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Vidareføring av pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i
Møre og Romsdal
Bakgrunn
Regjeringa har vedtatt eit Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfald.
Kartlegging har vore i gang sidan 2007, og i 2016 blei kartlegginga av marin natur i
Møre og Romsdal starta opp gjennom Nasjonalt program for kartlegging av
biologisk mangfald – kyst. Dette programmet er leia av Miljødirektoratet og
Fiskeridirektoratet. Kartlegginga fokuserer på tareskog, skjelsand,
blautbotnområde, ålegrasenger og på nøkkelområder for spesielle artar og
bestandar som østersførekomstar, større kamskjelførekomstar og gytefelt for
kysttorsk.
Kartlegginga av marin natur går opphaveleg føre etter gamal metodikk. Det er
ønskeleg å vidareutvikle metodikken for å få ei betre kartlegging av marin natur
ved bruk av «Natur i Norge»-systemet (NiN) som i dag er i bruk ved
naturkartlegging på land. Det er utvikla tilsvarande type- og beskrivingssystem for
NIN i sjø, men metodane for kartlegging av desse manglar.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune,
Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Artsdatabanken har starta eit samarbeid for
å utvikle metodikk for kartlegging av marint biologisk mangfald. Dette skjer
gjennom eit pilotprosjektet i kommunane Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og
Hareid på Søre Sunnmøre. Søre Sunnmøre egnar seg spesielt godt til dette
prosjektet sidan det er utarbeida detaljerte marine grunnkart/sedimentkart med
høg oppløysing.
Pilotprosjektet er drifta av ei arbeidsgruppe samansett av Norsk institutt for
vassforsking (NIVA), Havforskingsinstituttet (HI) og Noregs geologiske undersøking
(NGU). NIVA er prosjektleiar.
Møre og Romsdal fylkeskommune ved regional- og næringsutvalet løyvde
750 000 kroner til pilotprosjektet i 2017.
Hovudmåla for pilotprosjektet
1. Auke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal
2. Utvikle metodar for kartlegging av marine naturtypar etter NiN
I 2017 blei åtte arbeidspakker starta. Desse går ut på kartlegge sjøtypar i dei frie
vassmassane basert på mellom anna biologiske tilhøve som planteplankton, type
natur på sjøbotn (tareskog, blautbotn, ålegraseng) og utvikle ein god metode for å
kartlegge og avgrense forskjellige typar marin natur etter NIN-systemet. Dette
arbeidet skal analyserast vidare for nærare kartfesting. Arbeidet utført i
pilotprosjektet i 2017 er presentert i vedlagte årsrapport frå arbeidsgruppa.

I arbeidsplana for 2018 lagt fram av arbeidsgruppa, blir det foreslått å vidareføre
pilotprosjektet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal
fylkeskommune, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet arbeider derfor med
planane for dette og den felles finansieringa.
For 2018 er det ønskeleg å fortsette med fleire arbeidspakker som er oppgjeve i
tabellen nedanfor. Feltkartlegginga skal utvidast for å betre kartleggingsgrunnlaget,
saman med vidare analyse av innhenta data. Det manglar fortsatt høgoppløyselege
kart heilt inne langs kysten. Detaljerte botntilhøve her kan kartleggast ved bruk av
grøn laser frå fly.
Budsjett
Arbeids
-pakke
9
10
11
12
13
14

15

Tema
Analysere betydinga av høgoppløyselege
grunnkart
Tolking av data frå grøn laser for
utviding av marine grunnkart (batymetri,
substrat o.l.) i dei grunnaste områda
Biologisk analyse og tolking av grøn
laser-data i kartlegging av marin
hardbotn i de grunnaste områda
Biologisk analyse og tolking av grøn
laser-data i kartlegging av marin
blautbotn i de grunnaste områda
Teste/revidere typeinndelinga for grunn
marin hardbotn og fjærebeltebotn ved
hjelp av eksisterande data
Vidareføring av arbeidspakke 4 (frå
2017) med utvida feltarbeid,
opparbeiding av innsamla prøver og
testing/vidareutvikling av NiN på marin
sedimentbotn
Publisering og kommunikasjon
Workshop – diskusjon, gjennomgang av
data, metodar og resultat
SUM - Totalt

Pakke
-leiar
NGU

NIVA

100

150

NGU

20

20

170

210

NIVA

400

20

20

450

20

200

20

240

NIVA

300

50

20

370

HI

180

600

80

860

NIVA
HI

300
50

200
50

200
50

700
150

1295

1165

660

3120

HI

Møre og Romsdal fylkeskommune

750 000

Miljødirektoratet

900 000
1 000 000

Kommunane

500 000
SUM

SUM

25

Beløp 2018

Fiskeridirektoratet

NGU

25

Forslag finansieringsplan
Finansieringskjelder

HI

3 150 000*

* 30 000 kr ekstra går til opplæring i kommunane
Fylkesmannen bidreg inn i prosjektet som koordineringsansvarleg.

Vurdering
Marin kartlegging etter nasjonalt program for kartlegging starta opp i Møre og
Romsdal i 2016 som siste fylke i landet. Marin kartlegging blir vurdert som viktig,
då dette vil bidra til å forbetre forvaltninga av havressursane våre generelt, bidra til
betre kystsoneplanlegging og styrke grunnlaget for omstilling til satsing på
havrommet og dei blå næringane våre.
Berekraftig bruk av naturressursane i Møre og Romsdal er eitt av hovudmåla i
fylkesplanen 2017-2020. Dette er konkretisert i framlegget til Handlingsprogram
kompetanse og verdiskaping for 2018, der eitt av tiltaka seier at fylkeskommunen
skal bidra til betre kunnskapsgrunnlag for marin planlegging, forvaltning og
verdiskaping, og arbeide for å vidareføre piloten for marin naturtypekartlegging på
Søre Sunnmøre. Prosjektet er derfor ei direkte oppfølging av handlingsprogrammet.
Kartlegginga som er gjennomført vil gi eit svært godt kunnskapsgrunnlag for den
komande sjøarealplanen på Søre Sunnmøre. Vidare vil kunnskapen som er innhenta
gjennom den gjennomførte kartlegginga sikre ei mykje betre fiskeri- og
havbruksforvaltning.
For fylkeskommunen og kommunane sin del, vil det i 2018 vere spesielt viktig at
arbeidspakke 10, 11 og 12 blir gjennomført. Dette gjeld kartlegging av dei
grunnaste sjøområda inn mot land, som i dag ikkje er kartlagt og derfor står som
eit «blankt felt» mellom marine grunnkart og vanlege landkart. Bakgrunnen for at
dette er spesielt viktig er at mykje av arealpresset og næringsutviklinga i
kommunane skjer nettopp i denne sona (byggesaker, kaianlegg, havbruksrelatert
verksemd osv). Meir detaljerte marine grunnkart og meir kunnskap om tilhøva i
denne grunnaste sona vil derfor gi betre grunnlag for kommunal forvaltning og
planlegging. Dette vil i tillegg sørge for at det blir mogleg å kople land- og sjødata
saman til saumlause terrengmodellar.
Biletet under viser marine grunnkart og testområde kartlagt med grøn laser. Som
det går fram av biletet vil grøn laser kunne kartlegge område som ikkje er dekt av
marine grunnkart.

Sjøarealplanlegging
Det er aukande press og utbygging i strandsone og sjø. Det er derfor ønskeleg å få
meir heilskapleg sjøarealplanlegging. Dette er også sett opp som eit tiltak i
framlegget til Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018.
I utarbeidinga av dei interkommunale kystsoneplanane i Romsdal og på Nordmøre
blei det avdekka eit stort behov for kunnskap om marin natur. Kunnskap er
naudsynt for å sikre ei god planlegging i sjø, blant anna for tidleg å kunne avklare
interessekonfliktar, sikre område viktig for fiskeri, sikre viktig natur og for å ha ei
kunnskapsbasert og effektiv forvaltning. For kommunane på Søre Sunnmøre, som
har starta arbeidet med ei felles sjøplan, vil den auka kunnskapen om marin natur
vere eit viktig grunnlag.
Næringsutvikling
I fylkesplanen er omstilling ei overordna prioritering. Kunnskap er avgjerande for
den vidare satsinga på havrommet og den blå økonomien. Havstrategien til
Regjeringa peikar også på kunnskapen om dei marine økosystema som
grunnleggande for verdiskapinga i havnæringane og for sikring av berekraftig
vekst. Prosjektet vil bidra til at slik kunnskap er til stades på Søre Sunnmøre.
Vidare kartlegging
Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på å få opp kunnskapsgrunnlaget langs
kysten. Dette gjeld både detaljerte marine grunnkart og naturkartlegging. Det er
også ønskeleg å få kartlagt resten av fylket.
Eit av måla for Møre og Romsdal fylkeskommune si deltaking i pilotprosjektet var å
bidra til å posisjonere resten av fylket til å bli først kartlagt når ny metodikk for
kartlegging av marin natur er utvikla.
I det nasjonale satsingsforslaget for å få kartlagt kysten i Noreg ved hjelp av
marine grunnkart, er Nordre Sunnmøre peika ut som eitt av tre pilotområde i
landet. Bakgrunnen for dette er at Kartverket og NGU har gode erfaringar med
arbeidet på Søre Sunnmøre.
Møre og Romsdal fylkeskommune har mål om å få kartlagt alle sjøområde i heile
fylket. Vi vurderer det som sannsynleg at Møre og Romsdal vil stille sterkt dersom
det blir gitt statleg finansiering til kartlegging av nye sjø- og kystområde, både
gjennom marine grunnkart og marin naturtypekartlegging. Med løyvinga i 2018 blir
støtte til pilotprosjektet avslutta.

Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune ved regional- og næringsutvalet løyver
750 000 kroner frå statlege midlar til vannmiljøtiltak kap. 1420.22.3 til
«Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal» i 2018. Det er ein
føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
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Pilot Møre Årsrapport 2017
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2017-10-00 Pilot Søre Sunnmøre - prosjektforslag for 2018
3
Søknad til kommunar om støtte til marine naturtypekartleggingar på Søre Sunnmøre

