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St. Meld. St. 29 (2020–2021) Heilskapleg nasjonal 
plan for bevaring av viktige område for marin natur 

«Noreg har gjennom Havpanelet slutta seg til eit globalt mål om 
at 30 prosent av havområda innan 2030 skal bevarast 
gjennom marine verneområde eller andre effektive 
arealbaserte bevaringstiltak, og eit slikt mål også er foreslått i 
FNs The Convention on Biological Diversity’s CBDs nye 
rammeverk for naturen»



Hvorfor marine verneområder?

• Marine verneområder (Marine Protected Areas MPA) er områder som forvaltes for å 
bevare marin natur med deres økosystemtjenester og kulturelle verdier

• Globalt har bare 10-25% av marine arter blitt beskrevet (Mora et al.2011; Appeltans et al. 
2012)

• Områder som fortsatt kan karakteriseres som “marin villmark” (liten påvirkning) er bare 
13% (Jones et al. 2018), “urørt” marin natur er bare 3% (Halpern et al. 2015).

• Marine ressurser og biomangfold på alle nivåer tapes på grunn av menneskelig aktivitet. 
Kan høste mer hvis bestandene var større, «The Sunken Billions report» beregner et tap 
på US$ 83 milliarder bare på grunn av overfiske i 2012 (World Bank 2017).

• Marine verneområder (Marine protected areas MPA) representerer sikring mot 
overvåknings- og forvaltningsfeil.

Rogers & Aburto-Oropeza (2020) Ocean panel



Grorud-Colvert et al. Science (2021)



Trusler for marine arter

• Hovedtrusselen er ressursutvinning, 
inkludert små- og storskala fiske, både
på target og by-catch arter

• Globalt overfiske over lang tid har ført 
til bevegelig baseline og at 
betydningen av fiske er missforstått
(Costello & Ballantine 2015)

• Klimaendringer, spesielt knyttet til
oppvarming og habitattap er i ferd
med å bli en viktig trussel (IPCC 2021) 

Rogers & Aburto-Oropeza (2020) Ocean panel



Fiske hindrer verneresultater for truede arter

• 29% EUs territorielle farvann er 
verneområder (Marine Protected
area, MPA)

• 59% av 727 MPAs tråles kommersielt

• Trålingintensitet var 1,4 ganger større 
innenfor enn utenfor MPAs. 

• Mengden truede arter var >5 ganger 
mer tallrik utenfor enn i MPAs

• Det industrielle fisket underminerer 
dermed verneformålene

Dureui et al. 2018



Verneinnsats for habitater også lav

• Mer enn 40% av viktige marine habitater
som tareskog og korallrev ligger i MPAs. 

• Vern av tareskog i MPAs med  
forvaltningsplaner 24% og bare 1% fullt ut
vernet.

• Til tross for rapportert fremgang i 
etablering av MPA (UNEP-WCMC and 
IUCN 2020), er Aichi Biodiversity Target 
11 om å verne 10 % av representative 
marine habitater fortsatt et fjernt mål. 

Rogers & Aburto-Oropeza (2020) Ocean panel



• Effekten av vern i 87 MPAs globalt øker med  NEOLI:   

• Ingen høsting (No-take)

• Godt håndhevet forvaltning (Enforcement)

• Gamle reservater (>10 år, Old)

• Store reservater (>100 km2, Large) 

• Stor isolasjon (dypt vann eller sand, Isolated) 

• Effekten på mangfold og biomasse av fisk øker eksponentielt
ved bruk av 4 av 5 NEOLI faktorer

• Globale vernemål som baseres på areal alene er ikke nok!

Edgar et al. (2014)

Vellykket vern



Vernemål og vernenivå på ulike aktiviteter

Grorud-Colvert et al (2021, based on Regulations-Based Classification System for MPAs (Horta et al. 2016) 

and IUCN’s guidelines (IUCN 2018))



Sosioøkonomiske og andre mål

Havpanelet viser hva havene kan gi oss i 2050. Friske og sunne
hav kan, hvis 30% vernes effektivt, levere: 

• 20% av karbonutslipp-reduksjonen som trengs for å nå 1,5 graders målet i
Parisavtalen (blått karbon)

• 40 ganger mer fornybar energi enn som ble produsert i 2018 
(go.nature.com/3767y3b)

• 6 ganger mer bærekraftig sjømat

• 12 millioner arbeidsplasser

• US$ 15,5 trillioner net økonomiske fordeler (go.nature.com/366fnf2)

Lubchenco J, Haugan P & Pangestu ME (2020) Nature



Hva kan vi lære? 

• Det seneste tiåret har kunnskapsgrunnlaget om verneområder fra 
internasjonal forskning vokst mye

• Denne forskningen viser at det må settes av store nok områder med 
effektiv regulering og langsiktige mål for at de skal virke (NEOLI, 
Edgar et al. 2014)

• Mangel på forvaltningsplaner med klare mål, regulering og 
håndheving er en global trussel mot vellykket vern

• Tenke helhet og dekke viktige habitater (Claudet et al. 2021) i 
nettverk (connectivity, Goetze et al. 2021).

• Effektivt vern gir stor gevinst!


