-26-6 
• Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken. ISBN-13:978-82-92838-29-7 
• Norsk Svarteliste 2007- Artsdatabanken. ISBN: 978-82-92838-02-0 
• Oppfølging – Risikovurdering av miljøeffekter av norsk havbruksnæring. Fisken og Havet 

særnummer 3, 2011. 
• Technology and operational for the high north, IRIS 2011 
• Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra 

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak, Proactima 2012 

2.3 Metodikk for vurdering av kunnskapsbehov 

2.3.1 Forholdet mellom forskning, kartlegging og overvåking 
Rapporten legger til grunn de samme definisjonene av forskning og overvåkning (ekstensiv-, 
intensiv-, spesialobjektiv-) som gitt i Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering 
av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov: 

Forskning kan generelt defineres som en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne 
ny viten og øke kunnskapen. Forskning omfatter innsamling av nye data så vel som 
organisering og tolking av eksisterende data. 

Det er ikke alltid lett å skille mellom overvåking og kartlegging, men kartlegging er i 
prinsippet en engangsforeteelse, der en gjerne bruker kjente metoder for å skaffe oversikt over 
et område eller et fenomen. Vi kan snakke om kartlegging av art, bestand, populasjon, 
økosystem, habitat, men også av påvirkning. En stor del av den biologiske 
kartleggingsvirksomheten tar sikte på å dokumentere utbredelsen av habitater og enkeltarter. 
Overvåking kan defineres som en systematisk og repeterende innsamling av data vha. 
etterprøvbare metoder. Arbeidsgruppen bruker i det foreliggende arbeidet begrepet 
overvåking om aktivitet som omfatter repeterte observasjoner på faste lokaliteter, eller i faste 
områder, det som ofte benevnes som trendovervåking. I prinsippet vil det som oftest innebære 
at det genereres tidsserier for forekomst av arter, samfunn, miljøparametre med mer. Dersom 
det er mulig baseres gjerne overvåkingen på en hypotese om årsak-virknings sammenhenger. 
Formålet med overvåkingen er å kunne påvise endringer over tid, å gi faglig grunnlag for 
forvaltningstiltak, å kunne evaluere effekten av tiltak, f. eks arts- og økosystembevarende 
tiltak, og å sikre datatilgang om utviklingen for nasjonale og internasjonale brukergrupper. 

Overvåkingen gjennomføres etter tre hovedstrategier, benevnt henholdsvis ekstensiv 
overvåking, intensiv overvåking og spesialobjektovervåking. Definisjoner av disse er gitt i 
Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering av kunnskapsstatus og 
kunnskapsbehov. 31.10.2008: 

� Ekstensiv overvåking er en strategi for å finne arealmessige tall for tilstand og utvikling i 
indikatorvariabler innen et gitt, større område. Ekstensiv overvåking kan gjøres som 
totalkartlegging eller som registreringer foretatt på et representativt antall lokaliteter. 

� Intensiv overvåking er en strategi for å sammenlikne registreringer innen utvalgte, 
begrensede områder. Generelt er registrering av flere organismegrupper i samme område 
fordelaktig og bør vektlegges fordi det gir synergieffekter ved tolkning av data og innsparing i 
utgifter. Intensiv overvåking kan gjøres ved registreringer på faste prøveflater eller ved 
prøvetaking på faste prøvepunkter (stasjoner). 
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� Spesialobjektovervåking er en strategi for å overvåke indikatorer som ikke lar seg effektivt 
overvåke gjennom ordinær ekstensiv eller intensiv overvåking. Dette gjelder for eksempel 
rødlistearter. 

En kombinasjon av kartlegging, overvåking og forskning er nødvendig for å oppnå en bedre 
forståelse av økosystemenes funksjonalitet og virke.   Kartlegging av arter og naturtyper i 
utredningsområdet vil øke forståelsen av i hvilken grad en eventuell påvirkningsfaktor har 
betydning for artens og naturtypens utbredelse. Området som dekkes av forvaltningsplanen er 
av en slik størrelse at noen områder vil være bedre kartlagt enn andre. Eksempelvis er ikke-
kommersielle arter i de fleste tilfeller dårligere overvåket enn kommersielle og gir 
utfordringer ved en helhetlig forvaltning. 

Utvikling av standardiserte metoder for innsamling, analyse og presentasjon av data er helt 
nødvendig for at overvåking skal ha kunne ses på tvers av faginstanser og kunne 
sammenlignes over tid. Først med lange kvalitetssikrede tidsserier kan vi lese trender ut av 
dataene. Valg av metoder har dessuten stor betydning for kostnadene. Videre trengs det solid 
fagkunnskap for å kunne tolke og forklare dataene som samles inn. Det er derfor viktige 
grunner til at forskning integreres tett med overvåkningsprogrammer. Forskningen er også 
viktig for å revidere og forbedre indikatorer over tid. 

I indikatorrapporten er det foreslått 42 indikatorer, hvorav 28 er i bruk, 13 er under utvikling 
eller kan utvikles basert på eksisterende data, mens 1 er et helt nytt forslag der datagrunnlag 
må bygges fra bunnen. Indikatorene er representert med tidsserier gjennom ulik overvåkings-
aktivitet som er bygget opp over tid. Lange og vedlikeholdte tidsserier er hovedfundamentet i 
forvaltningsrettet forskning, og utgjør grunnlaget for en økosystembasert forvaltning. Det er 
viktig at det er kontinuitet i overvåkingsseriene. I forbindelse med arbeidet rundt de marine 
forvaltningsplanene er det avdekket mangler innenfor etablert overvåkingssystem som bør 
utvides for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Tidsseriene gir også grunnlagsdata for ny viten og 
er derfor viktig som forskningsobjekt. Tidsserier kan også hentes fra modeller. Modeller er 
viktig verktøy for å fylle hull i prøvetakningen, samt nyttig ved simuleringer av endringer og 
tiltak. Utvikling og validering av modeller bør pågå parallelt med overvåkningen 

2.3.2 Kriterier for prioritering av kunnskapsbehov 
I denne rapporten sammenstilles alle kunnskapsbehov som er identifisert gjennom arbeidet 
med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen (rapport om kunnskapsstatus- og behov fra 
2010, sektorutredningene, rapport om særlig verdifulle områder, indikatorrapporten, rapport 
om samlet påvirkning og konsekvenser, rapport om interessekonflikter og rapport om 
verdiskaping og samfunnsmessige forhold), i tillegg til noen kunnskapsbehov som 
arbeidsgruppen selv har identifisert. Totalt beskriver rapporten 226 kunnskapsbehov fordelt 
innenfor et vidt spenn av tema og fagfelt (se vedlegg 1).  38 er kartleggingsbehov, 47 er 
overvåkningsbehov og 141 er forskningsbehov.  Medlemmene i arbeidsgruppa har selv 
vurdert kriteriesettet opp mot sine kunnskapsbehov og valgt inntil 5 (6) kunnskapsbehov for 
kartlegging, overvåking og forskning. Slik har arbeidsgruppen plukket ut 24 prioriterte 
kartleggingsbehov, 31 prioriterte overvåkingsbehov og 59 prioriterte forskningsbehov 
innenfor sine ansvarsområder. Det ble ikke foretatt videre prioritering mellom ulike tema. Det 
er heller ikke foretatt en innbyrdes prioritering av de utvalgte kunnskapsbehovene for hvert 
tema. 

2.3.3 Kriteriesett 
Arbeidsgruppen valgte å bruke samme kriteriesett som ble benyttet i tilsvarende rapport for 
Norskehavet. Kriteriesettet for Norskehavet tok utgangspunkt i kriteriesettet for Barentshavet. 
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Derved får vi en prioritering av kunnskapsbehov som kan sammenliknes med de to andre 
havområdene. 

Beslutningsrelevans er det overordnete kriterium som igjen omfatter følgende delkriterier: 

Hvert delkriterium tilsier at hvis man fyller det gitte kunnskapsbehovet, vil dette bidra til: 

A1  � måloppnåelse i forhold til nasjonale miljømål, nøkkeltall og miljøkvalitetsmål 

A2  � måloppnåelse i forhold til internasjonale avtaler og forpliktelser 

A3  � bedre forståelse av fremtidig utvikling 

A4  � bedre å kunne skille mellom menneskeskapt endring og naturlig variasjon 

A5  � tidlig varsling av nye miljøutfordringer 

A6  � mindre usikkerheter om konsekvenser/effekter 

A7  � bedre å kunne vurdere effekten av forvaltnings- og avbøtende tiltak 

A8  � langsiktig økosystembasert overvåkning av nivåer og effekter 

A9  � bedre overvåkning som oppfølging av hendelser/ulykker 

I tillegg mer generelle B-kriterier i stikkordsform: 

B1  � Naturvern 

B2  � Sjømattrygghet 

B3  � Samfunnsmessig verdi og sysselsetting 

B4  � Kulturvern 

B5  � Teknologiutvikling 
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3 Dagens kunnskapssituasjon 

Rapporten Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Vurdering av 
kunnskapsstatus og kunnskapsbehov (TA-2720/2010) summerer status for dagens kunnskap, 
overvåkning og kartlegging fram til 2010. I det foreliggende kapitlet er det bare tatt med ny 
kunnskap, endringer i overvåkingsprogrammer siden 2010 eventuelt oppdatert med noe 
fyldigere tekst enn gitt i 2010 utgaven. 

Utdrag av sammendrag fra TA-270/2010: 
Denne rapporten gir en sammenstilling av kunnskapssituasjonen og behovet for ny kunnskap som har 
kommet fram gjennom arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Rapporten 
er basert på innspill fra deltagende institutter/direktorater i faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak 
samt tidligere rapporter utarbeidet av faggruppen. 

 I første del av rapporten, gis det en kort beskrivelse av dagens kunnskapssituasjon og hvilke data som 
bør innhentes for å få et tilstrekkelig grunnlag for en forvaltningsplan for havområdet. Det er her 
gjort en tematisk inndeling der første del omhandler temaer for miljøbeskrivelse og andre del 
omhandler ulike typer påvirkningstemaer. 

Påfølgende kapitler omhandler overvåkings-, forsknings- og kartleggingsbehov for de samme temaene 
som er beskrevet i første del av rapporten. Behovene oppsummeres i oversiktstabeller, og det er ikke 
gjort noen forsøk på å prioritere kunnskapsbehovene. 

Rapporten viser at det er behov for styrket overvåking innenfor alle temaer. Nye behov innbefatter i 
stor grad utvidelse av eksisterende overvåking i forhold til omfang og hyppighet. Rapporten peker 
også på overvåkingsbehov for temaer der det i dag ikke finnes en systematisk overvåking i 
forvaltningsplanområdet. Eksempler på slike behov er overvåking av marin forsøpling, forurensning i 
sjøfugl og sjøpattedyr, effekter av havforsuring, forekomst og effekter av introduserte arter og 
fremmede arter. 

Kartlegging er viktig for å dekke kunnskapsbehov og som grunnlag for framtidig overvåking. I 
rapporten påpekes kartleggingsbehov i forhold til en rekke temaer. 

Det påpekes mangelfull kunnskap om drivkreftene i økosystemet og om samvirket mellom artene og 
deres byttedyr, predatorer og konkurrenter. Det påpekes også behov for mer kunnskap i forhold til 
effekter av ulike typer påvirkninger på arter og økosystem. Forskningsbehovene som kommer fram i 
denne rapporten er i stor grad i tråd med behov som også gjelder for de andre 
forvaltningsplanområdene. 
Alle deler av Nordsjøen og Skagerrak er i større eller mindre grad påvirket av menneskelig 
aktivitet og av vannmasser fra sørlige Nordsjøen, så vel som Østersjøen og Atlanterhavet. Der 
vi har konkret kunnskap om miljøgifter i marine organismer og tilstand for bestander ser vi at 
havområdet ikke har god nok miljøtilstand i forhold til miljømål som et rent og rikt hav. 
Bestandsutviklingen av kommersielle fiskebestander påvirkes av forvaltningsstrategiene både 
i Norge og EU. Det er det norske havforvaltningsområde som har tettest skipstrafikk og mest 
petroleumsinstallasjoner.  Økosystemene påvirkes av klimaendringer, av gradvis forsuring, og 
av menneskelig påvirkning som krever at forvaltningen stadig må opparbeide seg ny 
kunnskap om de økologiske konsekvensene av disse endringene. I de følgende delkapitlene 
beskrives ny kunnskap og endring i overvåking og forskningsprogrammer siden 2010. 

3.1 Havforsuring 
I 2010 ble det startet regulær overvåking av havforsuring i form av overflatemålinger av 
karbonkjemi på rutefartøy mellom Oslo og Kiel, samt målinger fra hele vannsøylen på 
Havforskningsinstituttets faste snitt mellom Arendal og Hirtshals (Tilførselsprogrammet, 
Klif). Resultater fra det første året med overvåking ble rapportert i 2011 (Klif 2011a, 
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Johannessen et al 2011). Resultatene viser at de fleste områder studert i rapporten er mettet i 
forhold til kalsiumkarbonat. Det er en klar sesongvis variasjon i pH-verdien  styrt av 
produksjonen i planktonet gjennom året. Det vil være viktig med høyfrekvente målinger for å 
se betydningen opptak av CO2  i planteplanktonet (blått karbon) og å sikre kontinuitet i 
datagrunnlaget. 

For Nordsjøen har vi også gode data fra ulike forskningstokt i 1987 og perioden 2001-2007. 
Disse dataene viser hyppige endringer i karbonkjemien og at vi i det undersøkte tidsintervall 
ikke kan påvise konsistente trender i området (Omar et al., 2010; Tilførselsprogrammet 2010). 
Dette kan forklares med at det er store naturlige variasjoner i Nordsjøen, som overstiger 
signalet fra menneskeskapt CO2 på denne tidsskalaen. Data fra overvåkningen som ble startet 
i 2010 vil gi grunnlag for vurdering av utviklingen i regionen etter hvert som tidsserien blir 
bygget opp. Overvåkingen utføres av NIVA, Havforskningsinstituttet og Bjerknes-senteret på 
oppdrag fra Klif. 

Effekter 
Det er utført eksperimenter med torsk fra våre farvann som viser at langt fremskredet 
forsuring kan gi en rekke skader på larvestadier (Frommel et al. 2010, 2011). Undersøkelser 
av tropiske fisker viser at sanseapparatet og oppførsel kan bli negativt påvirket av forsuring 
(Devine et al. 2012; Domenici  et al. 2012; Simpson et al. 2011), mens det ikke ble påvist 
negative  effekter  for utvikling av larvestadier ved moderat forsuring for fisk fra disse 
områdene (Munday et al. 2011). 
 

 
Torskeyngel benyttes i studier om havforsuring. Foto: Øystein Paulsen, Havforskningsinstituttet 

3.2 Klimaendringer og effekter 
Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak la i 2011 frem rapporten Klimaendringer, 
havforsuring og langtransportert forurensning (TA 2833/2011). Gjennom arbeidet med 
rapporten ble det avdekket fortsatt store kunnskapsmangler når det gjelder effekter av 
klimaendringene i forvaltningsplanområdet. For en rekke påvirkningsfaktorer fant en at det er 
stor usikkerhet i hvilken retning påvirkningen vil endre seg (for eksempel saltholdighet, 
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lagdeling og sirkulasjon). For andre faktorer som for eksempel havtemperatur er det liten 
usikkerhet om at den vil stige, men stor usikkerhet om hvilke effekter denne endringen vil få. 
Den eneste påvirkningen der en med rimelig grad av sikkerhet kunne si noe om effektene av 
var endring i havnivå. 

Effekter av klimaendringer på det fysiske/kjemiske miljøet i forvaltningsplanområdet kan 
måles gjennom ulike parametere, som temperatur, saltholdighet og oksygen. Også endringer i 
næringssaltkonsentrasjoner kan gi viktig informasjon om for eksempel et endret 
nedbørsmønster vil endre tilførsler av næringssalter til forvaltningsplanområdet. Biologiske 
effekter kan bl.a. avdekkes gjennom overvåking av artssammensetningen av planteplanktonet 
og bunndyrsamfunn (se kapittel 3.4) 

Det vises til rapporten om vurdering av kunnskapsstatus og – behov fra 2010 (TA 2720/2010) 
for beskrivelse av eksisterende overvåkingsprogram i Nordsjøen og Skagerrak, som samler 
inn fysiske og kjemiske data relevant for klimaendringer og effekter av klima. Siden 2010 har 
følgende endringer blitt gjennomført: 

Fysiske og kjemiske parametere i havmiljøet 
Fra og med 2012 er følgende endringer gjort i Havforskningsinstituttets arbeid med faste snitt: 

• frekvensen på Torungen-Hirtshals snittet er redusert fra 12 til 10 ganger per år 
• frekvensen på Utsira-Start point snittet er øket fra fire til seks ganger per år 
• Oksøy-Hanstholm, Hanstholm-Aberdeen og Feie- Shetland snittene er stanset 

Hydrografi (fysiske og kjemiske parametere) i vannmasser er målt siden 1990 på faste 
stasjoner og med Ferrybox gjennom Kystovervåkingsprogrammet, men fra og med 2011 
måles det på kun et område utenfor Arendal (Arendal II).  I ytre Oslofjord, Jomfruland og 
Lista er overvåkingen stanset.  Klif har evaluert programmet i 2011 og er nå i gang med en 
utlysning av det nye programmet. 

Temperatur og saltholdighet fra FerryBox snittet Oslo-Kiel (NIVA) har blitt målt i 10 år. På 
denne ruten måles oksygen, solinnstråling og havreflektans, i tillegg til det som oppført i 
tabell 2.2 i Kunnskapsrapporten fra 2010. Det har tidligere vært driftet et Ferrybox-system på 
et kargo-skip mellom Bergen og Amsterdam. Dette vurderes nå startet opp igjen i 2012. 

Modeller 
Ved met.no kjøres i dag sirkulasjonsmodeller for Nordsjøen operasjonelt med 7 døgns 
prognoser for strøm, saltholdighet og temperatur. Modellen inneholder også planteplankton 
og næringssalt. Også ved Havforskningsinstituttet gjøres årlige oppdateringer til 
Havforskningsrapporten av modellerte tidsserier for blant annet transporter, varmeinnhold og 
primærproduksjon i Nordsjøen. 

3.3 Plankton 
Overvåking av plankton (dyreplankton og planteplankton) langs Havforskningsinstituttets 
faste snitt i Nordsjøen-Skagerrak er endret fra og med 2012 (se 3.2). Havforskningsinstituttets 
overvåkningsprogram og opparbeidningsgrad videreføres på de utvalgte snittene. Dagens 
opparbeidning fokuserer på å fremskaffe biomasse-estimater for de lavere trofiske nivåene. 
Taksonomisk opparbeidning (diversitet) er tidkrevende og foretas kun på få utvalgte stasjoner. 

3.4 Bunndyr og bunnsamfunn 
Det er få undersøkelser av bunnfaunaen i den norske økonomiske sonen av Nordsjøen 
sammenliknet med lenger sør i Nordsjøen. Det gjøres imidlertid omfattende undersøkelser av 
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fauna i forbindelse med offshorevirksomheten i norsk sektor (ca 300–500 stasjoner pr år). De 
lengste tidsseriene startet på 1980-tallet. 

Fra og med 2011 er bentosdelen av Klifs Kystovervåkingsprogram redusert fra 16 til 2 
stasjoner på hardbunn, mens bløtbunnsprøvetaking er redusert fra 8 til 2 stasjoner. For 
områder i indre kyst områder overvåkes 12 hardbunnstasjoner gjennom 
sukkertareprogrammet. 

Tilstanden for sukkertare på indre kyst er generelt den samme eller marginalt bedret siden 
sukkertareprosjektets siste undersøkelser ble gjennomført i 2008. Det er ikke blitt gjennomført 
vesentlige endringer i sukkertareprogrammet siden 2010. Overvåkingen i disse to 
programmene har siden starten vært utført av NIVA og Havforskningsinstituttet på oppdrag 
fra Klif. Klif er på nåværende tidspunkt i gang med utlysning av nytt program for 
økosystemovervåking i kystområder. 

Marine naturtyper langs kysten kartlegges innenfor Nasjonalt program for kartlegging og 
overvåking av biologisk mangfold. NIVA er nasjonal koordinator. Innen Nordsjøen-Skagerrak 
regionen er kartleggingen avsluttet for Oslofjordregionen og Agderfylkene. Programmet 
fokuserer på utvalgte naturtyper, og kartleggingen gjennomføres primært i kystvannet.  
Kartleggingen i Hordaland ferdigstilles våren 2012. Kartleggingen som nylig startet opp i 
Rogaland planlegges ferdigstilt i 2014. Planlagt oppstart i Sogn- og Fjordane er 2013. I dette 
programmet kartlegges bl.a. tareskog, ålegrasenger, bløtbunnsområder i strandsonen, områder 
med skjellsand, østers og gytefelt langs kysten. Data er tilgjengelig fra programmet på 
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3 viewer.asp. 

Fra og med 2010 har pigghudarten rødpølse blitt registrert på Havforskningsinstituttets årlige 
reketokt. Alle rødpølser telles, lengdemåles og veies. På samme tokt registreres totalvekt av 
blomsterreke (Pandalus montagui), mudderreker (Pontophilus sp.), Spirontocaris sp. og 
glassreker (Pasiphaea sp.). 

3.5 Fiskebestander, fiskeri og akvakultur 
ICES vurderer fiskebestandene hvert år og 2011 var vurderingen mye den samme som for 
2010. Rekruttering for sild, rødspette og øyepål er fortsatt lav. For øyepål har dette ført til at 
ICES anbefaler at det ikke må fiskes i 2012. 

De siste års forskning på mengdemålsmetodikk av tobis har løftet det vitenskaplige 
grunnlaget for rådgivningen betydelig og for første gang ble det i 2011 presentert beregninger 
av biomasse og aldersstruktur fordelt på områder. I den nye norske forvaltningsmodellen av 
tobis i våre farvann stenges/åpnes deler av tobisfeltene basert på disse undersøkelsene. Dette 
gjøres for å redusere risikoen for at lokale felt fiskes ned. 

For makrell mangler det for tredje år på rad en internasjonal kvoteavtale for 2012. Derfor vil 
det fortsatt fiskes langt mer enn anbefalt kvote. Gytekomponenten av makrell i Nordsjøen ble 
målt i 2011 og viser fortsatt lite tegn til gjenoppbygging etter sammenbruddet tidlig på 1970 
tallet og trenger fortsatt beskyttelse. 

Havforskningsinstituttet arbeider med å kartlegge omfanget av fritidsfisket som blant annet 
beskatter makrell, torsk og sei. 

I rapporten Oppdatering - Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett 2011 
(Fisken og Havet særnummer 3, 2011) presenteres det en kunnskapsstatus for 
problemområder vedrørende akvakultur i Norge, inkludert Hardangerfjorden og Ryfylke, med 
hovedfokus på matfiskoppdrett av laks. Utdrag fra sammendraget i denne rapporten påpeker: 
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• I den grad det har vært mulig ut fra datatilfang og generell kunnskap er det gjennomført 
en fylkesvis vurdering av tilstand knyttet til utslipp og deres effekter på villfisk og øvrig 
økosystem. 

• Smittepress av lakselus og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks kommer fremdeles ut 
som de mest problematiske faktorene i denne analysen. Vi har vurdert at det er middels 
eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med målene i 
bærekraftstrategien langs norskekysten fra Rogaland til og med Finnmark. Dette er basert 
på nærmere definerte terskelverdier for effekter på villfisk. 

• Det har vært en forverring av situasjonen når det gjelder smittepress av lakselus mot 
villaks i flere fylker siden 2010, og det er fremdeles et betydelig smittepress mot sjøørret i 
mange fylker. 

• Når det gjelder annen smitterisiko fra oppdrett til villfisk er det fremdeles for lite data til å 
gjøre en konkret regionalisert vurdering, selv om en rekke patogener i oppdrettsfisk 
potensielt kan utgjøre en trussel mot de ville populasjonene. 

• I området fra Rogaland til Finnmark vurderer vi sannsynligheten for negative regionale 
virkninger av utslipp av næringssalter og organisk materiale til å være lav. 

• Vi har vurdert legemidler som blir brukt i norsk havbruksnæring, der spesielt noen midler 
mot lakselus er problematiske – men der vi fremdels mangler data for mer konkret 
risikovurdering. 

• Andre fremmedstoffer er ikke konkret vurdert i denne omgang grunnet mangelfulle data. 
• Det ser ut til å være en viss sammenheng mellom produksjon i et fylke og sannsynligheten 

for uønsket miljøpåvirkning i samme område. 
 

 
Lakselus på ørret. Smittepress av lakselus og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks kommer fremdeles ut som de 
mest problematiske faktorene i denne analysen. Foto: Havforskningsinstituttet 
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3.6 Sjøpattedyr 
Det er ingen vesentlige endringer i kunnskapsstatus om vågehval, nise, steinkobbe og havert i 
forhold til rapporten fra 2010. 

3.7 Sjøfugl 
I den tverrsektorielle vurderingen av konsekvenser for sjøfugl i forvaltningsplanområdet 
(Gasbjerg et al. 2011) er dagens kunnskap om de mest relevante sjøfuglbestandene beskrevet. 
Rapporten oppsummerer bl.a. hva som er kjent om bestandenes fordeling i antall, tid og rom, 
deres næringsgrunnlag og bestandsutvikling, og om effekter av ulike miljøpåvirkninger. 
Utredningen viser at dagens kunnskap om utbredelse er best for bestandene i åpent hav og for 
de overvintrende bestandene langs kysten, mens det ennå er manglende eller utdatert 
kunnskap for hekkebestandene i noen områder, spesielt sentralt på Vestlandskysten og Aust-
Agder. Kunnskap om forekomstene av sjøfugl langs kysten om høsten er svært mangelfull, for 
Skagerrak også om våren. 

En stor del av sjøfuglovervåkingen (Tabell 3.1) er i dag en integrert del av det nasjonale 
kunnskapsprogrammet SEAPOP (www.seapop.no) som på fastlandet driftes av NINA. 
SEAPOPs overvåking av antallsutvikling i forvaltningsplanområdet er organisert gjennom 
Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl (f.eks. Lorentsen & Christensen-
Dalsgaard 2009) som har løpt siden 1988, men enkelte tidsserier ble etablert på 1970-tallet. På 
enkelte lokaliteter overvåker SEAPOP også demografiske parametere (reproduksjon og 
overlevelse) og diett for noen utvalgte bestander, som ledd i et nasjonalt nettverk av 
nøkkellokaliteter for slik overvåking. 

Medregnet nøkkellokaliteten Runde, som ligger like nord for forvaltningsplanområdet men 
som har bestander som oppsøker dette regelmessig også i hekketiden, så omfatter 
antallsovervåkingen alle fokusartene (lomvi, alke, storskarv, toppskarv, ærfugl, sildemåke og 
gråmåke) unntatt alkekonge som kun forekommer vinterstid og primært opptrer i åpent hav. 
Vinterstid overvåkes kystnære bestander av alle tilstedeværende sjøfugler i et utvalg områder 
i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane. 

I store trekk vurderes overvåkingen å være tilstrekkelig, gitt at SEAPOPs nylig oppstartede 
tidsserier for demografi og diett blir godt etablert. Antallsutviklingen analyseres og 
operasjonaliseres nå også i et internasjonalt miljømål i et samarbeid på tvers av 
nordsjølandene (EcoQO on seabird population trends; OSPAR II), hvor de norske dataene har 
vist seg velegnet (ICES 2011). For makrellterne, som har forsvunnet som hekkefugl på 
Vestlandet, er det imidlertid behov for å utvide overvåkingen for å kunne identifisere 
årsakssammenhengene bak nedgangen der den overvåkes i Telemark og Vest-Agder. 

Norsk sjøfuglforskning har tradisjonelt fokusert på de store bestandene i nordområdene. 
Innenfor forvaltningsplanområdet er det gjort viktige studier av sjøfugl i åpent hav (f.eks. 
Fauchald et al. 2011, Heubeck et al. 2011), men når en unntar ren kartlegging og overvåking 
er det generelt publisert få forskningsresultater fra norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. 
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Tabell 3.1 Status for overvåkingen av hekkende sjøfugl i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Tallene indikerer 
oppstartsår. I noen fylker er også kystnære vinterbestander overvåket siden 1980 (ØF, VA, RO) eller 2009 (TM, SF) 

Mer info finnes på

ØF OA BU VF TM AA VA RO HO SF

Havhest 95 85 98 94
Havsule 46
Storskarv 97 08 07 03 02 96 11
Toppskarv 98 79 80 78 75
Ærfugl 88 76 80 88 88 88 88 00 84
Storjo 98 www.seapop.no
Makrellterne 89 76 74 08 74 76 88 78 80 78
Rødnebbterne 88 78 80 78
Fiskemåke 89 76 80 08 74 76 86 78 80 78
Sildemåke 89 76 77 09 74 76 74 78 80 78
Gråmåke 89 76 80 09 74 76 88 78 80 78 XX SEAPOP overvåker antall og demografi
Svartbak 89 76 80 09 74 76 88 78 80 78 XX SEAPOP overvåker antall
Krykkje 78 73 80 XX Overvåkes mindre systematisk av andre
Alke 77 83 XX Overvåking avbrutt 1996 (makrellterne 2001)
Lomvi 77 94 80 Hekker, men overvåkes ikke
Lunde 77 83 80 Hekker ikke
Teist 08 76 76 80 83 80

Fylke

RundeArt

 

3.8 Sårbare og truede arter og naturtyper 
Norsk rødliste for arter fra 2010 er det registrert flere rødlistearter i Nordsjøen enn i 
Norskehavet og Barentshavet. Til sammen er det omkring hundre arter som har sitt 
tilholdssted i Nordsjøen- Skagerrak som befinner seg på lista. Det skyldes spesielt mange 
makroalger og virvelløse arter. 

Kun et fåtall av artene på Rødlista overvåkes. Det vil kreve betydelig innsats både når det 
gjelder taksonomisk kunnskap og kartlegging av forekomster for at vi skal kunne få mer 
presise vurderinger av risiko for utdøing for våre marine arter, spesiellt de som er kategorisert 
som DD. 

Naturtyper 
I 2011 kom det også ut ei rødliste for naturtyper. Naturtype inndelingen er her basert på 
Artsdatabanken sitt system for inndeling av natur i Norge (NiN). I de  «Marine 
dypvannsområder» i Nordsjøen og Skagerrak er 3 vurderingsenheter listet opp. Dette er 
«Korallrev» vurdert på landskapsdelnivå og er plassert i kategorien «sårbar (VU) ». «Kald 
havkildebunn» er plassert i kategorien «datamangel (DD)». Kategorien DDr spenner mellom 
ikke truet (LC) til » kritisk truet (CR)». Kald havkildebunn omfatter bunnen nær et 
oppkomme av gasser eller væsker på havbunnen, hvor materialet som strømmer ut ikke har 
vesentlig høyere temperatur enn havvannet på stedet. Kald utstrømming finner sted som 
resultat av geofysiske og/eller geokjemiske prosesser i havbunnen. Det finnes to 
hovedkategorier av kald havkildebunn; utstrømmingsgrop-bunn (pockmark) omkring 
oppkommer av porevann som trykkes opp når sedimentære bergarter presses sammen av sin 
egen vekt, og muddervulkanbunn omkring metangass-oppkommer. Den siste aktuelle for 
Nordsjøen-Skagerrak er «korallskogbunn» som er vurdert ut i fra en bestandsvurdering av 
Paragorgia arborea og er plassert i kategorien «nær truet» (NT). 

I de «marine gruntvannsområdene» nær kysten er sukkertareskogen kommet med i rødlisten 
for naturtyper. I Nordsjøen er sukkertareskogen satt til sårbar (VU), mens den i Skagerrak er 
satt til strekt truet (EN). "Tareskogsbunn" som generell hovedtype er vurdert til nært truet 
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(NT) for hele norskekysten. «Kalkalgebunn» er også listet men her er kunnskapsgrunnlaget 
dårlig slik at denne er havnet i kategorien for datamangel (DD). 

Det foregår i dag ingen systematisk overvåking av de listede naturtypene i de marine 
dypvannsområdene. Det har her heller ikke funnet sted en systematisk kartlegging slik at 
kunnskapsgrunnlaget her kan sies å være dårlig. I de marine gruntvannsområdene er 
sukkertarene overvåket på enkelte lokaliteter. Det har ikke foregått en systematisk kartlegging 
av sukkertaren. Mye av kunnskapsgrunnlaget er derfor basert på modelleringer. 

3.9 Fremmede arter 
I 2009/2010 ble det inkorporert artsbestemmelse og tallfesting av forekomst av den 
amerikanske lobemaneten Mnemiopsis leidyi på stasjonsnettet som zooplankton som 
Havforskningsinstituttet har i forvaltningsplanområdet. 

En metode for kartlegging av marine fremmede arter i småbåthavner ble prøvd ut i Hordaland 
i 2010 og i Rogaland i 2011 av HI. Et av de viktigste funnene i Hordaland var at den 
potensielle problemarten Styela clava hadde spredd seg til Bømlo området.  En nasjonal plan 
for kartlegging av marine fremmede arter for hele norskekysten ved hjelp av denne metoden 
foreligger men mangler finansiering for å bli iverksatt. Planen har hovedfokus på de større 
utskipingshavner for båter langs kysten. Det er ingen tilsvarende plan for åpent hav. 

Ballastvannkonvensjonen (International Convention for the Control and Management of 
Ship´s Ballast Water and Sediments) ble vedtatt av IMO i 2004. Norge var et av de første 
landene til å ratifisere, men den er ennå ikke trådt i kraft. Pr. i dag har 33 stater tilsvarende 
26,46% av verdens handelstonnasje ratifisert. Ikrafttredelse krever henholdsvis 30 stater og 
35%. 

Rapporten Fremmede arter i Oslofjorden av Norling og Jelmert (2010) omtaler arter som har 
potensiale for å opptre og ha negativ påvirkning på miljøet i deler av forvaltningsplanområdet. 
I rapporten beskrives også såkalte dørstokkarter som ennå ikke er påvist i Norge, men som 
har kort geografisk avstand (eller en etablert transportvei) til Norge, og som det er viktig å 
følge med på. Dette er arter som: sebramusling, koloni sjøpung, østastiatisk sekkedyr og 
asiatisk/japansk strandkrabbe. Se lenker etter referanselista for mer informasjon. 

3.10 Sjømattrygghet 
Innholdet av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat har betydning for mattrygghet og human 
helse, og det er både i EU og Norge fastsatt øvre grenseverdier for maksimal mengde av et 
gitt fremmedstoff som er tillatt i sjømat for human konsum.  Fremmedstoffsituasjonen i norsk 
sjømat dokumenteres både gjennom årlig stikkprøvebasert overvåkning og gjennom 
omfattende kartleggingsundersøkelser (basisundersøkelser) av en rekke kommersielle arter i 
Nordsjøen. Overvåkningen/kartleggingen er nærmere beskrevet i rapporten Helhetlig 
forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Vurdering av kunnskapsstatus og 
kunnskapsbehov, TA-2720/2010. 

Det beste datagrunnlaget for innhold av fremmedstoffer i sjømat fra Nordsjøen og Skagerrak 
har vi i dag for makrell, Nordsjøsild og torsk. For disse artene har NIFES gjennomført 
grundige basisundersøkelser av et stort antall fisk fra hele utbredelsesområdet for artene, der 
hver enkeltfisk er analysert for en lang rekke fremmedstoffer som har betydning for 
sjømattrygghet (Frantzen et al. 2010). I 2012–2013 vil det bli gjennomført en tilsvarende 
basisundersøkelse for sei fra Nordsjøen. For taskekrabbe ble det i 2011 startet en omfattende 
kartleggingsundersøkelse som inkluderer taskekrabbe fra kystområdene langs Nordsjøen og 
Skagerrak, en undersøkelse som vil bli fullført i 2012. For andre viktige arter fra Nordsjøen 
og Skagerrak som reke, brosme, hyse, lange og tobis finnes det noe data fra stikkprøvebasert 
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overvåkning (www.nifes.no/sjømatdata), men her er datagrunnlaget mye mer begrenset. I 
tillegg har Statens strålevern og Havforskningsinstituttet siden 1993 tatt ut prøver fra ulike 
arter av fisk og reker til radioaktivitetsmålinger, men datasettene er noe mangelfulle. 

Klifs overvåkning på marine organismer måler miljøgifter i torsk og kan være et supplerende 
grunnlagsmateriale for vurdering av sjømattrygghet i mer kystnære områder av 
forvaltningsplanområdet. 

 
Vi har godt datagrunnlag for å vurdere innhold av fremmedstoffer for blant annet makrell fra Nordsjøen og Skagerrak. 
Foto: Rudolf Svensen, UWPhoto 

3.11 Forurensning og tilførsler 
Forurensning defineres her som en fellesbetegnelse for utslipp av miljøskadelige stoffer, som 
næringssalter, hydrokarboner, miljøgifter, metaller og radionuklider. Potensielt er 
forurensningsbelastningen i Nordsjøen og Skagerrak betydelig høyere enn i Barentshavet og 
Norskehavet. Næringer som påvirker havområdet som skipsfart, petroleumsvirksomhet, 
fiskerier, samt landbasert aktivitet med utslipp og avrenning til marint miljø kan slippe ut 
forurensing i Nordsjøen og Skagerrak. En del av forurensningstilførslene er nasjonale, mens 
andre er langtransporterte, og tilføres våre havområder via luft- og havstrømmer. Hvilke 
kilder som har størst betydning varierer både mellom stoffer, og mellom ulike regioner i 
havområdet. Gjennom økt bevissthet om forurensingsproblemer der det er i løpet av de siste 
årene med noen få unntak observert en nedgang i tilførsler inn i Nordsjøen av blant annet olje, 
næringssalter, tungmetaller, radioaktive stoffer og organiske forbindelser. Dette er mye som 
følge av Nordsjølandene sitt myndighetssamarbeid på tvers av havområdene gjennom ulike 
organer som blant annet OSPAR og IMO. Hvert år identifiseres det et stort antall nye 
menneskeskapte stoffer i Nordsjøen, som man ikke kjenner effektene av. Det største uløste 
problemet er imidlertid at man ikke vet noe om de samvirkende effektene av alle de ulike 
typene forurensning som finnes i området, eller om samspillet mellom miljøgiftbelastningen, 
andre påvirkninger og klimaendringer. Klimaendringer og havforsuring kan øke sårbarheten 
til organismene i forvaltningsplanområdet og giftigheten av kjemikaliene. 

Tabell 3.2 gir en oversikt over overvåkningsprogram som gjennomføres i 2012 innenfor 
sjømattrygghet og forurensning av miljøskadelige stoffer. Endringer i de ulike programmene 
fra 2010 nærmere beskrevet videre i kapittelet. 
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Tabell 3.2 Oversikt over overvåkningsprogram som gjennomføres i 2012 innenfor sjømattrygghet og 
forurensning av miljøskadelige stoffer 

Type forurensning Datagrunnlag 

Nivåer av næringssalter Ferryboxtransektene Oslo/Kiel - Hurtigruten 
Elvetilførselsprogrammet (RID) – Klif. Nytt program i 2013. 
Sukkertareovervåkningen – Klif. Nytt program i 2013. 
Kystovervåkningsprogrammet – Klif. Nytt program i 2013. 
Havforskningsinstituttet program 
-Faste snitt i Nordsjøen og Skagerrak 

Atmosfæriske tilførsler 
-  miljøgifter 

Målestasjon på Birkenes, Aust Agder  

Nivåer av miljøgifter: 
- i biota 

Klifs overvåking av kystnære miljøgifter ”Miljøgifter langs 
kysten” (CEMP). Nytt program i 2013. 
Klifs program for modellering og beregning av tilførsler, samt 
overvåkning av nivåer av miljøgifter, olje og radioaktivitet i 
havområdene (Tilførselsprogrammet). Nordsjøen undersøkt i 
2010. Avsluttes i 2012. 
Klifs program for screening av miljøgifter (programmet endrer 
utvalgte stoffer for prøvetaking, stasjoner og matrikser hvert år). 
NIFES kartlegging i forhold til sjømattrygghet:  
Basisundersøkelser gjennomført for makrell, nordsjøsild og 
torsk. Startet for sei i Nordsjøen i 2012. Kartlegging av 
taskekrabbe ble gjennomført i 2011/2012. 
NIFES overvåkning av sjømattrygghet: 
Sjømatdataprogrammet. (stikkprøvebasert overvåkning av ulike 
arter) 
Årlig overvåkning av makrell og nordsjøsild fra henholdsvis 
2012 og 2013 
Havforskningsinstituttets overvåknings-program 

- i sedimenter Klifs program for modellering og beregning av tilførsler, samt 
overvåkning av nivåer av miljøgifter, olje og radioaktivitet i 
havområdene (Tilførselsprogrammet). Nordsjøen undersøkt i 
2010. Programmet avsluttes i 2012. 
Havforskningsinstituttets overvåknings-program 

Nivåer av radioaktivitet 
- i sediment 
- biota 
- i vann 

RAME nasjonalt overvåkningsprogram, tokt i Nordsjøen og 
Skagerrak hvert 3. år, sist i 2010. 
Overvåkningsprogram for radioaktivitet i fisk og sjømat. 
Havforskningsinstituttets overvåkningsprogram. 

Marint søppel To stasjoner for registrering av strandsøppel. 
Statoils videoovervåking av rørinstallasjoner langs havbunnen i 
Nordsjøen. 
Plastpartikler i sjøfuglmager – overvåkes av NINA på oppdrag 
for DN. 
En kartlegging av  mikropartikler i Skagerrak.  
Rapportering av tapt fiskeutstyr 

Petroleum - Bunnsedimentovervåking Myndighetspålagt regional overvåking (Aktivitetsforskriften 
Kapittel X). Også beskrevet i Aktivitetsrapport petroleum (2010) 

Petroleum – Overvåking av 
vannsøylen 

Myndighetspålagt regional overvåking (Aktivitetsforskriften 
Kapittel X, § 55). Også beskrevet i Aktivitetsrapport petroleum 
(2010) 
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Næringssalter 
I motsetning til kystnære områder innenfor grunnlinja, er det relativt beskjedent med 
overvåkingsdata og undersøkelser som gjør det mulig å vurdere påvirkninger og konsekvenser 
fra land og kystbasert aktivitet på ytre kyst og i havet. Fra og med 2011 omfattet 
kystovervåkingsprogrammet kun et område (Arendalsområdet). Klif er på nåværende 
tidspunkt i gang med utlysning av nytt program for økosystemovervåking i kystområder. 

Miljøgifter 
Klifs program for modellering og beregning av tilførsler, samt overvåkning av nivåer av 
miljøgifter, olje og radioaktivitet i havområdene (Tilførselsprogrammet), ble startet i 2009. 
Programmet har hatt en 3-årig rullering mellom de tre norske forvaltningsplanområdene. 
Nordsjøen ble undersøkt i 2010. Fra 2013 blir programmet lagt ned og undersøkelsen av 
Nordsjøen i 2013 som lå inne i planene for programmet vil ikke bli gjennomført. 
(Havforsuringsdelen videreføres i eget program). Modelleringsarbeidet utført i programmet 
viser at relativt store mengder miljøgifter fraktes inn i forvaltningsplanområdet og at en stor 
andel av disse akkumuleres i havområdet, særlig i Skagerrak. 

Klifs overvåkingsprogram "Miljøgifter langs kysten" fortsetter videre, men blir noe justert fra 
2012. 

Marint søppel 
I 2011 la Klif og DN frem rapporten ”Kunnskap om marint søppel i Norge 2010” (TA 
2753/2011). Denne rapporten konkluderte med at vi har begrenset kunnskap om det eksakte 
omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske havområder. Mye av dagens kunnskap 
om marin forsøpling har sin opprinnelse fra strandsøppelundersøkelser, undersøkelser av 
innholdet i sjøfuglmager og videobilder fra overvåkingen av rørledninger på havbunnen. Når 
det gjelder overvåking av plastpartikler i sjøfuglmager skal dette overvåkingsprogrammet bli 
evaluert i 2012 og muligens utvidet til å dekke flere sjøfuglarter. I dag utføres overvåkingen 
av NINA på oppdrag for DN. 

Utslipp av avfall og søppel fra skip er regulert i MARPOLs vedlegg V. Nordsjøen er en del av 
det Special Area som kalles Nordsjøområdet (The North Sea Area). Dette omfatter Nordsjøen 
syd for 62 grader nord og øst for 4 grader vest, samt Skagerrak og Den engelske kanal. For 
dette området gjelder reglene 5.2 og 5.3 med unntakene i regel 6. I praksis betyr dette at alt 
annet enn matavfall og noe vaskevann skal beholdes om bord og leveres til godkjent 
mottaksordning i land. 

Hold Norge Rent startet i 2010 en nasjonal dugnad for å redusere mengden marint søppel 
gjennom å arrangere en årlig ”strandryddedag”. Her registreres strandsøppelet i tråd med " 
Ocean Conservancy". Innenfor forvaltningsplanområdet registreres strandsøppel på 
lokalitetene Kviljo ved Lista og fra 2012 vil også Akerøya i Ytre Hvaler bidra med 
registreringer inn til OSPAR. 

Det er også blitt gjennomført en pilotkartlegging av mikropartikler langs transektet Arendal-
Hirtshals (Survey of microscopic anthropogenic particles in Skagerrak, TA-2779/2011). Her 
fant man mikropartikler av tekstilfibrer og sorte partikler (fra ulike kilder som asfalt, gummi, 
flyaske, oljekomponenter etc.). Pilotstudiet kunne ikke konkludere om det var en høyere 
konsentrasjon av slike partikler langs transektet i Skagerrak, sammenlignet med studier i de 
østlige delene av Skagerrak. Det er fortsatt behov for mer informasjon om opprinnelsen til 
mikropartiklene og hvilke effekter de har på marine organismer. 
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Vi har begrenset kunnskap om det eksakte omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske havområder.  
Foto: Marijke De Boer, UWPhoto 

3.12 Petroleum 
Forskning og utvikling av miljøteknologi innen petroleumsutvinning 
For å møte utfordringene med en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet ble 
forskningsprogrammet ”Olje og gass i det 21. århundre” (OG21) etablert på initiativ av Olje- 
og energidepartementet i 2001. OG21 har greid å få oljeselskap, universiteter, 
forskingsinstitusjoner, leverandørindustrien og myndighetene til å samle seg om en felles 
nasjonal teknologistrategi for olje og gass. Bidraget fra myndighetene i petroleums - 
forskingen er hovedsakelig organisert i forskingsprogrammene PETROMAKS og DEMO 
2000. Disse programmene skal bidra til å nå målene som er satt gjennom OG21-strategien. 

Den offentlige finansierte petroleumsforskningen har et betydelig fokus på miljø og har som 
mål å opprettholde Norges posisjon som en ledende produsent med lavest utslipp pr. produsert 
enhet. 

Det er igjennom programmene opprettet og utviklet TTA-grupper (Tecnology Target Area) 
som er sammensatt av et bredt utvalg av eksperter innen fire strategier hvor ett av emnene er 
”Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi”. 

Arbeidsgruppen som har arbeidet med dette emnet (TTA1) la i november 2011 fram en 
rapport med prioriterte forslag til forskningsområder. Rapporten er godkjent av styret i OG21, 
og ble presentert og gjennomgått på et seminar på Universitetet i Tromsø i april 2012. 

Rapporten er publisert på siden for norsk teknologisk strategi for petroleumssektoren (OG21). 

TT1A-strategien (energi-effektiv og miljømessig bærekraftighet) fokuserer på miljørettet 
teknologi og kompetanse som vil være nødvendig for å: 
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• Oppnå samfunnets aksept for fortsatt vekst og utvikling av olje- og gassindustrien 
• Redusere miljøpåvirkningen av eksisterende felt, og minimere påvirkning i forbindelse 

med leting og utvikling i miljøsensitive områder 
• Forbedre energieffektiviteten i leting og produksjon 
• Redusere miljørisiko og forbedre forebyggende tiltak for å unngå utilsiktede oljeutslipp og 

minimere skade dersom det oppstår 

TTA1-gruppen har identifisert teknologiske utfordringer og forskningsbehov som de mener 
må prioriteres for å imøtekomme de utfordringer som petroleumsnæringen står foran for 
videre utvikling av aktivitetene på norsk sokkel. 

Finansieringen av forskningen fordeles mellom industrien og myndighetene. Behovene kan 
skilles mellom prosjekter som det er mer naturlig at industrien finansierer selv og mer 
langsiktige strategisk forskning som myndighetene tar en større andel av. 

Følgende områder er trukket fram i rapporten: 

• bedre forståelse av miljøet og økosystemene 
• fjernstyrt overvåkingsteknologi 
• modelleringsverktøy 
• miljøovervåking 
• lekkasjedeteksjon 
• energieffektivitet 
• produsert vann teknologi 
• oljevernteknologi 
• teknologi for seismiske operasjoner 
• boreteknologi 

Emner som gruppen ser er mer naturlig lagt til industriens egen forskning kan være: 

• produsert vann teknologier (PWT) 
• oppdage, begrense og rydde opp oljesøl 
• fjernmålingsteknologier for sanntids kartlegging av biologiske ressurser 
• lekkasjedeteksjon for rørledninger, stigerør, undervannsutstyr og overflateutstyr 
• utvikle energieffektive systemer for borekakshåndtering 
• teknologier for å redusere hulldiameteren (dvs. tynnhullsboring) 

I tråd med de overordnede strategiske målene for OG21 mener gruppen at utviklingen av 
teknologier innenfor de nevnte satsingsområdene vil bidra til økt sikkerhet og til å minimere 
miljømessige konsekvenser knyttet til petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Det forventes også 
at økt FoU innenfor disse områdene vil bidra til økt energieffektivitet i olje-og 
gassproduksjonen fra norsk sokkel, noe som igjen vil føre til en redusert miljøbelastning 
gjennom reduserte utslipp av klimagasser. 

Det påpekes at statlig finansiering primært bør fokusere på utdanning, grunnforskning, 
langsiktig teknologiutvikling og stimulering av teknologipiloter. Bevilgningen bør fokusere 
på de grunnleggende forskningselementene i verdikjeden, og gi stimulans til viktige 
teknologier som ellers ikke vil bli utviklet. Statlig engasjement bør også stimulere forskning 
for å sikre en høy kompetanse i Norge siden uten incentiver kan bransjen komme til å utføre 
sin forskning i utlandet. Økende internasjonal konkurranse gjør det nødvendig for 
myndighetene å vise langsiktig engasjement og gi støtte til leverandørindustrien som er basert 
i Norge. 
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PETROMAKS er Forskningsrådets nåværende program innen petroleumsforskning. 
Programmet hadde oppstart i 2004 og utløper i 2013. Planleggingen av et nytt Stort program 
innenfor petroleumsforskning har derfor startet. 

Produsert vann 
Etter nærmere 10 års overvåking og forskning blant annet innenfor forskningsprogrammet 
PROOF/PROOFNy, må de påvirkninger som følge av utslipp fra petroleumsvirksomhet i 
Nordsjøen som hittil er påvist, betegnes som små og lokale. Undersøkelsene har spesielt 
fokusert på om forskjellige stoffer som naturlig finnes i produsert vann, (blant annet, 
alkylfenoler, AP) som det er påvist kan gi hormonforstyrende effekter hos fisk. Det er god 
dokumentasjon på at produsert vann innholder AP (Boitsov et al., 2007) og at eksponering for 
produsert vann kan gi forstyrrelser både på de østrogene og androgene hormonsystem (Meier 
et al., 2010 og 2011; Thomas et al., 2004 og 2010; Tollefsen et al., 2007). Samtidig er det 
også vist at fortynningsfaktoren ved offshore utslipp er så stor at nivåene av de skadelige 
stoffene hurtig faller under de konsentrasjoner som gir effekt og derfor er det lite sannsynlig 
at hormonskadelige effekter vil påvirke fisken på bestandsnivå i Nordsjøen (Beyer et al., in 
press). Der er likevel flere indikasjoner på effekter i nærområdene til de store oljefeltene. Fra 
studier av fisk holdt i bur tett på utslippskilden er det for eksempel funnet hormonforstyrrende 
effekter og induksjon av detoksifiseringssystemet (Scott et al. 2006; Sundt et al., 2011; Zhu et 
al. 2008). 

Det er blant annet derfor nylig besluttet å videreføre PROOFNy-programmet ut over 2013 for 
en ny 4-års periode. 

Resultatene av forskningen i programmene PROOF/PROOFNY er nylig sammenstilt i en 
oversiktsrapport fra Forskningsrådet (feb. 2012) 

Seismiske undersøkelser for olje- og gassleting 
Det har vært utført omfattende studier i flere land siden begynnelsen av 1970-årene for å 
belyse påvirkning og eventuelle effekter av seismiske undersøkelser på marine organismer.  I 
Norge ble den første forskningen innen området utført i 1984-86 med videreføringer i første 
halvdel av 90-årene, i 2002–04 og senest i 2009–10. 

Den internasjonale forskningen er stort sett utført på sjøpattedyr, spesielt ulike hvalarter, mens 
Norge har hatt sterkt fokus på potensielle effekter av seismiske undersøkelser på fisk og 
fiskeri. Det er påvist at voksen fisk skremmes av lydenergien fra seismisk aktivitet. 
Skremmeeffekten er påvist for noen bunnfiskarter i en radius på opp til ca. 30 km fra 
lydkilden. Det finnes for lite kunnskap til å kunne fastslå når fisk som er blitt skremt av 
luftkanonskyting, ev. kommer tilbake til områder den har forlatt, eller på annen måte blir like 
tilgjengelig for fangsting som før seismisk aktivitet startet opp. 

Når det gjelder skadeeffekter på fisk fra seismiske undersøkelser, er dette mest relevant for 
fisk i tidlige livsstadier som egg, larver og yngel. Slike undersøkelser har vist at direkte og 
indirekte dødelighet og fysiologiske skader kan påvises i nær avstand (< 5 m) fra seismiske 
kilder som luftkanoner. To studier har vist at større fisk kan få skader på hørselsorganene ut til 
15-20 m fra lydkilden (McCauley et al., 2003; Popper et al.,2005). Det forventes ikke at 
effekter fra seismikkinnsamling har betydning på bestandsnivå. 
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3.13 Sedimenter og naturtyper 

Sedimentkart for 
Nordsjøen og 
Skagerrak. Den grå 
linjen på  kartet 
indikerer et skille for 
kunnskapsnivået om 
sedimenttypene. I 
deler av forvaltnings-
planområdet (særlig 
de  sørlige delene) 
viser kartet en grovere 
fremstilling av 
sedimenttypene. 
Kilde: Norges 
geologiske 
undersøkelse, 2012 

Kartgrunnlaget i Nordsjøen med hensyn til sedimenter er svært grovt i store deler av 
Nordsjøen, inkl Nordsjøplatået. Kunnskapsgrunnlaget i Skagerrak og på Egersundbanken er 
bedre, ettersom disse er basert på oppmålinger utført på 1990-tallet. Kartet viser 
datagrunnlaget som i 2010 ble rapportert inn til EU-prosjektet EMODNET, som Norges 
bidrag til felles sedimentkart for Nordsjøen. 

Enkeltobservasjoner av geologi og kart over mindre områder finnes spredt hos 
forskningsinstitusjoner og oljeindustri. Regionale dybdedatasett med uautoriserte data finnes 
hos flere kartplotteprodusenter. Oljeindustrien har 3D-seismikk som kan prosesseres til å gi 
verdifull terreng- og geo-informasjon fra havbunnen. Oljeindustrien har også data som dekker 
mindre områder, for eksempel planleggingskart for installasjoner, rørledningstraseer eller 
miljøovervåkning (MOD). Slike data vil kunne forbedre kartene, men er i praksis 
ressurskrevende å få tak i (med unntak av MOD som er godt systematisert og lett 
tilgjengelig). MOD-databasen har også godt systematiserte biologiske og kjemiske data. 
Forsvarets forskningsinstitutt har gode dybdedatasett og sedimentkart fra Norskerenna 
mellom Stavanger og Bergen. 

Lenker til andre nettsteder er vist etter referansene. 
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3.14 Kulturminner 
Når det gjelder kulturminner under vann i Nordsjøområdet, snakker en primært om eldre 
skipsvrak og andre spor etter bruk av havet som transport- og ferdselsveg. Nordsjøen har vært 
et viktig transport- og ferdselsområde siden steinalderen, og er i dag det mest trafikkerte 
havområdet i Nord-Europa. Det er påvist en stor tetthet av skipsvrak over hele Nordsjøen, 
selv om svært få av disse er kartlagt. Gjennom en analyse av tilgjengelig historisk 
kildemateriale har Norsk maritimt museum konkludert at «…det ikke [er] urimelig å hevde at 
det finnes minimum 10 000 skipsvrak i norsk sektor av Nordsjøen» (Gundersen, Kvalø og 
Nævestad 2008). 

Det er ikke gjennomført systematiske registreringer av kulturminner under vann på norsk 
sokkel, og det er derfor relativt liten konkret kunnskap om funnsituasjon og distribusjon av 
kulturminner under vann i disse områdene. Dette er ikke ensbetydende med at det ikke finnes 
kulturminner her, men gjenspeiler heller forvaltningssituasjonen for kulturminner under vann 
de siste 20 årene. I stor grad har kulturminneforvaltningen fokusert på kystnære områder av 
hensyn til ressurser og basert på eksisterende kunnskap. Den senere tiden er det i større grad 
enn tidligere også fokusert på havområdene. Dette fokuset har vist at det er konfliktpotensial 
mellom tiltak i sjøen knyttet til næringsvirksomhet og utvinning av naturressurser og 
kulturminner i de fleste områdene av norsk sektor. 

Det har lenge vært antatt at det har vært potensial for funn fra steinalderen sør og vest for 
Norskerenna. Kunnskapsgrunnlaget for denne antagelsen har vært basert på en begrenset 
forståelse for paleotopografien i den norske delen av kontinentalsokkelen, samt funn lenger 
sør i Nordsjøen. Høsten 2010 fikk kulturminneforvaltningen en mulighet til å gjennomføre et 
forskningsprosjekt for å konkretisere potensialet for steinalderfunn på bunnen av Nordsjøen. 
Rapporten fra prosjektet foreligger nå (Gløstad og Kvalø 2012).  

Resultatene fra prosjektet viser i korte trekk at kildegrunnlaget er svakt til tross for intensiv 
petroleumsleting i området de siste 40 år. Områdene man undersøkte (Havvind, sørlige 
Nordsjø 1 og 2) har vært tørt land, men sannsynligvis noe tidligere enn de tidligste funn av 
mennesker i Norge. Konklusjonen er at potensialet for funn av kulturminner fra steinalder i 
norsk del av Nordsjøen er mindre enn tidligere antatt, men kan ikke utelukkes på bakgrunn av 
eksisterende data. 

3.15 Fornybar energiproduksjon til havs 
Generelt kan en si at kunnskapen om hvilke virkninger vindkraft har på naturmiljøet er 
begrenset fordi det er gjennomført få undersøkelser og de etablerte vindkraftverkene er 
relativt nye. Overføringsverdien til norske forhold  vil også være begrenset da både 
bunnforhold og artssammensetning er annerledes enn for andre land rundt Nordsjøen. 

I henhold til havenergilova av 01.07.2010 kan etablering av fornybar energiproduksjon til 
havs i utgangspunktet kun skje etter at staten har åpnet bestemte geografiske områder for 
søknader om konsesjon. I medhold av loven skal NVE gjennomføre en strategisk 
konsekvensutredning før det tas beslutning om åpning av areal. Denne prosessen pågår og er 
ikke fullført før utredning av konsekvenser til forvaltningsplanen er ferdig. Den strategiske 
konsekvensutredningen skal etter planen være ferdig i oktober 2012. Denne prosessen vil 
både øke kunnskapen om konsekvenser av havvindkraft men den vil også identifisere 
kunnskapsmangler.  
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Følgende tema vil bli utredet: 

• kraftproduksjon, kraftsystem og markedsforhold 
• lover, planverk og verneområder 
• naturmiljø 
• nærings- og samfunnsinteresser 
• klimagassutslipp 
• risiko for uhell 
• samlede virkninger 
• virkninger for andre land 
 

 
Det er vanskelig å direkte overføre kunnskap om vindmøllers påvirkning fra andre land fordi norske artssammen-
setninger og bunnforhold er annerledes enn andre land rundt Nordsjøen.  
Foto: Tore Høyland, Direktoratet for naturforvaltning 
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4 Prioriterte behov 

Selv om Nordsjøen og Skagerrak er det mest og best undersøkte havområde i verden i dag, 
har ikke forskerne og forvaltningen god nok kunnskap om økosystemene her. Økosystemene 
påvirkes av klimaendringer, av gradvis forsuring, og av menneskelig påvirkning som krever at 
forvaltningen stadig må opparbeide seg ny kunnskap om de økologiske konsekvensene av 
disse endringene. Den største utfordringen for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av 
havområdene er kunnskapsmangel. Det som skiller Nordsjøen og Skagerrak fra Norskehavet 
og Barentshavet–Lofoten, er et høyere aktivitetsnivå av mange aktører på et mindre 
arealmessig område. Dette øker kompleksiteten i å vurdere sektorvis påvirkning og gjør det 
nødvendig for forvaltningen å kunne vurdere den samlede belastningen fra alle sektorene. Vi 
har ikke per i dag en metode for å summere på tvers av geografisk skala og på tvers av ulike 
påvirkninger. Dette gjør det vanskelig å vurdere alvorligheten av den samlede belastningen. 

Som forventet er det et ganske stort og omfattende behov for kunnskap basert på kartlegging, 
overvåkning og forskning. De kartlagte behovene er beskrevet i kap 4.1–4.3. og listet i 
vedlegg 1. Forvaltning, forskning, overvåkning og kartlegging henger sammen ved at 
forvaltningen er forskningsbasert og forskning henter data fra overvåkning og kartlegging. 
Arbeidsgruppen har sortert kunnskapsbehovene etter temaer som det må arbeides med mer 
eller mindre parallelt for å forbedre forvaltningsgrunnlaget. Innenfor hvert av disse temaene, 
økosystemforståelse, sjømattrygghet, klima, havforsuring, forurensning, petroleum (inkl 
seismikk/støy, produsert vann), fiskeri, skipstrafikk, fornybar energi, plankton, bunndyr, fisk, 
sjøfugl, sjøpattedyr, sårbare og truede arter, fremmede arter, samfunn og verdiskapning, 
kulturminner, sedimenter og naturtyper, er det valgt ut inntil fem (seks) prioriterte behov for 
kartlegging, overvåkning og forskning (tabell 4.1–4.3). På grunn av den pågående prosessen 
med strategiske konsekvensutredninger for fornybar energi til havs, er kunnskapsbehovene i 
dette temaet ikke prioritert på samme måte som de andre fagtemaene (jf. kapittel 2.3.2). 
Kunnskapsbehovene er heller ikke forsøkt satt inn i tabellene 4.1–4.3. De behovene som er 
knyttet til fornybar energi og som er nevnt i disse tabellene er kunnskapsbehov som er 
identifisert fra andre fagområder i forvaltningsplanen. 

Det har vært en bredt sammensatt gruppe som har plukket ut prioriterte behov tematisk. 
Kriteriene gitt i kapitel 2.3.3 er relativt generelle og skjønn har vært brukt for å velge ut 
prioriterte behov.  For å sikre forankring av de utvalgte behovene har arbeidsgruppens 
medlemmer diskutert med relevante kollegaer. På denne bakgrunn har så arbeidsgruppen satt 
sammen inntil fem (seks) utvalgte behov i tabellene 4.1–4.3 og vurdert disse i forhold til 
kriteriesettet. I tabellen er det angitt hvilke kapitler som beskriver behovene og kriteriene som 
begrunner de utvalgte behovene. Ingen av kriteriene er ansett som viktigere enn de andre.  
Arbeidsgruppen har ikke sett det mulig eller riktig å prioritere mellom de utvalgte behovene 
verken innen eller mellom temaene. Dette skyldes at det må arbeides parallelt med flere av 
behovene og at temaene forvaltes av ulike etater.  

Felles for forslagene er at de vil øke kunnskapsgrunnlaget som trengs for å få en bedre 
forståelse av økosystemet og prosessene i dette. 
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Tabell 4.1 Utvalgte kartleggingsbehov innen temaene økosystemforståelse, sjømattrygghet, havforsuring, 
forurensning, fiskebestander, fiskeri og akvakultur, skipstrafikk, plankton, bunndyr, sjøfugl, sjøpattedyr, 
sårbare og truede arter, og fremmede arter. Temaene er ikke prioritert. Kartleggingsbehovene er ikke 
prioritert innen hvert tema. 

Tema Kartleggingsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Økosystemforståelse 

 

Fremstille naturtypekart i målestokk som 
er anvendbar for forvaltningen. 

A: 3, 4, 7, 8, 9 
B:1, 4 

4.1, 4.19 

Nordsjøen og Skagerrak inkluderes i 
Mareano, samt ved romlig modellering 
som integrerer alle tilgjengelige data. 

A: 3- 9 
B: 1, 4, 5 

4.1, 4.5, 4.19 

Sjømattrygghet Basisundersøkelser av fremmedstoffer i 
arter der det mangler data; særlig brosme, 
hyse, lange og reke samt tobis som 
benyttes til produksjon av fiskemel og –
olje til fôr i akvakulturnæringen 

A: 3, 4, 6 
B: 2, 3 

4.11 

Havforsuring Kartlegge arter, bestander og livsstadier 
som er sårbare for havforsuring. 

A: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
B: 1 

4.2 

Forurensning Styrke kartleggingen av miljøgifter i 
sedimenter. 

A: 1, 3, 4, 7, 8, 9 4.12 

Kartlegge kilder, mengder og 
sammensetning av marint søppel i 
forvaltningsplanområdet. 

A: 1,2 
B: 1 

4.12 

Kartlegge konsentrasjoner av 
mikropartikler/mikroplast i 
forvaltningsplanområdet og øke 
kunnskapen om mikroplast er en 
spredningsvektor for miljøgifter. 

A: 1,2 
B: 1 

4.12 

Belastningsnivåer av ulike typer 
forurensninger på sjøfugl i 
utredningsområdet. 

A: Alle 
B: 1, 2 

4.8 

Sporing av miljøgifter tilbake til kilden A: 1, 2, 5, 7, 8, 9 
B:1, 2, 5 

4.11, 4.12 

Fiskebestander, 
fiskeri og akvakultur 

Kartlegge bestandenes genetiske 
variasjon. 

A: 3, 4, 6, 7 
B:1 

4.6 

Kartlegge utbredelse og gyteområde for 
kommersielle og  ikke kommersielle 
fiskerater.  

A: 2, 3, 4, 5, 6, 7 
B: 1 

4.6 

Kartlegge bifangst av laksesmolt A: 3, 4, 6, 7 
B: 1 

4.6 

Omfang av bifangst av sjøfugl i fiskerier, 
herunder fuglenes antall, arts-, kjønns- og 
aldersfordeling og opprinnelse, samt 
variasjonen i bifangst mellom ulike 
områder, sesonger og redskapstyper 

A: 3, 4, 6, 7 
B:1 

4.6, 4.8 
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Tema Kartleggingsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Skipstrafikk Oppdatere utslippsfaktorene og 
produksjonsfaktorene av olje, søppel og 
kloakk til sjø fra skip. Enkelte av 
utslipps- og produksjonsfaktorene som 
ligger til grunn for dagens anslag i 
forvaltningsplansammenheng daterer seg 
fra 1970 og 1980 tallet, altså fra en tid da 
både teknologi, regelverk og praksis var 
annerledes enn i dag.  

A: Alle 

B: 1-5 

4.16 

Bygge opp mer systematisk informasjon 
om ulovlige utslipp. Det bør derfor 
gjennomføres datainnsamling fra 
mottaksordninger i havner for å 
sammenligne med antatt produsert 
mengde av ulike avfallskomponenter på 
skip som anløper disse havnene.  

A: Alle 

B: 1-5 

4.16 

Av beredskaps- og forvaltningsmessige 
hensyn er det behov for å etablere bedre 
rapporteringssystemer for kjemikalie-
transport på skip i norske farvann.  

A: 3-7, 9 
B: 1-5 

4.16 

Plankton Ved tilstedeværelse av potensielt 
skadelige arter (HAB) og etablering av 
nye arter vil det være behov for 
utbredelses kartlegging. 

A: 3, 4, 6,7 
B:1 

4.4, 4.10 

Bunndyr, bunndyr-
samfunn og kartleg-
ging av naturtyper 

Kartlegge sårbare habitater og naturtyper A: 1, 3, 4, 6, 7 
B: 1, 4 

4.5 

Sjøpattedyr Kartlegge bestandstilhørighet, 
vandringsmønster og sesongmessig 
romlig fordeling 

A: 3, 4, 8, 9 
B: 1 

4.7 

Sjøfugl Sjøfuglenes forflytninger og bestands-
tilhørighet for ikke-hekkende 
populasjoner. 

A: 3- 9 
B: 1 

4.8 

Sjøfuglenes bestandsstørrelser og 
fordeling, spesielt hekkebestander og 
høstbestander langs kysten  (ivaretaes av 
SEAPOP). 

A: 3, 6, 7, 9 
B: 1 

4.8 

Sårbare og truede 
arter og naturtyper 

Bedre kartlegging av de artene som er 
kommet på den Norske rødlista pga 
menneskelig aktivitet.  

A: 1, 2, 3, 6, 7, 9 
B: 1 

4.9 

Bedre kartlegging av naturtyper i sjø er 
nødvendig for å kunne vurdere tilstanden 
av naturtyper og biologiske samfunn.  

A: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
B: 1, 4 

4.5, 4,9 

Fremmede arter Kartlegge fremmede arter med 
hovedfokus på større utskipingshavner og 
småbåthavner. 

A: 3, 5, 7, 8 
B: 1 

4.10 
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Tabell 4.2 Utvalgte overvåkingsbehov for hvert tema innen temaene økosystemforståelse, sjømattrygghet, 
havforsuring, klimaendringer, forurensning, petroleum, fiskebestander, fiskeri og akvakultur, 
skipstrafikk, plankton, bunndyr, sjøfugl, sjøpattedyr, sårbare og truede arter og naturtyper, og  
fremmede arter. Temaene er ikke prioritert. Overvåkingsbehovene er ikke prioritert innen hvert tema. 

Tema Overvåkingsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Økosystemforståelse Videreføre viktige tidsserier av biologi 
(må dekke så mange 
organismegrupper/trofiske nivå som 
mulig), hydrografi og forurensning. 

A: 1-9 

B: 1, 2, 3, 4 

Hele 
kapittelet 

Bedret datatilgang om rekruttering til 
fiskebestandene på 0- og 1-gruppe nivå 

A: Alle 

B: 3 

4.6 

På sikt å etablere økosystemtokt som i 
Norskehavet og Barentshavet 

A: Alle 

B:1,3, 4 

4.1 til 4.10 

Sjømattrygghet Etablere program for målrettet 
overvåkning av fremmedstoffer i alle 
kommersielle arter basert på 
risikovurderinger 

A: 2, 3, 5, 6 
B: 2, 3 

4.11 

Havforsuring Få oversikt over geografisk fordeling, 
naturlig variabilitet og utvikling over tid 
i pH og karbonsystemparametere 

A: 3, 5, 7, 8 
B: 1 

4.2 

Klimaendringer Samvirkende effekter mellom 
klimaendringer og annen menneskelig 
påvirkning på forvaltningsplanområdet, 
som for eksempel spredning og transport 
av forurensning.  

A: 1, 3, 5, 6, 7, 8 4.3 

Videreutvikle og validere metoder for 
fjernmåling (satellitter) som er egnet til å 
overvåke store havområder, bla for å 
kunne avdekke storskala effekter av 
klimaendringer.  

A: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
B:1 

4.2, 4.3 

Videreutvikle økosystemodeller som 
inkluderer klima for en bedre 
økosystemforståelse. 

A: 1-8 

B: 1 

4.3-4.10 

Overvåke opptak og utslipp av 
klimagasser i havområdene 

A: 1- 4 
B:1 

4.3, 4.13 

Se på hvordan eksisterende overvåking 
kan utvides for å fange opp 
klimaendringer. 

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
B: 1 

4.3-4.10 

Forurensing Inkludere flere nye forbindelser i 
eksisterende overvåkning. 

A: 1, 5, 6, 7, 8, 9 
B:1, 2, 3 

4.11, 4.12 

Fordelingen mellom langtransporterte 
forurensninger og forurensninger fra 
land- og kystbasert aktivitet i de 
kystnære delene av 
forvaltningsplanområdet. 

A: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9 
B: 1, 2,3 

4.12 
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Tema Overvåkingsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Årlig og kontinuerlig overvåkning av 
radioaktivitet i fisk og sjømatressursene i 
Nordsjøen og Skagerrak.  

A: 3, 5, 6, 7, 8, 9 4.12 

Flere og bedre overvåkingsdata for 
nivåer av miljøgifter i vannmassene 
(horisontalt og vertikalt) og for 
atmosfæriske tilførsler/avsetning til 
havområder.  

A: 3, 5, 6, 7, 8, 9 4.12 

Overvåke miljøgiftbelastninger i 
sjøfuglegg som ledd i økologisk 
kvalitetsmål utviklet for OSPAR.  

A: Alle 
B: 1, 2 

4.12 

Petroleum Vannsøyleovervåkingen fortsetter A: 4, 6, 5, 8, 9 4.13 

Overvåking av havbunnen rundt 
innretningene fortsetter 

A: 4, 6, 8, 9 4.13 

Fiskeri, 
fiskebestander og 
akvakultur 

Overvåke mengde og definere tilstand til 
ikke kommersielle fiskebestander. 

A: 3- 9 
B: 1 

4.6 

Utvide dagens bestandsovervåkning i tid 
og rom for å  kunne skille klimaets 
virkning fra fiskerienes virkning på 
bestandene.  

A: 3- 9 
B: 1 

4.6 

Følge opp og utvide  innsats på følgende 
tokt: 

• IBTS (ICES koordinert 
bunntråltokt) i første og tredje 
kvartal 

• Gyteundersøkelser av sei, 
rødspette, torsk og øyepål 

• Øke innsatsen i 
makrelleggundersøkelsene 

• Tobistokt 

• Strandnotundersøkelsene langs 
sørlandskysten 

• ICES sitt koordinerte akustiske 
sildetokt 

• Makrelleggtokt 

A: 3- 9 
B: 1 

4.6 

Skipstrafikk Ulovlige utslipp av oljeholdig avfall og 
søppel (MARPOL vedlegg I og V).  

A: 1 - 9 
B: 1-5 

4.16 

Plankton Bedre dekning av sørlige deler av 
Nordsjøen. 

A: 3- 9 
B: 1 

4.4 

Økt fokus på taksonomisk 
sammensetning i plante- og dyre-
planktonet. 

A: 3- 9 
B: 1 

4.4 
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Tema Overvåkingsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Inkludere gelatinøse dyreplankton 
(maneter). 

A: 3- 9 
B: 1 

4.4 

Bunndyr og 
bunndyrsamfunn 

Videre overvåking av bunnsamfunn 
langs ytre kyst og i større deler av 
Nordsjøområdet. Det er f.eks lite 
kunnskap om tilstand og utvikling hos de 
dype bunnsamfunnene i Skagerrak.  

A: 1, 3 - 9 
B: 1 

4.5 

Sjøpattedyr Etablere overvåkningsprogram for 
tallrikhet av nise i Kystnære farvann og 
Skagerrak.  

A: 3- 9 
B: 1 

4.7 

Det forutsettes at telleprogrammene på 
hval, spesielt vågehval og nise, og 
kystsel samt bifangstseriene på nise 
videreføres slik at tallrikheten og 
beskatningen av disse bestandene kan 
overvåkes.  

A: 3- 9 
B: 1 

4.7 

Sjøfugl Utvide overvåkingen av makrellterne for 
å identifisere årsakssammenhengene til 
den registrerte bestandsnedgangen. 

A: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9 
B: 1 

4.8 

Sårbare og truede 
arter 

Øke overvåking av de artene som er 
kommet på den Norske rødlista pga 
menneskelig aktivitet.  

A: Alle 
B: 1 

4.9 

Etablere overvåking av de naturtypene 
som er inne på den norske rødlista for 
naturtyper.  

A: Alle 
B: 1 

4.9 

Fremmede arter Iverksette eksisterende forslag til plan 
for overvåking av fremmede arter med 
fokus på større utskipingshavner og 
småbåthavner. 

A: 3, 5,7, 8 
B: 1 

4.10 
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Tabell 4.3 Utvalgte forskningsbehov innen temaene økosystemforståelse, sjømattrygghet, klimaendringer, 
havforsuring, forurensning, seismikk og støy, petroleum, fiskebestander, fiskeri og akvakultur, fornybar 
energiproduskjon til havs, verdiskapninog samfunsforhold, plankton, bunndyr, sjøfugl, sjøpattedyr, 
sårbare og truede arter og naturtyper, og fremmede arter. Temaene er ikke prioritert. 
Forskningsbehovene er ikke prioritert innen hvert tema. 

Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Økosystemforståelse Kvantitativ sammenheng mellom artene 
(kaskadeeffekter i næringskjeder); både 
naturlige - og som et resultat av 
menneskelig påvirkning 

A: 3- 9 
B: 1, 3, 5 

4.1-4.8 

Utvikle modeller for integrert vurdering 
av tilstanden i økosystemet 

A: 2- 8 
B: 1 

4.1 

Identifisere nøkkelarter, øke kunnskapen 
om deres roller i økosystemet og 
identifisere eventuelle effekter av 
menneskelige påvirkninger 

A: 2- 9 
B: 1, 

4.1-4.8 

Økosystemenes motstandsdyktighet mot 
klimaendringer, spesielt mht. produksjon 
av planktoniske krepsdyr og småfisk 
sentralt i næringskjeden. 

A: Alle 

B: 1, 3,  

4.1, 4.2, 4.3, 
4.6 

Bunndyrenes funksjon i økosystemet A: 3- 9 
B: 1, 3 

4.5 

Øke kunnskap om fiskenes gyteområder, 
gyteforløp og rekruttering 

A: 3 - 9 
B: 1 

4.6 

Sjømattrygghet Bedre kunnskap om hvilke faktorer som 
påvirker nivået av miljøgifter i hver 
enkelt art (f.eks trofisk nivå, diett, 
størrelse, alder, kjønn, habitatvalg, årstid 
m.m) 

A: 3, 4, 6, 7 
B: 2, 3 

4.11 

Havforsuring Forbedre kunnskapsnivået om biologiske 
effekter av havforsuring, både direkte 
effekter av synkende pH, og effekter av 
endringer i karbonsystem.  Viktige 
aktører i næringskjeden som raudåte, 
krill, fisk og bunnfauna bør prioriteres.  

A: 3- 8 
B: 1 

4.2 

Identifisere de viktigste drivkrefter for 
variabiliteten i Nordsjøens karbonkjemi 
med sikte på å skille naturlige 
variasjoner fra langsiktige 
menneskeskapte endringer. 

A: 3- 8 
B: 1 

4.2 

Forbedre kunnskapsnivået om 
økosystemeffekter av havforsuring, bl.a. 
hvilke arter som får konkurransefortrinn 
og effekter på artssammensetning og 
næringskjeder. 

A: 3- 8 
B: 1 

4.2 
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Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Utvikle modellverktøy for modellering 
av framtidig utvikling av pH og 
karbonsystem og effekter på økosystem. 

A: 3-7 
B: 1 

4.2 

Skaffe kunnskap om effekter av 
havforsuring kombinert med andre 
klimaeffekter som økt temperatur, 
forandringer i lokal hydrografi og andre 
relevante miljøvariabler.   

A: 3- 7 
B: 1, 2 

4.2 

Identifisere de mest forsuringsutsatte 
arter, med sikte på å finne egnede 
indikatororganismer, og å gjennomføre 
eventuelt avbøtende tiltak.  

A: 3- 9 
B: 1 

4.2 

Klimaendringer Mer kunnskap om effekter av 
klimaendringer (som for eksempel 
havtemperatur, hav- og vindstrømmer) 
på rekruttering, vekst og overlevelse av 
nøkkelarter og endret 
konkurranseforhold mellom arter.  

A:1, 3, 4, 5, 6,7 4.3 

Økt kunnskap om hvordan "gamle" og 
"nye" miljøgifter vil biomagnifiseres i 
næringskjedene og nedbrytes som følge 
av endret klima. 

A: 1, 3, 5, 6, 7, 8 
B: 2 

4.3 

Avklare rollen av karbonopptak hos 
marin vegetasjon ("Blått karbon"). 

A: 1, 2, 3, 7 4.3 

Hvordan påvirker klimaendringene 
sjøfuglenes demografi og trofiske 
interaksjoner med viktige 
byttedyrbestander, herunder også 
endringer i predasjons- og 
konkurranseforhold. 

A: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
B: 1 

4.8 

Økt kunnskap om risiko for og 
konsekvensene av økologiske 
regimeskift som følge av klimaendringer. 

A: 1, 3, 4, 5, 6, 8,  
B: 1 

4.3, 4.12 

Forurensning Økt kunnskap om samvirkende effekter 
og ulike miljøskadelige stoffer inkludert 
næringssalter og radioaktive stoffer på 
økosystemer, i kombinasjon med ulike 
stressfaktorer som for eksempel 
klimaendringer, næringsmangel og 
sykdom/parasitter. 

A: 1, 3, 6, 7, 8 4.12 

Utvikle metodikk for å summere 
konsekvenser på tvers av ulike 
påvirkninger 

A: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9 
B: 1,2, 3 

4.12 

Utvikle metodikk for 
miljørisikovurderinger. 

A: 3, 4, 6, 7, 8, 9 
B: 1, 5 

4.12 
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Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Forbedre  modeller som beregner 
tilførsler og nivåer av næringssalter og 
radioaktive stoffer i 
forvaltningsplanområdet. 

A: Alle  

B: 2 

4.12 

Utvikle miljøkvalitetsstandarder (EQS) 
som tar hensyn til samvirkende effekter 
av miljøgifter.  

A: 1, 3, 5, 6, 7, 8 
B: 1, 2 

4.12 

Utvikle økologisk baserte 
bestandsmodeller for akutte og 
langsiktige effekter av oljeskade på 
sjøfugl, som inkluderer hensyn til 
bestandenes levedyktighet og realistiske 
prognoser for andre miljøpåvirkninger. 

A: 3, 4, 6, 9 
B: 1, 5 

4.8 

Seismikk og støy Fisk uten svømmeblære har dårligere 
hørsel enn fisk med svømmeblære. 
Eksisterende forskning dekker ikke disse 
artene (makrell, tobis alle flatfiskarter og 
bruskfisk (haifisker). Prioritert art: 
makrell. 

A: 3, 4, 6, 7 4.13, 4.6 

Øke kunnskap om skremmeeffekt og 
fangstpåvirkning fra seismisk aktivitet på 
tobis. 

A: 3, 4, 6, 7 4.13 

Mangler forskning på seismisk lyd kan 
forstyrre fisk i lydkommunikasjon, i 
deteksjon av predatorer og føde og i 
navigering gjennom såkalte 
maskeringseffekter, eventuelt 
atferdsendringer, hørselsskader. 

A: 3, 4, 6, 7 4.13 

Petroleum Teknologiutvikling for behandling av 
radioaktivt avfall, som 
dekommisjonering av oljeplattformer og 
behandling av LRA (lavradioaktivt 
avfall) fra petroleumsindustrien. 

A: 1, 2, 6, 7, 8 
B: 5 

4.12 

Behov for ny kunnskap og teknologi som 
kan bidra til å minske risiko for skade 
som følge av utslipp av produsert vann. 

A: 1, 2, 6, 7, 8 
B:5 

4.13 

Fiskeribestander, 
fiskeri og akvakultur 

Forbedre kunnskap om kilder til og 
omfang av uregistret 
fiskedødelighet/beskatningsgrad 

A: 2, 3, 4, 6, 7 
B: 1 

4.6 

Hvordan virker endringer i 
planktonsamfunnet (biomasse, 
utbredelse)  på planktonspisende fisk 

A: 3, 4, 5, 6, 7 4.6 
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Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Forstå endringer over tid og rom i 
naturlig dødelighet for å forstå 
økosystemets funksjon og dynamikk og 
derved kunne forvalte fiskebestandene på 
en optimal måte 

A: 2- 9 
B: 1, 3 

4.6 

Mer kunnskap om fiskemetodenes 
kapasitet til å endre bestandenes 
genetiske bredde og hvilken betydning 
dette har for bestanden. 

A: 3- 7 4.6 

Trofiske interaksjoner mellom fiskerier 
og pelagiske og kystnære 
sjøfuglbestander, isolert eller i 
kombinasjon med fordeling av fuglenes 
byttedyr og andre faktorer som påvirker 
denne.  

A: 3, 4, 5, 6, 7, 9 
B: 1 

4.8 

Akvakultur 

Rømming:  Øke kunnskap om omfanget 
av miljøpåvirkning fra rømt 
oppdrettsfisk, terskelverdier for slik 
påvirkning, samt tiltak som kan redusere 
den økologiske og genetiske 
påvirkningen. 

A: 3- 7 
B: 1, 3 

4.6 

 Etablere strømkatalog for kystsonen for å 
kunne modellere spredning av utslipp fra 
akvakulturanlegg og fra andre 
forurensingskilder som for eksempel 
oljeutslipp. 

A: 3- 7 
B: 1, 3 

4.6 

Kvantifisere effektene av akvakultur på 
sjøfuglbestandene. 

A: 3, 4, 6, 7 
B: 1, 3 

4.8 

Verdiskapning og 
samfunnsmessige 
forhold 

Innrette offisiell statistikk mot de 
geografiske områdene som er relevante 
for forvaltningsplanene. 

B:3 4.14 

Løfte fram 
økosystemtjenesteperspektivet ved 
naturfaglige studier. 

A: 6, 7 
B: 3 

4.14 

Utføre verdsettingsstudier av 
økosystemtjenester i norske havområder. 

A: 6, 7 
B: 3 

4.14 

Plankton Effekter av klimaendringer (temperatur 
og havforsurning) for planteplankton og 
dyreplankton sammensetning og 
biomasse. 

A: 3- 9 
B: 1 

4.2, 4.3, 4.4 

Øke kunnskapen omkring prosesser 
mellom ulike trofiske nivå og det fysiske 
miljø. 

A: 3- 9 4.4 
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Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Mer kunnskap omkring 
adveksjonsprosesser og 
sekundærproduksjon. 

A: 3- 9 
 

4.4 

Videreutvikle og implementere nye 
metoder for overvåkning av planktoniske 
organismer, samt modellverktøy. 

A: 3- 9 
B: 5 

4.4 

Bunndyr, 
bunnsamfunn og 
naturtyper 

Det er behov for mer grunnleggende 
biologisk og økologisk kunnskap om 
bunndyr og bunnsamfunn i 
Nordsjøområdet.  

A: 1, 3, 4, 6, 7 
B: 1 

4.5 

Fiskerienes påvirkning på bunnsamfunn A: 3, 4, 6, 7 
B: 1, 5 

4.5 

Klimaforholdenes betydning for 
artssammensetning hos bunnsamfunn 

A: 1, 3, 4, 6, 7 
B: 1 

4.5 

Sjøpattedyr Mer kunnskap om sjøpattedyrenes 
spiseseddel gjennom året, 

A: 3- 9 
B: 1 

4.7 

Bestandstilhørighet, vandringsmønster 
og sesongmessig romlig fordeling 

A: 3, 4, 5, 6, 7, 9 
B:1 

4.7 

Sjøfugl Kvantifisere effekter av menneskeskapte 
miljøpåvirkninger på sjøfuglenes 
demografi og bestandsdynamikk i 
forvaltningsplanområdet, i relasjon til 
naturlige variasjoner i klima og sentrale 
byttedyrbestander. 

A: 3 - 9 
B: 1, 3 

4.8 

Identifisere hvilke faktorer som styrer 
sjøfuglenes vandringer og habitatbruk 
innenfor forvaltningsplanområdet. 

A: 3- 9 
B: 1, 3 

4.8 

Hvilke sjøfuglarter vil være mest utsatt 
for habitatforringelse og arealtap ved 
utbygging av fornybar energi? 

A: 3, 4, 6, 7 
B: 1, 3, 5 

4.8 

Sårbare og truede 
arter 

Kunnskapsoppbygging for å klargjøre 
årsakssammenhenger knyttet til 
bestandsutvikling for truede arter og 
naturtyper. 

A: Alle 
B: 1, 2, 3 

4.9 

Økt kunnskap om listede arter på den 
norske rødlista for arter og naturtyper 
innenfor kategorien datamangel (DD). 
Det er behov for mer informasjon om 
disse artene slik at en sikker 
risikovurdering kan gjøres. 

A: Alle 
B: Alle  

4.9 
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Tema Forskningsbehov Kriterier Beskrives i 
kap. nr. 

Kulturminner Kunnskapsgrunnlaget om geologi, 
strandlinjeforskyvning og 
vegetasjonshistorikk i norsk del av 
Nordsjøen begrenser muligheten for å 
konkretisere konfliktpotensialet mellom 
kulturminner og annen aktivitet i 
område. 

A: 4, 8 
B: 4 

4.18 

Havvindrapporten  kapittel 9, (Aamodt, 
2010) og (TPWind, 2008) identifiserer 
kulturminner som en kunnskapsmangel i 
forvaltningsplanarbeidet. 

B: 3, 4, 5 4.18 

Sedimenter og 
naturtyper 

For å fremstille natursystemkart i 
målestokk som er anvendbar for 
forvaltningen bør alle eksisterende data 
fra private og offentlige aktører 
sammenstilles og samtolkes, det bør 
gjennomføres ny datainnsamling i 
strategisk viktige områder, og det bør 
gjennomføres en romlig modellering som 
integrerer alle tilgjengelige data. 

A: 3- 9 
B: 1, 4, 5 

4.19 

Andre relevante 
tema 

Effektene av taretråling på 
fiskebestander i tareskogen, spesielt 
langtidseffektene 

A: 3- 8 
B: 1 

4.6 

Turisme for friluftsliv: Økologiske 
effekter av forstyrrelser fra turisme og 
friluftsliv på sjøfugl. 

A: 3- 7 
B: 1, 3 

4.6 

4.1 Økosystemforståelse 
De kvalitative sammenhengene mellom arter i økosystemet er relativt godt kjent, men det er 
behov for ytterligere kunnskap. De kvantitative sammenhengene mellom artene er derimot 
vanskelig å beregne.  Det er et gjennomgående problem at man ikke kjenner godt nok til 
samvirket mellom artene og deres byttedyr, predatorer og konkurrenter, så vel som nedbrytere 
og energiomsetterne lavt i de trofiske nivåene. Det er også mangelfull forståelse for hvordan 
miljøforhold påvirker alt dette. Det er behov for stor tverrfaglighet i forskning for å skaffe en 
bedre forståelse av hvordan samtidige variasjoner som for eksempel lys, temperatur og 
næringssalter påvirker økosystemene. 

Mye av dynamikken i økosystemene skyldes naturlige variasjoner i oseanografisk klima og 
kontinuerlig variasjon i kjemiske forhold på ulik skala i tid og rom, men det er også mange 
antropogene påvirkninger. Vi har per i dag ikke en metode for å summere påvirkning på tvers 
av geografisk skala og på tvers av ulike påvirkninger. Dette er et kunnskapsbehov som 
behøver dekkes skal man vurdere konsekvensen av den samlede belastningen på og 
utviklingen i økosystemet. 

Mange av påvirkningene i økosystemet kan vanskelig studeres eksperimentelt på en realistisk 
geografisk skala. Tverrfaglige analyser av lange tidsserier er derfor en stadig viktigere 
tilnærming for å skille naturgitt variasjon fra menneskeskapte miljøforhold og kvantifisere de 
ulike miljøeffektene, og hvordan de samvirker. Følgelig er det avgjørende å vedlikeholde de 
viktigste tidsseriene og utvikle et mer helhetlig økosystemperspektiv i overvåkingen. Det siste 
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krever imidlertid større satsing på prosessorientert forskning for å kunne identifisere de beste 
og mest kostnadseffektive indikatorene på de økologiske endringene. I denne sammenheng er 
demografiske utviklingstrekk for arter på høye trofiske nivå (f.eks. sjøfugl; Irons et al. 2008, 
Cury et al. 2011) blant de som er mest følsomme for endringer, og mye tyder på at 
prosessorientert forskning kan nyttiggjøre seg dette for å utvikle velegnede (dvs. tidlige, 
følsomme og kostnadseffektive) indikatorer på omfattende økologiske endringer i de marine 
næringskjedene. 

I Norge ble det i 2010 lansert Naturindekser som em metode for å gi en integret vurdering av 
alle større norske økosystem for å presentere et samlet bilde på utviklingen i biodiversitet 
(Nybø (ed) 2010; Certain et al. 2011). Det er utviklet naturindeks for Nordsjøen og Skagerrak, 
fordelt på Hav-pelagisk og Hav-bunn. Det arbeides nå med å teste hvor egnet denne 
naturindeksen kan være for overvåkingsgruppene for de marine forvaltningsplanene. Det vil 
være behov for å videreutvikle metoden. Det er en rekke modeller og verktøy under utvikling 
for å vurdere den samlete tilstanden i økosystem (se Rapport for forslag for indikatorer for 
Nordsjøen og Skagerrak). Dette er et forskningsfelt som må følges opp for å sikre at de 
metoder som tas i bruk er robuste og pålitelige. 

 
Det er behov for stor tverrfaglighet i forskning for å skaffe en bedre forståelse av hvordan samtidige variasjoner som for 
eksempel lys, temperatur og næringssalter påvirker økosystemene. Foto: Havforskningsinstituttet 

Generelt er det liten kunnskap om felt som: 

• Samlet støybelastnings effekter spesielt på sjøpattedyr og fisk 
• effekt av elektromagnetiske felt (elektriske kabler, el. produksjon) på arter som benytter 

elektriske signal til jakt og orientering (for eksempel haier), så vel som luktforstyrrelse av 
kjemiske stoffer. 

Videre er det lite eller ingen kunnskap om betydningen av: 

• mikrobielle samfunn, nedbryterorganismer eller parasitter, til tross for at de hver for seg 
har eller antas å ha stor betydning for økosystemet og for biologiske og kjemiske sykluser.  
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• Sammensetning og betydning av mikrobiota (bakterier, virus). 
• Patogener og parasitter. 
• Nedbrytere (slimål, isopopder etc). 
• Virvelløse nektonarter (for eksempel pelagisk blekksprut). 

4.2 Havforsuring 
Det er behov for kartlegging av forsuringstilstanden i ulike vannmasser og geografiske deler 
av forvaltningsplanområdet. Kunnskapsnivået om biologiske effekter av synkende pH og 
økende pCO2 er relativt lavt. Mesteparten av rapportene om biologiske effekter av 
havforsuring omhandler arter som stort sett ikke finnes i norske farvann. I tillegg er mange 
rapporterte effekter knyttet til urealistisk store pH forandringer. Derfor er det behov for 
forskning på lokale arter og relevante scenarioer. 

Karbonkjemi 
Vi vet at det er store naturlige variasjoner i Nordsjøen, men vi vet lite om hva som driver 
disse, og det er også behov for å separere disse fra endringene som skjer som følge av opptak 
av antropogent karbon. Havforsuring må sees i en større sammenheng og kobles mot studier 
av fysiske og biologiske prosesser som omveltning, vannmassefordeling, primærproduksjon 
og kalkskallsdannende organismer. 

Kunnskapsbehov: 

• Hvilke krefter som er de viktigste driverne for variabiliteten i Nordsjøens karbonkjemi. 
• Langtidstrendene i karbonkjemi i Nordsjøen, særlig nordlige regioner. 
• Bedre kunnskap om interaksjonen mellom luft og hav 
• Koblingene mellom karbonkjemi/havforsuring og biologi. 
Biologiske effekter, planteplankton 
Rapporter om hvordan havforsuring påvirker planteplankton gir foreløpig et noe forvirrende 
helhetsbilde. Havforsuring kan påvirke kjemisk sammensetning og derved næringsverdi på 
artsnivå (Riebesell et al. 2007), og konkurranseforhold mellom arter ved forskyvning av 
forholdet ammonium og nitrat som hovedkilde for nitrogen (Beman et al . 2011). Det er kjent 
at store forskyvinger i pH vil påvirke ioneformen eller sjelateringskonfigurasjonen av 
mikronæringstoffer som (jern m. fl.), men tilvarende effekter av moderate pH forandringer 
representerer kunnskapshull (Raven et al 2005). Endring i likevekten i karbonkjemi har ukjent 
effekt på primærproduksjon og konkurranseforhold mellom arter. Dessuten vil kalkdannende 
former kunne påvirkes (f eks Emiliania huxleyi), og derved påvirke næringskjedene og 
økosystemene som helhet. Dersom viktige plante-, dyrearter eller –grupper erstattes av nye 
kan det føre til strukturelle endringer over flere trofiske nivå. 

Kunnskapsbehov: 

• Kunnskap om effekt av havforsuring på vekst og kjemisk sammensetning av sentrale 
planteplanktonarter fra våre farvann. 

• Effekter av havforsuring på artssammensetning og suksesjonsmønstre hos planteplankton, 
og hvordan dette påvirker arter på høyere trofiske nivåer. 

• Effekter av endret pH på næringsstoffer (inkl. mikronæringsstoffer) mhp konsentrasjoner 
og tilgjengelighet, samt studier av likevekten i naturlige systemer 

Biologiske effekter, dyreplankton, andre evertebrater og fisk 
Scenarioet av kombinasjonen havforsuring og global oppvarming er forventet å påvirke 
marine organismer spesielt i polare strøk og dermed påvirke økosystemets struktur og 
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funksjon. Hvis viktige dyreplanktonarter berøres, vil dette ha konsekvenser høyere opp i 
næringskjeden. 

Det er ventet at konsekvensene av havforsuring vil være størst i forkalkede planteplankton og 
dyreplankton med skall som vingesnegl (pteropoder) også kalt kruttåte. Slike organismer 
opplever allerede enkelte steder i dag en undermetning av aragonitt  (en form for 
kalsiumkarbonat) på grunn av havforsuring. Aragonitt er avgjørende for skalldannelsen hos 
vingesnegl som beiter på planteplankton og er selv viktige byttedyr for makrell og sild. Energi 
transportert fra planteplankton via vingesnegl til fisk er kort og effektiv. Marine organismer 
kan påvirkes på mange måter. Studier gjennomført så langt, indikerer vekstreduksjoner og 
skalloppløsning i bløtdyr, reduksjon i klekkesuksess og larveutvikling, øket dødelighet hos 
hoppekreps (copepoder), redusert oksygen transport og metabolisme i blekksprut grunnet 
kombinasjonen forhøyet CO2 og nedsatt pH. 

Kunnskapsbehov: 

• De biologiske responsene hos aktuelle arter. Viktige aktører i næringskjeden bør 
prioriteres, så som raudåte, krill, fisk og bunnfauna. 

• Effekter av havforsuring kombinert med andre klimaeffekter som økt temperatur, 
forandringer i lokal hydrografi og andre relevante miljøvariabler. 

• Kunnskap om hvilke arter som tåler forsuring, og som til og med kan få et 
konkurransemessig fortrinn i et surere hav 

Endring i pH vil kunne påvirke mobilisering av plutonium og cesium fra forurensede 
sedimenter i Irskesjøen og Østersjøen og vil kunne innvirke på nivåene i 
forvaltningsplanområdet. Beregning av tilførsler, hastighet og overføringer i næringskjeden 
bør omfatte flere radionuklider som til eksempel strontium-90, plutoniumisotoper, americium-
241, transuraner og jod-129. 

• Kunnskap om effekter av endret pH med tanke på remobilisering av radionuklider fra 
sedimentene i Østersjøen og Irskesjøen, og innvirkning på nivåene i 
forvaltningsplanområdet. 

• Kunnskap om effekter av endret pH på opptak av nuklider i arter på lavere trofisk nivå 
som er sårbare for klima/økosystemforandring. Forskningsbehov på områder som 
hastighet, kjemisk/fysiske egenskaper, transport og overføring i næringskjeden 

Biologiske effekter, økosystem 
Forskning på nøkkelarter i økosystemet er viktig, men også undersøkelser på ekstra følsomme 
arter bør initieres eller trappes opp. Assosiasjonsdannende arter er viktige. Det er behov både for 
eksperimentelle studier, undersøkelser i felt og modellering. 

Kunnskapsbehov: 

• Prognoser for forsuring koblet med økosystemmodeller tilpasset Nordsjøen-Skagerrak, og 
som kan omarbeides og utvides for å ta inn nye prosesser etter hvert som ny kunnskap blir 
tilgjengelig. 

• Identifikasjon av de mest forsuringsutsatte arter. 
• Kunnskap om sårbarheten for forsuring i alle livsstadier. 
• Ekstra følsomme arter som kan være kandidater til indikatororganismer for 

økosystemtilstanden 
• Bunndyrsamfunn på kontinentalsokkelen er viktige for resirkulering av næringsstoffer i 

havet, samtidig som de er sårbare for endringer i miljøet. Det er derfor viktig å undersøke 
effekter av forsuring på bunndyrsamfunn. 
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• Kunnskap om samvirkende effekter av havforsuring og klimaendringer. Klimaendringer 
og havforsuring er to av de største utfordringene framover, og effektene av disse kan være 
gjensidig forsterkende. 

• Effekter av endret pH på transport, spredning og omsetning av miljøskadelige stoffer. 

4.3 Klimaendringer og effekter 
Vi har god kunnskap om havklima, vannmassefordeling og havstrømmer i Nordsjøen og 
Skagerrak, men det er vanskelig å skille mellom naturlige svingninger av disse parameterne 
og langsiktige menneskeskapte endringer i klima. I utredningen om klimaendringer 
(Klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning TA-2833/2011) konkluderes 
det med at klimaendringene kan påvirke økosystemene i forvaltningsplanområdet på mange 
ulike måter på samme tid, og siden flere påvirkninger hver for seg vil kunne gi store effekter, 
er det naturlig å konkludere med at den samlede påvirkningen fra klimaendringer vil gi store 
effekter i forvaltningsplanområdet i framtiden. Derfor er det behov for økt kunnskap om 
klimaendringenes effekter for å redusere usikkerheten rundt fremtidige konsekvenser. Under 
er kunnskapsbehovene listet opp uprioritert og sortert under kartlegging, overvåking og 
forskning. 

Forskning 
Det er behov for: 

• å redusere usikkerheten forbundet med å forutsi klimautviklingen i Nordsjøen og 
Skagerrak. I framtiden er det behov for flere studier der klimamodeller blir nedskalert for 
Nordsjøen. Forskningen må fokusere på hvordan klimaet vil utvikle seg i forhold til 
fysiske parametere som temperatur, sirkulasjon, havstrømmer og lagdeling i 
vannkolonnen. Dette vil forbedre grunnlaget for å vurdere hvilke effekter havklimaet vil 
ha på næringskjedene. 

• økosystemmodeller tilpasset Nordsjøen-Skagerrak, og som kan omarbeides og utvides for 
å ta inn nye prosesser etter hvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. 

• mer kunnskap om økosystemenes motstandsdyktighet mot biologiske endringer, herunder 
risiko for økologiske regimeskifter som kan føre systemet over i en mindre produktiv 
tilstand og/eller introduksjon av mer varmekjære arter.  

• videre forskning på hvordan klimaendringer påvirker konkurranseforhold mellom arter, 
predasjonstrykk og forekomst av parasitter og sykdommer. 

• mer kunnskap om klimaeffekter på produksjon, biomasse og trofiske interaksjoner på 
ulike nivå i næringskjeden. 

• mer kunnskap om klimaets påvirkning på bunnsamfunn med hovedfokus på 
habitatbyggende arter som tare, svamp og koraller. 

• mer kunnskap om samvirkende effekter av klimaendringer og annen menneskelig 
påvirkning, som forurensning, havforsuring og fiskeri. 

• økt forskning på sammenhenger som er viktig for å kunne gi gode prognoser for 
framtidssituasjonen for miljøgiftene ved endret klima. 

• kunnskap om hvordan virkningen av klima- og økosystemforandringene påvirker opptak 
av tungmetaller, næringssalter, radioisotoper, organiske miljøgifter i marine økosystemer. 
Modellene som benyttes i denne forskningen bør oppdateres til å inkludere sekundære 
kilder for frigjøring av miljøgifter og radionuklider, relatert til eventuelle klimaendringer. 
I tillegg bør modellene inkludere næringssalter, da blant annet nitrogentilførsler fra både 
oppdrett og luft/langtransport kan bli en faktor som må vurderes. 

• å avklare rollen av karbonopptak hos marin vegetasjon ("blått karbon"). 
• økt kunnskap om risiko for og konsekvensene av økologiske regimeskift som følge av 

klimaendringer. 
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• videre klimaforskning for å bedre kunne skille mellom naturlige variasjoner og 
menneskeskapte klimaendringer. 

 
 
Overvåkning 
Det er behov for: 

• kunnskap om samvirkende effekter mellom klima, havforsuring og annen mennesklig 
påvirkning på forvaltningsplanområdet, som for eksempel spredning og transport av 
forurensning. 

• å videreutvikle og validerer metoder for fjernmåling (satellitter) som er egnet til å 
overvåke store havområder, bla for å kunne avdekke storskala effekter i havområder som 
følge av klimaendringer. 

• generering av nye klimaaktuelle tidsserier for å gjøre det mulig å skille bedre mellom 
naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer i klima. 

•  bedre kunnskap om opptak og utslipp av klimagasser i havområdene. 

4.4 Plankton 
Overvåkning 
Eksistensen av lange tidsserier basert på regelmessig og standardisert innsamling og 
opparbeidning er viktig for trendanalyser. Man bør i så stor grad som mulig bygge videre på 
eksisterende aktivitet i Nordsjøen og Skagerrak, samtidig som man må vurdere 
tilleggsmålinger for å dekke nye problemstillinger. Det vil være nødvendig å vurdere om 
dagens innsamling er representativ for forvaltningsplanområdet. Dagens aktivitet må holdes 
opp mot de foreslåtte indikatorer i Forvaltingsplanen. Siden Kunnskapsstatus rapporten 2010 
er det foretatt endringer i Havforskningsinstituttets faste snitt i Nordsjøen. I dag inngår 
snittene Torungen-Hirtshals og Utsira- Start Point i prøvetakningsprogrammet, samt en delvis 
regional dekning av Forvaltningsplan området på våren. Endringen har ført til at man ikke har 
regelmessig innsamlinger av planktoniske data fra de sørlige og sentrale delen av Nordsjøen, 
som tidligere var dekket opp av snittet Hanstholm-Aberdeen. I forbindelse med indikator 
arbeidet er det fremkommet forslag som aktualiserer bruk av andre plattformer for innsamling 
av planteplankton kunnskap. Implementering av satellitt informasjon vil være nødvendig for å 
dekke enkelte av de foreslåtte indikatorene. I og med at plankton varierer betydelig mellom år 
og innenfor året er det nødvendig med en forholdsvis høy observasjonsfrekvens for å kunne 
fange opp endringene. I dagens program varierer frekvensen mellom 6-10 ganger pr år. Fra et 
faglig ståsted er det ønskelig med en frekvens opp mot 10 ganger pr år. Parameterlistene i 
dagens program dekker stort sett opp de indikatorene som er foreslått. Dagens 
overvåkningsprogram har fokus på biomasse av dyreplankton og planteplankton. Basert på 
forslag til indikatorer og dagens problemstillinger (eks. biologisk mangfold og introdusert 
arter) bør man øke fokuset på taksonomisk sammensetning i de ulike gruppene av planktonet. 
For å oppnå dette må dagens kvalitative opparbeidning justeres noe for å oppfylle de krav som 
stilles. Det bør også inkluderes overvåkning av gelatinøse dyreplankton (maneter) i de 
pågående overvåkningsaktivitetene for å sikre mer og bedre kunnskap om denne 
planktongruppen. Geleplankton kan forventes å øke i forbindelse med klimaendringer og 
antropogen påvirkning i Nordsjøen. Større fokus på denne gruppen vil stille større krav til 
innsamlingsmetodikk og kompetanse. 
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Forskningsbehov 
Det er viktig å øke kunnskapsnivået om dynamikken mellom arter og miljøforhold. Endringer 
i miljø (næringssalt, temperatur, surhetsgrad, stratifisering etc.) påvirker utbredelse, 
produksjon og sesongsdynamikk hos planktonarter. Timing og artssammensetning i 
planktonet har stor betydning for energifluks videre opp i næringskjeden. Vi vet også at 
dyreplanktonmengdene i Nordsjøen i stor grad er påvirket av advektive prosesser, men har 
behov for bedre kunnskap om mekanismene og betydningen av advektiv tilførsel (ekstern 
produksjon)til Nordsjøen i forhold til den interne produksjonen. 

Det er behov for mer forskning på interaksjonen mellom ulike trofiske nivåer: lavere trofiske 
nivåer i Nordsjøen er dominert av bottom-up prosesser. For å forstå hvordan endringer i 
planktonet kan påvirke høyere trofiske nivåer, er det derfor viktig å kjenne koblingen mellom 
fysiske miljø og primærproduksjon, primærproduksjon og sekundærproduksjon, samt mellom 
sekundærprodusent og fisk/fiskelarver. 

Det er behov for økt kunnskap om betydningen av top-down-prosesser i planktonet. I perioder 
med lav primærproduksjon, kan herbivore dyreplankton begrense algebiomassen ved beiting. 
Vi mangler også kunnskap om betydningen av karnivore dyreplankton (maneter, krill, 
hoppekreps etc.) på sekundærproduksjonen. Disse rovdyrene er både konkurrenter med - og 
predator på f.eks fisk (fiskeegg og -larver ). 

Det er fortsatt behov for kunnskap omkring effekter av ulike belastninger for planktoniske 
organismer. Kunnskap om dose-respons sammenhenger er nødvendig for å forstå eventuelle 
biologiske endringer og eventuelle effekter på økosystem funksjonalitet og struktur. 

Vi har liten kunnskap om hvilke effekt nye arter har på økosystemet. Nye arter av plante- og 
dyreplankton (for havområdet) blir stadig dokumentert i Nordsjøen. Artene introduseres blant 
annet via menneskelig aktivitet (skipstrafikk, akvakultur etc.), og kan etablere seg i 
havområdet hvis miljøforholdene er gunstige. Stigende havtemperaturer øker sannsynligheten 
for overlevelse og etablering av introduserte arter. Nye arter kan også opptre som en følge av 
høyere temperaturer (klimaendringer), som gir varmekjære arter et utvidet leveområde 
(biogeografisk utbredelse).  Nye planktoniske arter omfatter også larvene til de fleste 
introduserte bentiske artene. Effekten av nye arter i økosystemet er vanskelig å forutsi, og 
krever god kunnskap om artens biologi og miljøkrav.  

Det er også store kunnskapsmangler knyttet til det mikrobielle næringsnettet i det pelagiske 
økosystemet. I dag vet man at mikroorganismer og det mikrobielle næringsnettet er viktige 
deler av marine økosystemer, også i Nordsjøen. De har stor betydning for omsettingen av 
næringssalter og karbon, energifluksen mellom ulike trofiske nivåer og havets evne til CO2 
opptak. 

4.5 Bunndyr og bunnsamfunn 
Kunnskapen om bunndyrenes funksjon i økosystemene og deres betydning for energi- og 
karbonomsetningen er i dag begrenset. Det samme gjelder for bestandenes utbredelse, 
sammensetning og naturlige variasjoner. 

For å fremstille substrat- og naturtypekart i målestokk som er anvendbar for forvaltningen av 
økosystemet bør alle eksisterende data fra private og offentlige aktører sammenstilles og 
samtolkes, det bør gjennomføres ny kartlegging (dybdedata, geologiske data, biologiske data) 
i strategisk viktige områder innenfor rammen av MAREANO-programmet, og det bør 
gjennomføres en romlig modellering som integrerer alle tilgjengelige data. 

MAREANO er et tverrsektorielt program som har som målsetning å kartlegge havbunnen i 
norske havområder. Prosjektet har rutiner for kartlegging på flere biologiske nivåer i 
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bunnmiljøet samt geologi og forurensning slik at naturtyper kan modelleres, 
forurensningsnivå dokumenteres og utviklingstrender avdekkes. Slik systematisk kartlegging 
er et godt grunnlag for en videre overvåking av havbunnen i Nordsjøen. 

I Nordsjøen er bunntopografien godt undersøkt, mens vi vet lite om epi- og hyperfauna, både 
med hensyn til utbredelse samt struktur og funksjon. Bortsett fra reketokt og bunntråltokt 
(Inernational Bottom Trawl Surveys) overvåkes ikke denne typen bunndyr i Nordsjøen fra 
norsk side. Infaunastrukturen er bedre kjent med lange dataserier fra undersøkelsene i kyst-
overvåkingsprogrammet og offshoreovervåkingen, men i Skagerrak er det lite kunnskap om 
de dype bunnsamfunnene. Generelt mangler det kunnskap om koblingen mellom bunnsam-
funns struktur og deres funksjon for omsetting av organisk materiale, næringsstoffer og 
produksjon. 

Sårbare bunnhabitater i forhold til temperatur, forsuring og menneskelig aktivitet bør 
identifiseres, kartlegges og overvåkes slik at menneskelig aktivitet kan forvaltes ut fra 
kunnskap om utbredelsen av slike forekomster. Bunndyrundersøkelsene som i mer enn 20 år 
har vært gjennomført årlig under kystovervåkingsprogrammet har gitt oss ny og viktig 
informasjon om tilstand, utvikling og naturlig variasjon hos bentiske økosystem langs 
Skagerrakkysten. Undersøkelsene bør videreføres langs større deler av nordsjøkysten. 

Det er behov for mer grunnleggende biologisk og økologisk kunnskap om bunndyr og 
bunnsamfunn i Nordsjøområdet. Det er også uløste taksonomiske utfordringer. 
Bunndyrstaksonomi er et fag som bør styrkes og vi har per i dag få eksperter på området. 

Menneskelig påvirkning på bunnen i deler av Nordsjøen er stor i forbindelse med fiskerier 
(spesielt bunntråling, men også garn og linefiske). Det er lite kunnskap om f.eks koblingen 
mellom bunntrålingen og remobilisering av forurensning og organisk materiale.  Dessuten er 
det vist at deponering av borekaks fra petroleumsdrilling og fiskerier kan føre til forandringer 
i bunndyrsammensetningen (Callaway 2009) så vel som i økosystemets funksjon (Olsgard et 
al 2008, Trannum et al 2011). Borekaks fra olje- og gassrelatert aktivitet er begrenset til en 
liten del av sokkelen.  En viktig forutsetning for å kunne påvise endringer hos bunnsamfunn i 
løpet av en valgt tidsperiode er imidlertid at man kjenner artenes tetthet og utbredelse ved 
periodestart, samt overvåker i et kontrollområde uten påvirkning. Slik kunnskap finnes i liten 
grad for de norske områdene i Nordsjøen og Skagerrak. Det er derfor vanskelig å vite hvilken 
påvirkning og konsekvenser spesielt fiskeriene, men også oljerelatert virksomhet, har hatt for 
Nordsjøens bunnsamfunn, særlig med hensyn til hardbunnsamfunn og sårbare bunnsamfunn. 

Fysiske konstruksjoner plassert i havet eller på havbunnen påvirker strømningsmønster, 
bunnforhold og utgjør i seg selv et nytt habitat. Hvordan dette påvirker økosystemet er lite 
kjent og bør følges opp med undersøkelser og eventuelt overvåking av endringer som kan 
spores tilbake til installasjonene. Dette gjelder blant annet forankrings- og borekonstruk-
sjoner, rørledninger og vindmøller. 

Reker og sjøkreps 
For de kommersielt utnyttede artene reke og sjøkreps er det et gjennomgående problem at vi 
ikke kjenner de økologiske relasjonene mellom reke/sjøkreps og deres byttedyr, predatorer og 
konkurrenter godt nok. 

Det er mulig at reken her har en høyere temperaturtoleranse enn reken i Barentshavet pga 
lokal tilpasning. Dette er ennå ikke undersøkt, men er dette riktig, vil rekebestanden her 
utgjøre en viktig genetisk ressurs for arten i tiden framover, som forventes preget av 
ytterligere oppvarming av sjøen. Eksperimentelle forsøk på overlevelse, vekst og 
reproduksjon ved forskjellige temperaturer bør utføres på reke fra nordlige og sørlige 
bestander for å kunne studere intraspesifikke forskjeller. 
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Forskning på spesifikke livsstadier, hunner (reproduksjon) og larver (vekst og overlevelse), 
hos reke og sjøkreps i kombinasjon med temperaturforsøk, vil være viktig for å forstå 
produktiviteten til disse artene under forskjellige klimascenarier. 

Konsekvensene av havforsuring vil sannsynligvis bli store, og skalldyr som reke og sjøkreps 
vil bli direkte påvirket. Det er nødvendig med både laboratorieforsøk og overvåking i felt. 

Det bør etableres norsk videoovervåking av sjøkreps (krepsehuler) i samarbeid med Sverige 
og Danmark. Den eksisterende svenske og danske overvåkningen bør utvides til også å 
omfatte norsk sone av Skagerrak, og Norskerrennen vest for Lindesnes. 
Undervannsvideotellinger av krepsehuler antas å gi et direkte estimat av mengden sjøkreps. 
En god overvåking vil også åpne for å kunne registrere effekter av klimaendringer og 
havforsuring. 

Sjøkrepsbestandenes utbredelse i Skagerrak/Norskerenna bør kartlegges ved hjelp av 
videoundersøkelser av havbunnen, tråling, informasjon fra fiskere og gjennomgang av 
bunnsedimentkart. En detaljert kartlegging av alle rekefelt i Norskerenna/Skagerrak-området 
bør gjennomføres. 

Sjøkreps i hhv Kattegat, Skagerrak og Norskerennen vest for Lindesnes betraktes i 
rådgivningssammenheng som separate bestander. Basert på fangstrater og 
størrelsesfordelinger ser det imidlertid ut som om sjøkreps i Skagerrak og Kattegat utgjør én 
bestand. Disse spørsmålene bør besvares ved genetiske bestandsstudier på sjøkreps. 

4.6 Fiskebestander, fiskeri og akvakultur 
Fiskebestander og fiskeri 
Det er generelt liten kunnskap om en del  bifangstarter og selv for kommersielle arter som lyr, 
lysing og breiflabb er datagrunnlaget for magert til å kunne definere bestandenes tilstand. 

Mindre utnyttede fiskeressurser og ikke-kommersielle arter blir ikke direkte overvåket av 
Norge eller av EU. Bifangst blir registrert av referanseflåtefartøy der de driver sitt 
kommersielle fiske, men dette er ikke en strukturert overvåking. I dag overvåkes ikke-
kommersielle og lite utnyttede arter bare sporadisk. Siden slike bestander har viktige roller i 
økosystemet må det etableres en form for systematisk overvåkning. For å kunne iverksette 
slik overvåkning er det nødvendig å skaffe kunnskap om både utbredelse og gyteområder før 
tidsserier kan etableres. 

I Nordsjøen har det over tid skjedd store endringer i planktonsamfunnet med nedgang i 
biomasse og endring av noen viktige arters utbredelse. Hvordan dette virker inn på 
planktonspisende fisk vet vi i dag for lite om. 

Modellene som brukes til å beregne/vurdere bestanden (assessment) baserer seg på fangstdata 
og på fiskeriuavhengig informasjon fra tokt. Fangstdataene representerer ofte bare det som er 
landet. I et ukjent antall tilfeller kan dette bare være en del av fangsten siden den også kan 
bestå av: 

• urapporterte (svarte) landinger 
• utkast og slipping (high grading) av hele/deler av fangsten 

Dårlig fangststatistikk fører til usikre bestandsberegninger som er grunnlaget for fiskeri- 
forvaltningen. Det er innført obligatorisk fangstdagbøker i fiskefartøy over 15 m, men disse 
har kun vært i bruk siden 2009-10 og det er beregnet at det vil ta noen år for å sikre at slik 
registrering fungerer helt i tråd med instruksene. Bedre og kvantitativ kunnskap om slike 
forhold vil kunne belyses med inspektører om bord eventuelt å styrke Kystvakten med blant 
annet statistisk kompetanse for å fremskaffe mer pålitelige data for uregistrert fiskedødelighet. 
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Kystvakten er den etaten som i dag kjenner flåtens atferd på sjøen best og vil kunne være en 
viktig aktør i dette arbeidet. 

For både å drive forskning, overvåkning og forvaltning av fiskebestandene i Nordsjøen-
Skagerrak, er Norge avhengig av å samarbeide med EU. Et stort problem i dag er at EU har et 
utkastpåbud i sine farvann. Det vil si at fiskerne må kaste fisk som er ulovlig å fange pga at 
kvotene et tatt eller at fisken er er under minstemål. I følge norske bestemmelser er slik 
praksis ulovlig i våre farvann og for norske fiskere både i norske og utenlandske (EU) 
farvann. EUs praksis fører til store u- eller mangelfullt registrerte uttak av bestandene som 
gjør at det svært vanskelig å bygge opp igjen bestander som er på lave nivå, for eksempel 
torsk. EU har planer om å endre utkast praksis slik den blir i tråd med norsk forvaltning innen 
2015. 
 

 
Flere av dagens fiskemetoder kan påvirke genetiske egenskaper hos fiskebestander som sei, og det er derfor viktig å 
kartlegge bestandens genetiske variasjon. Foto: Havforskningsinstituttet 

Klimaets innvirkning på fiskebestandene er relativt lite kjent og det er vanskelig å forutsi 
bestandenes utvikling under endrete klimaforhold. Dette går på utbredelse, næringstilbud 
(planktonsammensetning), produksjon, rekruttering, helse og parasitter. Vil en endret 
fordeling også endre tilgjengeligheten for fiskeriene? Det vil være viktig å kunne skille 
klimaets virkning fra fiskerienes virkning på bestandene. Dette vil kreve at dagens 
overvåkningsprogram utvides både i tid og rom. 

Det er kunnskapsmangel om predator/byttedyrforhold mellom fiskeartene og dette må 
undersøkes. Det er et behov for å forstå endringer over tid og rom i naturlig dødelighet for å 
forstå økosystemets funksjon og dynamikk og derved kunne forvalte fiskebestandene på en 
optimal måte. Det er nødvendig å forstå prosessene som styrer dødeligheten i tidlige 
livsstadier der årsklassenes styrke avgjøres. Det er spesielt viktig å studere årsakene til 
dødelighet på egg og larver. Strøm og andre fysiske forhold er viktig for at yngelen skal havne 
i egnede oppvekstområder, og modeller som beskriver yngeldrift kan øke denne forståelsen. 

Flere arter i Nordsjøen har ukjente gyte- og oppvekstområder.  Det er for eksempel lite 
kunnskap om hvor og når sei, rødspette og øyepål gyter og generelt hvordan strøm påvirker 
utbredelsen av egg og larver.  For tobis, som er flekkvis fordelt på små lokaliteter der 



Prioriterte kunnskapsbehov 

51 

 

rekolonisering, lokal foreldrebestand og lokal utfisking er viktige faktorer for forvaltningen, 
mangler vi kunnskap om hvordan strøm og ytre forhold påvirker slike lokale forhold og 
derved bestandsdynamikken. 

En del av dagens fiskemetoder kan påvirke genetiske egenskaper hos bestander. 
Størrelsesselektive fiskemetoder vil kunne favorisere individer i en bestand som 
kjønnsmodnes ved mindre størrelse ved at fiskepresset blir størst på de individene som vokser 
raskt og modnes tidlig. En bestand som over tid påvirkes i en retning som gir et flertall av 
relativt små gyteindivider står i fare for å produsere færre egg som resulterer i færre rekrutter. 
Slike forhold er vist for noen fiskebestander og konsekvensene av dette bør undersøkes. Det 
blir derfor viktig å kartlegge bestandenes genetiske variasjon. 

I dag baseres kvoterådene på modeller som framskriver bestanden ved å legge inn forventet 
vekst, rekruttering og dødelighet. For noen bestander er forventet rekruttering nesten ren 
gjetning. Generelt bør derfor overvåkning av rekruttering til fiskebestandene på et så tidlig 
stadium som mulig prioriteres (Hellvik 2009). 

Tobis, som er en svært viktig fødeart for annen fisk, sjøpattedyr og fugl, stiller svært strenge 
krav til bunnsedimentet og er derfor flekkvis fordelt og fisket foregår på små veldefinerte 
områder. Det er i dag liten kunnskap om hvordan eventuell oljeaktivitet og forurensning på 
tobishabitatene vil virke inn på tobisen som lever der.  

Nordsjøkomponenten av makrell kartlegges hvert tredje år i et samarbeid mellom Nederland 
og Norge. Dagens innsats er for knapp til å gi sikre målinger og bør utvides ved at 
Norge/Nederland øker sin innsats eller ved at flere land deltar. 

I dag finnes det lite eller ingen kunnskap om bifangst av laksesmolt i havet. Et kartleggings-
program ville kunne si noe om problemets omfang. 

For å kunne følge med på eventuelle effekter av klimaendringer må fordeling og 
bestandsdynamikken overvåkes både på både på kommersielt viktige og ikke viktige 
bestander.  Norge må derfor å følge opp og utvide engasjement og innsats på følgende tokt: 

• IBTS (ICES koordinert bunntråltokt) i første og tredje kvartal 
• Gyteundersøkelser av sei, rødspette, torsk og øyepål 
• Øke innsatsen i makrelleggundersøkelsene, som merkeforsøk og akustiske undersøkelser 

for mengdevurdering av makrell 
• Tobistokt 
• Strandnotundersøkelsene langs sørlandskysten 
• ICES sitt koordinerte akustiske sildetokt 

Det er behov for mer kunnskap basert på bioøkonomisk forskning for å bidra til en økt og 
bærekraftig verdiskapning gjennom en optimalisering av beskatningsnivå og 
beskatningsmønster. En optimalisering av beskatningsnivå innebærer stikkordsmessig bl.a. en 
revisjon av forvaltningsstrategier, høstingsregler, flerbestand , bedre kartlegging av ressursene 
i kystsonen og av sårbare ressurser osv, mens en optimalisering av beskatningsnivå krever en 
teknologi- og redskapsutvikling som forbedrer arts- og størrelsesselektivitet, reduserer utkast, 
bidødlighet og bunnpåvirkning. Dette er oppgaver som vil være en særlig utfordring innenfor 
en fellesforvaltning som må skje i samarbeid med EU. 

Akvakultur 
Det er fortsatt behov for mer kunnskap om omfanget av miljøpåvirkning fra rømt 
oppdrettsfisk, terskelverdier for slik påvirkning, samt tiltak som kan redusere den økologiske 
og genetiske påvirkningen. Det er behov for mer kunnskap om konsekvenser av lakselus på 
villfisk. I rapporten Konsekvenser av fiskeri- og havbruk foreslås en betydelig opptrapping av 
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overvåkning av sykdom og smittestatus i de ville laksefiskbestandene, herunder overvåkning 
knyttet til smitterisiko fra sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg og rømt oppdrettsfisk.  

 
Det er behov for økt forskningsinnsats for å gjøre oppdrettsanleggene sikrere og mer robuste mot skader, rømming, 
havari og å begrense utslipp, og man trenger mer kunnskap om konsekvenser av lakselus på villaks.  
Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet 

Det er fortsatt behov for: 

• mer kunnskap om hvilke konsekvenser oppdrettsanleggenes utslipp har på kyst- og nære 
havområder. 

•  en strømkatalog for kystsonen for å kunne modellere spredning av utslipp fra 
akvakulturanlegg og fra andre forurensingskilder som for eksempel oljeutslipp. Slike 
modellverktøy vil være sentrale for å finne regional bæreevne og optimale 
lokalitetsstrukturer for akvakultur samt utvikle kunnskap om biologisk mangfold langs 
kysten. 

• økt forskningsinnsats for å gjøre oppdrettsanleggene sikrere og mer robuste mot skader, 
rømming og havari 

• å  utvikle arealeffektive systemer for oppankring og fortøyning av oppdrettsanlegg som 
kan gi reduserte arealbeslag. 

• forskning og utvikling av nye konkurransedyktige anleggskonsepter og driftsmodeller som 
kan bidra til å utvikle næringen i en bærekraftig retning. 

•  ny teknologi i landanleggene for bedre utnyttelse av ferskvannsressursene i 
settefiskproduksjonen, og tekniske løsninger for å redusere risiko for at fisk rømmer fra 
slike anlegg. 

Det er behov for økt forskningsinnsats for å gjøre oppdrettsanleggene sikrere og mer robuste 
mot skader, rømming, havari og å begrense utslipp. Det er også behov for utvikling av 
arealeffektive systemer for oppankring og fortøyning av oppdrettsanlegg som kan gi reduserte 
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arealbeslag. Vi trenger forskning og utvikling av nye konkurransedyktige anleggskonsepter og 
driftsmodeller som kan bidra til å utvikle næringen i en bærekraftig retning. Videre trengs det 
utvikling av ny teknologi i landanleggene for bedre utnyttelse av ferskvannsressursene i 
settefiskproduksjonen, og tekniske løsninger for å redusere risiko for at fisk rømmer fra slike 
anlegg. 

Det er utfordringer knyttet til arealplanlegging i sjø og til muligheten for bedre sameksistens 
mellom ulike næringer. Vi trenger mer kunnskap om hvordan fiskeri- og havbruksvirksomhet 
kan drives i samme område innenfor bærekraftige og gjensidig akseptable rammer. 

4.7 Sjøpattedyr 
Det forutsettes at telleprogrammene på hval og kystsel samt bifangstseriene på nise 
videreføres slik at tallrikheten og beskatningen av disse bestandene kan overvåkes. Dette vil 
være særlig viktig for vågehval som beskattes kommersielt, for nise fordi den opptrer som 
bifangst i fiskerier, og for kystsel fordi de beskattes gjennom jaktordninger. Siden de ordinære 
hvaltellingene ikke dekker kystnære farvann og Skagerrak, vil det på grunn av usikkerheten 
som rår rundt bifangst av nise, være aktuelt å etablere et eget overvåkingssystem for tallrikhet 
av nise i disse områdene. 

På generell basis vet vi i dag for lite om biologiske parametre, bestandstilhørighet, 
vandringsmønster og eventuelle viktige trekk- og overvintringsområder og romlig fordeling 
av hval i Nordsjøområdet. En kartlegging av dette ville være et viktig bidrag til forståelse og 
rett forvaltning av hvalartene. Vi har manglende kunnskap om sjøpattedyrenes spiseseddel til 
forskjellige tider gjennom året, og dessuten hvordan menneskelig atferd generelt påvirker 
sjøpattedyr. Det knytter seg særskilt bekymring til konsekvensen av påvirkning fra 
undervannstøy, hvor samlet støybelastning i forvaltningsplanområdet er økende samtidig som 
kunnskapsgrunnlaget om effekten av støy på sjøpattedyr og andre marine dyrearter er 
mangelfullt. 

4.8 Sjøfugl 
For å kunne vurdere sjøfuglenes sårbarhet for ulike typer inngrep og miljøendringer, er det 
nødvendig å innhente mer kunnskap om sjøfuglenes tilstand, utbredelse og levemåte, herunder 
(ikke i prioritert rekkefølge): 

• Bestandenes størrelser og fordeling i tid og rom 
• Bestandenes demografiske utvikling (reproduksjon og overlevelse) og diett 
• Tverrfaglige analyser og modellering av viktige utviklingstrekk 
• Populasjonenes forflytninger og bestandstilhørighet 

Innenfor disse hovedtemaene peker det seg ut noen områder hvor behovet for kunnskap er 
spesielt påtrengende: 

• Kunnskapen om sjøfuglenes diett i forvaltningsplanområdet gjennom året er svært 
mangelfull, både langs kysten og i åpent hav. Siden mange av artene er næringsspesialister 
og derfor svært følsomme for endringer i tilgangen på byttedyr, er slik kunnskap 
avgjørende for å identifisere og kvantifisere både naturlige og menneskeskapte 
miljøpåvirkninger. 

• Kunnskapen om trofiske interaksjoner mellom sjøfugl og fiskerier, isolert eller i 
kombinasjon med andre faktorer, er knapt nok studert i norsk del av Nordsjøen. Dette 
gjelder både pelagiske og kystnære bestander. Blant annet er effektene av taretråling på 
fiskebestander i tareskogen, spesielt langtidseffektene, lite studert og bør vies større 
oppmerksomhet. 



Prioriterte kunnskapsbehov 

54 

 

• Konsekvensene av akvakultur på sjøfuglbestandene kan heller ikke kvantifisere dette med 
støtte i dagens kunnskap. 

• Det foreligger ennå lite dokumentasjon på omfanget av bifangst av sjøfugl i 
fiskeredskaper, og det er derfor vanskelig å forutsi hvilke konsekvenser dette eventuelt har 
for sjøfuglbestandene. I den elektroniske fangstdagboken som er obligatorisk for 
fiskefartøy over 15 m siden 2009, skal slik bifangst registreres. 

• Viktige trekkruter, næringssøksområder og rasteplasser må være kjent for å kunne vurdere 
effekter av en rekke inngrep i naturlandskapet og til havs, f.eks. i forbindelse med offshore 
vindkraft. Eksisterende kunnskap om fuglenes vandringer og habitatvalg gjennom året er 
svært begrenset og beheftet med betydelig usikkerhet, men enkel og rimelig teknologi gjør 
det nå mulig å revolusjonere kunnskapen på dette området. 

Når det gjelder konsekvensene for sjøfugl av utslipp fra oljeinstallasjoner, er det generelt lite 
kunnskap og stor usikkerhet knyttet til vurderingene i forvaltningsplanområdet. Det er behov 
for bedre kunnskap både om sjøfuglenes utbredelse og bruk av kystområdene, samt utvikling 
av mer pålitelige, økologisk baserte modeller for akutte og langsiktige effekter av oljesøl på 
bestandsnivå. 

For å kunne identifisere og kvantifisere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra 
naturgitte variasjoner, er det et generelt behov for videre forskning som forklarer sjøfuglenes 
bestandsdynamikk og kvantifiserer interaksjonene med deres viktigste byttedyr, herunder 

• Hva er de primære faktorene som styrer sjøfuglenes temporære og romlige dynamikk. 
• Hva er de primære faktorene som styrer sjøfuglenes vandringsmønstre og arealutnyttelse 

gjennom året (bl.a. vha. lysloggere og tilsvarende teknikker som kan implementeres i en 
utstrekning som også vil avdekke bestandstilhørighet for ikke-hekkende bestander) 

• Hvor store er effektene av ulike miljøpåvirkninger (både naturlige og menneskeskapte) på 
sjøfuglenes demografi og livssyklus. Det er også behov for å se på i hvilken grad slike 
effekter er kumulative eller kan virke gjensidig forsterkende (synergistiske) 

I forhold til enkelte av de spesifikke påvirkningsfaktorene som er behandlet i utrednings-
programmet, fremheves følgende forskningsbehov spesielt: 

Fiskerier o.l. 
• Betydningen av taretråling for fiskebestandene i tareskogen og hvordan dette påvirker 

næringstilbudet til sjøfugl i grunne farvann. Spesielt er det nødvendig å avdekke 
mulige langtidseffekter. 

• Mer tverrfaglig og kvantifisert kunnskap om trofiske interaksjoner mellom sjøfugl og 
fiskerier, isolert eller i kombinasjon med andre faktorer. 

• Mer kunnskap om omfanget av bifangst i norske fiskerier (arbeidet pågår), herunder 
fuglenes antall, arts-, kjønns- og aldersfordeling og opprinnelse, samt variasjonen i 
bifangst mellom ulike områder, sesonger og redskapstyper. 

• Effekter av å skremme vekk ærfugl ved skjelldyrkingsanlegg i hekketiden. 
 

Petroleumsvirksomhet og skipstrafikk 
• Avdekke bedre hvordan variasjoner i fysiske miljøforhold, f.eks. lys, vindstyrke, 

temperatur og kysttopografi, påvirker sannsynligheten for at en sjøfugl kommer i 
kontakt med olje på sjøen og hvilke effekter oljesøl får for sjøfugl på bestandsnivå 
(metodisk utfordrende) 

• Modellere langtidseffekter av oljeskade i forhold til bestandenes levedyktighet og 
realistiske prognoser for andre miljøpåvirkninger. 
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Fornybar energi 
• Hvilke sjøfuglarter vil være mest utsatt for habitatforringelse og arealtap. 
• Vil effektene på sjøfugl reduseres over tid når fuglene venner seg til anleggene 

(habituering; fordrer etterkantundersøkelser), og varierer dette med type habitat (f.eks. 
hekke-, myte- eller beiteområde)? 

• Kan (og evt. hvordan) vindkraftanleggene påvirke trekkruter og rasteplasser for 
trekkende arter? 

 
Annen land- og kystbasert virksomhet 

• Det er stort behov for å kartlegge hvilke økologiske effekter forstyrrelser fra turisme 
og friluftsliv har på sjøfugl. Dette gjelder både landbasert aktivitet og båttrafikk. 

 
Klimaendringer 

• Klimavariasjonene er alltid et bakteppe for andre miljøpåvirkninger som berører 
sjøfugl, og det er stort behov for økt kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke 
produktiviteten og de trofiske interaksjonene i næringskjeden, fra primærproduksjon 
til sjøfuglenes næringstilbud, reproduksjon og overlevelse. Dette inkluderer også 
endringer i konkurranseforhold mellom artene, og dermed endringer i predasjonstrykk. 

• Det er også behov for forskning på økosystemenes motstandsdyktighet mot 
klimaendringene, spesielt på forhold som kan føre til en lavere produksjon av 
planktoniske krepsdyr sentralt i næringskjeden. 

 
Langtransporterte forurensninger 
Det trengs økt kunnskap om i hvilken grad sjøfugl i utredningsområdet er påvirket av ulike 
typer forurensning, både til havs og på kysten, og hvilke effekter dette kan ha på 
bestandsnivå. 

Overvåkingen av sjøfuglenes antallsutvikling og demografi vurderes i store trekk å være 
tilstrekkelig, gitt at de tidsseriene som er startet opp i SEAPOP blir godt etablert. Ut over 
dette er følgende overvåkingsbehov identifisert som prioriterte oppgaver: 

• Utvide overvåkingen av makrellterne for å identifisere årsakssammenhengene til den 
registrerte bestandsnedgangen. 

• Etablere overvåking av bifangst av sjøfugl i de fiskeriene der det ikke kan utelukkes at slik 
fangst skjer i et omfang som har effekter på bestandsnivå 

• Overvåke miljøgiftsbelastninger i sjøfuglegg (forslagsvis toppskarv, sildemåke/gråmåke 
og makrellterne) som ledd i det økologiske kvalitetsmålet som er utviklet for OSPAR. 

• Ved en evt. etablering av store vindmølleanlegg til havs vil det også være påkrevet å 
etablere overvåking av fuglenes respons (og mulige tilvenning) til anleggene over tid. 

Dagens kunnskap om sjøfuglenes utbredelse i forvaltningsområdet er beheftet med vesentlige 
mangler eller er utdatert for hekkebestandene i noen områder, spesielt sentralt på Vestlands-
kysten og Aust-Agder. Forekomstene av sjøfugl langs kysten om høsten er spesielt mangel-
full, for Skagerrak også om våren. Disse kunnskapshullene vil imidlertid bli utbedret gjennom 
kartleggingen som pågår innenfor SEAPOP-programmet (www.seapop.no). Følgende andre 
kartleggingsbehov er identifisert gjennom utredningsarbeidet: 

• Mer faktisk kunnskap må innhentes om omfanget av bifangst av sjøfugl i fiskeredskaper. I 
nordøstatlantiske farvann er havhest, havsule, skarver, storjo, ærfugl og teist blant de 
sjøfuglene som kan være utsatt for dette, men det er gjort få systematiske studier på 
området, spesielt mht. aldersfordeling og opprinnelse for fuglene som rammes. 
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• Per i dag er det ikke gode nok data til å identifisere spesielt verdifulle områder (SVO) for 
sjøfugl til havs. Dynamikken i sjøfuglenes utnyttelse av havområdene bør belyses ved å 
kartlegge vandringene gjennom året til et antall individer fra ulike kolonier i de tilstøtende 
hekkeområdene. 

• Kunnskapen om dødelighet av sjøfugl i kystnære vindkraftanlegg er sparsom og stammer 
mest fra områder utenfor Danmark og Tyskland der både habitatet og sjøfuglbestandene 
har en ganske annen beskaffenhet enn de fleste stedene langs norskekysten. Det er derfor 
behov for å kartlegge hvilke arter som er spesielt utsatt for kollisjon med vindmøllene, og 
i hvilken grad møllene påvirker flygehøyde og -retning for trekkende arter eller bevirker 
tap av viktige rasteplasser.  

 

 

Sjøfugler er næringsspesialister og svært 
følsomme for endringer i tilgang på 
byttedyr, og det er behov for mer kunnskap 
om hva sjøfugler spiser. Foto: Ole Magnus 
Rapp, Aftenposten 

Det er viktig at bifangst av sjøfugl overvåkes i de fiskeriene der det ikke kan utelukkes at slik 
bifangst skjer i et omfang som har effekter på bestandsnivå. Det bør også etableres en 
overvåking av miljøgiftsbelastninger i sjøfuglegg (forslagsvis toppskarv, sildemåke/gråmåke 
og makrellterne) som ledd i det økologiske kvalitetsmålet (EcoQO) som er utviklet for 
OSPAR. Som andre slike miljømål for nordsjølandene overvåkes også hvor stor andel av de 
ilanddrevne lomviene i Rogaland vinterstid som er oljeskadet og hvor mye plastikkpartikler 
det er i magene til strandede havhest i samme område og på Lista, men disse målene har 
primært til hensikt å måle generell grad av slik forurensning i det marine miljøet og gjelder 
ikke direkte den belastningen det evt. kan innebære for de angjeldende sjøfuglbestandene. 

Det har vært gjort en god del studier på sjøfugl når det gjelder virkninger av miljøgifter, men 
de fleste er gjort i arktiske strøk. Man har fremdeles lite kunnskap om i hvilken grad subletale 
doser av ulike miljøgifter påvirker fuglenes reproduksjon og langsiktige overlevelse. På dette 
området gjenstår det mye forskning. Spesielt er det viktig å se på hvordan miljøgifter 
samvirker med andre stressfaktorer i sjøfuglenes miljø. Det er bl.a. uavklart hvordan relativt 
lave nivåer av miljøgifter kan påvirke et individ når dens tilstand er endret som følge av slike 
forhold som hekkestatus eller næringsmangel. 

4.9 Sårbare og truede arter og naturtyper 
Over 70 % av de marine artene på den norske Rødlista tilhører kategorien datamangel (DD). 
Artene er havnet i denne kategorien av den grunn at det ikke finnes tilstrekkelig informasjon 
til å foreta en gradert vurdering av status for disse. Svært mange av DD-artene, spesielt blant 
invertebratene, er plassert i denne kategorien fordi det bare foreligger noen få funn i norske 
sjøområder og følgelig heller ikke er grunnlag for nærmere vurdering. I rødliste for naturtyper 
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er også kunnskapsgrunnlaget varierende. De viktigste rødlisteartene og naturtypene i 
forvaltningssammenheng er de som er kategorisert som truet (CR, EN, VU) eller nær truet 
(NT). For disse artene og naturtypene foreligger det tilstrekkelig informasjon til å begrunne at 
det er en risiko for at de kan dø ut. For artene  omfatter dette både kommersielle arter av fisk 
og skalldyr og ikke-kommersielle arter. Ved rødlistingen er det også så langt som mulig angitt 
hva som er årsak til nedgangen. I tilfeller hvor det er påvist eller sannsynliggjort at det er 
menneske betingede faktorer, kan artene tjene som indikator på en utvikling som vil kunne 
endres ved tiltak. Det skal imidlertid legges til at kategoriseringen i rødlista gjelder for norske 
sjøområder samlet og representerer derved et gjennomsnitt for alle havområdene. Utviklingen 
i et delområde, som Nordsjøen, kan være forskjellig fra andre område, for eksempel for torsk. 
Dette må utredes og beskrives for hver enkelt art og ikke på bestander. Dessuten har noen 
arter i norsk marin fauna helt marginale bestander i Nordsjøen, for eksempel nordlige arter 
nær sin sørgrense, og hvor svingninger kan ha helt naturlig årsaker. Et arbeid med å utrede 
rødlistearter som indikatorer for havområdene ble startet opp på basis av Rødlista 2006 og blir 
nå videreført med basis i Rødlista 2010. For naturtyper kan regionale enheter vurderes dersom 
påvirkningsregimet er vesentlig annerledes enn selve hovedtypen (Angitt i NiN-systemet). 
Dette er gjort for "Sukkertareskog" i hhv. Skagerrak og Nordsjøen. 

 
Det nødvendig å kartlegge ulike naturtyper, som sukkertareskog, for å kunne vurdere miljøtilstanden.  
Foto: Erling Svensen, UWPhoto 

Datagrunnlaget for de ulike artene og naturtypene som befinner seg på Rødlista vil variere. 
Rødlistede arter og naturtyper overvåkes ikke som sådan men faller inn under andre grupper 
som fisk, sjøfugl mf i en , overvåkingssammenheng. Det vil kreve betydelig innsats både når 
det gjelder taksonomisk kunnskap og kartlegging av forekomster for at vi skal kunne få et mer 
presise vurderinger vurderinger av risiko for utdøing for våre marine arter og naturtyper, 
spesielt de som er kategorisert som DD. Tilgang på og utdannelse av kompetente taksonomer 
og mer kunnskap om artenes utbredelse og bestandsutvikling vil være avgjørende for at dette 
kan gjennomføres. Dette gjelder særlig virvelløse arter. 
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Følgende behov er identifisert: 

• Det må være et mål å skaffe mer data om slike arter artene slik at en bedre risikovurdering 
kan gjøres. 

• Det bør legges spesiell vekt på kunnskapsoppbygging for å klargjøre årsakssammenhenger 
knyttet til bestandsutvikling for truede arter. Bedre bestandskunnskap krever mer målrettet 
overvåkning, mens kunnskap om terskelnivåer fordrer økt forskning på livshistorie og 
økologi. 

• Artene som lever på bunnen er ikke jevnt fordelt, men opptrer flekkvis knyttet til ulike 
miljø og bunntyper eller naturtyper. Bedre kartlegging av naturtyper i sjø er nødvendig for 
å kunne vurdere tilstanden av naturtyper og biologiske samfunn. 

4.10 Fremmede arter 
40 marine arter finnes pr i dag på svartelisten. Artsdatabanken vil i løpet av 2012 levere en 
revidert liste over fremmede arter i Norge med ny risikovurdering, og en liste over arter som 
regnes som særlig problematiske. Fremmede arter, når de dukker opp, er stor sett et problem i 
kystnære områder.  Behov for kartlegging og overvåking på detteområdet gjelder derfor de 
kystnære områdene og ikke havområdene på samme måten. 

På oppdrag fra DN har HI og UNIFOB laget en skisse til et program for kartlegging og 
overvåking av fremmede marine arter. Planen har hovedfokus på de større utskipingshavner 
langs kysten, men viser også til behov for undersøkelser langs kysten: Rapid Coastal Surveys 
(Minchin 2007, Husa et al. 2011), og til mer bruk av interesseorganisasjoner (f. eks 
dykkermiljøer) og i noen tilfeller allmennheten (Heggøy et al. 2008). Overvåking som 
tilsvarer planens målsetting er allerede etablert i de store eksporthavnene Mongstad og Sture i 
Hordaland, men mangler finansiering for andre deler av Sør Norge. I tillegg til behovet for 
overvåking utover Hordaland, er det også behov for en mer systematisk kartlegging av 
forekomsten av fremmede arter langs kysten. 

Norge har også ratifisert ballastvannkonvensjonen som, når den trer i kraft internasjonalt, 
forventes å medføre en vesentlig reduksjon i risiko for introduksjon av fremmede arter via 
skips ballastvann. 

4.11 Sjømattrygghet 
Basisundersøkelser for arter der data mangler 
For å sikre at fisk og annen sjømat som høstes i Nordsjøen og Skagerrak er trygg mat er det 
nødvendig med god kunnskap om og tilstrekkelig overvåkning av nivåene av fremmedstoffer 
i sjømaten. I første rekke betyr dette at det bør gjennomføres grundige 
kartleggingsundersøkelser (basisundersøkelser) av alle de viktigste kommersielle artene for å 
finne ut hvilke faktorer som påvirker innholdet av fremmedstoffer i hver enkelt art. Slike 
kartleggingsundersøkelser (basisundersøkelser) er til nå gjennomført eller påbegynt for 
makrell, Nordsjøsild, torsk, sei og krabbe, men i tillegg er det behov for slike undersøkelser 
for en rekke andre viktige kommersielle arter i Nordsjøen og Skagerrak, i første rekke 
brosme, hyse, lange, reke og tobis som (med unntak av lange) også er foreslått som 
indikatorarter for forurensing i Nordsjøen og Skagerrak (Helhetlig forvaltningsplan for 
Nordsjøen og Skagerrak. Forslag til indikatorer). Disse basisundersøkelsene bør 
gjennomføres på samme måte som for tidligere basisundersøkelser ved at miljøgifter 
analyseres i enkeltfisk fanget i hele området der arten fiskes, og prøvetakingen gjennomføres 
slik at eventuelle variasjoner i miljøgiftinnholdet med hensyn til lokalitet, årstid, størrelse, 
kjønn etc. kan fanges opp. 
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Målrettet overvåkning av alle kommersielle arter 
Med utgangspunkt i data fra basisundersøkelser er det behov for å lage et program for videre 
overvåkning av hver enkelt art der hyppighet av prøvetaking, lokaliteter og evt. tidspunkt på 
året for prøvetaking samt hvilke miljøgifter som skal prioriteres for hver art bestemmes ut fra 
risikovurderinger. En slik målrettet overvåkning er i dag planlagt for makrell med et program 
som NIFES starter i 2012 med overvåking av to stasjoner årlig i Skagerrak, to stasjoner årlig i 
kystnære områder og to stasjoner hvert tredje år i Nordsjøen. I tillegg er et 
overvåkningsprogram for Nordsjøsild forventet å komme i gang i 2013, men for alle andre 
arter i Nordsjøen og Skagerrak som er av betydning i forhold til sjømattrygghet er det 
foreløpig ikke klarlagt hvordan videre overvåkning skal gjennomføres. Målet er å 
gjennomføre en begrenset, men målrettet og forsvarlig overvåkning av alle de kommersielle 
artene det fiskes på i Nordsjøen. 

Forskning på faktorer som påvirker nivået av miljøgifter i sjømat 
Innholdet av miljøgifter i fisk varierer mye mellom arter og mellom enkeltfisk og ulike 
grupper innad i en fiskeart, og det er behov for bedre kunnskap om hvilke faktorer som 
påvirker nivået av miljøgifter i ulike fiskearter. Resultater fra basisundersøkelser gir svært 
godt grunnlag for videre forskning for å avdekke hvilke faktorer som påvirker innholdet av 
ulike miljøgifter i hver enkelt art (for eksempel fiskens størrelse, alder, kjønn, lokalitet, årstid 
m.m.). For å få bedre kunnskap om hvordan miljøgiftene overføres gjennom næringskjeden, 
kan data fra basisundersøkelser for ulike arter i tillegg benyttes til modellering av miljøgifter 
på forskjellig trofisk nivå. 

Metodeutvikling for å spore miljøgifter til kilder 
Det er også et viktig forskningsbehov å få bedre kunnskap om hvordan ytre påvirkninger som 
for eksempel langtransportert forurensing, land- og kystbasert aktivitet eller oljeindustri 
påvirker innholdet av miljøgifter i sjømat. For eksempel er det i dag ikke klart om de høye 
nivåene vi ser av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever i Nordsjøen skyldes 
påvirkning fra land- og kystbasert aktivitet i Norge eller langtransportert forurensing. Det er 
behov for bedre metoder og mer forskning på sporing av miljøgifter tilbake til bestemte kilder 
for å få svar på dette spørsmålet. 

Styrking av datagrunnlag for befolkningens inntak av sjømat 
Tallmateriale for innhold av miljøgifter i sjømat brukes til risikovurderinger i forhold til 
humant inntak av ulike miljøgifter fra sjømat. For slike vurderinger er vitenskapskomiteen for 
mattrygghet (VKM) og det europeiske mattilsynet (EFSA) helt avhengig av at det finnes gode 
data for inntak (hva og hvor mye som spises) av ulike typer sjømat og også i hvilken grad 
sjømaten er lokalt høstet. Inntaksstudier gjennomføres i en rekke land i EU og resten av 
verden, men er mangelfulle i Norge. Det er derfor et grunnleggende behov for forskning for å 
styrke datagrunnlaget for inntak av ulike typer sjømat i den norske befolkning. 

4.12 Forurensning og tilførsler 
Det eksisterer mye kunnskap om forurensningssituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak, men til 
tross for overvåkning og kartleggingsundersøkelser mangler vi generelt tilstrekkelig 
dokumentasjon og data for innholdet av miljøgifter i marint miljø.  I tillegg vet vi lite om 
effekter og konsekvenser av nye og ukjente miljøgifter. Kunnskapsbehovene for 
forurensningssituasjonen er her beskrevet under følgende temaer: Miljøgifter, langtransportert 
forurensning, radioaktivitet, marint søppel og forurensning fra land- og kystbasert aktivitet. 
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Miljøgifter 
Kartleggingsbehov: 
Vi vet for lite om miljøeffekter knyttet til "nye" miljøgifter i marint miljø. Målrettet 
kartlegging av utvalgte nye miljøgifter er ønskelig for å sikre bevissthet rundt potensielt 
problematiske stoffer som trenger å bli regulert. I tillegg er det behov for å kartlegge kjente 
miljøgifter, som kan oppnås ved økt innsats på miljøgiftkartleggingen gjennom MAREANO 
programmet. 

Det er behov for: 

• å spore miljøgifter tilbake til kilder 
• å styrke kartleggingen av miljøgifter i sjøbunn (sedimenter). 
• å øke satsningen på å identifisere nye miljøgifter 
• kartlegging av nivåer av ulike typer forurensninger i sjøfugl i utredningsområdet. 

Overvåkningsbehov: 
For en rekke nye miljøgifter er det en fortsatt liten kunnskap rundt potensielle effekter. Disse 
miljøgifter omfatter stoffer som har eksistert i noen tid, slik som farmasøytiske produkter og 
personlige pleieprodukter, men også relativt nye stoffer, for eksempel nanomaterialer. 
Inkludering av disse stoffene i rutinemessig overvåking har så langt vært begrenset, noe som 
gjør det vanskelig å vurdere deres potensielle risiko for miljøet og menneskers helse, og 
dermed til å rettferdiggjøre regulering og bedre overvåking. 

For innholdet av forurensende stoffer høyere opp i næringskjeden som sjøfugl og sjøpattedyr 
er kunnskapen svært begrenset. Det er i dag ingen regulær overvåking av forurensning i 
sjøfugl og sjøpattedyr i forvaltningsplanområdet, men det eksisterer resultater fra noen 
enkeltundersøkelser. Dagens overvåkning av miljøgifter i marint miljø bør derfor styrkes. 

Det er behov for: 

• å inkludere flere nye miljøgifter i eksisterende overvåkning 
• å øke satsningen på å identifisere nye miljøgifter 
• regulær overvåking av forurensning i sjøfugl og sjøpattedyr 
• overvåke miljøgiftsbelastninger i sjøfuglegg som ledd i økologisk kvalitetsmål utviklet for 

OSPAR 
• flere og bedre overvåkingsdata for nivåer av miljøgifter i vannmassene og for 

atmosfæriske tilførsler/avsetning til havområder. 

Forskningsbehov: 
Det er grunn til å anta at tilstedeværelse av flere ulike miljøgifter/kjemiske stoffer samtidig vil 
kunne gi synergieffekter og dermed bidra til en større påvirkning enn bidragene hver for seg.  
Det er stor mangel på kunnskap om hvordan totalbelastningen av stoffer som for eksempel 
tungmetaller, radioisotoper, organiske miljøgifter og oljekomponenter påvirker økosystemer. 
Nedbrytningsproduktene kan også i enkelte tilfeller være giftigere enn de opprinnelige 
stoffene, og dette kompliserer bildet ytterligere. I tillegg vil samvirke med andre stressfaktorer 
som for eksempel klimaendringer, næringsmangel og sykdom/parasitter ytterligere kunne 
påvirke effektene på ulike økosystemer.   

Det er en utfordring å kople menneskelig påvirkning til effekter i økosystemet og derved 
kunne danne et godt beslutningsgrunnlag for helhetlig økosystembasert forvaltning. Omfanget 
av menneskelig aktivitet i havområdene forventes å øke fremover. Det er svært mangelfull 
kunnskap om hvordan totalbelastningen av stressfaktorer virker på arter og økosystemer. Det 
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er også behov for mer kunnskap om kobling mellom eksponering for miljøgifter og biologiske 
effekter hos organismer. 

Det er behov for: 

• økt kunnskap om samvirkende effekter og ulike miljøskadelige stoffer inkludert 
næringssalter og radioaktive stoffer, i kombinasjon med ulike stressfaktorer, som for 
eksempel klimaendringer, næringsmangel og sykdom/parasitter. 

• mer forskning for å kunne koble biologiske responser til spesifikke forurensninger i 
enkeltorgansimer (f. eks. på molekylært nivå) til effekter i økosystemet (for eksempel på 
populasjons- eller samfunnsnivå). 

• mer kunnskap for å kunne estimere utveksling av miljøskadelige stoffer mellom 
atmosfære og hav, og sedimenter og hav. 

• utvikle av miljøkvalitetsstandarder (EQS) som tar hensyn til samvirkende effekter av 
miljøgifter. 

• flere mekanisme- og effektstudier på blandinger av miljøgifter (cocktaileffekter), særlig på 
sjøfugl og sjøpattedyr. 

• metodeutvikling for å videreutvikle, utvikle nye og samkjøre eksisterende 
metoder/modeller for å detektere kjemikalier som kan bli fremtidens miljøgift.    

• metodeutvikling for å kvantifisere mengden nanopartikler i miljøprøver, samt forstå 
nanopartiklenes interaksjoner med andre forurensninger. 

• mer kunnskap om ulike arter av sjøfugl og sjøpattedyrs evne til å bryte ned og omsette 
ulike organiske miljøgifter.  

• kunnskap om effekter av skadelige metabolitter (kjemiske avfallsprodukter) på dyrs 
hormon-, immun- og enzymsystem. 

• utvikling av økologisk baserte bestandsmodeller for akutte og langsiktige effekter av 
oljeskade på sjøfugl, som tar hensyn til bestandenes levedyktighet og gir realistiske 
prognoser for andre miljøpåvirkninger. 

• bestandseffekter av ulike typer forurensninger på sjøfugl i utredningsområdet. 
• utvikling av teknologi for bekjemping av akutt (olje-) forurensning. 
• utvikling av metodikk for miljørisikovurderinger av akutte utslipp. Både for å beskrive 

miljørisikoen og for å velge riktig bekjemping av forurensningen. I den forbindelse er det 
viktig med kunnskap om hvordan miljøgiftene akkumulerer i næringskjeden. 

Langtransportert forurensning 
Vi vet ikke nok om tilførsler av næringssalter og miljøgifter fra andre tilgrensende 
havområder. Det er behov for bedre forståelse for spredning av miljøgifter og næringssalter 
ved hjelp av modelleringsverktøy. Målsettingen bør være etablering av et operasjonelt 
modelleringsverktøy for spredning av miljøgifter med god romlig oppløsning for området. 

Det er behov for: 

• for forskning til støtte for forbedring av modeller som beregner mengden langtransporterte 
miljøgifter, inkludert næringssalter og radioaktive stoffer i forvaltningsplanområdet. 

• mer kunnnskap om fordelingen mellom langtransporterte forurensninger og 
forurensninger fra land- og kystbasert aktivitet i de kystnære delene av 
forvaltningsplanområdet. 

• å estimere utveksling av langtransporterte miljøskadelige stoffer mellom atmosfære og 
hav, og mellom hav og havbunn. 

Radioaktivitet 
I dette kapittelet er kunnskapsbehov innenfor radioaktiv forurensning beskrevet, med unntak 
av behovene for kartlegging, overvåkning og forskning innenfor områder som tar for seg eller 
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er knyttet direkte opp mot følgende tema: samvirkende effekter, langtransportert forurensning 
og utslipp av produsert vann. 

De fremste ekspertene i Europa har tatt et initiativ for at Europa skal samle sin forskning 
rundt effekter av lavdoser og eksponering av disse, dette og fylle viktige kunnskapshull innen 
2030.  Forskning for å utvikle modeller for biologiske effekter av stråling vil være nødvendig 
og laboratoriestudier og feltarbeid som nevnt over vil være essensielt for og parametrisere 
slike modeller. Generelt er det behov for forskning til støtte for forbedring av modeller som 
beregner effekter av radioaktiv forurensning til marine planter og dyr. Modellene kan benyttes 
for å beregne konsekvenser ved rutineutslipp og ved atomulykker.  

I dagens overvåkning samles det inn prøver hvert tredje år i den norske delen av Nordsjøen og 
Skagerrak, og både menneskeskapt og naturlig forekommende radioaktivitet overvåkes. For 
innholdet av forurensende stoffer høyere opp i næringskjeden som sjøfugl og sjøpattedyr er 
det er i dag ingen pågående kartlegging. Det finnes begrenset informasjon om 
miljøegenskaper for naturlige nuklider som for eksempel thorium, polonium og radium.  På 
basis av en ny studie som viser forhøyede nivåer av radium i øvre sedimentlag i Skagerak og 
Norskerenna, mest sannsynlig grunnet petroleumsutvinning, er det behov for forskning på 
mulige effekter av dette på bunnlevende dyr. 

Det er behov for: 

• bedre kunnskap om remobilisering av plutonium og cesium fra forurensede sedimenter i 
Irskesjøen og Østersjøen. En slik remobilisering kan innvirke på nivåene i norske 
havområder, men det trengs forskning for å studere hastighet, kjemisk/fysiske egenskaper, 
transport og overføring i næringskjeden. 

• å øke frekvensen til årlig prøveinnsamlingen av utvalgte indikatorarter 
• kartlegging av radioaktiv forurensning i sjøfugl og sjøpattedyr 
• å kvantifisere effekten av kronisk lavdoseeksponering, spesielt påvirkningen av radium på 

bunnlevende dyr 
• videreutvikling av databasen ERICA, som beregner stråledoser og effekter til marine dyr 

og planter 
• kunnskap og informasjon om radioøkologien for naturlig forekommende stoffer og 

effekten av disse stoffene. 

Marint søppel 
Informasjon og manglende kunnskap om avfallsmengder  og kilder til marint søppel er 
nødvendig informasjon for å sette inn konkrete og effektive tiltak ved kilden.  Det er 
manglende kunnskap om marin forsøpling i den nordligere delen av Nordsjøen og spesielt 
langs norskekysten, hvor både mengder og kilder til marint avfall er delvis ukjent. 
Direktoratet for naturforvaltning har med denne bakgrunn i 2011 etablert et nettverk for 
overvåking av strandsøppel, som følger OSPARs rutiner for registrering og observasjoner, 
dataene rapporteres til OSPAR. Det rapporteres også funn av plastpartikler i sjøfuglmager 
(havhest) med data fra Listastrendene til OSPAR. 

Det er behov for: 

• kartlegging og kunnskap om kilder og mengder av marint søppel (herunder også 
mikroplast) og kilden til disse 

• videre overvåkning av plastpartikler i sjøfuglmager og inkludering av flere sjøfuglarter 
• mer kunnskap om effekter av mikroplast på organismer, herunder kunnskap om 

mikroplast som opptaksrute for miljøgifter 
• ytterligere forskning omkring miljøgifter i plast og virkningen av disse i miljøet, for å 

sette inn konkrete og effektive tiltak 
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• å utrede hvilke arter som er mest sårbare for marint søppel og hvilke typer søppel som er 
verst for disse 

Land- og kystbasert aktivitet – tilførsler av miljøskadelige stoffer 
Vi mangler i stor grad gradienter for spredning av både ut fra kysten og parallelt med kysten 
(langs kyststrømmen). Det er vanskelig å vurdere hvor langt ut fra kysten påvirkningen fra 
land- kystaktiviteter strekker seg og når de langtransporterte kildene begynner å dominere. 
Dette er en avgjørende kunnskapsmangel som gjør det vanskelig å se hvilke aktiviteter som 
bør få fokus når det gjelder tiltak. 

For store deler av forvaltningsplanområdet finnes ikke gode datasett for tilførsler av 
næringssalter og organisk materiale. Datagrunnlaget for Sør-Vestlandet, Vestlandet og for 
åpne havområder er for eksempel mangelfullt. 

Det er behov for: 

• kartlegging av gradienter for spredning av miljøgifter ut fra kysten 
• mer kunnskap om eutrofiering generelt, forskning på sammenhenger mellom høye 

sjøtemperaturer, høye næringssalttilførsler og stor partikkelbelastning (nedslamming), 
oksygen og lys for eventuelle biologiske endringer 

• mer kunnskap om hvordan endringer i tilførslene av organisk og partikulært materiale i de 
pelagiske systemene virker inn på bløt- og hardbunnssamfunn. 

• mer kunnskap om fortynning og tilbakeholdelse (retensjon) av tungmetaller og organiske 
miljøgifter i fjorder og havner. 

• kunnskap om betydningen av flomepisoder/flomperioder for forurensningtilførseler bl.a. 
av næringssalter og organisk materiale til havet. 

4.13 Petroleum 
Forskning på effekter av utslipp til sjø fra petroleumsindustrien 
Hovedmålet med PROOF- og PROOFNY-programmene har vært å avklare om operasjonelle 
og utilsiktede utslipp fra petroleumsvirksomheten gir langsiktige, negative effekter på det 
marine økosystemet. Programmet har fram til 2011 omfattet 65 prosjekter og resultert i rundt 
110 publikasjoner og rapporter. Utslipp av produsert vann skaper størst bekymring fordi det er 
den kilden som gir størst tilførsel av olje og en rekke andre kjemikalier til havet. PROOFNY 
har vist at komponenter i produsert vann kan forårsake en rekke negative effekter som har 
konsekvenser for helsetilstand, funksjon og reproduksjon i enkeltindivider av fisk og 
virvelløse dyr. Det er lagt spesiell vekt på å studere mulige endokrine effekter, men også 
andre effekttyper som genskader, oksidativt stress, vekst og reproduksjon har vært undersøkt.  
Programmet har utviklet nye og forbedrede metoder for å måle biologiske responser. En 
fortsatt utfordring er at den økologiske betydningen av disse responsene forblir uavklart så 
lenge de i liten grad kan kobles til konsekvenser for bestander og samfunn. Den 
vitenskapelige dokumentasjonen av eventuelle langtidsvirkninger av petroleumsvirksomheten 
på biologiske ressurser i havet betegnes fortsatt som mangelfull. 

En annen miljøgift i produsert vann er radium. Det er nylig vist at øvre sedimentlag i 
Norskerenna og Skagerrak viser forhøyete verdier av radium som mest sannsynlig skyldes 
oppkonsentrering fra industri (Dowdall, 2012). Nye studier bør iverksettes for å vurdere 
mulige effekter på marin biota grunnet denne oppkonsentreringen. 

Molekylærbiologiske mønstre av f.eks. gener, proteiner og andre livsviktige stoffgrupper har 
potensiale til å kunne belyse slik kobling, men metodeutviklingen er fortsatt i sin begynnelse. 
Hovedinntrykket fra PROOFNY er likevel at risikoen for langsiktig miljøskade av utslippene 
er moderat. 
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PROOFNY har bidratt til utvikling av bedre modellverktøy for å koble sammen følsomhet på 
biomarkørnivå og artsnivå og for å koble effekter på enkeltarter til bestander og samfunn. 
Disse arbeidene er langt fra fullført. Slike modeller er nyttige, men gir uansett bare en kobling 
mellom årsak og virkning basert på sannsynligheter og gjennomsnittsforhold. Den store 
utfordringen er å bedømme hvor godt modellene beskriver den virkelige verden, og hvorvidt 
avvikene fra de registrerte sammenhengene er så store, hyppige og tilfeldige at de 
overskygger modellkonklusjonene. 

 

 
PROOFNY har vist at komponenter i produsert vann fra petroleumsindustrien kan forårsake en rekke negative effekter 
som har konsekvenser for helsetilstand, funksjon og reproduksjon i enkeltindivider av fisk og virvelløse dyr.  
Foto: Bjarne Skogvik, Sjøfartdirektoratet 

Miljøovervåkingen på norsk sokkel har redusert bekymringen for skadeeffekter av tidligere 
tiders deponering av oljeforurenset avfall (borekaks) fra borevirksomheten på sjøbunnen rundt 
installasjonene. Det er funnet skade på hyse som kan knyttes til utslipp nær eldre oljefelter i 
Nordsjøen, men det er ikke klart om dette skyldes kontakt med borekaks eller produsert vann. 
Eksperiment under PROOFNY har vist at det mye renere kakset som i dag slippes ut, også 
kan gi effekter som er alvorlige for de individene som blir eksponert, men forsøkene har også 
sannsynliggjort at effektene er begrenset i tid og rom. Dette samsvarer med erfaringen fra 
miljøovervåkingen. Risikoen for svake, langsiktige effekter av dagens kaksutslipp kan likevel 
ikke elimineres helt. Det er stort behov for kunnskap om effekter av kaksutslipp på korallrev 
og svampsamfunn i kaldere farvann og på dypere vann. Dette er tema i noen av de senere 
prosjektene i PROOFNY, men få resultater er rapportert til nå. Det er vist at dypvannskoraller 
til en viss grad kan motstå nedslamming, det være seg fra naturlige mineralpartikler eller 
borekaks. Kunnskap om effekter på svamp er mangelfulle. 

Det er fortsatt stor usikkerhet forbundet med hvorvidt effekter på individer og samfunn i 
nærområdet for et utslipp har ringvirkning på større områder, populasjoner og samfunn. I 
prinsippet vil man aldri kunne fastslå, bare sannsynliggjøre, at langsiktige, økologiske effekter 
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ikke vil forekomme. Bedre kunnskap om individeffekter er neppe tilstrekkelig for å forutsi 
effekter på høyere nivå, siden konsekvenser for bestander og samfunn sannsynligvis i langt 
større grad styres av sesong, populasjoners forekomst i tid og rom og oseanografiske faktorer, 
enn av helsetilstand hos de individene som blir eksponert. Betydningen av slike 
storskalafaktorer er bare i liten grad studert, men selv om betydningen blir bedre kjent, vil 
muligheten for å forutsi konsekvenser av et utslipp også være betinget av forutsigbare 
variasjoner. 

Miljøteknologi 
Rapporten fra arbeidsgruppen TTA1 innen OG21 har påpekt følgende forskningsbehov 
innenfor miljøteknologi i framtiden. Behovene er gruppert i henhold til de utfordringer og 
teknologimangler som er identifisert. 

Generelle FoU behov 
Økosystemforståelse 

• Styrke kunnskapen om biologisk mangfold og naturlige og sesongmessige variasjoner i 
bestemte miljøer, inkludert økosystemfunksjon og interaksjoner mellom arter. 

• Forbedre kunnskap om miljøeffekter av operasjonelle og akutte utslipp til sjø. 

Fjernstyrt overvåkingsteknologi 

• Utvikle fjernmålingsteknologier for sanntids kartlegging av biologiske ressurser som 
bevegelser og / eller migrasjoner med f.eks satellitt-teknologi, elektronisk bildeanalyse fra 
bemannede eller ubemannede fly, fjernkontrollerte og in situ sensorer. 

Modelleringsverktøy 

• Utvikle økologiske baserte verktøy for å forutsi mulige konsekvenser, og for å simulere de 
strukturelle, funksjonelle, og kumulative konsekvenser i de marine økosystemene 
(utvidelse fra art- til økosystemnivå). 

• Utvikle modeller og beslutningsstøtteverktøy som integrerer fagkunnskap, online 
overvåkingssystemer, stedsspesifikke data, og lokal informasjon om naturlige og 
sesongmessige variasjoner. 

• Fortsett å forbedre og integrere modellverktøy for oljesøl, arters bevegelse, økosystemer, 
meteorologi, oseanografi og biologiske påvirkninger. 

Miljøovervåking 

• Utvikle metoder og teknologier for integrert miljøovervåkning, som vil muliggjøre 
fleksible løsninger (langsiktig og / eller realtime) samkjøre miljøovervåking med 
Industries "dag-til-dag operasjoner (f. eks multi-sensor data fanget fra flere sensorer og 
plattformer, kommunikasjon infrastruktur, analyse og grensesnitt). 

• Forbedre robustheten og påliteligheten til sanntid biologiske og 
miljøovervåkingsteknologier, inkludert systemer for tolkning og integrasjon av online data 
som går inn arbeidsprosesser knyttet til risiko og effektmodellering. 

Oljevernteknologi 

• Utvikle nye, og fortsette å forbedre, dagens oljevernsystemer ved å adressere teknologiske 
utfordringer når de opererer under: reduserte siktforhold (inkludert mørke), sterk strøm og 
høye bølger, områder med begrenset infrastruktur, lave temperaturer, og kystnære 
områder. 

• Utvikle innovative løsninger for å oppdage, begrense og rydde opp etter oljesøl (mekanisk 
oppsamling, kjemisk dispergering og in situ brenning). 
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• Bedre kunnskap om effektivitet og miljømessige effekter av de ulike responsalternativene 
under de rådende forhold. 

FoU behov for letefasen 
Teknologi for seismiske operasjoner 
• Utvikle ny teknologi for gravimetrisk og elektromagnetisk bildebehandling og akustisk 

basert seismisk teknologi for å bekrefte tilstedeværelse og migrasjon av olje og gass. 
• Utvikle nye og forbedre eksisterende, metoder og verktøy for å overvåke tilstedeværelse 

og migrasjon av sjøpattedyr i forhold til seismisk aktivitet, f. eks via satellittsporing og 
akustisk sensorer. 

Boreteknologi 

• Utvikle teknologi for å redusere hulldiameteren (dvs. tynnhullsboring) for å redusere 
kravene til riggstørrelse, forbedre energieffektiviteten ved boring, samt minimere 
borekaksvolum og bruk/utslipp av kjemikalier. 

• Forbedre og utvikle nye systemer for borekakshåndtering som et alternativ til transport til 
land, for eksempel teknologier for injeksjon av borekaks i en subsea avfallsbrønn eller for 
sikker deponering vekk fra sårbare habitater. 

• Forbedre eksisterende og utvikle nye teknologier for integrerte operasjoner ved hjelp av 
parallelle kontrollrom som forbinder riggen med driftsenter på land. 

• Utvikle prognosesimuleringsverktøy basert på brønnrespons under boring. Dette kan være 
et verktøy for tidlig å identifisere og redusere brønnproblemer. 

• Utvikle og implementere ny risikoreduserende teknologi som sekundære 
oppdemningssystemer (dvs. rør-i-rør-løsninger), lekkasjedeteksjon ved brønnhodet og 
integritetsovervåking 

• Forbedre, utvikle og implementere nye muligheter for intervensjon gjennom en 
oljevernberedskap (inkludert subsea dispergeringsmiddel). Slike systemer bør være raskt 
tilgjengelig på steder i nærheten av leteområdene. 

FoU behov for utbygging og drift 
Miljøovervåking 

• Utvikle sanntids integrerte onshore / offshore overvåking og modellering for å minimere 
effekten av vanlige operasjonelle utslipp. 

Lekkasjedeteksjon 

• Forbedre systemer for lekkasje deteksjon, inkludert sanntids overvåking og fjernkontroll 
systemer for rørledninger, stigerør, undervannsutstyr og overflateutstyr 

Seismiske undersøkelser for olje- og gassleting og støy 
Det er i dag avgrenset kunnskap om hvordan konsentrerte gytevandringer påvirkes av 
seismiske aktiviteter og ingen direkte observasjoner om hvordan slike kan påvirke selve 
gyteprosessen. Som et føre–var tiltak gis det derfor generelt ikke tillatelse til seismisk 
innsamling i perioder med konsentrert gytevandring. I forskning innen dette området må vi 
inkludere flere arter idet fisk av ulike familiegrupper kan ha ganske ulike atferdsreaksjoner på 
samme type stimuli. For eksempel har sildefisker helt andre reaksjonsmønstre enn 
torskefisker. Ut fra økologisk viktighet og kommersiell betydning vil vi tilrå at en bør arbeide 
med tre arter; sild, torsk og lodde. 

Man har ikke tilstrekkelige kunnskaper om hvordan stimer eller tette forekomster av pelagisk 
fisk vil påvirkes av seismiske undersøkelser. Undersøkelser har vist at kolmule er følsom for 
påvirkning fra seismisk aktivitet (Dalen and Knutsen, 1987; Slotte et al., 2003) og tilsvarende 
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for sild (Dalen, 1973). Hørselen hos for eksempel sild er bedre enn for torsk, og fisk i stim 
reagerer ofte mer markant på svakere ytre stimuli enn enkeltfisk (Blaxter et al., 1981). Det bør 
utføres forskning som belyser atferd og atferdsendringer hos sild i forhold til seismiske 
undersøkelser. 

Fisk uten svømmeblære har dårligere hørsel enn fisk med svømmeblære. Eksisterende 
forskning dekker ikke disse artene. Eksempler er makrell, alle flatfiskarter og bruskfisk 
(haifisker). I forhold til norske fiskerier er det makrell i forhold til seismiske aktiviteter i 
gyteperioden medio mai-august og i fangstperioden september-november som er spesielt 
interessant og bør forskes på. 

Tobisfiskerne har over flere år hevdet at trålfangstene reduseres betydelig med en gang det 
kjøres seismikk i nærheten av tobisfeltene. For å skaffe seg kunnskaper om dette virkelig 
skjer, må skremmeeffekt og fangstpåvirkning fra seismisk aktivitet studeres ved å kartlegge 
tobisen akustisk og å måle trålfangstene før, under og etter seismikkinnsamlingen på samme 
måte som i Nordkappbankprosjektet i 1992 (Engås et al., 1996). Undersøkelse av tobis i bur 
viste at tobisen ikke gravde seg ned i sanden ved påvirkning fra luftkanoner, men viste initiell 
skremmerespons (C-start) ved 66 relevante tilfeller under lydpåvirkningen. 

Det er sannsynlig at seismisk lyd kan forstyrre fisk i lydkommunikasjon, i deteksjon av 
predatorer og føde og i navigering gjennom såkalte maskeringseffekter. Det er også brakt 
fram teorier om at atferdsendringer pga. lydpåvirkning og eventuelt påførte hørselsskader 
medfører at fisken slutter å produsere lyd selv. Dersom fisken får hørselsskader, er det 
forventet at dette også kan gå ut over de først nevnte egenskaper. Det har ikke vært utført 
forskning for å studere noen av disse mulige effektene, men det er sterkt etterspurt. 

Enkelte undersøkelser kan tyde på at mindre fisk reagerer annerledes på seismikk enn større 
fisk. Stresspåvirkningsforsøk må gjøres under kontrollerte forhold i merder mens storskala 
atferdsstudier bør gjøres under feltforhold til havs. 

Det er gjort få observasjoner av eventuell påvirkning fra seismiske undersøkelser på ”norske” 

hvalarter. Vågehval bør være en høyt prioritert art idet den er svært vanlig i norske farvann og 
fordi det er næringsinteresser knyttet til den. Forsøkene bør gjennomføres under så 
kontrollerte betingelser som mulig for å undersøke hvordan de reagerer atferdsmessig ved 
lydeksponeringer fra seismiske kilder. Slike kontrollerte eksponeringer krever at sensorer, 
inkl. radiosendere som registrerer deres atferd også under vann, festes til dyrene. 

Under all påvirkning av menneskeskapt lyd (og andre stimuli) i sjøen er tilvenning 
(habituering) til stimulusen et forekommende fenomen. Dette har betydning f.eks. for hvor 
lenge en fiskeforekomst eller hval opprettholder en skremmerespons eller ei. Det er betydelig 
internasjonal enighet om at det må gjennomføres forskning for å øke kunnskapene om dette. 

4.14 Samfunn og verdiskapning 
Arbeidet med verdiskaping og samfunnsmessige forhold har vist at det er særlige utfordringer 
knyttet til sammenlignbarhet av statistikk for verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framskrivninger for de ulike sektorene som har sin aktivitet i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet, og at den offisielle statistikken ikke er innrettet med tanke på å få 
fram betydningen av de ulike næringene som befinner seg i dette området. 

Dersom det er slik at samfunnsmessige vurderinger skal få mer oppmerksomhet ved 
fremtidige oppdateringer av forvaltningsplanen, bør det utarbeides utredningsprogrammer 
som sikrer at alle sektorene gjør utredninger av samfunnsmessige forhold etter samme 
metodikk, som en del av det innledende arbeidet med det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanene. 
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En viktig erfaring er at Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle statistikk ikke er innrettet 
verken mot det geografiske området eller de problemstillingene som reises når det skal 
utvikles et faktagrunnlag for forvaltningsplanene. Det er særlige utfordringer knyttet til 
sammenlignbarhet av statistikken for verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og 
framskrivninger for de ulike sektorene som har sin aktivitet i og i tilknytning til forvaltnings-
planområdet. 

Arbeidet har også vist at det er behov for å løfte fram økosystemtjenesteperspektivet ved 
utforming av naturfaglige studier, slik at man bedre forstår og synliggjør økosystemtjenestene 
som finnes i havområdene. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne beskrive betydningen og 
verdiene av økosystemtjenester. 
 

 
Nordsjøen og Skagerrak bidrar med samfunnsmessig verdiskaping, både for næringer og for rekreasjon.  
Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet 

Det er også behov for økt kunnskap som synliggjør betydningen av økosystemtjenestene for 
ulike næringer og andre samfunnsinteresser. Det vises til at regjeringen har satt ned et 
offentlig utvalg som skal se på verdier av økosystemtjenester, og som skal se på hvordan 
kunnskapen om verdien av naturmangfold og økosystemtjenester kan styrkes for å bedre 
framtidige beslutningsgrunnlag. Forhåpentlig vil utvalget komme med anbefalinger om 
metodebruk som kan komme til nytte i framtidig forvaltningsplanarbeid. 

4.15 Fornybar energiproduksjon til havs 
De pågående strategiske konsekvensutredningene vil både øke kunnskapen om konsekvenser 
av havvindkraft men de vil også identifisere kunnskapsmangler. Det er derfor vanskelig og 
uhensiktsmessig å prioritere mellom ulike kunnskapsbehov nå, i denne rapporten. I det 
følgende vil likevel kjente kunnskapsbehov knyttet til vindkraftverk og fugl, fisk, bunnfauna, 
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sjøpattedyr samt kulturminner beskrives. Deretter følger en gjennomgang av behovene for 
mer kunnskap om teknologi og kostnader for havbasert vindkraft. 

Miljø 
Det har i flere sammenhenger vært pekt på en rekke behov for økt kunnskap i forbindelse med 
videre utvikling av vindkraft, både på land og til havs. Det skyldes blant annet at det ikke er 
mange havbaserte vindkraftverk som er etablert, de er av relativt ny dato og at det kun er 
gjennomført etterundersøkelser ved noen av de vindkraftverkene som er i drift. Det skjer 
samtidig en stadig utvikling av nye erfaringer med havbasert vindkraft på det marine miljøet, 
særlig fra landene rundt Nordsjøen. En må imidlertid være forsiktig med å overføre resultater 
fra vindkraftverk f eks i Danmark til andre havbaserte vindkraftverk, arter og andre områder. 

Vurderinger av virkninger på naturmiljøet i Norge vil i mange tilfeller være basert på 
vurderinger knyttet til de data man har per i dag når det gjelder naturmangfold. Både for fugl, 
fisk, og sjøpattedyr har en gjennom blant annet ulike overvåkningsprogram og utredninger i 
forbindelse med forvaltningsplaner og petroleumsvirksomhet mye informasjon om norske 
forhold. Konsekvensutredninger for norske forhold vil ofte basere seg på dette datamaterialet, 
supplert med eventuelle feltregistreringer. Omfattende studier knyttet til virkninger på både 
fugl, fisk, bunnfana og sjøpattedyr vil det være mest hensiktsmessig å gjøre gjennom 
omfattende FoU-programmer (Bartnes et al, 2010). Det er i denne sammenheng også relevant 
å se dette i sammenheng med studier som gjøres/planlegges i land der arbeidet med havbasert 
fornybar energi har kommet lenger enn i Norge. 

Det vil etter all sannsynlighet være behov for før- og etterundersøkelser for viktig tema 
dersom det skal bygges ut vindkraft i Norge. Hovedutfordringen er å få en så god forståelse av 
interaksjonen mellom vindkraftverket og ulike påvirkninger som mulig. Dette vil utløse behov 
for både overvåkning, forskning og kartlegging på ulike nivåer. Forskjellige tema og 
problemstillinger knyttet til naturmiljø vil utredes i forbindelse med de strategiske 
konsekvensutredningene. For flere detaljer henvises det til www.havvind.no  

Kulturminner 
I forbindelse med strategiske konsekvensutredninger vil kulturminner utredes, men det vil 
ikke gjøres detaljerte marinarkeologiske undersøkelser. Det pågår for tiden også 
internasjonale forskningsprosjekter der arkeologiske miljøer fra mange land (inkludert Norge) 
jobber med å skaffe oversikt over seismikkdata, sonardata, innrapporterte funn og så videre. 
De strategiske konsekvensutredningene vil forhåpentligvis gi en bedre forståelse av om det er 
nødvendig med ytterligere utredninger. 

Teknologi og kostnader 
Vindkraftverk til havs er en umoden teknologi, med et tilhørende umodent marked og et 
relativt høyt kostnadsnivå. I sammenheng med å redusere kostnader i alle ledd og i alle 
driftsfaser, vil forskning knyttet til teknologiutvikling være avgjørende for at vindkraftverk til 
havs skal kunne bli konkurransedyktig med andre typer elektrisitetsproduksjon. 

Noen utfordringer er felles for både landbasert og havbasert vindkraft, herunder: 

• Bedre kunnskap og beregningsverktøy for bestemmelse av vind, vaketap og andre 
produksjonsforhold 

• Utviklning av muligheter for tilknytning av mer vind i kraftsystemet. Herunder 
systemtekniske analyser og andre produksjonsforhold 
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Kunnskapsbehovet på teknologi vil også påvirkes av at der ikke er driftserfaringer fra norske 
forhold. Som for miljøvirninger kan heller ikke teknologiske erfaringer fra vindkraftprosjekt i 
andre land overføres direkte til norske forhold. 

I rapporten Strategic Research Agenda – Market Deployment Strategy from 2008-2030 
utarbeidet av TPWind (European Wind Energy Technology Platform) fremheves det at det i 
EU særlig fokuseres på fem prioriterte FoU-områder innen havbasert vindkraft. Disse 
områdene sammenfaller i hovedsak med de FoU-temane som vindkraftgruppen i Energi21 har 
pekt på som viktige i Norge: 

1. Fundamenter 

2. Vindturbiner 

3. Installering 

4. Drift og vedlikehold 

5. Nett 

For detaljer knyttet til disse temaene henvises det til den refererte litteraturen samt 
havvindrapporten. 

Petroleum 
For flere av de foreslåtte arealene mangler det kunnskap om muligheten for å gjøre olje- og 
gassfunn. Det er behov for kartlegging av undergrunnen i første omgang ved hjelp av 
seismikk, 

For andre kunnskapsbehov knyttet til nærings og samfunnsinteresser (skipsfart, fiskeri, 
reiseliv og friluftsliv, landskap, forsvar, annen arealbruk, næringsliv og sysselsetting) i tillegg 
til risiko for uhell og klimagassutslipp, vil kunnskapsbehovene komme fram gjennom de 
strategiske konsekvensutredningene. 

4.16 Skipstrafikk 
Skipstrafikken Nordsjøen er omfattende og kompleks. Nordsjøen er blant de mest trafikkerte 
havområdene i verden og praktisk talt alle skipstyper og laster er representert her. Sektoren 
har gjennom utredning av konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak kartlagt 
skipstrafikkens sammensetning, aktivitet og tilførsler til havområdet. På bakgrunn av dette har 
man forsøkt å beskrive konsekvensene av skipstrafikken på økosystemet Nordsjøen og 
Skagerrak. De sektorspesifikke kunnskapshullene vil derfor i stor grad relatere seg til 
usikkerhet og manglende kunnskap om tilførte mengder samt sammensetning av ulike 
utslippskomponenter. Kunnskapshullene er slik sett ikke spesielt relatert til 
forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak, men snarere til skipstrafikken generelt og 
kunnskapsoppbygging på disse områdene vil derfor være et gode for alle norske havområder. 

MARPOL vedlegg I-V samt ballastvannkonvensjonen og konvensjonen mot bruk av 
skadelige bunnstoffer, regulerer skipsfartens utslipp til sjø. Kunnskapsnivået om reelle 
driftsutslipp til sjø fra skip regnes som dårlige siden utslippsfaktorene ble utviklet midt på 70-
tallet og ikke har blitt oppdatert med tanke på den teknologiske utviklingen som har funnet 
sted i mellomtiden. Dette gjelder i særlig grad søppel og avfall der det benyttes 30-40 år 
gamle utslippsfaktorer. Avfallsmengde og sammensetning har endret seg mye med blant annet 
et antatt større innslag av plastmateriale. Det antas at et stadig strengere regelverk vedrørende 
håndtering av avfall om bord, samt ny teknologi på området, har ført til at både produserte 
mengder avfall og utslipp til sjø er blitt endret. Nivå av ulovlige utslipp er lite kjent. Ulovlige 
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utslipp er i sin natur vanskelige å estimere. I konsekvensrapportens utslippsestimat er det gått 
ut fra at skipsfarten slipper ut det som er lov. 

Kvaliteten på estimerte utslippsdata vil i stor grad avhenge av kvaliteten på utslippsfaktorene 
som benyttes. I hvilken grad de anvendte utslippsfaktorene gir et korrekt bilde av 
virkeligheten er usikkert og undersøkelser med sikte på å verifisere og validere disse vil være 
viktig for å sikre tilstrekkelig datakvalitet fremover. 

Siden 1. januar 1989 har utslipp av plast fra skip vært forbudt (MARPOL 73/74 vedlegg V). I 
Nordsjøen har dette forbudet også omfattet alt annet fast avfall med unntak av noe vaskevann 
og oppmalt matavfall. Dette avfallet skal leveres til mottaksordninger i havnene. 

 
Det foregår en omfattende transport av kjemikalier i forvaltningsplan- og utredningsområdet.  
Foto: Hans-Petter Sandseth, Sjøfartdirektoratet 

Enhver trafikkhavn skal kunne motta regulært søppel mens enhver bunkringshavn skal være i 
stand til å motta og håndtere oljerester i form av sludge og lignende. Lasterester fra tankskip 
skal kunne leveres i alle laste/lossehavner for flytende laster. 

Til tross for dette registreres stadig store mengder plast i de marine systemene. En stor andel 
av dette har antagelig sitt opphav i landbaserte kilder (bl.a. landbruksplast), men det er også 
sannsynlig at deler av disse funnene kan skyldes ulovlige utslipp fra skip. Et bedre 
rapporteringssystem fra mottaksordningene for skipsavfall i land, ville gi verdifulle data for 
bedre å kunne vurdere hva skipsfartens andel av dette problemet kan være. På denne måten vil 
man mer konkret kunne vurdere omfanget av ulovlige utslipp fra skip til havs. 

Kjemikalietransport 
Gjennom arbeidet å utrede konsekvensene av skipstrafikk i Nordsjøen ble det tydelig at det 
foregår en omfattende transport av kjemikalier i forvaltningsplan- og utredningsområdet. Det 
er per i dag ingen rapporteringssystemer/-rutiner som sikrer en fullgod oversikt over omfanget 
av ulike kjemikalier som transporteres gjennom norske farvann. En slik informasjon er viktig 
for å kunne reagere raskt og med de rette virkemidlene om en akutt hendelse skulle oppstå. 
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Olje i is 
Isforholdene i deler av kystnære områder i Nordsjøen og Skagerrak kan vinterstid skape 
utfordringer for oljevernberedskapen, noe Kystverket erfarte ved havariet etter ”Godafoss” 
februar 2011. 

Oljeutslipp i is er generelt mer komplisert å bekjempe enn i åpent farvann da oljen er mindre 
tilgjengelig i isfylte sjøområder. Bruk av tradisjonelle lenser og oljeopptakere vil være 
utfordrende, selv om det også vil kunne være noen fordeler sammenliknet med åpent farvann. 
Det gjelder blant annet mindre spredning og at nedbrytning av olje går senere noe som har 
positiv betydning for viskositeten. 

Hovedutfordringene når det gjelder bekjempelse av olje i is er først og fremst: 

• Ising av utstyret 
• Begrenset/vanskelig tilgang til oljen 
• Begrenset tilflyt til oljeopptaker 
• Separasjon av olje fra is og vann 
• Trykk i isfylt farvann3 
• Deteksjon av oljeflak, spesielt over tid 

Kunnskap om oljens oppførsel i is er begrenset1. Tidligere studier i bruk av 
dispergeringsmidler i områder med begrenset isdekning bør undersøkes nærmere. Brenning 
som metode har også et potensiale, men bør verifiseres gjennom feltforsøk. 

Sannsynligvis vil deler av kunnskapshullene i større grad kunne dekkes av vinterisering av 
eksisterende oljevernutstyr enn utvikling av nye konsepter. 

                                                 
1 Isfelt i bevegelse bidrar til trykk mot opptaksutstyret som kan føre til redusert opptakseffektivitet. 
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Oljeutslipp i is er generelt mer komplisert å bekjempe enn utslipp i åpent farvann. Her fra havariet etter Godafoss utenfor 
Hvaler i 2011. Foto: Olav Helge Matvik, Kystverket  

Havnestatskontroll 
Sjøfartsdirektoratets stasjoner langs kysten foretar havnestatskontroll av utenlandske skip som 
anløper norsk havn. Forhold som angår sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø blir undersøkt. Et 
nytt regime for havnestatskontroll ble innført fra 01.01.2011, basert på et EU-direktiv fra 
2009. Tidligere krav om at 25 % av skip som anløper norsk havn skulle kontrolleres er nå 
erstattet med kontroll basert på skipets risikoprofil. Høyrisikoskip skal kontrolleres minst hver 
6. måned, skip med «standard» risikoprofil minst hver 12. måned og skip med lav risiko profil 
minst hvert 3. år. Utvelgelse av skip som skal kontrolleres gjøres sentralt i Paris MoU (Paris 
Memorandum of Understanding om havnestatskontroll; frivillig avtale om samarbeid om 
havnestatskontroll mellom 27 stater) og det er ikke lenger havnestaten som står for 
utvelgelsen. 

Flaggstatskontroll 
På samme måte som Norge kontrollerer utenlandske skip som anløper norsk havn kontrolleres 
norske skip som anløper utenlandske havner. I tillegg foretar Norge, som flaggstat, kontroll av 
egne skip. Flaggstatskontrollen foretas i hovedsak for NOR-skip i Norge og som 
stikkprøvekontroll med NIS-skip over hele verden. 

Overvåking av skipstrafikk 
Hensikten med overvåking av skipstrafikken er å få et helhetlig situasjonsbilde av aktiviteten i 
havområdene, for å kunne avdekke avvik og respondere på uønskede hendelser. Kystverket 
har ansvar for den sivile sjøtrafikkovervåkinga. Kystverkets overvåkingsdata brukes i dag 
også av en rekke andre etater som blant annet politi-, forsvars-, toll- og miljøvern- og 
beredskapsmyndigheter. Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og 
overvåker skipstrafikken i definerte geografiske områder langs norskekysten og sjøtrafikk-
sentraltjenesten jobber for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv 
trafikkavvikling. 
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Trafikksentralenes oppgaver: 
• Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling til VTS-området og før avgang havn. 
• Informerer og regulerer skipstrafikken. 
• Griper inn for å håndheve forskriften ved behov. 
• Overvåker fartøyene og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs 

eller andre unormale forhold. 
• Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov. 
• Er en del av Kystverkets førstelinjeberedskap mot akutt forurensning. 

Fly- og satellittovervåking 
Det benyttes fly og satellitter for å overvåke skipstrafikken og for å avdekke ulovlige utslipp i 
norske havområder. Ved å sammenholde fly- og satellittbilder med AIS-data kan man i mange 
tilfeller knytte mulig kilde til observert utslipp. Denne formen for overvåking gjør at man 
dekker store arealer på relativt kort tid og man blir dermed i stand til å fange opp mulige 
overtredelser av gjeldende regelverk. 

Flyene og tjenesten kan blant annet utføre følgende oppgaver: 

• Kartlegging av fiskeriaktivitet (Kystvakt) 
• Identifisere oljeutslipp fra skip langs kysten og innretninger på kontinentalsokkelen 

(NOFO/Kystverket) 
• Grunnstøtinger (Kystverket) 
• Overvåking av skipsvrak som lekker (Kystverket) 
• Bygging av et felles situasjonsbilde under aksjoner 

Overvåking av akutt forurensning har som formål å kunne gi god oversikt over og vurdere 
omfang av forurensning, hovedsakelig oljeforurensning fra skip og offshore innretninger slik 
at adekvate tiltak kan iverksettes raskt og effektivt. 

Kystverket foretar regelmessig patruljering for å kartlegge forekomster av akutt 
oljeforurensning i norsk farvann og påse at ulovlige utslipp og brudd på varslingsplikten blir 
oppdaget. Flyovervåkning har også en preventiv effekt ved at risiko for å bli oppdaget etter et 
ulovlig akutt utslipp øker. 

Kystverkets internasjonale avtaler gjelder også bistand om overvåking av akutt forurensning i 
andre lands farvann.  

Overvåkingen gjelder hele Norges økonomiske sone og i vernesonen rundt Svalbard.  
Dagens flyovervåking er i all hovedsak innrettet mot oljeforurensning på sjø og ikke andre 
kjemikalier. 

Overvåking av skipsvrak 
Kystverket har ansvar for akutt forurensing fra skipsvrak og har derfor kartlagt vrakenes 
potensiale for å forårsake miljøskade. I Kystverkets database over skipsvrak er skip som har 
sunket etter 1914 og som er større enn 100 brutto registertonn registrert. Akutte utslipp av 
oljeprodukter fra vrak vurderes som den største risikoen for miljøet. Vrakene som har størst 
forurensingspotensial blir derfor overvåket og tilstandsvurdert kontinuerlig. 

Datainnsamling og analyse 
Gjennom ulike systemer samles det inn et omfattende datamateriale og statistikk knyttet til 
skipstrafikken i Nordsjøen. Det er et stort potensiale for å videreutvikle bruken av slike fakta 
og nøkkeltall for å skape et mer oversiktlig og dynamisk beslutningssystem for alle parter 
innen for skipsfarten. Det er et særlig behov for å bedre statistikkgrunnlaget for skipsfarten i 
forvaltningsplanområdet, kanskje særlig med tanke på ringvirkningsstudier. En viktig 
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oppgave i tiden fremover vil være å sikre god tilgjengelighet på lange tidsserier av data med 
høy kvalitet samt gode analyser basert på foreliggende datamateriale. For å oppnå dette er det 
viktig å sikre sikker datalagring og utvikle metoder for dataanvendelse som sikrer 
målsettingen om å skape et mer helhetlig og dynamisk beslutningsunderlag både til 
beredskaps- og forvaltningsformål. 

Oppsummering 
Kunnskapsbehovet innenfor skipsfart kan oppsummeres til i hovedsak å dreie seg om: 

• Driftsutslipp 
• Omsetning over mottaksordninger i land 
• Ulovlige utslipp 
• Systematisering og analysering av innsamlet datamateriale og statistikk 
• Forbedre oversikt over kjemikalietransport i norske farvann 

De antatt viktigste kunnskapsmanglene gjelder for: 

Generering av avfall og driftsutslipp; 

• Faktisk produksjon av oljeavfall i skipsmotorer og annet fremdriftsmaskineri. Inkluderer 
oljeholdig slam og oljeholdig vann (MARPOL vedlegg I). Det tillates utslipp av vann som 
inneholder mindre enn 15 ppm olje. 

• Faktisk produksjon av avfall og søppel relatert til ulike skipstyper (MARPOL vedlegg V) 

Omsetning over mottaksordninger i land; 

• Oljeholdig avfall (MARPOL vedlegg I) 
• Flytende bulklasterester (MARPOL vedlegg II) 
• Bulkelasterester (tørre), søppel og annet avfall (MARPOL vedlegg V) 

Ulovlige utslipp 

• Av oljeholdig avfall (Brudd på MARPOL vedlegg I) 
• Av søppel (Brudd på MARPOL vedlegg V) 

4.17 Teknologi- og kunnskapsutvikling for styring av og utvikling i ulykkesrisiko i 
petroleums-virksomheten 

Teknologi- og kunnskapsutvikling er avgjørende for å kunne styre ulykkesrisiko og 
risikoutvikling for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Skagerrak. Det gis her en oversikt 
over status på teknologi- og kunnskapsutvikling av betydning for å redusere risiko for 
uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp. Det pekes også på behovet for 
videreutvikling. 

Flere av behovene for teknologi- og kunnskapsutvikling er spesifikt nevnt i St.mld. nr. 8 
(2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten (forvaltningsplan), og til dels videreført i Meld. St. 10 (2010–2011) 
Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten. De fleste av behovene for teknologi- og kunnskapsutvikling beskrevet i disse 
meldingene er vurdert også å være relevant for petroleumsvirksomhet på andre deler av norsk 
sokkel, slik som Nordsjøen og Skagerrak. 

I etterkant av Deepwater Horizon-ulykken (DwH) i Mexicogulfen i 2010 har Ptil gått 
gjennom de granskingsrapportene som er blitt publisert, i tillegg til en rekke vurderinger av 
ulykken fra faglige instanser og ulike prosesser nasjonalt og internasjonalt. Vurderinger og 
anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet er sammenfattet i en rapport som blant annet 
peker på ytterligere behov for teknologi- og kunnskapsutvikling (Ptil, 2011d). 
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Norges Forskningsråd publiserte nylig en ny strategi for HMS-delsatsningen i PETROMAKS 
2012–2016 (Forskningsrådet, 2011). Strategien dekker i stor grad de kunnskapsbehovene som 
ble påpekt i Ptils rapport etter DwH ulykken, samt flere andre tema som vil være av betydning 
for risikoen for akutte utslipp. Viktige temaer som som nevnes er blant andre 
storulykkesrisiko samt strukturelle forhold i petroleumsvirksomheten. For en utfyllende 
beskrivelse av det enkelte temaet henvises det til strategien. 

Ptil, sammen med UiS og IRIS, gjennomførte i 2009–2010 en undersøkelse for å etterspørre 
en beskrivelse av FoU-satsing av betydning for forsvarlig virksomhet i nordområdene (Ptil, 
UiS & IRIS, 2010). Dette arbeidet ble utført i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, men mye av dette anses også å være relevant 
for petroleumsvirksomhet på hele sokkelen. Ptil har i 2011, sammen med UiS og IRIS, gjort 
en gjennomgang for å få en statusoppdatering på FoU-satsingen som pågår, og vil fortsette å 
følge dette arbeidet videre. For en utfyllende beskrivelse av status, se rapporten Technology 
and operational challanges for the high north (Petroleumstilsynet, UiS & IRIS 2011). 

4.18 Kulturminner 
Kunnskapsgrunnlaget om geologi, strandlinjeforskyvning og vegetasjonshistorikk i norsk del 
av Nordsjøen er svært begrenset for slutten av, og rett etter, siste istid. Dette kunnskapshullet 
begrenser muligheten for å konkretisere konfliktpotensialet mellom kulturminner og annen 
aktivitet i området. For å bøte på dette er det behov for å ta ut strategisk plasserte kjerneprøver 
av havbunnen og analysere de delene av disse som har informasjon om tiden rundt 
avslutningen av siste istid, gjerne i kombinasjon med skyting av grunn 3D seismikk i samme 
område. 

Havvindrapporten kapittel 9, (Aamodt, 2010) og (TPWind, 2008) identifiserer kulturminner 
som en kunnskapsmangel i forvaltningsplanarbeidet. 

4.19 Sedimenter og naturtyper 
Kunnskap om fordeling av marine naturtyper utenfor grunnlinjen er begrenset. Det er mulig å 
produsere marine landskapskart i henhold til Naturtyper i Norge-standarden (Halvorsen et al. 
2009). Det er mulig å lage natursystemkart (jfr. NiN) med grov oppløsning fra Norskerenna 
og Egersundbanken. For den sørlige og vestlige delen av Nordsjøen er det med dagens 
kartgrunnlag kun mulig å lage svært grove natursystemkart. Utvidelse av MAREANO (se 4.5) 
er ønskelig. 

For å fremstille natursystemkart i målestokk som er anvendbar for forvaltningen bør alle 
eksisterende data fra private og offentlige aktører sammenstilles og samtolkes, det bør 
gjennomføres ny datainnsamling i strategisk viktige områder, og det bør gjennomføres en 
romlig modellering som integrerer alle tilgjengelige data. 
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5 Forslag til organisering av overvåking 

5.1 Bakgrunn 
Med de store havområdene Norge har forvaltningsansvaret for, vil et godt oppbygd og 
velfungerende overvåkingsprogram bidra til å skaffe den nødvendige bakgrunnsinformasjon 
for en optimal forvaltning av de marine ressursene i våre havområder. Svært viktige oppgaver 
er 

• å overvåke og tilstandsvurdere havmiljøet for å avdekke omfanget av menneskelig 
påvirkning på bestander, organismer og økologiske prosesser i det marine miljøet 

• å utvikle teknologi og gode indikatorer som kan bidra til en kostnadseffektiv innsamling 
og bruk av miljødata. 

Lange tidsserier gir kunnskap om hvordan miljø- og ressurssituasjonen har vært i et område 
og er derved grunnleggende viktige for å identifisere eventuelle endringer på et tidlig 
tidspunkt. Analyse av lange tidsserier, gjerne i kombinasjon med modeller, er det viktigste 
verktøyet for å undersøke mulighetene forfor menneskeskapte effekter på miljøforhold og 
klima. Uten at det avsettes ressurser i et langsiktig perspektiv for å opprettholde, forbedre 
eller starte opp nye tidsserier vil slik forskning ikke være mulig. Nye måleserier bør 
koordineres med eksisterende lange tidsserier. Satellitter har vært brukt for målinger i 
havoverflaten i minst tretti år og teknologien er således veletablert, selv om den stadig 
forbedres. Også automatiserte/selvgående måleplattformer av ulike slag har vært i bruk en god 
stund. Det anbefales at rutinemessig bruk av slik måleteknologi innen overvåking av 
hydrografi, klorofyll-a mm. utredes. Slike målinger bør for eksempel kunne koordineres med 
målinger fra fartøybasert datainnsamling. Forvaltningsplanen bør bidra til at overvåkingen 
koordineres best mulig mellom de ulike aktørene og i alle forvaltningsplanområdene. 

5.2 Overvåkningsgruppen 
For å bedre samordningen av overvåking og fremskaffe integrert informasjon tilrår vi at 
dagens overvåkningsgruppes mandat utvides til også å dekke Nordsjøen og Skagerrak:  
Rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak. 
Denne gruppen skal gi råd angående planlegging, koordinering og samordning av 
overvåkingsvirksomhet, samt ha ansvaret for den praktiske samling av data fra de ulike etater 
og tilstandsrapportering. 

Det vil være det vedtatte utvalget av indikatorer som skal ligge til grunn for fremtidig 
overvåkingsrapporter fra Overvåkingsgruppa, men behovene som her er presentert er 
samordnet med forslaget til indikatorer gitt i rapporten for forslag til indikatorer for Nordsjøen 
og Skagerrak. 

5.3 Risikogruppe 
Vi anbefaler at mandatet for risikogruppen, Forum for samarbeid om risiko knyttet til akutt 
forurensing i norske havområder utvides til å gjelde Nordsjøen og Skagerrak. 
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VEDLEGG 1 
ALLE AVDEKKETE KUNNSKAPSBEHOV 
Kartleggingsbehov innenfor tema 

Tema Kartleggingsbehov Beskrives i eller er 
relatert til kap. nr. 

Økosystem-
forståelse 

Fremstille naturtypekart i målestokk som er anvendbar for 
forvaltningen. Nordsjøen og Skagerrak inkluderes i Mareano, 
samt ved romlig modellering som integrerer alle tilgjengelige 
data. 
Nordsjøen og Skagerrak inkluderes i MAREANO, samt ved 
romlig modellering som integrerer alle tilgjengelige data 

4.1, 4.2, 4.19 

Sjømat-
trygghet 

Basisundersøkelser av arter der det mangler data; særlig 
brosme, hyse, lange og reke samt tobis som benyttes til 
produksjon av fiskemel og –olje til fôr i akvakulturnæringen. 

4.11 

Havforsuring Kartlegge arter, bestander og livsstadier som er sårbare for 
havforsuring.  

4.2 

Forurensing Styrket kartlegging av miljøgifter i sedimenter. 
Kartlegge kilder, mengder og sammensetning av marint 
søppel i forvaltningsplanområdet. 
Kartlegge konsentrasjoner av mikropartikler/mikroplast i 
forvaltningsplanområdet og øke kunnskapen om mikroplast er 
en spredningsvektor for miljøgifter. 
Belastningsnivåer av ulike typer forurensninger på sjøfugl i 
utredningsområdet. 
Sporing av miljøgift tilbake til kilder. 
Kartlegge gradienter for spredning av miljøgifter ut fra kysten. 
Utrede hvilke arter som er mest sårbare for marint søppel og 
hvilke typer søppel som er verst for disse 
Øke satsningen på å identifisere nye miljøgifter 
Kartlegge radioaktiv forurensning i sjøfugl og sjøpattedyr. 

4.12 
 
 
 
 
 
4.11, 4.12 

Fiske-
bestander, 
fiskeri og 
akvakultur 

Kartlegge bestandenes genetiske variasjon. 
Kartlegge utbredelse og gyteområde for ikke kommersielle 
fiskerater. 
Kartlegge bifangst av laksesmolt. 
Omfang av bifangst av sjøfugl i fiskerier, herunder fuglenes 
antall, arts-, kjønns- og aldersfordeling og opprinnelse, samt 
variasjonen i bifangst mellom ulike områder, sesonger og 
redskapstyper  

4.6 
 
 
 
4.6, 4.8 
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Tema Kartleggingsbehov Beskrives i eller er 
relatert til kap. nr. 

Skipstrafikk Oppdatere utslippsfaktorene og produksjonsfaktorene av olje, 
søppel og kloakk til sjø fra skip. Noen av utslippsfaktorene og 
produksjonsfaktorene som ligger til grunn for dagens anslag i 
forvaltningsplansammenheng daterer seg fra 1970 og 1980 
tallet, altså fra en tid da både teknologi, regelverk og praksis 
var en annen enn i dag. 
Bygge opp mer systematisk informasjon om ulovlige utslipp 
Det bør derfor gjennomføres datainnsamling fra 
mottaksordninger i havner for å sammenligne med antatt 
produsert mengde søppel på skipene som anløper disse 
havnene.  
Av beredskapsmessige hensyn er det behov for å etablere 
bedre rapporteringssystemer for kjemikalietransport på skip i 
norske farvann.  
Nye utslippsfaktorer og produksjonsfaktorer kan utvikles ved 
å foreta målinger om bord i et utvalg skip innenfor 
hovedskipskategoriene. 
Allerede innsamlet informasjon (målinger m.m) i forbindelse 
med klassinger foretatt av klasseselskapene kan også 
systematiseres for å utvikle nye utslippsfaktorer.  
Bedre kunnskap om bekjemping av oljeutslipp i områder med 
is. Olje i is er generelt mer komplisert å bekjempe enn olje i 
åpent farvann. 

4.16 

Plankton Ved tilstedeværelse av potensielt skadelige arter (HAB) og 
etablering av nye arter vil det være behov for utbredelses 
kartlegging. 
I utgangspunktet ingen behov for kartlegging (kartlegging her 
definert som undersøkelser av romlig fordeling av 
arter/grupper som en engangsundersøkelse eller som rullende 
undersøkelser (hver 5 år). 

4.4 

Bunndyr og 
bunndyr-
samfunn 

Kartlegge sårbare habitater. 
Kartlegging etter modell av MAREANO. 
Kartlegge (inkl. tilstand) tareforekomster. 
Sjøkrepsbestandenes utbredelse i Skagerrak/Norskerenna bør 
kartlegges ved hjelp av videoundersøkelser av havbunnen, 
tråling, informasjon fra fiskere og gjennomgang av 
bunnsedimentkart. 
En detaljert kartlegging av alle rekefelt i 
Norskerenna/Skagerrak-området bør gjennomføres. 
Kartlegge  genetisk diversitet. 

4.5 

Sjøpattedyr Kartlegge bestandstilhørighet, vandringsmønster og 
sesongmessig romlig fordeling. 

4.7 

Sjøfugl Sjøfuglenes forflytninger og bestandstilhørighet for ikke-
hekkende populasjoner . 
Sjøfuglenes bestandsstørrelser og fordeling, spesielt 
hekkebestander og høstbestander langs kysten. (ivaretaes av 
SEAPOP).  

4.8 

Sårbare og 
truede arter 

Bedre kartlegging av de artene som er kommet på den Norske 
rødlista pga menneskelig aktivitet. 
Bedre kartlegging av naturtyper i sjø er nødvendig for å kunne 
vurdere tilstanden av naturtyper og biologiske samfunn. 

4.9 

Fremmede 
arter 

Kartlegge fremmede arter med hovedfokus på større 
utskipingshavner og småbåthavner 

4.10 
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Tema Kartleggingsbehov Beskrives i eller er 
relatert til kap. nr. 

Andre 
relevante tema  

Kartlegge strømforhold langs kysten. 4.2 

 

Overvåkningsbehov innenfor tema 
Tema Overvåkingsbehov Beskrives i eller er 

relatert til kap. nr. 

Økosystem-
forståelse 

Videreføre av viktige tidsserier av biologi (må dekke så 
mange organismegrupper/trofiske nivå som mulig), hydrografi 
og forurensning. 
Bedret datatilgang om rekruttering til fiskebestandene på 0- og 
1-gruppe nivå. 
På sikt å etablere økosystemtokt som i Norskehavet og 
Barentshavet. 

4.1 – 4.6 

Sjømat-
trygghet 

Etablere program for målrettet overvåkning av alle 
kommersielle arter basert på risikovurderinger. 

4.11 

Havforsuring Få oversikt over geografisk fordeling, naturlig variabilitet og 
utvikling over tid i pH og karbonsystemparametere. 

4.2 

Klima-
endringer 

Samvirkende effekter mellom klima og annen menneskelig 
påvirkning på forvaltningsplanområdet, som for eksempel 
spredning og transport av forurensning. 
Videreutvikle og validere metoder for fjernmåling (satellitter) 
som er egnet til å overvåke store havområder, bla for å kunne 
avdekke storskala effekter i havområder av klimaendringer. 
Videreutvikle økosystemodeller som inkluderer klima for en 
bedre økosystemforståelse. 
Overvåke opptak og utslipp av klimagasser i havområdene. 
Generering av nye klimaaktuelle tidsserier for å fange opp 
klimaendringer. Herunder også tidsserier fra modeller som 
kan beregnes bakover i tid. 

4.1, 4.3, 4.12 

Forurensning Inkludere flere nye forbindelser i eksisterende overvåkning. 
Fordelingen mellom langtransporterte forurensninger og 
forurensninger fra land- og kystbasert aktivitet i de kystnære 
delene av forvaltningsplanområdet. 
Årlig og kontinuerlig overvåkning av radioaktivitet i fisk og 
sjømatressursene i Nordsjøen og Skagerrak. 
Flere og bedre overvåkingsdata for nivåer av miljøgifter i 
vannmassene (horisontalt og vertikalt) og for atmosfæriske 
tilførsler/avsetning til havområder. 
Overvåke miljøgiftsbelastninger i sjøfuglegg som ledd i 
økologisk kvalitetsmål utviklet for OSPAR. 
Mer kunnskap om hvordan endringer i tilførslene av organisk 
og partikulært materiale i de pelagiske systemene virker inn på 
bløt- og hardbunnssamfunn. 

4.12, 
 
 
(4.8) 
 
 
 
 
 
(4.5) 

Petroleum Vannsøyleovervåking fortsetter. 
Overvåking av havbunn rundt innretninger fortsetter. 

4.13 
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Tema Overvåkingsbehov Beskrives i eller er 
relatert til kap. nr. 

Fiske-
bestander, 
fiskeri og 
akvakultur 

Overvåke mengde og definere tilstand til ikke kommersielle 
fiskebestander. 
Utvide dagens bestandsovervåkning i tid og rom for å  kunne 
skille klimaets virkning fra fiskerienes virkning på 
bestandene. 
Følge opp og utvide engasjement og innsats på følgende tokt:  
• IBTS (ICES koordinert bunntråltokt) i første og tredje 

kvartal 
• Gyteundersøkelser av sei, rødspette, torsk og øyepål  
• Øke innsatsen i makrelleggundersøkelsene 
• Tobistokt 
• Strandnotundersøkelsene langs sørlandskysten 
• ICES sitt koordinerte akustiske sildetokt 
• Makrelltokt, pelagisk trål 
Overvåke lyr, lysing og breiflabb for å få datagrunnlag til å 
definere bestandenes tilstand. 
Overvåke rekruttering til fiskebestandene på et så tidlig 
stadium som mulig. 
Overvåke omfang av bifangst av sjøfugl i fiskerier der dette 
kan ha effekter på bestandsnivå. 

4.6 

Skipstrafikk Ulovlige utslipp av oljeholdig avfall og søppel (MARPOL 
vedlegg I og V). 
Gjennomføre datainnsamling fra mottaksordninger i havner 
for å sammenligne med antatt produsert mengde søppel på 
skipene som anløper disse havnene 

4.16 

Plankton Bedre dekning av sørlige deler av Nordsjøen. 
Økt fokus på taksonomisk sammensetning i plante- og dyre-
planktonet. 
Inkludere gelatinøse dyreplankton (maneter). 
Implementering av produksjonsestimater. 
Implementering av nye overvåkningsmetoder (eks. Satellitt, 
SOOP). 

4.4 

Bunndyr og 
bunndyr-
samfunn 

Videre overvåking av bunnsamfunn langs ytre kyst og i større 
deler av Nordsjøområdet. Det er f.eks lite kunnskap om 
tilstand og utvikling hos de dype bunnsamfunnene i 
Skagerrak. 
Overvåking av indikatorarter, biomangfold, naturtypetilstand, 
basert på resultater fra kartlegging. 
Overvåking av bunnsamfunn bør inkludere epi- og hyperfauna 
Det bør etableres norsk videoovervåking av sjøkreps 
(krepsehuler) i samarbeid med Sverige og Danmark 
Overvåkning av arter og naturtyper mhp klimaendringer, både 
nye arter og arter som endrer sin utbredelse bør inkluderes  
 
Kartmodellering for effektiv kartlegging av 
overvåkningselementer og for å lage best mulig 
overvåkningsdesign 

4.5 

Sjøpattedyr Etablere overvåkningsprogram for tallrikhet av nise i 
Kystnære farvann og Skagerrak 
 Det forutsettes at telleprogrammene på hval, spesielt vågehval 
og nise, og kystsel samt bifangstseriene på nise videreføres 
slik at tallrikheten og beskatningen av disse bestandene kan 
overvåkes.  
Overvåke sjøpattedyrenes spiseseddel gjennom året. 

4.7 
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Tema Overvåkingsbehov Beskrives i eller er 
relatert til kap. nr. 

Sjøfugl Utvide overvåkingen av makrellterne for å identifisere 
årsakssammenhengene til den registrerte bestandsnedgangen. 
Sjøfuglbestandenes demografiske utvikling (antall, 
reproduksjon og overlevelse) og diett.( ivaretatt av SEAPOP) 
Utvikle økologisk baserte bestandsmodeller for akutte og 
langsiktige effekter av oljeskade på sjøfugl, som inkluderer 
hensyn til bestandenes levedyktighet og realistiske prognoser 
for andre miljøpåvirkninger. 

4.8 

Sårbare og 
truede arter 

Øke overvåkingen av de artene som er kommet på den Norske 
rødlista pga menneskelig aktivitet. 
Etablere overvåking av de naturtypene som er inne på den 
norske rødlista for naturtyper. 

4.9 

Fremmede 
arter 

Iverksette eksisterende forslag til plan for overvåking av 
fremmede arter med fokus på større utskipingshavner og 
småbåthavner. 
Ivareta pågående overvåkning som kan si noe om nye arter 
(og der det finnes data for sammenligning med tidligere) 

4.10 

 

Forskningsbehov innenfor tema 
Tema  Forskningsbehov Beskrives i 

eller er 
relatert til 
kap. nr. 

Økosystem-
forståelse 

Kvantitativ sammenheng mellom artene (kaskadeeffekter i 
næringskjeder); både naturlige - og som et resultat av menneskelig 
påvirkning. 
 
Utvikle modeller for integrert vurdering av samlet 
økosystemtilstand. 
 
Identifisere nøkkelarter, øke kunnskapen om deres roller i 
økosystemet og identifisere eventuelle effekter av menneskelige 
påvirkninger. 
 
Økosystemenes motstandsdyktighet mot klimaendringer og 
havforsuring, spesielt mht. produksjon av planktoniske krepsdyr og 
småfisk sentralt i næringskjeden. 
 
Bunndyrenes funksjon i økosystemet. 
 
Økt kunnskap om listede arter på den norske rødlista for arter og 
naturtyper innenfor kategorien datamangel (DD). Det er behov for 
mer informasjon om disse artene slik at en sikker risikovurdering 
kan gjøres. 

4.1-4.9 

4.1 

 

4.1, 4.2, 4.3 

 

4.1, 4.5 

4.1, 4.10 

Sjømat-
trygghet 

Bedre kunnskap om hvilke faktorer som påvirker nivået av 
miljøgifter i hver enkelt art (f.eks trofisk nivå, diett, størrelse, alder, 
kjønn, habitatvalg, årstid m.m) 

Bedre data for den norske befolkningens inntak av sjømat (hva og hvor 
mye som spises) 

4.11 

Havforsuring Forbedre kunnskapsnivået om biologiske effekter av havforsuring, 
både direkte effekter av synkende pH, og effekter av endringer i 
karbonsystem.  Viktige aktører i næringskjeden bør prioriteres, så 

4.2 
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Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

som raudåte, krill, fisk og bunnfauna. 

Identifisere de viktigste drivkrefter for variabiliteten i Nordsjøens 
karbonkjemi med sikte på å skille naturlige variasjoner fra 
langsiktige menneskeskapte endringer. 

Forbedre kunnskapsnivået om økosystemeffekter av havforsuring, 
bl.a. hvilke arter som får konkurransefortrinn og effekter på 
artssammensetning og næringskjeder. 

Utvikle modellverktøy for modellering av framtidig utvikling av pH 
og karbonsystem og effekter på økosystem. 

Skaffe kunnskap om effekter av havforsuring kombinert med andre 
klimaeffekter som økt temperatur, forandringer i lokal hydrografi 
og andre relevante miljøvariabler. 

Identifisere de mest forsuringsutsatte arter, med sikte på å finne 
egnede indikatororganismer, og å gjennomføre eventuelt avbøtende 
tiltak. 

Forbedre kunnskapsnivået om effekter av endret pH på 
næringsstoffsyklus i havet. 

Kunnskap om hvordan forventede pH-endringer vil påvirke tilstand og 
tilgjengelighet for mikronæringsstoffer . 

Effekter av endret pH på transport, spredning og omsetning av 
miljøskadelige stoffer. 

Klimaendring Mer kunnskap om effekter av klimaendringer (som for eksempel 
havtemperatur, hav- og vindstrømmer) på rekruttering, vekst og 
overlevelse av nøkkelarter og endret konkurranseforhold mellom 
arter. 

Økt kunnskap om hvordan "gamle" og "nye" miljøgifter vil 
biomagnifiseres i næringskjedene og nedbrytes som følge av endret 
klima. 

Avklare rollen av karbonopptak hos marin vegetasjon ("Blått 
karbon"). 

Hvordan påvirker klimaendringene sjøfuglenes demografi og 
trofiske interaksjoner med viktige byttedyrbestander, herunder 
også endringer i predasjons- og konkurranseforhold. 

Økt kunnskap om risiko for og konsekvensene av økologiske 
regimeskift som følge av klimaendringer. 

Økosystemmodeller tilpasset Nordsjøen-Skagerrak, og som kan 
omarbeides og utvides for å ta inn nye prosesser etter hvert som ny 
kunnskap blir tilgjengelig. 

Generere nye klimaaktuelle tidsserier fra økosystemmodeller og ved in-
situ målinger. 

Samvirkende effekter mellom klima og annen menneskelig påvirkning 
på forvaltningsplanområdet, som for eksempel spredning og transport av 
forurensning. 

Mer kunnskap om klimaeffekter på produksjon, biomasse og trofiske 
interaksjoner på ulike nivå i næringskjeden. 

4.3 
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Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

Behov for mer kunnskap om klimaets påvirkning på bunnsamfunn med 
hovedfokus på habitatbyggende arter som tare, svamp og koraller. 

Klimaforskning for å kunne skille bedre mellom naturlige 
værvariasjoner og menneskeskapte klimaendringer 

Forurensning Økt kunnskap om samvirkende effekter og ulike miljøskadelige 
stoffer inkludert næringssalter og radioaktive stoffer på 
økosystemer, i kombinasjon med ulike stressfaktorer som for 
eksempel klimaendringer, næringsmangel og sykdom/parasitter. 

Utvikle metodikk for å summere konsekvenser på tvers av ulike 
påvirkninger. 

Utvikle metodikk for miljørisikovurderinger. 

Forbedre modeller som beregner tilførsler og nivåer av 
langtransporterte miljøgifter, næringssalter og radioaktive stoffer i 
forvaltningsplanområdet. 

Utvikle  miljøkvalitetsstandarder (EQS) som tar hensyn til slike 
samvirkende effekter. 

Utvikle økologisk baserte bestandsmodeller for akutte og 
langsiktige effekter av oljeskade på sjøfugl, som innarbeider hensyn 
til bestandenes levedyktighet og realistiske prognoser for andre 
miljøpåvirkninger. 

Hvordan virker seismikk og annen støy inn på sjøpattedyr sild, makrell, 
tobis. 

Forskning på sammenhenger mellom høye sjøtemperaturer, høye 
næringssalttilførsler og stor partikkelbelastning (nedslamming), oksygen 
og lys for eventuelle biologiske endringer. 

 Metodeutvikling for å videreutvikle, utvikle nye og samkjøre 
eksisterende metoder/modeller for å detektere kjemikalier som kan bli 
fremtidens miljøgift.  

Flere mekanisme- og effektstudier på blandinger av miljøgifter 
(cocktaileffekter). 

Mer forskning for å kunne koble biologiske responser til spesifikke 
forurensninger i enkeltorgansimer (f. eks. på molekylært nivå) til 
effekter i økosystemet (for eksempel på populasjons- eller 
samfunnsnivå). 

Metodeutvikling for å kvantifisere mengden nanopartikler i miljøprøver. 

å forstå nanopartiklers egenskaper og atferd i det marine miljø, samt 
nanopartiklenes interaksjoner med andre forurensninger. 

Utvikle analysemetoder og  modellverktøy  for å identifisere nye 
miljøgifter. 

Økt kunnskap om effekter av skadelige metabolitter (kjemiske 
avfallsprodukter) på dyrs hormon-, immun- og enzymsystem. 

Det er behov for mer kunnskap omkring utvekslingen av miljøskadelige 
stoffer mellom atmosfære og hav, og mellom hav og havbunn. 

Det er behov for mer kunnskap om ulike arter av sjøfugl og sjøpattedyrs 
evne til å bryte ned og omsette ulike organiske miljøgifter. 

4.12 
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Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

Bedre kunnskap om remobilisering av radioaktive stoffer fra 
forurensede sedimenter i Irskesjøen og Østersjøen. 

Kvantifisere effekten av kronisk radionukleær lavdoseeksponering. 

Videreutvikle kunnskap knyttet til utvikling av databasen ERICA, som 
beregner stråledoser og effekter til marine dyr og planter. 

Kunnskap og informasjon om radioøkologien for naturlig 
forekommende stoffer og effekten av disse stoffene på økosystemet. 

Øke kunnskapen om plast/mikroplast som spredningsvektor for miljø-
gifter. 

Utrede hvilke arter som er mest sårbare for marint søppel og hvilke 
typer søppel som er verst for disse. 

Ytterligere forskning omkring miljøgifter i plast og virkningen av disse i 
miljøet, for å kunne sette inn konkrete og effektive tiltak. 

Mer kunnskap om effekter av eutrofiering. 

Det er behov for kunnskaper om betydningen av flomepisoder/ 
flomperioder for forurensning tilførsler bl.a. av næringssalter og 
organisk materiale til havet. 

Kunnskap om hvordan endringer i tilførslene av organisk og partikulært 
materiale i de pelagiske systemene virker inn på bløt- og 
hardbunnssamfunn. 

Mer kunnskap om fortynning og  tilbakeholdelse (retensjon) av tung-
metaller og organiske miljøgifter i fjorder og havner. 

Bestandseffekter av ulike typer forurensninger på sjøfugl i utrednings-
området. 

Utvikle teknologi for bekjemping av akutt (olje-) forurensning. 
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Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

Seismikk og 
støy 

Fisk uten svømmeblære har dårligere hørsel enn fisk med 
svømmeblære. Eksisterende forskning dekker ikke disse artene 
(makrell, tobis alle flatfiskarter og bruskfisk (haifisker). Prioritert 
art: makrell. 

Øke kunnskap om skremmeeffekt og fangstpåvirkning fra seismisk 
aktivitet på tobis. 

Mangler forskning på seismisk lyd kan forstyrre fisk i lyd-
kommunikasjon, i deteksjon av predatorer og føde og i navigering 
gjennom såkalte maskeringseffekter, eventuelt atferdsendringer, 
hørselsskader. 

Øke  kunnskap om hvordan konsentrerte gytevandringer påvirkes av 
seismiske aktiviteter og ingen direkte observasjoner om hvordan slike 
kan påvirke selve gyteprosessen, prioriterte arter: sild, torsk og lodde. 

Øke  kunnskaper om hvordan stimer eller tette forekomster av pelagisk 
fisk vil påvirkes av seismiske undersøkelser. Det bør utføres forskning 
som belyser atferd og atferdsendringer hos sild i forhold til seismiske 
undersøkelser. 

Mangler små- og storskalaforsøk om fisks stresspåvirkning av lyd. 

Det er gjort få observasjoner av eventuell påvirkning fra seismiske 
undersøkelser på vågehval. 

Forskning om fisk og hval eventuelt kan og hvordan tilvennes til støy.  

4.13 

Petroleum Teknologiutvikling for behandling av radioaktivt avfall, som 
dekommisjonering av oljeplattformer og behandling av LRA 
(lavradioaktivt avfall) fra petroleumsindustrien. 

Behov for ny kunnskap og teknologi som kan bidra til å minske 
dagens utslipp av produsert vann. 

Avdekke bedre hvordan variasjoner i fysiske miljøforhold, f.eks. lys, 
vindstyrke, temperatur og kysttopografi, påvirker sannsynligheten for at 
en sjøfugl kommer i kontakt med olje på sjøen og hvilke effekter oljesøl 
får for sjøfugl på bestandsnivå (metodisk utfordrende). 

Modellere langtidseffekter av oljeskade i forhold til bestandenes 
levedyktighet og realistiske prognoser for andre miljøpåvirkninger. 

Utvikle økologisk baserte bestandsmodeller for akutte og langsiktige 
effekter av oljeskade på sjøfugl, som inkluderer hensyn til bestandenes 
levedyktighet og realistiske prognoser for andre miljøpåvirkninger. 

Mer kunnskap om langtidseffekter og økosystemeffekter av utslippene 
til sjø fra petroleumsindustrien. 

4.13 

Fiske-
bestander, 
fiskeri og 
akvakultur 

Forbedre kunnskap om kilder til og omfang av uregistret 
fiskedødelighet/beskatningsgrad. 

Hvordan virker endringer i planktonsamfunnet (biomassee, 
utbredelse)  på planktonspsisende fisk. 

Forstå endringer over tid og rom i naturlig dødelighet for å forstå 
økosystemets funksjon og dynamikk og derved kunne forvalte 
fiskebestandene på en optimal måte.  

Mer kunnskap om fiskemetodenes kapasitet til å endre bestandenes 

4.6, 4.4, 4.8 
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Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

genetiske bredde og hvilken betydning for bestanden. 

Trofiske interaksjoner mellom fiskerier og pelagiske og kystnære 
sjøfuglbestander, isolert eller i kombinasjon med fordeling av 
fuglenes byttedyr og andre faktorer som påvirker denne. 

Opparbeide data på bifangst, omfatter også rødliste arter, sjøfugl og 
sjøpattedyr i det ordinære fisket. 

Øke kunnskap om utkast, high-grading, svarte landinger av fisk. 

Arbeide mot en bedre felles fiskeriforvaltning i samarbeid med EU. 

Øke kunnskap om predator/byttedyrforhold mellom fiskeartene 

Forstå prosessene som styrer dødeligheten i tidlige livsstadier der 
årsklassenes styrke avgjøres. Det er spesielt viktig å studere årsakene til 
dødelighet på egg og larver. 

Strøm og andre fysiske forhold er viktig for at yngelen skal havne i 
egnede oppvekstområder, og modeller som beskriver yngeldrift kan øke 
denne forståelsen. 

Øke kunnskap om fiskenes gyteområder, gyteforløp og rekruttering 

Prosesser som styrer dødelighet på de forskjellige livsstadier fra egg til 
gytefisk 

Øke kunnskap om hvor og når sei, rødspette og øyepål gyter og hvordan 
strøm påvirker utbredelsen av egg og larver.  

Hvordan påvirker strøm og ytre påvirkning på tobis, som er flekkvis 
fordelt på små lokaliteter. 

Makrell:fortsette  merkeforsøk for studere spredning, dødelighet og 
bestands-størrelse. 

Øke kunnskap om hvordan eventuell oljeaktivitet og forurensning vil 
virke på tobishabitatene og på tobisen som lever der.  

Mer kunnskap basert på bioøkonomisk forskning for å bidra til en økt 
og bærekraftig verdiskapning gjennom en optimalisering av 
beskatningsnivå og beskatningsmønster. 

Utvikle selektive redskap for art og minske bunnavtrykk. 

Effekter av å skremme vekk ærfugl ved skjelldyrkingsanlegg i 
hekketiden. 

Akvakultur: 

Rømming: Øke kunnskap om omfanget av miljøpåvirkning fra 
rømt oppdrettsfisk, terskelverdier for slik påvirkning, samt tiltak 
som kan redusere den økologiske og genetiske påvirkningen. 

Etablere strømkatalog for kystsonen for å kunne modellere 
spredning av utslipp fra akvakulturanlegg og fra andre 
forurensingskilder som for eksempel oljeutslipp. 

Kvantifisere effektene av akvakultur på sjøfugl 

Øke kunnskap om konsekvenser av lakselus og sykdom  på villfisk.  

Har oppdrettsanleggenes utslipp konsekvenser for  kyst- og nære 
havområder? Kunnskap til bruk i arealplanlegging. 
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Øke forskning for å gjøre oppdrettsanleggene sikrere og mer robuste 
mot skader, rømming, havari og å begrense utslipp. 

Utvikle arealeffektive systemer for oppankring og fortøyning av 
oppdrettsanlegg som kan gi reduserte arealbeslag. 

Utvikle  nye konkurransedyktige anleggskonsepter og driftsmodeller 
som kan bidra til å utvikle næringen i en bærekraftig retning. 

Utvikle ny teknologi i landanleggene for bedre utnyttelse av 
ferskvannsressursene i settefiskproduksjonen, og tekniske løsninger for 
å redusere risiko for at fisk rømmer fra slike anlegg. 

Samfunn og 
verdiskaping 

Innrette offisiell statistikk mot de geografiske områdene som er 
relevante for forvaltningsplanene. 

Løfte fram økosystemtjenesteperspektivet ved naturfaglige studier. 

Utføre verdsettingsstudier av økosystemtjenester i norske 
havområder.  

4.14 

Plankton Effekter av klimaendringer (temperatur og havforsurning) for 
planteplankton og dyreplankton sammensetning og biomasse. 

Øke kunnskapen omkring prosesser mellom ulike trofiske nivå og 
det fysiske miljø. 

Mer kunnskap omkring adveksjonsprosesser og 
sekundærproduksjon. 

Videreutvikle og implementere nye metoder for overvåkning av 
planktoniske organismer, samt modellverktøy. 

Effekter av endringer i tilførsel av næringssalter (eutofi) for 
planteplankton produksjon og sammensetning. 

Effekter av forurensninger (miljøgifter) for planteplankton og 
zooplankton. 

Effekter av introduserte arter for økosystemfunksjonalitet og 
energioverføring på lavere trofiske nivå. 

Økt kunnskap omkring økosystemfunksjonalitet, mekanismer og 
energioverføring mellom kjemiskmiljø-planteplankton-dyreplankton og 
høyere trofiske nivå. Herunder også betydningen av mikrobielle 
næringsnett. 

Økt kunnskap om opptak av nuklider i arter på lavere trofisk nivå som 
er sårbare for klima/økosystemforandring. 

Kunnskap om hva som styrer giftige oppblomstringer. Viktig både for 
rekreasjonsbruk og næring (oppdrett) 

4.4 

Bunndyr og 
bunndyr-
samfunn 

Det er behov for mer grunnleggende biologisk og økologisk 
kunnskap om bunndyr og bunnsamfunn i Nordsjøområdet. 

Fiskerienes påvirkning på bunnsamfunn. 

Klimaforholdenes betydning for artssammensetning hos 
bunnsamfunn. 

Kunnskap om koblingen mellom bunnsamfunns struktur og deres 
funksjon for omsetting av organisk materiale, næringsstoffer og 

4.5 
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produksjon, f.eks bentisk-pelagisk kobling og andre interaksjoner. 

Det er  uløste taksonomiske utfordringer. 

Menneskelig påvirkning på bunnsamfunn fra olje, og annen 
forurensning 

Koblingen mellom bunntråling og remobilisering av forurensning og 
organisk materiale 

Har Nordsjø-Skagerrak-rekene høyere temperaturtoleranse enn reken i 
Barentshavet pga lokal tilpasning? 

Økt kunnskap om spesifikke livsstadier, hunner (reproduksjon) og larver 
(vekst og overlevelse), hos reke og sjøkreps i kombinasjon med 
temperaturforsøk, vil være viktig for å forstå produktiviteten til disse 
artene under forskjellige klimascenarier. 

Er det egne bestander av sjøkreps i hhv Kattegat, Kattegat og 
Norskerennen vest for Lindesnes?  

Sjøpattedyr Mer kunnskap om sjøpattedyrenes spiseseddel gjennom året. 

Bestandstilhørighet, vandringsmønster og sesongmessig romlig 
fordeling 

Hvordan menneskelig atferd generelt påvirker sjøpattedyr. 

Mer kunnskap om effekten av støy på sjøpattedyr. 

4.7 

Sjøfugl Kvantifisere effekter av menneskeskapte miljøpåvirkninger på 
sjøfuglenes demografi og bestandsdynamikk i 
forvaltningsplanområdet, i relasjon til naturlige variasjoner i klima 
og sentrale byttedyrbestander. 

Identifisere hvilke faktorer som styrer sjøfuglenes vandringer og 
habitatbruk innenfor forvaltningsplanområdet. 

Hvilke sjøfuglarter vil være mest utsatt for habitatsforringelse og 
arealtap ved utbygging av fornybar energi. 

Hvordan vindkraftanlegg påvirker trekkruter og rasteplasser for 
trekkende arter. 

Sjøfuglenes habituering til vindkraftanlegg i ulike habitater. 

4.8 

Sårbare og 
truede arter 

Kunnskapsoppbygging for å klargjøre årsakssammenhenger 
knyttet til bestandsutvikling for truede arter og naturtyper. 

Økt kunnskap om listede arter på den norske rødlista for arter og 
naturtyper innenfor kategoriene datamange (DD). Det er behov for 
mer informasjon  om disse artene og naturtypene slik at en sikker 
risikovurdering kan gjøres. 

4.9 

Kulturminner Kunnskapsgrunnlaget om geologi, strandlinjeforskyvning og 
vegetasjonshistorikk i norsk del av Nordsjøen ebegrenser 
muligheten for å konkretisere konfliktpotensialet mellom 
kulturminner og annen aktivitet i område. 

Havvindrapporten kapittel  9, (Aamodt, 2010) og (TPWind, 2008) 
identifiserer kulturminner som en kunnskapsmangel i 
forvaltningsplanarbeidet. 

4.18 



Prioriterte kunnskapsbehov 

94 

 

Tema  Forskningsbehov Beskrives i 
eller er 
relatert til 
kap. nr. 

Sedimenter og 
naturtyper 

For å fremstille natursystemkart i målestokk som er anvendbar for 
forvaltningen bør alle eksisterende data fra private og offentlige 
aktører sammenstilles og samtolkes, det bør gjennomføres ny 
datainnsamling i strategisk viktige områder, og det bør 
gjennomføres en romlig modellering som integrerer alle 
tilgjengelige data. 

Kunnskap om fordeling av marine naturtyper utenfor grunnlinjen er 
begrenset.  

4.19 

Andre 
relevante tema  

Effektene av taretråling på fiskebestander i tareskogen, spesielt 
langtidseffektene. 

Økologiske effekter av forstyrrelser fra turisme og friluftsliv på 
sjøfugl. 

Lite utviklete forskningsfelt: 

Effekt av magnetiske felt (elektriske kabler, el. produksjon) på arter som 
benytter elektriske signal til jakt og orientering (for eksempel haier). 

Kjemisk forstyrrelse av luktbilde for arter som orienterer seg ved 
luktesansen er også lite kjent. 

Lite kunnskap om: 

Sammensetning og betydning av  mikrobiota (bakterier, virus). 

Patogener og parasitter. 

Nedbrytere (slimål, isopopder etc). 

Virvelløse nektonarter (for eksempel pelagisk blekksprut). 

Mangler kunnskap om parasitter, bunnlevende nedbrytere, virus-
bakterier og nekton 

4.8 
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Tittel – norsk og engelsk: 
Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: 

Prioriterte kunnskapsbehov 

Integrated management plan for The North Sea and Skagerrak: 

Priority knowledge needs 

Sammendrag – summary: 
I denne rapporten sammenstilles alle kunnskapsbehov som er identifisert gjennom arbeidet med det 
faglige grunnlaget for forvaltningsplanen, i tillegg til noen kunnskapsbehov som arbeidsgruppen 
selv har identifisert. Totalt beskriver rapporten 226 kunnskapsbehov fordelt innenfor et vidt 
spenn av tema og fagfelt (se vedlegg 1). Medlemmene i arbeidsgruppa har selv vurdert 
kriteriesettet opp mot sine kunnskapsbehov og valgt inntil 5 (6) kunnskapsbehov for 
kartlegging, overvåking og forskning. Slik har arbeidsgruppen plukket ut 24 prioriterte 
kartleggingsbehov, 31 prioriterte overvåkingsbehov og 59 prioriterte forskningsbehov 
innenfor sine ansvarsområder og knyttet disse opp mot et gitt sett med kriterier for relevans. 
Det ble ikke foretatt videre prioritering mellom ulike tema eller innenfor hvert tema. 

An English Summary is available on www.klif.no/nordsjoen TA-2930/2012. 

4 emneord: 

Kunnskapsbehov, kartlegging 
overvåking, forskning, Nordsjøen 

4 subject words: 

Knowledge needs, mapping, monitoring, 
research, The North Sea 

 





ANSVARLIG REDAKTØR

DET FAGLIGE GRUNNLAGET TIL FORVALTNINGS-
PLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK
Regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningen av den norske de-
len av havområdene Nordsjøen og Skagerrak i 2013. Den helhetlige forvaltningsplanen skal være 
et styringsverktøy for å balansere og prioritere ulike interesser i disse havområdene.
 
En faggruppe koordinerer arbeidet med det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen. Faggruppen 
har gjennomført en bred kunnskapsinnhenting om miljø- og samfunnskonsekvenser for dagens og 
framtidig aktivitet. Utredningene gis ut i seks rapporter.
 
FAGGRUPPEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK BESTÅR AV:

 Klima- og forurensningsdirektoratet (leder)
 Direktoratet for naturforvaltning
 Fiskeridirektoratet
 Kystverket
 Norges vassdrags- og energidirektorat
 Oljedirektoratet
 Petroleumstilsynet
 Sjøfartsdirektoratet
 Statens strålevern
 Havforskningsinstituttet
 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
 Norsk institutt for luftforskning
 Norsk institutt for naturforskning
 Norsk institutt for vannforskning

Les mer om arbeidet på www.klif.no/forvaltningsplan-nordsjoen
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