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DEL I: INNLEDNING 

1 Introduksjon 

1.1 Avhandlingens tema og aktualitet 

Tema for denne avhandlingen er marin ressursforvaltning i lys av klimaendringer, med 

særlig vekt på vern av marine områder som virkemiddel for klimatilpasning.  

 

Klimaendringer har utviklet seg til å bli en av vår tids mest omdiskuterte problemstillinger, 

og representerer kanskje den største utfordringen menneskeheten noen gang har stått 

overfor. Debatten om klimaendringer går ”hånd i hånd” med debatten om klimatilpasning – 

som i vid forstand dreier seg om hvordan vi kan tilpasse oss og motvirke fremtidige 

klimaendringer.
1
 Klimatilpasning er i dag blitt et stort satsingsområde, her i Norge og 

internasjonalt. FNs Klimakonvensjon
2
 og den tilhørende Kyoto-protokollen

3
 danner det 

globale rettslige rammeverket for medlemsstatenes klimatiltak.
4
 Konvensjonen forplikter 

medlemsstatene, deriblant Norge, til å iverksette tiltak for å møte klimaendringene, jf. art. 

4. Norges klimapolitikk baserer seg på disse forpliktelsene.
5
 

 

I EU er klimatilpasning satt på dagsorden gjennom den såkalte ”Grønnboken” fra 2007
6
 og 

”Hvitboken” fra 2009
7
, som har som mål å styrke EU-landenes tilpasningskapasitet. Det 

                                                 
1
 Se punkt 1.4.1 

2
 FNs Rammekonvensjon om klimaendringer (Klimakonvensjonen), Rio de Janeiro, 1992. Norge signerte 

konvensjonen 4. juni 1992, og den ble ratifisert ved kongelig resolusjon 11. juni 1993. 

3
 Kyoto-protokollen om Klimaendringer eller Kyoto-avtalen, Kyoto, Japan, 1997. 

4
 Se blant annet NOU 2010: 10 s. 32 

5
 L.c.c. 

6
 EU Green Paper – Adapting to climate change in Europe – options for EU action (2007) 

7
 EU White Paper – Adapting to climate change: Towards a European framework for action  (2009)  
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pågår i dag et omfattende arbeid med å gjennomgå politikk og regelverk innenfor ulike 

sektorer, deriblant biologisk mangfold, med sikte på å integrere klimatilpasning.
8
  

 

Norges arbeid med klimatilpasning skjer parallelt med tilsvarende initiativer i andre land, 

og klimatilpasning har i dag solid forankring i norsk klimapolitikk. Regjeringen 

Stoltenberg satte klimatilpasning på dagsorden i 2008, gjennom utredningen 

Klimatilpasning i Norge – Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene
9
. 

Samme år oppnevnte Regjeringen et offentlig utvalg som skulle utrede samfunnets 

sårbarhetsbehov og tilpasning til klimaendringene (Klimatilpasningsutvalget)
10

. 

Klimatilpasningsutvalget la frem sin innstilling, NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i 

endring. Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvenser av 

klimaendringane (Klimatilpasningsutredningen), 15. november 2010. Flere av utvalgets 

konklusjoner treffer midt i kjernen av denne avhandlingens problemstillinger
11

. 

Utredningen konkluderte blant annet med at naturmiljøet ikke er tilpasset klimaet i dag, og 

at dette skyldes manglende ivaretakelse av naturen. På den bakgrunn anbefales en rekke 

tiltak for å redusere naturmiljøets sårbarhet og holde ved lag eller øke den naturlige 

tilpasningskapasiteten.
12

   

 

Lignende synspunkter kommer til uttrykk i NOU 2009: 16 Globale Miljøutfordringer – 

norsk politikk, hvor det i kapittel 11”Virkemidler og tilrådinger for biologisk mangfold” 

uttales at:  

 

”Klimaendringer forsterker utfordringene knyttet til bevaring av biologisk 

mangfold. Forvaltningen av norsk biologisk mangfold vil både måtte styrkes og 

                                                 
8
 Se NOU 2010:10 s. 33 

9
 www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Klima/Klimatilpasning/Klimatilpasning_redegjorelse150508.pdf  

10
 Regjeringskonferanse, 9. mai 2008. 

11
 Se punkt 1.3. 

12
 NOU 2010: 10 s. 216-217. Se kapittel 2. 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Klima/Klimatilpasning/Klimatilpasning_redegjorelse150508.pdf
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innrettes på nye måter for å møte de klimaendringene som uansett vil 

komme.”
13

(min kursivering) 

 

Klimatilpasning i naturforvaltningen er da også fremhevet som et av miljøforvaltningens 

prioriterte forskningsbehov i perioden 2010-2015.
14

  

 

Det er flere grunner til at jeg har valgt å avgrense temaet til marin ressursforvaltning og 

vern av marine områder som virkemiddel for klimatilpasning;  

 

For det første er det i dag en økende internasjonal oppmerksomhet rundt vern av marine 

områder og etablering av større marine nettverk. I forbindelse med det tiende Partsmøtet
15

 

til Biomangfoldkonvensjonen
16

 vedtok partene en 20-punkters strategisk plan, hvorav ett av 

målene er at minst ti prosent av kystområder og marine områder, spesielt områder med stor 

betydning for naturmangfold og økosystemtjenester, skal vernes, jf. punkt 11.
17

  

I Norge har det tradisjonelt vært lite fokus på områdevern i sjø
18

, men dette er i ferd med å 

endres – om enn noe langsomt – gjennom arbeidet med Nasjonal marin verneplan
19

. 

Utviklingen gjenspeiles også i Regjeringens forvaltningsplaner for Norskehavet og 

Barentshavet – Lofoten
20

.  For det andre er marine økosystemer utsatt for et økende press 

fra ulike påvirkningsfaktorer, som sammen med klimaendringer vil kunne føre til 

sammenbrudd i enkelte økosystemer.
21

 Og for det tredje – og det sentrale i et rettslig 

perspektiv – har Norge fått ny naturmangfoldlov
22

 og ny havressurslov
23

, som begge 

                                                 
13

 NOU 2009: 16 s. 121. 

14
 Miljøvernforvaltningens prioriterte forskningsbehov 2010-2015 s. 19. 

15
 Nagoya, Japan 18-29 oktober, 2010. 

16
 Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro 5. Juni 1992 (Biomangfoldkonvensjonen). 

17
 Partsmøtevedtak X/2 2010. 

18
 Hittil er bare noen promille av norske havområder vernet, se www.miljostatus.no. 

19
 Se http://www.dirnat.no/naturmangfold/hav_og_kyst/marin_verneplan/ Se også NOU 2004: 28 s. 329-330.  

20
 St.meld. nr. 37 (2008-2009) og St.meld. nr. 8 (2005-2006).  

21
 Se punkt 2.2. 

22
 Lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven eller nml.) 

http://www.miljostatus.no/
http://www.dirnat.no/naturmangfold/hav_og_kyst/marin_verneplan/
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uttrykkelig hjemler vern av marine områder. Bruken av disse lovene vil bli et viktig 

verktøy for bevaring av marine økosystemer i et stadig skiftende klima.  

 

Med klimatilpasning som et overordnet mål, supplert med målsettingen om å øke vernet av 

marine områder, er formålet med avhandlingen å undersøke hvorvidt naturmangfoldloven 

og havressurslova er tilstrekkelige og egnede som rettslige virkemidler for å realisere disse 

målene.  

1.2 Avgrensninger 

Av tids- og plasshensyn har jeg valgt å anlegge et rent nasjonalrettslig perspektiv på 

avhandlingens problemstillinger. Det innebærer blant annet at det avgrenses mot 

klimatilpasning og vern av marine områder i et folkerettslig perspektiv.
24

 

 

Drøftelsene i oppgaven tar utgangspunkt i, og avgrenses til, anvendelsen av 

naturmangfoldloven og havressurslova, herunder reglene for etablering av marine 

verneområder etter naturmangfoldloven og reglene for etablering av marine beskyttede 

områder etter havressurslova.  

 

Områder i sjø kan også inngå i andre kategorier av områdevern etter naturmangfoldloven – 

som en forlengelse av et verneområde som i hovedsak er knyttet til verneverdier på land. 

Disse faller i all hovedsak utenfor fremstillingen.
25

 Ytterligere avgrensninger foretas mot 

”områdebeskyttelse” etter annet lovverk, deriblant akvakulturloven
26

 § 14 og havne- og 

                                                                                                                                                    
23

 Lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende og marine ressurser (havressurslova eller hrl.) 

24
 Et folkerettslig perspektiv foranlediger drøftelser av blant annet hvorvidt det foreligger folkerettslig adgang 

og plikt for Norge til å etablere marine beskyttede områder (såkalte ”Marine Protected Areas”), herunder på 

hvilket grunnlag, og videre hva denne adgangen/plikten nærmere innebærer. Dernest blir spørsmålet hvordan 

en folkerettslig adgang /plikt harmonerer med eller er gjennomført i norsk rett. Etablering av ”Marine 

Protected Areas” i et folkerettslig perspektiv er drøftet i Jakobsen (2009).  Se ellers NOU 2004: 28 s. 338-339 

og Ruud/Ulfstein (2006) s. 145-166. 

25
 Se imidlertid punkt 3.7.7. 

26
 Lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). 
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farvannsloven § 30
27

. Tilsvarende avgrenses det mot arealplanlegging etter den nye 

plandelen i plan- og bygningsloven
28

, hvor bruk av arealplaner i sjø
29

 utgjør et eget tema.
30

 

I et komparativt perspektiv er likevel plan- og bygningsloven av en viss interesse, da det 

følger uttrykkelig av pbl. § 3-1 bokstav g at ”klimahensyn” skal tas i planleggingen.
31

 

Lovens virkemidler berøres imidlertid i beskjeden grad.  

 

Områder som i forvaltningsplanene for havområdene har fått status som særlig verdifulle 

og sårbare (SVO-områder) eller såkalte ”Particulary Sensitive Areas” (PSSA-områder)
32

  

under Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO)behandles heller ikke, selv om det 

kunne vært prinsipielt interessant å undersøke betydningen av disse områdene i et rettslig 

perspektiv. Den rettslige betydningen av havforvaltningsplanene er i seg selv et egnet tema 

for videre studier.  

1.3 Problemstillinger og videre disposisjon 

Avhandlingens hovedproblemstilling er hvorvidt gjeldende regelverk gir tilstrekkelig 

hjemmel for å etablere marine verneområder
33

 og marine beskyttede områder
34

 ut fra 

klimahensyn
35

. 

 

For å kunne tilnærme meg ovennevnte problemstilling vil jeg for det første ta utgangspunkt 

i hvilke tiltak som anses nødvendige og mulige for å bidra til klimatilpasning i marine 

områder. Dette vil jeg redegjøre for i avhandlingens kapittel 2. Denne delen er ikke 

                                                 
27

 Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). 

28
Lov 27. juni 2008 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven eller pbl.) 

29
 Plan- og bygningsloven gjelder ut til grunnlinjene, jf. § 1. Grunnlinjen er definert som den ytterste linje 

som kan trekkes gjennom de ytterste skjær, holmer og øyer langs Norges kyst. 

30
 I kommuneplanens arealdel kan for eksempel et område i sjø opprettes som naturområde etter pbl. § 11-7 

annet ledd nr. 6. Se Backer (2010) s. 287.  

31
 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 179-181. Se punkt 5.2.3. 

32
 Se blant annet St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 32-37 og NOU 2004: 28 s. 339. 

33
 Se punkt 1.4.3. 

34
 L.c.c. 

35
 Se punkt 1.4.2. 



 6 

nødvendigvis av rettslig karakter, men det er en forutsetning å fastlegge det faktiske 

behovet – og mulighetene for å kunne vurdere regelverkets tilstrekkelighet. 

 

Dernest vil jeg i kapittel 3 og 4 ta for meg hvilke rettslige virkemidler vi har for å verne 

marine områder etter naturmangfoldloven og havressurslova de lege lata.  I denne delen vil 

jeg se på hvilke hensyn og formål som ut fra de to lovene kan begrunne et slikt vern, noe 

som til en viss grad også vil belyse hvorvidt lovene generelt tilrettelegger for og kan 

benyttes for å fremme klimatilpasning. Som del av analysen ønsker jeg også å belyse 

forholdet mellom naturmangfoldloven og havressurslova, både fordi lovene til en viss grad 

griper inn i hverandre, og fordi en effektiv klimatilpasning forutsetter et velfungerende 

sektorsamarbeid mellom miljøvernmyndighetene og fiskerimyndighetene.
36

 En fullstendig 

komparativ analyse lar seg imidlertid ikke gjennomføre innenfor oppgavens rammer. 

Isteden vil jeg peke på de mest sentrale forskjellene og likhetene underveis. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen av hvilke tiltak som rent faktisk er nødvendige (kapittel 2), 

samt redegjørelsen for de rettslige virkemidlene (kapittel 3 og 4), vil jeg videre drøfte om, 

og i hvilken grad, havressurslova og naturmangfoldloven gir tilstrekkelig hjemmel for å 

verne marine områder ut fra klimahensyn. Dels er det et spørsmål om klimahensyn alene 

kan berettige vern, og dels er det et spørsmål om vern – primært ut fra andre hensyn – i 

praksis vil ha slike virkninger som innebærer at klimahensyn likevel må anses ivaretatt.  

 

Avslutningsvis, etter å ha vurdert hvorvidt naturmangfoldloven og havressurslova er 

tilstrekkelige som rettslig virkemidler til å verne marine områder ut i fra klimahensyn, vil 

jeg i kapittel 6 vurdere de lege ferenda
37

 om det er behov for nye regler eller endringer i 

regelverket, samt diskutere hvordan disse kan/bør utformes for å fremme klimatilpasning. 

Denne drøftelsen må nødvendigvis også inneholde en vurdering av gjeldende regelverk, 

                                                 
36

 Se NOU 2010: 10 s. 69-70 og 73-74. 

37
 Oversatt som ”hva retten burde være”. Begrepet benyttes til å avgrense rettspolitikk fra rettsdogmatikk, 

gjeldende rett (de lege lata). Skillet er imidlertid ikke alltid like klart, da rettsdogmatikk og rettspolitikk ofte 

glir over i hverandre, særlig ved skjønnsmessige avveininger, noe drøftelsene i avhandlingen vil vise.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Gjeldende_rett
http://no.wikipedia.org/wiki/De_lege_lata
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selv om vurderingene her vil være mer rettet mot hvilke løsninger som rent rettsteknisk 

anses som mest tjenelige for å fremme klimatilpasning.  

1.4 Begrepsavklaringer 

I det følgende skal jeg gjøre rede for noen sentrale begreper som benyttes i avhandlingen. 

Redegjørelsen for begrepene utgjør grunnstammen for de videre drøftelsene i oppgaven. 

Generelt dreier det seg om ord som ikke har sin primære betydning i den rettslige sfære. 

Min intensjon er å plassere disse i en rettslig kontekst og dermed samtidig redegjøre for 

begrepenes anvendelse i avhandlingen. Foruten disse begrepene vil det fortløpende 

benyttes ord og uttrykk som er av mindre sentral betydning, men som likevel krever en 

forklaring. Disse vil i så fall bli redegjort for underveis i fremstillingen.  

1.4.1 Klimatilpasning – ”adaptation” og ”mitigation” 

Klimatilpasning er et flertydig begrep som vil måtte forstås ut i fra den sammenheng det 

benyttes i.
38

 Målet i det følgende er derfor å gjøre rede for hvilket meningsinnhold begrepet 

tillegges i denne avhandlingen. 

 

Det er vanlig å skille mellom to former for klimatilpasning; På den ene siden dreier seg om 

å treffe tiltak for å motvirke selve den globale oppvarmingen, fortrinnsvis gjennom å 

redusere utslipp av drivhusgasser.  På den andre siden handler det om å treffe tiltak for å 

møte forventede klimaendringer. Klimatilpasning kan i vid forstand anses å omfatte begge 

deler. I internasjonalt kildemateriale betegnes imidlertid førstnevnte som ”adaptation” og 

sistnevnte som ”mitigation”.
39

 I FNs Klimakonvensjon sondres det også mellom mitigation 

og adaptation som to former for klimatilpasning.
40

 Det går altså et hovedskille i 

klimaforhandlingene mellom mitigation og adaptation. Dette skillet er imidlertid ikke alltid 

like entydig i praksis (se nedenfor). 

 

                                                 
38

 Se blant annet NOU 2010: 10 s. 23 

39
 Se for eksempel Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation (2009) og 

Assessment of climate change mitigation and adaptation (2009). 

40
 Se Bugge (2009) s. 51. 
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Fordi klimaendringer vil ramme den enkelte sektor ulikt, vil begrepene måtte presiseres 

ytterligere med sikte på marin ressursforvaltning. 

 

Når det gjelder klimatilpasning (adaptation), dreier det seg om å redusere naturmiljøets 

sårbarhet og holde ved lag eller øke den naturlige tilpasningskapasiteten.
41

 I den 

forbindelse kan det vises til det engelske begrepet ”ecosystem resilience”, som har vokst 

frem som et nytt konsept innen internasjonal klimaforskning.
42

 Konseptet referrer til “the 

ability of an ecosystem to maintain key functions and processes in the face of stresses or 

pressures, either by resisting or adapting to change.”
43

 På norsk kan resilience oversettes 

med elastisitet, spenst, eller evne til å hente seg inn.
44

 Klimatilpasningsutvalget ser 

imidlertid ut til å anvende ord som robusthet, tåleevne, motstandskraft, tilpasningsdyktighet 

og tilpasningskapasitet isteden – om dels det samme som resilience innbefatter. Robusthet 

er det uttrykket som benyttes mest,
45

 og synes således å kunne være et egnet motstykke til 

resilience på norsk. Mot dette kan det argumenteres for at resilience omfatter både mer 

(kvantitativt) og kanskje noe annet (kvalitativt) enn robusthet. Egenskapen tåleevne kan 

sies å være innbefattet i ordet robusthet. Det samme kan neppe sies om tilpasningsevne. Vi 

mangler derfor tilsynelatende et fullgodt ord for resilience på norsk. Denne diskusjonen lar 

jeg for min del ligge, og jeg tar utgangspunkt i robusthet som et overordnet mål med 

klimatilpasningen. Med robusthet sikter jeg altså både til tåleevne og tilpasningsevne. 

Videre kan det være hensiktmessig å presisere dette nærmere til klimarobusthet, idet ordet 

robusthet ikke nødvendigvis kobles til klima.  

 

Begrepet ”mitigation” lar seg heller ikke oversette direkte til norsk. Ordet motvirkning er 

imidlertid det ordet som benyttes i den norske oversettelsen av Klimakonvensjonen, jf. art. 

                                                 
41

 Se NOU 2010: 10 s. 62-75. 

42
 Se blant annet Pérez m.fl. (2010), Thompson m.fl. (2009), Tompkins og Adger (2003) og Hughes m.fl 

(2003). 

43
 McLeod m.fl. (2008) s. 362-363. 

44
 Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboksliste, se www.ordnett.no.  

45
 Se blant annet NOU 2010: 10 s. 18 og 62-75. Utvalget presiserer imidlertid ikke hva som menes med 

robusthet. 

http://www.ordnett.no/
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3 nr. 3. I Klimakonvensjonens kontekst dreier mitigation seg først og fremst om 

utslippsreduksjoner fra selve utslippskilden. Men mitigation omfatter også tiltak som 

bevarer eller øker opptaket av CO2 i naturen selv (såkalte ”natural sinks”), jf. 

Klimakonvensjonen art. 4. nr. 1 bokstav d. Det er kun sistnevnte som er av interesse i 

denne oppgaven, og da i form av karbonopptak i marine organismer.
46

 I det følgende 

brukes betegnelsen karbonreservoarer om både karbonopptak og -lagring i slike 

organsimer.
47

 

 

Som eksempel på at mitigation og adaptation griper inn i hverandre (jf. ovenfor), vil tiltak 

som bevarer karbonreservoarer samtidig kunne bidra til bevaring av biologisk mangfold, 

som igjen bidrar til å sikre klimarobuste økosystemer. Her kan vi si at de to begrepene 

”møtes”. Mitigation og adaptation er derfor ikke uavhengige begreper, ettersom noen tiltak 

fremmer begge deler (såkalte ”vinn-vinn-tiltak”
48

). Begrepene kan også stå i motsetning til 

hverandre. Utslippsreduserende tiltak, som for eksempel havvindmøller, kan svekke 

robustheten gjennom negativ påvirkning på det biologiske mangfold. Klimatilpasning er 

derfor et begrep med en potensiell indre motstrid – noe som gjør det til en utfordring å 

anvende det som et rettslig begrep. 

 

Ettersom begrepene glir noe over i hverandre og ikke anvendes konsekvent (i norsk 

kildemateriale), benyttes ordet klimatilpasning om begge deler, dersom annet ikke er 

presisert.
49

 Skillet vil imidlertid reflekteres i avhandlingens drøftelser. Jeg vil først og 

fremst sondre mellom adaptation og mitigation for å illustrere forskjellen mellom ulike 

typer virkemidler og tiltak, samt hvilke formål og hensyn som gjør seg gjeldende. Dette har 

                                                 
46

 Se punkt 2.4 flg. 

47
 Dette avviker noe fra definisjonene i den norske oversettelsen av Klimakonvensjonen art. 1. nr. 7 og nr. 8, 

hvor ”sink” er oversatt som ”opptak” og ”reservoir” er oversatt som ”reservoar”.  

48
 Se NOU 2010: 10 s. 35 og 73. 

49
 Jeg har dermed lagt til grunn en videre forståelse av begrepet klimatilpasning enn det som synes å være 

tendensen ellers. Klimatilpasningsutvalget avgrenser blant annet uttrykkelig mot utslippsreduksjoner, se NOU 

2010: 10 s. 27. På den annen side anbefales vern av naturens karbonlager som tilpasningstiltak – uten at 

utvalget synes å være seg bevisst at dette grenser mot mitigation, se s. 73-75. 
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også en viktig side til utformingen av lovgivningen, med tanke på hvilke formål og hensyn 

som skal komme til anvendelse. 

1.4.2 Bruken av begrepet klimahensyn 

I likhet med begrepet klimatilpasning er begrepet klimahensyn flertydig, og gir nok i enda 

mindre grad anvisning på et bestemt hensyn eller resultat. I denne avhandlingen, herunder i 

tittelen, brukes klimahensyn som en fellesbetegnelse på det å ta hensyn til klimaendringer. 

Klimahensyn brukes også vekselvis synonymt med begrepet klimatilpasning – som 

omfatter både mitigation og adaptation.
 50

 

1.4.3 Marine verneområder og marine beskyttede områder 

I arbeidet med Nasjonal marin verneplan defineres marine beskyttede områder som: 

  

”områder hvor sjøbunn og/eller hele eller deler av tilhørende vannsøyle er vernet 

etter naturvernloven [naturmangfoldloven] eller særskilt beskyttet etter annet 

lovverk for å bevare hele eller deler av det innbefattede miljø. Et marint beskyttet 

område kan også omfatte landareal i tidevannssonen. Marine beskyttede områder 

som er vernet etter naturvernloven [naturmangfoldloven] betegnes marine 

verneområder.”
51

  

 

Vi kan etter dette sondre mellom marine beskyttede områder i snever og vid forstand. Kun 

områder som er vernet etter naturmangfoldloven § 39 betegnes marine verneområder, jf. 

lovens begrepsbruk. Kategorien marine beskyttede områder omfatter dermed områder som 

er beskyttet etter annet lovverk, eller gjennom en kombinasjon av flere lovverk, slik det er 

foreslått i Nasjonal marin verneplan.
52

 Beskyttelsen vil bare gjelde i forhold til den 

næringsvirksomheten som den aktuelle loven regulerer. Områder som er beskyttet etter 

havressurslova § 19 betegnes derfor marine beskyttede områder, jf. lovens begrepsbruk. 

                                                 
50

 Se blant annet punkt 5.2 flg. 

51
 Råd til utforming av marin verneplan for marine beskyttede områder i Norge (2003) s. 21. Se også NOU 

2004: 28 s. 329-333. 

52
 Se for eksempel Nasjonal marin verneplan – oppstartsmelding for Transekt Skagerrak (2009), s. 4. 
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Drøftelsen av virkemidlene i havressurslova begrenses imidlertid ikke til § 19, da også 

andre tiltak som har beskyttelse som formål, men som ikke er formelt opprettet i henhold til 

§ 19, reelt sett vil være et marint beskyttet område. For å skille disse områdene fra områder 

etter § 19 velger jeg å bruke betegnelsen områdespesifikke beskyttelsestiltak.
53

 

  

Bruken av ovennevnte begreper er imidlertid noe inkonsekvent i praksis. Utgangspunket er 

som nevnt at marine verneområder er forbeholdt vern etter naturmangfoldloven. 

Forvaltningsplanen for Norskehavet skiller da også mellom ”beskyttelse etter 

fiskerilovgivningen” og ”vern etter naturvernlovgivningen”.
54

 Imidlertid brukes marine 

verneområder som fellesbetegnelse for de områder som skal vernes i forbindelse med 

Nasjonal marin verneplan, selv om det er forutsatt at flere lover skal komme til anvendelse. 

Biomangfoldutvalget uttaler at marin verneplan i den sammenheng må være synonymt med 

marin beskyttelsesplan.
55

 Et annet eksempel på inkonsekvens er bruken av ordet vern i 

begreper som ”verneverdier”, ”verneformål” og ”vernevedtak”, selv om det gjelder et 

beskyttet område. Utfordringen ligger derfor i å finne en passende fellesbetegnelse
56

 – som 

favner både marine verneområder og marine beskyttede områder – uten å bruke lovenes 

begreper. Én mulig fellesnevner kunne for eksempel vært ”marint områdevern”, men også 

dette er etter Biomangfoldlovutvalgets (Biomangfoldutvalget) begrepsforståelse forbeholdt 

”de klassiske vernevedtakene der områder gis en helhetlig og langsiktig beskyttelse”.
57

 For 

å unngå sammenblanding av begreper vil jeg derfor holde meg til marine verneområder og 

marine beskyttede områder som adskilte kategorier, dersom annet ikke er presisert eller 

fremgår av sammenhengen. Jeg vil likevel bruke ordet ”vern” som et fellesbegrep, da det 

anses overflødig å referere til vern og beskyttelse i ethvert tilfelle. 

                                                 
53

 Se punkt 4.5. 

54
 St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 88-90. 

55
 NOU 2004: 28 s. 330 note 56 

56
 Jf. begrepet ”Marine Protected Areas” (MPAs), som er den internasjonale betegnelsen for vern og 

beskyttelse av marine områder. 

57
 NOU 2004: 28. s. 330. 
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1.5 Rettskilder og metode 

1.5.1 Metodiske utgangspunkter og utfordringer 

Som allerede skissert i punkt 1.1 flg. tar avhandlingen utgangspunkt i klimatilpasning som 

et miljøpolitisk mål, for så å vurdere rettslige virkemidler for vern av marine områder i lys 

av dette målet. Avhandlingen har derfor først og fremst et rettspolitisk siktemål.  

 

Problemstillingene i avhandlingen er imidlertid både av rettspolitisk og rettsdogmatisk 

karakter. Likevel er det den rettspolitiske drøftelsen som utgjør kjernen i avhandlingen, der 

den rettsdogmatiske analysen inngår som premiss for drøftelsen.
58

 Det kan nevnes at skillet 

mellom rettsdogmatikk og rettspolitikk er noe utvisket i enkelte deler av avhandlingen. 

Som eksempel vil bruken av reelle hensyn og miljørettslige prinsipper farge de 

rettsdogmatiske resonnementene i oppgaven. Et treffende perspektiv i denne sammenheng 

er å betrakte klimahensyn – i kategorien reelle hensyn – som brobygger mellom de lege lata 

og de lege ferenda.
59

 

 

I tillegg til at lovgivningen skal virke i en politisk kontekst – som et redskap til å nå 

politiske mål – er det kanskje desto viktigere at rettsreglene skal virke i en 

naturvitenskapelig kontekst. Klimaendringer krever en fremtidsrettet og pro aktiv 

naturforvaltning og naturlovgivning – som tar høyde for fremtidige klimaendringer, men 

som samtidig er refleksiv i den forstand at den åpner for å ta endrede forhold i betraktning 

ved anvendelse av lovgivningen.
60

 Et underliggende element i drøftelsene er derfor 

lovgivningens tilpasning til skiftende krav i omgivelsene (her: klimaendringer).  

                                                 
58

 Se Backer (2002) s. 32-33 om rettspolitiske problemstillinger i miljøretten. Se også Sand (1996) punkt 2.3 

og 16.3 hvor hun etterlyser et rettspolitisk begrepsapparat og metode i rettsvitenskapen. 

59
 Backer (2010b) 

60
 Se Sand (1996) kap. 1, 2, 3 og 16. Sand skriver om retten som del av komplekse og sosiale sammenhenger, 

og retter et kritisk blikk mot formålsrasjonell lovgivning, som ofte er knyttet til politiske målsettinger, se 

kapittel 2. Sand bemerker at den offentlige retten er blitt stadig mer politisk styrt, og at et omfattende innslag 

av skjønn innebærer elementer av fleksibilitet og ubestemthet. Dette fører i følge Sand til at ”[l]ovgivningen 

kan tilpasses skiftende omgivelser, men den mister også mye i forutberegnelighet.”(s. 45). 
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Det sentrale kriteriet for undersøkelsen av om lovgivningen tilrettelegger/fremmer 

klimatilpasning er hvorvidt klimahensyn – direkte eller indirekte – kommer til utrykk i 

lovteksten eller i forarbeidene. Med indirekte menes at klimahensyn kan innfortolkes som 

del av andre hensyn. Vurderingen innebærer således ikke bare å se på de uttalte formål og 

hensyn, men også lovgivers intensjon bak disse. I tillegg må det vurderes om andre 

virkemidler og hensyn – som verken knytter seg til klimatilpasning direkte eller indirekte – 

likevel har som konsekvens at klimatilpasning fremmes. Kompleksiteten i klimatilpasning 

som (rettslig) begrep, sammen med dets uklare forankring i lovteksten, gjør at drøftelsene 

de lege lata blir særlig krevende.  

1.5.2 Overblikk over rettskildebildet 

Naturmangfoldloven og havressurslova utgjør de sentrale rettskildene i oppgaven.  

Havressurslova trådte i kraft 1. januar 2009 og erstatter den gamle saltvannsfiskeloven
61

. 

Loven bygger på en større utredning fra Havressurslovutvalget (Havressursutvalget), NOU 

2005:10, og svarer i all hovedsak til utvalgets forslag. Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. 

juli 2009, med unntak for kapittel IV om fremmede organismer. Loven erstatter den gamle 

naturvernloven
62

 og deler av viltloven
63

 og lakse- og innlandsfiskloven
64

, og følger blant 

annet opp Biomangfoldkonvensjonen i norsk rett.
65

 I likhet med havressurslova bygger 

naturmangfoldloven på en større utredning fra Biomangfoldutvalget, NOU 2004: 28. Loven 

svarer i hovedsak til Biomangfoldutvalgets forslag, med noen justeringer. 

 

Både havressurslova og naturmangfoldloven er det vi kan kalle fullmaktslover
66

.  Som vi 

skal se i kapittel 3 og 4 er forvaltningsmyndighetene tildelt vide fullmakter til å fastsette 

                                                 
61

 Lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (saltvannsfiskeloven) 

62
 Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. 

63
 Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt. 

64
 Lov 5. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 

65
 Ot.prp. nr. 52 s. 13, 21 og 190. 

66
 Se Eckhoff/Smith (2010) s. 393-430. 
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nærmere regler i forskrift
67

 – dvs. til å utforme politikken i praksis. Til gjengjeld forankrer 

lovene sentrale miljørettslige prinsipper og hensyn som setter rammer for myndighetenes 

kompetanse. Disse vil være av sentral betydning for drøftelsene i kapittel 3 og 4. 

 

Avhandlingen tar som nevnt utgangspunkt i norsk lovgivning og norske forhold. I noen 

tilfeller vil jeg likevel supplere med eksempler fra andre land – som kilde til inspirasjon og 

illustrasjon av det norske regelverket, altså ikke som rettskilder av betydning for 

drøftelsene de lege lata.
68

  

 

Når det gjelder internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, og som er gjort til 

gjeldende norsk rett,
 69

 vil disse kun i begrenset grad nevnes i fremstillingen, jf. punkt 1.2. 

Rettskildemessig er dette noe uheldig, da konvensjonene både er relevante og potensielt 

vektige tolkningsfaktorer for drøftelsen de lege lata etter naturmangfoldloven og 

havressurslova.
70

 Av særlig betydning for avhandlingens problemstillinger er 

Klimakonvensjonen, Biomangfoldkonvensjonen, FNs Havrettskonvensjon
71

 og OSPAR-

konvensjonen
72

. Bortsett fra enkelte henvisinger, lar det seg imidlertid ikke gjøre å trekke 

inn internasjonale kilder innenfor rammene av oppgaven. Konvensjonene anvendes derfor 

først og fremst som kilde til argumenter i den faktiske redegjørelsen i kapittel 2 og den 

rettspolitiske drøftelsen i kapittel 5. 

 

                                                 
67

 Jf. fvl. § 2 bokstav b og c. 

68
 Se særlig kapittel 2 og 5. 

69
 Se Ruud og Ulfstein (2006) kap. 2. Utgangspunktet i norsk rett er dualisme, det vil si at dersom Norge har 

ratifisert en konvensjon/traktat, må denne – dersom norsk rett ikke er i samsvar med forpliktelsene – enten 

transformeres eller inkorporeres for å gjelde som norsk rett. Dette i motsetning til at ratifikasjonen medfører 

at traktaten/konvensjonen blir automatisk en del av norsk rett (såkalt monoisme). 

70
 NOU 2004: 28 s. 157-158. Se for eksempel hrl. § 6, som innebærer at folkeretten innskrenker 

fiskerimyndighetenes kompetanse etter loven. 

71
 United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) (Havrettskonvensjonen).  

72
 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (1992) (OSPAR-

konvensjonen). 
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Et særlig spørsmål er hvilken rettslig betydning såkalte etterarbeider til konvensjonene har. 

Disse kan være av svært ulik karakter, som for eksempel resolusjoner, retningslinjer, 

rapporter og referater. At de kan betraktes som relevante i rettslig sammenheng anses ikke 

å være tvilsomt. Vekten vil imidlertid kunne variere med hva slags avgjørelse/dokumenter 

det er snakk om, og dernest det innholdsmessige.
73

 Hvorvidt slike dokumenter er bindende 

i norsk rett vil bero på hva den enkelte konvensjon fastsetter.
74

 I den grad jeg gjør bruk av 

slike etterarbeider vil den rettslige statusen kommenteres særskilt.
75

   

 

Ettersom havressurslova og naturmangfoldloven er såpass nye av dato har vi lite 

forvaltningspraksis å bygge på hva gjelder anvendelsen av de nye bestemmelsene, både 

generelt og når det gjelder klimatilpasning. I utgangspunktet gir derfor forvaltningspraksis 

lite selvstendig bidrag til å drøfte avhandlingens problemstillinger. Av en viss betydning 

kan nevnes arbeidet med Nasjonal marin verneplan, som gir holdepunkter for hvordan 

forvaltningen tilsikter å anvende vernehjemlene i praksis. Planen er i tillegg et utpreget 

sektorsamarbeid og vil derfor kunne belyse forholdet mellom havressurslova og 

naturmangfoldloven. Tilsvarende gjelder forvaltningsplanene for havområdene. Øvrige 

eksempler vil bli vist til underveis i fremstillingen.  

 

Selv om det foreligger en god del miljørettslig litteratur, er klimatilpasning et emne som 

foreløpig er relativt uutforsket.
76

 Det antas at dette vil endres etter hvert som 

klimatilpasning får en stadig økende oppmerksomhet i miljøpolitikken. Som eksempel kan 

det vises til den nye lovkommentaren til naturmangfoldloven, utarbeidet av Inge Lorange 

Backer. Heller ikke Backer skriver noe om klimatilpasning. Dette er etter min mening 

oppsiktsvekkende, tatt i betraktning temaets aktualitet i dag. For øvrig er lovkommentaren 

grundig (630 sider), og er derfor en viktig kilde ved tolkningen av bestemmelsene i loven. 

                                                 
73

 NOU 2004: 28 s. 157-158. 

74
 L.c.c. En resolusjon er som oftest ”bindende” for medlemslandene, mens rapporter, utredninger og såkalte 

”guiding documents” normalt ikke kan sies å være det.  

75
 Se for eksempel punkt 5.2.2. 

76
 Riktignok finnes det noen fremstillinger av klimaendringer som miljøproblem, Klimakonvensjonen og 

Kyotoprotokollen. Se eksempelvis Bugge (2010) s. 51og Backer (2002) s. 20 
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Som følge av Backers sentrale rolle under lovforberedelsen (Biomangfoldutvalgets leder), 

vil lovkommentaren kunne tillegges relativt stor vekt som rettskilde. Sett under ett gir 

imidlertid juridisk litteratur lite selvstendig bidrag til drøftelsen av avhandlingens 

problemstillinger. 

 

Til gjengjeld foreligger det en rekke rapporter og utredninger som omhandler temaet 

klimatilpasning, utarbeidet av diverse nasjonale og internasjonale organisasjoner og 

institusjoner. Generelt er disse først og fremst nyttige som grunnlagsmateriale for hvilke 

klimatilpasningstiltak det er behov for. Rapportene kan derimot ikke anvendes som 

rettskilder ved drøftelsen de lege lata. I den grad de omhandler lovgivningen vil de 

imidlertid kunne si noe om hva som anses som gjeldende rett. Ved vurderinger de lege 

ferenda vil derimot slike rapporter og utredninger kunne tillegges vekt.  

 

I en særstilling står de offentlige utredningene (NOU) som ikke utgjør forarbeidene til noen 

lov. Klimatilpasningsutredningen danner som nevnt et naturlig utgangspunkt for 

avhandlingens tema og problemstillinger. Utredningen omhandler både faktiske, rettslige 

og institusjonelle forhold.
77

 I denne avhandlingen er utredningen først og fremst av 

betydning som grunnlag for hvilke tiltak om anses nødvendige, jf. kapittel 2. Utvalgets 

anbefalinger er imidlertid svært generelle i sin form og må suppleres av annet 

kildemateriale.  

 

Et annet grunnlagsdokument som bør nevnes er IUCN (The International Union for 

Conservation of nature)
 
 Guidelines for Applying Protected Area Management 

Categories
78

, som inneholder et eget kapittel om planlegging med hensyn til 

klimaendringer.
79

 Veiledningen er ikke begrenset til områder i sjø, men gjelder generelt for 

alle typer områdevern. Selv om IUCNs retningslinjer ikke er rettslig bindende, er det både 

                                                 
77

 Hvilken status utredningen har i rettslig sammenheng kan diskuteres. Momenter som utvalgets 

sammensetning og mandat vil blant annet være av betydning. Spørsmålet drøftes imidlertid ikke nærmere.  

78
 IUCN Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (2008). 

79
 Ibid. s. 57 
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naturlig og i tråd med den vekt forarbeidene tillegger IUCNs anbefalinger
80

 å bruke 

veiledningen som et relevant grunnlagsdokument.  

 

Fremstillingen av de faktiske tiltakene i kapittel 2 er imidlertid ikke begrenset til de 

ovennevnte kildene. 

1.5.3 Noen betraktninger om kildetilfanget 

Det er flere grunner til at det bør sies noe om kildetilfanget i oppgaven. For det første er 

omfanget av rettskilder svært begrenset. Særlig når det gjelder klimatilpasning er 

rettsområdet å betrakte som ”upløyd mark”. I tillegg er havressurslova og 

naturmangfoldloven såpass nye av dato at det foreligger lite forvaltningspraksis som 

belyser anvendelsen av lovene. Drøftelsene må derfor i hovedsak baseres på lovens ordlyd, 

forarbeider, miljørettslige prinsipper og rettspolitiske hensyn. 

 

For det andre er en stor del av kildene av ikke-rettslig karakter, noe som er både uvant og 

utfordrende. Grensen mellom politikk og juss vil kunne være nokså flytende og bidrar til at 

perspektivet i oppgaven blir både rettsdogmatisk og rettspolitisk.  Som følge av vide 

fullmakter og stort innslag av skjønn i lovgivningen har lovgiver lagt opp til at politiske 

føringer vil kunne ”styre” mye av lovanvendelsen og skjønnsutøvingen.
81

 

Naturmangfoldloven og havressurslova har for eksempel få klare pliktnormer, men 

pliktelementet er i stedet å finne som plikt til å vurdere å bruke kompetansen, plikt til å 

vektlegge ulike hensyn, samt plikt til å oppnå mer overordnede mål.  

 

Endelig bør det sies noe generelt om klimatilpasning som hensyn. Ettersom klimatilpasning 

er en miljøpolitisk målsetting, vil klimatilpasning også måtte sies å være et relevant hensyn 

(i kategorien reelle hensyn) ved fastleggingen av gjeldende rett etter naturmangfoldloven 

og havressurslova. I den grad lovgivningen gir rom for det vil klimatilpasning også kunne 

                                                 
80

 NOU 2004: 28 s. 310-313 og Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 191. 

81
 Se blant annet Ot.prp. nr. (2007-2008), hvor lovgiver sier uttrykkelig at avveiningen av hensynene innenfor 

loven vil bero på politiske prioriteringer. Se også Eckhoff/Smith (2010) s. 392 og Sand (1996) kapittel 1 til 3. 
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være et tungtveiende hensyn. Hvilken vekt hensynet kan tillegges lar seg ikke besvare 

generelt, men vil bero på den enkelte lovbestemmelse og øvrige relevante prinsipper og 

hensyn. 
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2 Hvilke tiltak er det behov for? 

2.1 Problemstilling og oversikt 

Hvorfor skal vi verne? Og hvordan kan vern av marine områder bidra til klimatilpasning? 

Ovennevnte spørsmål er tema for dette kapittelet, hvis formål er å beskrive nærmere hvilke 

tiltak, herunder hvilke virkemidler og regler, som er nødvendige og mulige for å bidra til 

klimatilpasning i marine områder. Kapittelet utgjør den faktiske referanserammen for 

drøftelsen av de rettslige virkemidlene i naturmangfoldloven og havressurslova i kapittel 3 

og 4.  

 

Som følge av at klimaendringer medfører økt uvisshet omkring fremtidige forhold, er det 

tilsvarende usikkert om og i hvilken grad de ulike tiltakene vil ha tilsiktet effekt. Hva som 

faktisk er virkningen av et tiltak er imidlertid et naturvitenskapelig spørsmål. Avgjørende 

for mitt vedkommende er hvorvidt lovgivningen gir hjemmel til å iverksette de tiltakene 

som ut fra tilgjengelig kildemateriale anses å være egnede.  

 

Det kan i utgangspunktet sondres mellom spesifikke tiltak rettet mot en bestemt 

art/naturtype, og mer generelle tiltak i forbindelse med utvelgelse og utforming av aktuelle 

områder, herunder også saksbehandlingen. De ulike tiltakene vil imidlertid overlappe 

hverandre i fremstillingen. Jeg har derimot valgt å trekke et hovedskille mellom adaptation 

og mitigation – for å synliggjøre de forskjellige hensynene som gjør seg gjeldende, jf. 

punkt 2.4 og 2.5.  

 

Før jeg beskriver de ulike tiltakene skal jeg redegjøre kort for hvordan klimaendringer 

forventes å påvirke marine økosystemer, samt hvorfor vern av områder er sett på som et 

effektivt klimatiltak (se punkt 2.2). 
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2.2 Marine økosystemer og klimaendringer – hvorfor verne? 

Marine økosystemer er allerede utsatt for et økende press, og klimaendringer kommer som 

en ekstra belastning i tillegg til andre påvirkningsfaktorer.
82

  

 

I en havforvaltningskontekst er det vanlig å skille mellom klimaendringer og 

havforsuring,
83

 selv om faktorer henger nært sammen med global oppvarming
84

.  

Etter hvert som konsentrasjonen av CO2 i luften stiger vil havets opptak av CO2 øke.
 

Resultatet er at pH-verdiene i havet vil synke, altså at havet blir surere.
85

 Dette kan/vil få 

store konsekvenser for marine organismer som er følsomme for forsuring.
86

 Den globale 

oppvarmingen fører også til økt temperatur i havet.
87

 Et varmere havmiljø forventes å 

medføre at enkelte arter migrerer, fortrinnsvis nordover, og at nye fremmede arter etablerer 

seg i våre havområder.
88

 Et varmere og surere hav kan i verste fall føre til sammenbrudd i 

næringskjeder og et irreversibelt økosystemskifte.
89

 Samlet sett kan vi derfor konstatere at 

marine økosystemer er særlig sårbare for klimaendringer. 

 

Hva er så poenget med å verne?  

Selv om verneområder ikke kan erstatte utslippsreduserende tiltak fra utslippskilden, er 

verneområder et virkemiddel for å forvalte økosystemer, både med sikte på opptak og 

lagring av CO2 fra atmosfæren (mitigation)
90

, og ved å bidra til tilpasning til nåværende og 

                                                 
82

 Se blant annet St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 52-78. 

83
 Ibid. s. 79-83. 

84
 IPCC (2007a), se særlig s. 2-4, 10 og 12-18. 

85
 Børsheim og Golmen (2009) og St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 79-83. 

86
 St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 79-83 

87
 IPCC (2007c) s. 130-132 

88
 NOU 2010: 10 s. 64-66 og Aaheim m.fl. (2010) s. 131-132. 

89
 St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 81 og Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for 

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (2010) s. 10. 

90
 Jf. punkt 2.4 flg. 
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fremtidige konsekvenser av klimaendringer (adaptation)
91

.
92

  I boken Arguments for 

Protected Areas konkluderer forfatterne med at:  

 

”[p]rotected areas provide a powerful tool to address climate change, both through 

ecosystem-based adaptation and as a means of maximizing mitigation through 

reducing losses of stored carbon, inclusion of carbon-rich habitats under expanded 

protection shemes and through ongoing carbon sequestration.”
93

 (min kursivering) 

 

Tilsvarende er fremholdt i IUCN-rapporten Natural Solutions, hvor områdevern omtales 

som det ”naturlige” alternativ
94

 for klimatilpasning. Av større betydning er det kanskje at 

Biomangfoldkonvensjonen har anerkjent områdevern som klimatilpasningstiltak i sitt 

Programme of Work on Protected Areas (PoWPA).
 
Det uttales på konvensjonens 

hjemmeside at “protected areas are recognized as the key to both mitigation and adaptation 

responses to climate change”
95

 Også FNs Klimapanel har fremhevet verneområder som 

klimatiltak. I rapporten fra 2007 uttales det blant annet at: 

 

”Synergies between mitigation and adaptation can exist, for example properly 

design biomass production, formation of protected areas, land management, energy 

use in buildings and forestry”.
96

 (min kursivering)  

 

Det ovenstående viser at det har skjedd en utvikling hva gjelder bruken av verneområder i 

lys av klimaendringer. Som ledd i denne utviklingen har en rekke land utviklet egne 

klimastrategier for biologisk mangfold og verneområder.
97

 Ett eksempel er Australias 

                                                 
91

 Jf. punkt 2.3 flg. 

92
 Se blant annet Dudley m.fl. (2010) s. 207 og 217. 

93
 Ibid. s. 217. 

94
 Til forskjell fra “unaturlige” alternativer, som f.eks. CO2-renseanlegg. Se Dudley m.fl. (2010) s. 217. 

95
 http://www.cbd.int/protected/overview/  

96
 IPCC (2007b) s. 22. 

97
 Et utvalg av nasjonale klimastrategier omtales i Dudley m.fl. (2010) s. 208. 

http://www.cbd.int/protected/overview/


 22 

National Biodiversity and Climate Change Action Plan 2004-2007
98

. Planen inkluderer 

konkrete mål, strategier og tiltak for verneområder, som inkorporerer vurderinger av 

klimapåvirkning. Marine områder er viet særlig oppmerksomhet, jf. blant annet ”Objective 

4: To minimise the impacts of climate change on marine estuarine and coastal 

ecosystems”.
99

  

 

Klimatilpasningsutvalget tilrår i tråd med den internasjonale utviklingen vern som 

klimatiltak. Utvalget uttaler blant annet at tilpasningen i stor grad vil handle om ”å forvalte 

areal og naturressursar på ein slik måte at den totale belastninga på naturen og økosystema 

blir så lite som mogleg.” I den forbindelse anbefales økt vern og restaurering.
100

 Videre 

uttales det:  

 

”Når nye område skal vernast eller eksisterande utvidast, bør omsynet til 

klimaendringar inn i vurderingsgrunnlaget. Det er òg behov for å betre vernet av 

dei mest intakte naturområda for å sikre både biologisk mangfold og karbonlager 

gjennom robuste og vel fungerande økosystem”.
101

 (min kursivering) 

 

I de følgende avsnittene vil jeg gi konkrete eksempler på hvordan vern av marine områder 

kan bidra til klimatilpasning. Dette er ikke ment som en utømmende liste av tiltak, men er 

ment å illustrere ulike sider av klimahensynet.  

2.3 Adaptation – sikre klimarobuste økosystemer  

2.3.1 Generelle tiltak for å sikre klimarobusthet 

Som vist ovenfor er marine økosystemer utsatt for et sammensatt trusselbilde, hvor 

klimaendringer kommer som en ekstra belastning i tillegg til andre påvirkningsfaktorer. For 

å skape klimarobuste økosystemer er det derfor behov for å redusere den totale 

                                                 
98

 National Biodiversity and Climate Change Action Plan 2004-2007 (2004). 

99
 Ibid. s. 25. Se særlig strategi 4.2 og 4.5. 

100
 L.c.c. 

101
 NOU 2010: 10 s. 217. 
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belastningen. Dette kan oppnås gjennom restriksjoner på andre påvirkningsfaktorer, som 

for eksempel fiske. Marine verneområder (og til en viss grad marine beskyttede områder) 

er blant annet et viktig verktøy for å se flere påvirkninger i sammenheng innenfor et 

avgrenset område, fortrinnsvis gjennom opprettelse av marine nettverk, dvs. flere områder 

knyttet opp mot hverandre gjennom økologiske forbindelser.
 102

 

 

I tillegg til å verne mot virksomhet som kan forringe verneverdier, vil det være et økende 

behov for mer aktivt vern gjennom å restaurere økosystemer.
103

  

 

Ved vurderingen av hvilke områder som skal vernes er det naturlig å ta utgangspunkt i 

områder som er ekstra sårbare for klimaendringer eller allerede er under stekt press fra 

andre trusselfaktorer. Men det er også behov for å beskytte områder som er potensielt 

robuste, slik at disse kan fungere som ”tilfluktsområder” (engelsk: ”refugee areas”) for 

andre arter.
104

 For å sikre klimarobusthet er det videre behov for å beskytte såkalte 

nøkkelområder (engelsk: ”critical areas”). Med det menes for eksempel oppvekstområder 

for ungfisk, viktige gyteområder
105

, områder med høy biologisk diversitet m.m.
106

 

Tilsvarende kan det være aktuelt å ta utgangspunkt i en nøkkelart som har stor betydning 

som økologisk betingelse for en rekke andre organismer i økosystemet.
107

 (se punkt 2.3.4). 

 

Når det gjelder verneområdenes utstrekning er størrelsen generelt av betydning for 

motstandsevnen mot klimaendringer – jo større områder jo bedre.
108

 Tilsvarende er 

etablering av marine nettverk å foretrekke fremfor mindre og isolerte verneområder, fordi 

                                                 
102

 Keller m.fl. (2009) s.1069 og Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 104. 

103
 Se blant annet NOU 2010: 10 s. 217 og IUCN Guidelines for Applying Protected Area Management 

Categories (2008) s. 68. Se også Biomangfoldkonvensjonen art. 8 (f) og OSPAR art. 2 (a) I anneks V. 

104
 Brian D. Keller m.fl. (2009) s. 1078 og McLeod m.fl. (2008) s. 366-367. Se også NOU 2010: 10 s. 217, 

hvor Klimatilpasningsutvalget tilråder vern av ”dei mest intakte naturområda”. 

105
 Se punkt 2.3.5. 

106
 McLeod m.fl. (2008) s. 366 

107
 Se punkt 2.3.4. 

108
 Ibid. s. 364 og Ot.prp. nr. 52 s. 407 
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man både sprer risiko og reduserer bortfall av habitater gjennom å beskytte flere av de 

samme habitattypene, eksempelvis korallrev som er utsatt for ulik grad av bølgeenergi.
109

  

 

Et annet hensyn i forbindelse med at nye områder skal vernes eller eksisterende utvides, er 

muligheter for mobilitet og migrering av arter.
110

 Internasjonalt brukes begrepet 

”connectivity”
111

, som kan beskrives som naturlige sammenhenger mellom marine 

organsimer, via spredning av larver og bevegelse av ungfisk og voksenfisk.
112

 Slike 

sammenhenger kan skapes gjennom at flere verneområder knyttes opp mot hverandre 

gjennom biologiske korridorer. For å etablere slike korridorer kreves det inngående 

kjennskap til en arts forflytningsmønster. I havet kan dette være ekstra vanskelig, særlig tatt 

i betraktning temperaturendringers betydning for endret forflytningsmønster. Korridorene 

trenger ikke nødvendigvis gis samme beskyttelse som ”kjerneområdene”.
113

 I særlige 

tilfeller kan det bli nødvendig å relokalisere områder, dvs. flytte verneområder, for 

eksempel dersom den eller de artene/naturtypene som skal beskyttes ikke lenger kan 

overleve der.
 114

  

 

Konseptet klimarobusthet bør også inkludere vern som sikrer verdien av 

økosystemtjenester.
115

 IUCNs veileder oppstiller blant annet som mål at alle verneområder, 

”should … aim where appropriate to … [p]rovide regulatory ecosystem services, including 

buffering against the impacts of climate change”.
116

 

                                                 
109

 Keller m.fl. (2009) s. 1079-1080. 

110
 NOU 2010: 10 s. 75. 

111
 Se for eksempel Connectivity Conservation: International Experience in Planning, Establishment and 

Management of Biodiversity Corridors (2004). 

112
 McLeod m.fl. (2008) s. 366. 

113
 IUCN Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (2008) s. 36-37 og 81. 

114
 Ibid. s. 46 

115
 McLeod m.fl. (2008) s. 368, Aaheim m.fl. (2010) s. 123 og TEEB (2010).  Økonomiske beregninger vil i 

den forbindelse være nyttige for å synliggjøre verdien av ulike økosystemtjenester. Bevaring av 

økosystemtjenester er samtidig viktig i et sosialt tilpasningsaspekt. 

116
 IUCN Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, s. 12. 
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2.3.2 Tiltak mot fremmede organismer 

Fremmede organismer
117

 utgjør en av de største truslene mot naturmiljøet, og utberedelsen 

er ventet å øke som følge av klimaendringer.
118

 Det er derfor behov for tiltak mot fremmede 

organismer, hvilket også er fremhevet av Klimatilpasningsutvalget som tilrår ”ein meir 

effektiv kamp mot uønskte framande arter”
119

. 

 

Ved vurderingen av virkemidlene i naturmangfoldloven og havressurslova vil spørsmålet 

måtte avgrenses til tiltak innenfor et vernet område. 

2.3.3 Referanseområder for forskning 

Det er som nevnt stor usikkerhet knyttet til hvordan klimaendringer og havforsuring vil 

påvirke marine økosystemer. For å blant annet kunne vurdere effektiviteten av allerede 

iverksatte tiltak og for å synliggjøre behovet for nye virkemidler og tiltak er det behov for å 

opprette referanseområder. Referanseområder skal tjene som grunnlag for å sammenligne 

status og utvikling i påvirkede områder i forhold til områder med ingen eller liten 

påvirkning.
120

 Et referanseområde krever derfor høy grad av beskyttelse og tilsier strengere 

restriksjoner enn ellers. 

2.3.4 Vern av korallrev 

Korallrev er en nøkkelkomponent i marine økosystemer på grunn av sin økologiske verdi 

som tilholdssted for en rekke arter. Korallrev er i dag en truet naturtype, både her i Norge 

og på verdensbasis.
121

 Den største påvirkningsfaktoren er fiske med bunnredskaper, mens 

klimaendringer og havforsuring antas å kunne bli en økende trussel i tiden fremover. 

Økning i havtemperaturen bidrar til økt forekomst av korallbleking, som forårsaker stress 

                                                 
117

 Jf. nml. § 3 bokstav e.  

118
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 160, og NOU 2010: 10 s. 64-65, Aaheim m.fl. (2010) s. 132 og 

Klimaendringer - tilpasninger og tiltak i naturforvaltningen (2007) s. 41. 

119
 NOU 2010: 10 s. 75. 

120
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 406. 

121
 Jf. Norsk rødliste 2010, Aaheim m.fl. (2010) s. 131 og Hughes m.fl. (2003) s. 928. 
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og død for korallene, samtidig som havforsuring trolig vil begrense korallveksten.
122

 Fordi 

CO2 tas lettere opp i kaldt vann, er korallrev i norske havområder spesielt utsatt for 

havforsuring.
123

 I tillegg utgjør utbygging av sokkelen til petroleumsformål en alvorlig 

trussel.
124

  

 

Vern av korallrev vil kunne bidra til klimarobusthet gjennom å minske det totale presset på 

korallrevene, jf. punkt 2.4.1. Ved å verne de korallområdene som presumptivt tåler 

klimaendringene best, vil man både kunne spre risiko slik at områdene blir 

tilfluktsområder, samtidig som man sikrer rekruttering til ødelagte områder.
125

 

 

Det er også behov for restaurering av korallrev. Utsetting av kunstige rev er under 

utprøving i Norge, men har foreløpig ikke fått særlig oppmerksomhet.
126

 Restaurering av 

korallrev holdes derfor utenfor den videre fremstillingen.  

2.3.5 Vern av gyteområder for fisk 

Et mål om klimarobusthet gjelder også for de enkelte fiskebestandene. Vern av viktige 

gyteområder vil i så måte kunne bidra til å sikre klimarobuste bestander.  

 

Klimatilpasningsutvalget tilrår blant annet ” … å utforme regelverk som fremjar maksimalt 

robuste fiskebestandar”.
127

 Utvalget antyder dermed at gjeldende lovverk ikke fremmer 

robuste fiskebestander. Hva som er grunnlaget for en slik slutning fremgår ikke av 

utredningen. Problemstillingen vil nødvendigvis måtte undersøkes nærmere, og drøftes i 

                                                 
122

 Keller m.fl. (2009) s. 1071-1074. Se også Cummings og Siegel (2009) s. 145-172. 

123
 Utredning om behov for tiltak for koraller og svampsamfunn (2008) s. 16. 

124
 Ibid. s. 2. 

125
 Keller m.fl. (2009) s. 1080, McLeod m.fl. (2008) s. 366 og Hughes m.fl. (2003) s. 932. 

126
 Dette på tross av at kunstige rev lenge har vært brukt i mange land, både for å øke produksjon av fisk og 

skalldyr og for å redusere bølgeerosjon i strandsonen. Se artikkel Kunstige rev gir nye boplasser for planter 

og dyr langs Norskekysten (2008).  

127
 NOU 2010: 10 s. 75. 
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kapittel 4. For øvrig kan det spørres om ikke uttalelsen burde vært rettet mot alle slags 

arter (altså ikke bare fiskebestander), men det får stå som et åpent spørsmål.  

 

Fordi det ventes en økende migrering og endrede migrasjonsmønstre etter hvert som 

temperaturen i havet stiger, vil det bli viktig å sikre et godt vern som tilrettelegger og kan 

tilpasses bestandenes forflytninger som følge av klimaendringer. Uforutsigbare 

migrasjonsmønstre nødvendiggjør fleksibilitet i selve utformingen og avgrensningen av de 

vernede områdene (såkalt ”flexible zoning” og ”flexible boundaries”)
128

, i tillegg til 

etablering av korridorer, jf. punkt 2.3.1. I ytterste konsekvens vil det kunne bli nødvendig å 

relokalisere områder, dersom  for eksempel et verneområde er opprettet for å beskytte et 

gyteområde for fisk, og fiskebestanden (gytingen) migrerer til andre steder.
129

  

2.4 Mitigation – vern av marine karbonreservoarer 

2.4.1 Opptak og lagring av CO2 i marine organismer 

Havet har absorbert rundt 40 prosent av all CO2 som stammer fra forbruk av fossilt brensel 

siden starten på den industrielle revolusjon.
130

 Karbonet tas opp i havet både gjennom 

direkte oppløsning og gjennom opptak i marine organismer, særlig i alger.
131

 CO2-opptaket 

er størst ved høye breddegrader i nord og i sør, hvilket betyr at norske havområder er særlig 

utsatt for forsuring, jf. punkt 2.2..  

 

Allerede her kan det pekes på et mulig dilemma: Jo mer karbon havet tar opp, desto surere blir havet. 

Er det da et mål at havet skal ta opp mest mulig? Åpenbart ikke. Hensikten er å utnytte det 

potensialet som allerede finnes i marine karbonreservoarer. Som vi skal se i neste avsnitt, vil deler av 

karbonet som tas opp lagres i havbunnen i lang tid. Dette vil således bidra til å redusere forsuringen. 

 

I rapporten Blue Carbon - the role of healthy oceans binding carbon fra 2009 setter FNs 

miljøprogram (UNEP) havets rolle i karbonkretsløpet på dagsorden. Det vises blant annet 

                                                 
128

 Soto (2002) s. 192. 

129
 L.c.c. og IUCNs Guidelines for Applying Protected Area Management Categories s.46.  

130
 NOU 2010: 10 s. 53, IPCC (2007a) og Nellemann m.fl.(2009) s. 6.  
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 Seip (2010) 
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til Biomangfoldkonvensjonen og Klimakonvensjonen som argumenter for å bevare marine 

økosystemer og karbonreservoarer.
132

 En annen viktig rapport er IUCN The Management of 

Natural Coastal Carbon Sinks
133

. Rapporten tar for seg ulike karbonreservoarer i 

kystsonen, samt tiltak som kan bidra til å bevare disse. Tre virkemidler er spesielt 

fremhevet: ”Marine Protected Areas”, ”Marine Spatial Planning” og ”area-based fisheries 

management techniques”, hvorav denne avhandlingen vil befatte seg med førstnevnte og 

sistnevnte, se punkt 2.4.2. 

 

I de internasjonale klimaforhandlingene har det vært stor oppmerksomhet om skog, og 

særlig regnskogens kapasitet til å ta opp CO2, herunder betydningen av å bevare store 

skogarealer. Dette skyldes først og fremst at Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen har 

begrenset utslippsreduksjoner til karbonreservoarer relatert til ”Land use, land-use change 

and forestry” (LULUCF
134

), med særlig fokus på ”afforestation, reforestation and 

deforestation”
135

. Marine karbonreservoarer er ikke omfattet av denne definisjonen. 

Klimakonvensjonen anerkjenner riktignok marine økosystemer som karbonreservoarer i 

fortalen, jf. fjerde ledd, hvor det heter at partene er ”[a]ware of the role and importance in 

terrestrial and marine ecosystems of sinks and reservoirs of greenhouse gases”. Likevel 

mangler det i dag et system tilsvarende LULUCF for å inkludere marine økosystemer i 

medlemsstatenes utslippsregnskap. På den bakgrunn kan det argumenteres for at 

Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen ikke gir full uttelling for utslippsreduksjoner, i og 

med at muligheter for karbonopptak i havet ikke blir tatt i betraktning.
136
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 Nellemann m.fl. (2009) s. 61. 
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 Laffoley og Grimsditch m.fl.(2009). 
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 Se Gillespie (2006) s. 374 og Fowler (2009) s. 196-198 og 201-202. 



 29 

Som eksempel på at rettsområdet er i utvikling, kan nevnes forslaget til ”Clean Energy 

Partnerships Act of 2009”
137

 i USA. Lovforslaget innebærer blant annet at bevaring og 

restaurering av marine kysthabitater er tatt med på listen over valgfrie utslippsreduserende 

prosjekter, definert som ”projects to restore or prevent the conversion, loss, or degradation 

of vegetated marine coastal habitats”, jf. (2) M viii. Prosjektene er ment å kvalifisere for 

opptjening av såkalte ”carbon credits” innenfor et nasjonalt program for 

utslippsreduksjoner.  Forslaget er foreløpig introdusert og ligger i komité for behandling 

(oktober 2010). Selv om lovforslaget neppe kommer videre fra komitébehandlingen
138

, gir 

forslaget et uttrykk for temaets aktualitet. 

2.4.2 Vern og skjøtsel av tareskog 

Tareskogen er et av klodens mest produktive økosystemer og kan sammenliknes med en 

undersjøisk regnskog, derav også omtalt som ”havets regnskog”.
139

 Dette skyldes først og 

fremst at tareskogen produserer et overskudd av næring og er leveområde for en rekke 

arter. I tillegg binder tarevegetasjonen store mengder CO2 som tas opp (i algene) og lagres 

i havbunnen i lang tid. Tareskog er dermed både ”sink” og ”reservoir” i henhold til 

definisjonene i Klimakonvensjonen art. 1 nr. 7 og 8. Vern av tareskogen som 

karbonreservoar vil i tillegg til å bevare/øke CO2-opptaket bidra til å sikre klimarobuste 

økosystemer, og er dermed et vinn-vinn-tiltak.
140

   

 

Tareskogen i Norge (sukkertare og stortare) er sterkt redusert de siste årene.
141

 

Sukkertareprosjektet 2005-2008142 viste blant annet at store skoger av sukkertare var blitt 

erstattet med trådalger, som har en mye mindre biomasse enn sukkertaren. Tapet av 

sukkertare betyr derfor tapt CO2-binding
 
.
143

 
 
I 2009 kom rapporten Vurdering av tiltak mot 

                                                 
137

 Lovforslaget er tilgjengelig på http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-2729.  

138
 Ni senatorer står bak lovforslaget. 

139
 NOU 2009: 16 s. 45. 

140
 Nellemann m.fl. (2009) s. 61. 

141
 Miljøstatus (2009) kapittel 5, se særlig s. 49. 

142
 Sukkertareprosjektet 2005-2008 (2009). 

143
 Ibid. s. 28. 

http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-2729
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bortfall av sukkertare
144

. I likhet med Sukkertareprosjektets konklusjoner anses tilføring og 

avrenning av næringssalter som den største trusselen. Det foreslås derfor en rekke 

sektorspesifikke tiltak innen jordbruk, skogbruk, akvakultur, avløp, vassdrag og industri 

m.m.
145

 Rapporten fremhever også naturmangfoldloven som et aktuelt virkemiddel.146 

Under punktet for videre utrednings- og forvaltningsbehov heter det blant annet at bruken 

av naturmangfoldlovens virkemidler bør utredes med såkalt ”prioritet 1”.
147

  

 

Den sentrale problemstillingen for drøftelsene av virkemidlene i naturmangfoldloven og 

havressurslova, blir hvorvidt karbonopptak kan berettige vern av tareskog.  

 

Til forskjell fra sukkertare foregår det kommersiell utnyttelse av stortaren. Høstingen 

reguleres i en egen forskrift
148

 med hjemmel i havressurslova. Høstingen er regulert slik at 

det høstes i ulike områder med et intervall på omtrent fem år. Dette er begrunnet med at 

tareskogen er en fornybar ressurs som i utgangspunktet kommer raskt tilbake igjen.
149

 

Taren høstes ved hjelp av tråleredskaper (taretråling) som ofte vil være til stor skade for 

bunnfaunaen, deriblant korallrev.
150

 På grunn av høstingen kan spørsmålet om vern stille 

seg annerledes for stortare enn for sukkertare, se punkt 3.7.7 og 4.7.6. 

 

I tillegg til å beskytte mot tråling og andre aktiviteter er det også behov for mer aktive 

tiltak.
151

 Ifølge Sukkertareprosjektet er utsåing og nyplanting, i kombinasjon med 

utplassering av kunstige rev, aktuelle tiltak for å revitalisere sukkertareøkosystemet.
152

 Ved 
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 Vurdering av tiltak mot bortfall av sukkertare (2009). 

145
 Ibid. s. 15-21 og s. 45-73 
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 Ibid. s. 11. 

147
 Ibid. s. 83. 

148
 Forskrift av 13. juli 1995 nr 642 om høsting av tang og tare. 

149
 St.meld. nr. 37 (2008-2009) s. 57. 

150
 Ibid. s 55. Se også Rinde m.fl. (2006). 

151
 NOU 2010: 10 s. 217. 

152
 Sukkertareprosjektet 2005-2008 (2009) s. 104-106 
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vurderingen av virkemidlene i naturmangfoldloven og havressurslova avgrenses spørsmålet 

til hvilke tiltak som kan iverksettes innenfor et vernet område. 

 

Et annet problem som krever aktive tiltak er kråkebollebeiting. Kråkebollene beiter på 

sukkertaren og stortaren slik at tarevegetasjonen ødelegges. For å få bukt med problemet er 

det foreslått å høste kråkebollene.
153

 Høstingen kan til og med la seg utnytte kommersielt, 

ettersom rognen på kråkebollene er etterspurt i sushiindustrien. I flere land, som for 

eksempel Chile, USA og Canada, høstes kråkeboller som en ressurs. Ressursgrunnlaget og 

etterspørselen skaper ifølge forskerne et potensial for å utvikle kråkebollenæring i 

Norge.
154

 I klimasammenheng er det særlig interessant at forskerne bruker økt CO2-opptak 

som et argument for kråkebollehøsting, se punkt 2.5 i rapporten Perspektivstudier av 

kråkebolle – fra problem til ressurs ”Utarbeidelse av CO2-regnskap for gjenvekst av 

tareskog”.
155

  

 

Fordi høsting av kråkeboller er relativt uutforsket bør man imidlertid være særlig varsom 

med å fjerne organismen fra økosystemet, da dette kan få virkninger for andre deler av 

økosystemet.
156

 Adgangen til å høste kråkeboller er likevel verdt å undersøke rettslig. Ved 

vurderingen av regelverket må problemstillingen presiseres i to retninger; for det første 

hvorvidt naturmangfoldloven og havressurslova gir tilstrekkelig hjemmel til å iverksette 

høsting av kråkeboller som tiltak innenfor et vernet område, og dernest hvorvidt økt 

karbonopptak i tareskogen kan begrunne høstingen. I den sammenheng blir 

kråkebollehøstingen et aksessorisk tiltak til selve vernet. 
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 Jf. Christie m.fl. (2010) og Dale (2002) 

154
 L.c.c 

155
 Jf. Christie m.fl. (2010) s. 13. 

156
 Se punkt 3.4.2 og 4.4.3. Se også Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) s. 33. 

http://www.niva.no/symfoni/RappArkiv7.nsf/URL/E10EB648D5F490DFC125774B00320267/$FILE/6001-2010_72dpi.pdf
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DEL II: ANALYSE OG VURDERING AV RETTSLIGE VIRKEMIDLER 

FOR VERN AV MARINE OMRÅDER  

3 Marine verneområder etter naturmangfoldloven  

3.1 Problemstilling og oversikt 

Kapittelets hovedproblemstilling er om – og i hvilken grad – naturmangfoldloven gir 

tilstrekkelig hjemmel for å verne marine områder ut fra klimahensyn.  

 

Utgangspunktet for drøftelsen er nml. § 39, som uttrykkelig hjemler opprettelse av marine 

verneområder. Som redegjørelsen vil vise er § 39 svært åpent formulert og setter vide 

rammer for forvaltningens lovtolkning og skjønnsutøvelse (punkt 3.6 flg.). Bestemmelsen 

må derfor suppleres av naturmangfoldlovens formål, virkeområde, forvaltningsmål, 

alminnelige prinsipper og felles mål for områdevern. Disse vil være sentrale retningslinjer 

for tolkningen og anvendelsen av § 39. For å tilnærme meg drøftelsen av kapittelets 

hovedproblemstilling har jeg derfor valgt å redegjøre for disse alminnelige bestemmelsene 

(punkt 3.2 flg. til 3.5 flg.) før jeg redegjør for § 39 (punkt 3.6 flg.). Underveis i 

fremstillingen vil jeg forsøke å peke på hvorvidt klimatilpasning kommer til uttrykk 

gjennom de ulike bestemmelsene. På den måten vil redegjørelsen også belyse hvorvidt 

naturmangfoldloven generelt fremmer/tilrettelegger for klimatilpasning.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen de lege lata vil kapittelets hovedproblemstilling søkes 

besvart gjennom å vurdere nml. § 39 og øvrige relevante bestemmelser opp mot de ulike 

tiltakene i kapittel 2 (punkt 3.7 flg.). 
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3.2 Lovens formål 

Formålsparagrafen i naturmangfoldloven er inntatt i § 1, og lyder som følger: 

 

”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 

slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.”  

 

Basert på ordlyden i § 1 kan vi si at bevaring av naturens mangfold og økologiske 

prosesser gjennom vern og bærekraftig bruk utgjør lovens kjerneformål. Vern innebærer i 

denne sammenheng ikke bare beskyttelse mot inngrep, men også aktive tiltak som skjøtsel 

og restaurering.
157

  

 

Formålsparagrafen får ingen direkte konsekvenser uten at den blir anvendt sammen med 

andre bestemmelser i loven eller andre lover.
158

 Bestemmelsen vil først og fremst ha 

betydning for tolkingen av lovens øvrige regler, herunder § 39, og vil være en retningslinje 

for forvaltningens skjønnsutøvelse.
159

  

 

Naturmangfoldlovens formål er nærmere konkretisert i §§ 4 og 5, om forvaltningsmål for 

naturtyper, økosystemer og arter, samt i § 33, som oppstiller felles mål for områdevern.
160

 

Det innebærer at nml. § 39 derfor må tolkes i lys av formålsparagrafen, supplert med 

forvaltningsmålene, felles mål for områdevern, samt øvrige bestemmelser i kapittel II. At 

disse bestemmelsene utdyper formålet med loven, må anses å styrke bestemmelsenes 

gjennomslagskraft i praksis.  
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371. 

158
 Ibid. s. 351. 

159
 L.c.c. 

160
 Ibid. s. 370. 
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Hvilken betydning har så lovens formål for kapittelets problemstilling(er)?  

 

Ettersom § 33 (felles mål for områdevern) konkretiserer formålet i § 1, får § 1 antakelig 

mindre selvstendig betydning ved vurderinger av om et område skal vernes. Dette vil 

belyses i forbindelse med drøftelsen av de ulike tiltakene i avsnitt. 3.7 flg. Likevel er det 

grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt formålsparagrafen generelt fremmer 

klimatilpasning, da lovformålet alltid vil være en tungtveiende rettskildefaktor innenfor 

denne type fullmaktslovgining.
161

  

 

Det kan først konstateres at klimatilpasning ikke er et uttalt formål med loven, jf. ordlyden i 

§ 1. Vi må derfor undersøke hvorvidt elementer av klimatilpasning kan være omfattet av 

andre formål eller hensyn. Det må her skilles mellom klimatilpasning i betydning 

klimarobusthet (adaptation) og klimatilpasning i betydning opptak av CO2 (mitigation), 

hvorav førstnevnte drøftes først. 

 

Verken tåleevne, tilpasningsevne eller robusthet er nevnt i lovteksten eller motivene til § 1. 

Vi kan imidlertid ikke stoppe der – da de formål og hensyn som kommer til uttrykk i § 1 

også må tolkes. Som eksempel kan vi si at det ligger implisitt i ordet ”bærekraftig” at 

naturen er i stand til å tilpasse seg endrede forhold. Dersom naturen skal bevares ”nå og i 

fremtiden” jf. § 1, må påvirkninger av klimaendringer og behovet for tilpasningstiltak tas i 

betraktning. Satt på spissen kan vi si at klimatilpasning er nødvendig for en bærekraftig 

forvaltning, som igjen bygger på det grunnleggende målet om en bærekraftig utvikling. 

Ut fra en ren formålsorientert tolkning bør derfor klimatilpasning kunne inngå som ledd i 

en langsiktig bærekraftvurdering etter § 1. Klimatilpasning bør også kunne innfortolkes 

som ett av flere virkemidler for å oppnå formålet med loven (ta vare på naturens 

mangfold), i likhet med, eller som del av bærekraftig ”bruk og vern”, jf. § 1.
162
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 Eckhoff/Helgesen (2001) s. 112-118. 

162
 Se Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 371. 
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Ser vi så hen til § 4 første punktum, om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer, 

antydes det i lovmotivene at klimarobusthet er en del av forvaltningsmålet, og dermed også 

en del av formålet med loven (ettersom § 4 utdyper § 1, jf. ovenfor). I følge lovmotivene 

ligger det i uttrykket ”at mangfold og naturtyper ivaretas” at antallet naturtyper må 

opprettholdes, både kvantitativt og kvalitativt, ” … som samlet sett gjør dem mer robuste 

mot bl.a. klimaendringer.”
163

 (min kursivering) Så langt er nml. § 4 det klareste eksempelet 

på at lovgiver har forutsatt at klimatilpasning skal skje, gjennom å gjøre økosystemene 

klimarobuste. Bestemmelsen pålegger ikke forvaltningen direkte plikter, men vil ha 

betydning som tolkningsfaktor og retningslinje for skjønnsutøvelsen etter både 

naturmangfoldloven og sektorlovgivningen, deriblant havressurslova.
164

  

 

Et annet eksempel på at formålet tar opp i seg elementer av klimatilpasning, er verdien av 

økosystemtjenester. Begrepet økosystemtjenester ble riktignok forkastet under 

lovforberedelsen, men foreslås isteden brukt som et redskap for en mer ”bevisst 

forvaltning” når det gjelder den verdi naturmangfoldet har.
165

 Det er presisert i motivene at 

selv om ordet økosystemtjenester ikke brukes, er den underliggende verdien inkorporert i 

andre formuleringer i loven.
166

 Dette gjelder blant annet formålsbestemmelsen, som taler 

om bevaring av naturen slik at den kan ”gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, 

helse og trivsel” jf. § 1. Også målangivelsen i § 4, om at ”økosystemers funksjoner, struktur 

og produktivitet skal ivaretas”, er i følge forarbeidene et eksempel på at økosystemtjenester 

er godt nok dekket i lovteksten. Forarbeidene nevner blant annet ”lokal klimaregulering” 

som en økosystemtjeneste av verdi.
167

 Hva som imidlertid menes med ”lokal 

klimaregulering” går ikke lovgiver nærmere inn på. Klimaregulering kan i denne 

sammenheng tolkes i retning av å omfatte både tilpasning og motvirkning.
168

 Tropiske 

korallrevs evne til å fungere som buffer mot store bølger og ekstremvær vil være et 
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eksempel på lokal klimaregulering.
169

 Om klimaregulering i form av motvirkning, se 

nedenfor. For øvrig er forarbeidenes eksempler ikke ment å være uttømmende, slik at andre 

økosystemtjenester også må anses omfattet av ordlyden.
170

 

 

Så langt kan det konkluderes med at naturmangfoldlovens formål ikke fremmer 

klimatilpasning (klimarobusthet) direkte, men at hensynet er relevant i forbindelse med 

oppnåelsen av øvrige formål etter § 1. I tillegg må klimarobusthet innfortolkes som del av 

forvaltningsmålet i § 4, som er ment å konkretisere § 1. 

 

Når det gjelder motvirkning av klimaendringer – gjennom naturens evne til å ta opp og 

lagre CO2 – er dette verken berørt i lovteksten eller forarbeidene til § 1. I den forbindelse 

kan det spørres om økt karbonopptak overhodet lar seg forene med øvrige formål og 

hensyn i § 1. Dels er dette et spørsmål om karbonopptak kan innfortolkes som del av 

formålet med loven, og dels er det et spørsmål om karbonopptak kan være et relevant 

hensyn – uavhengig av forankring i selve loven.  

 

Som vist ovenfor ligger det i formålet med loven å sikre verdien av økosystemtjenester. 

Karbonopptak – i form av havets renovasjonskapasitet – hører inn under kategorien 

regulerende økosystemtjenester.
171

 Når det gjelder eksempelet om lokal klimaregulering, 

vil karbonopptak i marine reservoarer kunne sies å være klimaregulerende – ikke bare 

lokalt, men også globalt. Ut fra et økosystemtjenesteperspektiv kan derfor et mål om 

karbonopptak sies å ha en rettslig forankring – om enn noe perifer – i nml. § 1 jf. §§ 4 og 5. 

Uavhengig av denne forankringen vil karbonopptak (i kategorien reelle hensyn) åpenbart 

være et relevant hensyn å legge vekt på. Hvilken vekt det kan tillegges, herunder om det 

kan tillegges avgjørende vekt, vil måtte bero på en tolking av den enkelte bestemmelse, 

sammenholdt med lovens formål. Problemstillingen vil bli nærmere belyst i forbindelse 

med vern av tareskog. Jeg viser derfor til drøftelsen i punkt 3.7.8.  

                                                 
169

 McLeod m.fl. (2008) s. 367-368 og Keller m.fl. (2008) s. 3. Gjelder ikke kaldtvannskorallrev. 
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3.3 Lovens virkeområde 

Naturmangfoldlovens virkeområde fastsetter de ytre rammene for anvendelsen av lovens 

bestemmelser, herunder § 39. Jeg vil i det følgende redegjøre for lovens saklige og 

geografiske virkeområde. 

 

Biomangfoldutvalget foreslo ingen bestemmelse om naturmangfoldlovens saklige 

virkeområde, og det sies heller ikke mye om dette i utredningen. En viss veiledning får man 

imidlertid ved å lese formålsbestemmelsen, som sier noe om hva loven tilsikter å oppnå, jf. 

punkt 3.2.
172

  

 

Forarbeidene presiserer at det er sektorlovverket som skal gi bestemmelser for regulering 

av nærmere bestemte biologiske ressurser, som for eksempel høsting av viltlevende marine 

ressurser, jf. § 15 fjerde ledd. Derimot hjemler loven en del felles regler og hensyn som 

skal gjelde for alle biologiske ressurser, jf. nml. kap. II.
173

 Ved offentlig beslutningstaking 

etter annen sektorlov (her: havressurslova) kommer flere av disse bestemmelsene til 

anvendelse, hvorav prinsippene i §§ 8 til 12 ”skal legges til grunn som retningslinjer”, jf. 

nml. § 7. Hvilken vekt de skal tillegges ved beslutningstakingen er opp til den enkelte 

forvaltningsmyndighet.
174

 Et minimumskrav er at de tas i betraktning og at dette skal 

fremgå av beslutningen, jf. § 7 annet punktum.
175

 Begrunnelseskravet antas å kunne bidra 

til en mer konsekvent tolkning og anvendelse av de ulike prinsippene i praksis.
176

  

 

Under lovforberedelsen pågikk det en viss debatt om naturmangfoldlovens status og vekt i 

forhold til sektorlovgivningen. I høringsrunden kom flere høringsinstanser med kraftige 

motforestillinger til at enkelte bestemmelser og prinsipper skulle ha forrang fremfor egen 
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 65.  
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sektorlov. I dag er ikke dette spørsmålet lenger tvilsomt, da det følger uttrykkelig av 

forarbeidene at naturmangfoldloven skal gjelde ”side om side” med andre lover, som for 

eksempel havressurslova.
177

 Det som derimot kan sies er at loven griper inn på tvers av 

mange ulike sektorer. Områdevern etter naturmangfoldloven samordner for eksempel 

reguleringen av forskjellige aktiviteter, i motsetning til annen lovgivning som regulerer 

bestemte tiltak og virksomheter.
178

 På den måten er reglene sektorovergripende. Lederen av 

Biomangfoldutvalget, Inge Lorange Backer, har tatt i bruk betegnelsen ”tverrgående” for å 

illustrere det sektorovergripende elementet.
179

  

 

Når det gjelder lovens stedlige virkeområde fastsetter det de ytre geografiske rammene for 

hvor et marint verneområde kan opprettes. Sentralt i denne sammenheng er forholdet til 

havressurslova, i den grad det stedlige virkeområdet blir avgjørende for hvilken lov som 

kan benyttes, sml. punkt 4.3. 

 

Naturmangfoldlovens stedlige virkeområde i sjø følger av § 2, hvor det fremgår at loven 

gjelder i Norges territorialfarvann, jf. første ledd.
180

 Betegnelsen territorialfarvannet (også 

kalt sjøterritoriet) omfatter både indre farvann, dvs. innenfor grunnlinjene, og et område på 

12 nautiske mil utenfor grunnlinjene, jf. territorialfarvannsloven
181

 § 1. Den økonomiske 

sonen
182

 og kontinentalsokkelen faller således utenfor virkeområdet etter første ledd, og 

begrenser dermed mulighetene til å ta i bruk lovens virkemidler i denne sonen, herunder 

etablering av marine verneområder. Det følger imidlertid av § 2 tredje ledd at lovens formål 

og alminnelige prinsipper i kap. II også gjelder i den økonomiske sonen og på 

kontinentalsokkelen, se neste punkt. 
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 Ibid. s. 187. 
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3.4 Alminnelige prinsipper med utvidet virkeområde 

Naturmangfoldlovens kapittel II forankrer sentrale miljørettslige prinsipper som får 

anvendelse utover lovens alminnelige virkeområde, jf. § 2 tredje ledd. Prinsippene skal 

blant annet legges til grunn som retningslinjer ved all utøving av offentlig myndighet
183

 

som kan ha påvirkning på naturmangfoldet, også etter annen lovgivning, jf. § 7. Hvilken 

vekt de skal tillegges er opp til vedkommende myndighet innenfor rammen av den aktuelle 

lov. 

 

Det interessante i denne sammenheng er hvilken betydning prinsippene har for anvendelsen 

av § 39. I relasjon til avhandlingens tema er følgende prinsipper av særlig betydning: føre-

var-prinsippet, prinsippet om samlet belastning og økosystemtilnærmingen.  

3.4.1 Føre-var-prinsippet i § 9 

Føre-var-prinsippet er nå lovfestet i nml. § 9, men var også godt etablert i gjeldende rett før 

vedtakelsen av naturmangfoldloven.
184

 Departementet uttaler i den forbindelse at 

lovfestingen ”neppe [vil] medføre umiddelbare konsekvenser for forvaltningsutøvelsen 

etter andre lover.”
185

 Mot dette kan det anføres at lovfestingen utvilsomt vil styrke 

prinsippets gjennomslag i praksis.   

 

Kjernen i føre-var-prinsippet er å forebygge miljøskade.
186

 Fordi det er snakk om 

forebygging av potensielle miljøskader, er prinsippet spesielt rettet mot risikovurderinger 

og håndtering av usikkerhet knyttet til disse.
187

 Prinsippet innebærer blant annet å legge inn 

en sikkerhetsmargin for å ta høyde for mulige, men usikre virkninger.
188

 Hvor stor denne 
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 Se Eckhoff/Smith (2010) s. 276-279 om begrepet ”utøving av offentlig myndighet”. 

184
 Se for eksempel lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard § 7 og hrl. § 7 bokstav a, fortalen i 

Biomangfoldkonvensjonen og OSPAR konvensjonen art. 2 nr. 2 bokstav a. Se også Bugge (2007) s. 77, 

Backer (2010) s. 96-97 og Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 93-94. 

185
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s 103. 
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 Backer (2002) s. 63 og Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 93. 

187
 Se NOU 2004: 28 s. 190 og Bugge (2009) s. 72. 
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 Jf. Bugge (2009) s. 72. 
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sikkerhetsmarginen bør være, vil avhenge av hvor mye kunnskap man har, sannsynligheten 

for at skadelige virkninger inntrer, samt hvor store de potensielle skadene er. 

 

Føre-var-rinsippet består videre av to sider – en ”defensiv” og en ”offensiv”
189

 – som 

reflekteres i henholdsvis § 9 første og annet punktum. Første punktum gjelder i de 

situasjoner der det treffes en beslutning. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 

om hvilke virkninger beslutningen kan ha for naturmiljøet ”skal det tas sikte på å unngå 

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.” Dette utgjør prinsippets ”defensive” side. 

Annet punktum gjelder i de tilfeller hvor det ikke er truffet noen beslutning, og fastsetter at 

dersom det ”[f]oreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak”.
190

 Dette utgjør prinsippets ”offensive” side, og vil blant annet kunne 

tilsi at det opprettes et marint verneområde – selv om det ikke er klart at det er 

nødvendig.
191

 Kravet for at annet punktum skal komme til anvendelse er at det foreligger en 

”reell risiko” for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Det kreves således 

ikke sannsynelighetsovervekt for at risikoen vil materialisere seg.
192

  

 

Slik føre-var-prinsippet er lovfestet i naturmangfoldloven, er det utformet som en 

retningslinje for rettsanvenderen.  Ifølge forarbeidene kan prinsippet ha betydning for valg 

av virkemidler og avgjørelsen av enkeltspørsmål. Prinsippet gir derimot ikke anvisning på 

et bestemt resultat.
193

 Nml. § 9 er altså ikke en bestemmelse som gir rettigheter og som kan 

påberopes som direkte grunnlag for vern av for eksempel et marint område. Det følger 

imidlertid av forarbeidene at bestemmelsen kan innebære en aktiv handleplikt for å sette i 

gang et vernetiltak.
194
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 Ibid. s. 73 

190
 NOU 2004: 28 s. 190. 

191
 Se Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 

192
 L.c.c. 

193
 Ibid. s. 102 og NOU 2004: 28 s. 190. 

194
 Se Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381. 
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Hvilken betydning har så føre-var-prinsippet i et klimaperspektiv, og i relasjon til 

avhandlingens problemstillinger? 

  

Prinsippet møter for det første problemet med håndtering av usikre fakta, som er en av de 

største utfordringene i forbindelse med klimatilpasning.
195

 Dette knytter seg både til hvilke 

konsekvenser klimaendringer faktisk vil få, og hvilke tiltak som er nødvendige og effektive 

under gitte, men usikre omstendigheter. I tillegg er forebyggingsmomentet helt sentralt i 

forbindelse med klimatilpasning. Vi kan derfor si at føre-var-prinsippet er en viktig 

retningslinje for håndtering av usikre fakta og for å forebygge (les: tilpasse) de negative 

virkningene av klimaendringene. Legger vi så til grunn at klimaendringer innebærer en 

reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på havmiljøet, (noe det ikke kan være særlig 

tvil om, jf. punkt 2.2), vil føre-var-prinsippet kunne innebærer en aktiv handleplikt til å 

verne områder, jf. ovenfor. 

 

Når det gjelder økt karbonopptak er Klimakonvensjonens mål om å redusere klimagasser et 

eksempel på at det settes i verk tiltak for å begrense miljørisiko, selv om denne risikoen er 

usikker.
196

 Ut fra lignende betraktninger kan det spørres om ikke føre-var-prinsippet bør 

kunne anføres som argument for å verne marine karbonreservoarer (se punkt 3.7.7).  

 

Føre-var-prinsippet henger også nært sammen med naturens tålegrense (engelsk: ”critical 

load” eller det såkalte ”tipping point”), som innebærer at miljøbelastningen kommer over 

en viss terskel.
197

 Begrepet tålegrense brukes for å gi naturmiljøet beskyttelse mot 

overbelastning.
198

 Dersom vi legger til grunn at klimaendringer kommer som en ekstra 

belastning i tillegg til andre trusselfaktorer mot havmiljøet, innebærer det en risiko for at 

arter og økosystemer presses mot sin tålegrense. Vern av områder for å sikre 

klimarobusthet er derfor en måte å unngå at naturens tålegrense utfordres. Her bør føre-

                                                 
195

 NOU 2010: 10 s. 34-35 og Bugge (2009) s. 72. 

196
 Bugge (2009) s. 73. 

197
 Backer (2002) s. 22 og 65-66. 

198
 Ibid. s. 66.  



 42 

var-prinsippet kunne slå inn med full tyngde, som argument for å begrense den totale 

belastningen (se neste punkt). 

3.4.2 Økosystemtilnærming og prinsippet om samlet belastning, jf. § 10 

Økosystemtilnærmingen 

Økosystemtilnærmingen er sentral i moderne naturforvaltning og representerer en ”ny” 

strategi for forvaltning av norsk natur gjennom vedtakelsen av naturmangfoldloven. 

Kjernen i økosystemtilnærmingen er ifølge Biomangfoldutvalget at ”menneskers aktivitet 

ikke skal forrykke økosystemets funksjoner, og at økologiske funksjoner skal opprettholdes 

i størst mulig grad.”
199

  

 

Lovgiver har bevisst valgt å ikke karakterisere økosystemtilnærmingen som et miljørettslig 

prinsipp, med den begrunnelse at økosystemtilnærmingen vanskelig lar seg fange i én 

bestemmelse.
200

 I stedet betegnes tilnærmingen som en ”strategi” eller et 

”handlingsprinsipp”.
201

 Flere paragrafer i naturmangfoldloven er derfor ment å gi uttrykk 

for elementer i økosystemtilnærmingen. Ser vi imidlertid nærmere på lovens oppbygning er 

økosystemtilnærmingen tilsynelatende forankret i § 10, jf. paragraftittelen. Bestemmelsen 

omhandler imidlertid bare prinsippet om samlet belastning.
202

 De paragrafene som i stedet 

gir uttrykk for det innholdsmessige i tilnærmingen, er blant annet §§ 1 og 4.
203

 Det fremstår 

derfor som noe uklart hvorfor lovgiver har valgt å nevne økosystemtilnærmingen i 

overskriften til § 1. Dernest kan det spørres hvor heldig en slik forankring er rent 

rettsteknisk, men det får stå som et åpent spørsmål.  

 

                                                 
199

 NOU 2004: 28 s. 186-187. 

200
 Ibid. s 186-189 og Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 62 og 102. 

201
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 95. Det ser imidlertid ut til at lovgiver ikke har reflektert særlig over hvilken 

betydning det har å kalle tilnærmingen et handlingsprinsipp i motsetning til et miljørettslig prinsipp. 

202
 Se Backer (2010) s. 100. 

203
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 375 og 381. 
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Uavhengig av hvilken paragraf som klarest gir uttrykk for tilnærmingen, er det ut fra 

lovmotivene ingen tvil om at økosystemtilnærmingen skal være et overordnet hensyn i 

naturforvaltningen, jf. ”handlingsprinsipp”.  

 

Hvilken betydning har så økosystemtilnærmingen i et klimaperspektiv og i relasjon til 

avhandlingens problemstillinger? 

 

Som eksempel på operasjonalisering av økosystemtilnærmingen nevner forarbeidene at  

”et økosystem som allerede er under press på grunn av klimaendringer … [vil] tåle færre 

inngrep enn et økosystem som ikke har slik stress.”
204

 Klimaendringer som 

påvirkningsfaktor skal altså tas i betraktning. Videre følger det av 

Biomangfoldkonvensjonens prinsipper for økosystemtilnærming (som forarbeidene viser 

til) at ”[f]orvaltningen må være dynamisk adaptiv og tilpasset til å møte fluktuasjoner og 

økosystemendringer” (min kursivering).
205

 Ettersom klimaendringer kan medføre 

økosystemendringer, innebærer det at forvaltingen må tilpasses disse endringene. 

Integrering av økosystemtilnærmingen er derfor et eksempel på at lovgiver har gitt uttrykk 

for – om enn noe indirekte – at klimahensyn skal tas.  

 

Økosystemtilnærmingen innebærer også som nevnt også å ivareta økosystemets funksjoner. 

Som det fremgår i punkt 3.2 kan visse former for klimatilpasning betraktes som en 

økosystemtjeneste, jf. såkalt ”ecosystem-based adaptation” eller økosystembasert 

tilpasning.
206

 Økosystemtilnærmingen tar dermed opp i seg verdien av klimatilpasning som 

en økosystemtjeneste, tilsvarende naturmangfoldlovens formål og forvaltningsmål, jf. 

punkt 3.2.  

 

Oppsummert kan vi si at økosystemtilnærmingen innebærer at forvaltningen må ta 

klimaendringer i betraktning som påvirkningsfaktor på økosystemene, og at 

                                                 
204

 Ibid. s. 51. 

205
 Partsmøtevedtak V/6 punkt 8. Se NOU 2004: 28 s. 186. 

206
 NOU 2010: 10 s. 73. Se punkt 2.2. 
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økosystemtjenester som bidrar til klimatilpasning må opprettholdes. I tillegg innebærer 

tilnærmingen som handlingsprinsipp en mer dynamisk og tilpasningsrettet forvaltning av 

biologisk mangfold. 

 

Samlet belastning 

Prinsippet om samlet belastning er forankret i samme bestemmelse som 

økosystemtilnærmingen, jf. nml. § 10. Prinsippet, som har eksistert før utviklingen av 

økosystemtilnærmingen, tar opp i seg det sentrale i en økosystemtilnærming ved å se på 

summen av eksisterende så vel som fremtidige påvirkninger, herunder klimaendringer.
207

  

 

I likhet med føre-var-prinsippet er naturens tålegrense
208

 av sentral betydning ved 

anvendelsen av prinsippet om samlet belastning (se punkt 3.4.1). I lys av klimaendringer 

vil prinsippet kunne brukes som et argument for å minske belastningen på marine 

økosystemer fra andre påvirkningsfaktorer. Prinsippet bidrar dermed indirekte til 

klimatilpasning gjennom at tålegrensen søkes unngått, hvilket vil redusere økosystemets 

sårbarhet mot klimaendringer. Skal derimot klimarobusthet oppnås, kan det argumenteres 

for at tålegrensen ikke bare bør søkes unngått – men at den må holdes på god avstand, i den 

grad dette lar seg måle. 

3.5 Felles mål for områdevern i § 33 

Nml. § 33 første ledd bokstav a til h oppstiller felles nasjonale mål for etablering av 

områdevern etter naturmangfoldloven, herunder marine verneområder.
209

 Målene retter seg 

både mot det samlede områdevernet og mot det aktuelle verneområdet.
210

 Formuleringen 

av målene bygger på forvaltningspraksis og internasjonale forpliktelser og retningslinjer.
211

 

Oppregningen er ikke ment å være uttømmende, men det er i følge lovmotivene en 
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 102-104 og Backer (2010) s. 101-103. 
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 Omtalt som kritisk grense i lovkommentaren, se Backer (2010) s. 101. 

209
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009). s. 222. Sammenhengen mellom marine og terrestre økosystemer talte for at de 
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forutsetning at et verneområde som et minimum bidrar til ett av de nevnte målene, jf. også 

ordlyden ”skal bidra til”.
212

  Videre gjelder det et krav om at hovedbegrunnelsen for vernet 

må ligge innenfor de målene som er nevnt i bestemmelsen, selv om det er presisert at andre 

tilleggshensyn kan komme i betraktning.
 213

 Andre hensyn enn de som følger av bokstav a 

til h kan dermed ikke være hovedbegrunnelsen med vernet.  

 

I det følgende skal jeg knytte noen kommentarer til de enkelte målene i § 33. 

 

a) Målet i bokstav a tar sikte på å bevare ”variasjonsbredden av naturtyper”.  Dette er 

et sentralt mål ifølge lovmotivene, som peker på at målet kan bidra til en 

operasjonalisering av føre-var-prinsippet ved at hittil ukjente arter og 

sammenhenger i økosystemene ivaretas. For øvrig er målet i samsvar med 

internasjonale retningslinjer for vern, særlig med hensyn til nettverkstankegangen 

(se bokstav g). Naturtyper omfatter her ikke bare levende natur, men også 

geologiske formasjoner og ”biogene forekomster”, dvs. forekomster av dødt 

materiale som har sitt opphav fra levende biologisk materiale. Lovmotivene nevner 

som eksempel døde (deler av) korallrev.
214

 

 

b) Bokstav b forankrer bevaring av ”arter og genetisk mangfold” som et viktig mål 

med områdevern. Målet sammenfaller dels med bokstav a, ettersom mangfold og 

variasjonsbredde har nokså lik betydning. Vernet kan være rettet mot 

funksjonsområder for bestemte arter, ta sikte på å bevare områder hvor visse arter 

erfaringsvis holder til, eller være rettet mot naturtyper for å bevare foreløpig ukjente 

arter. Det følger av forarbeidene at vernet ikke nødvendigvis trenger å være rettet 

mot enkeltarter, men at også artssamfunn som korallrev er omfattet.
215

 

 

                                                 
212

 L.c.c. 

213
 L.c.c. 

214
 L.c.c 

215
 Ibid. s. 405 



 46 

c) Bokstav c oppstiller som mål om å ivareta ”truet natur og økologiske 

funksjonsområder for prioriterte arter”. Målet faller delvis sammen med vilkårene i 

§ 39 annet ledd bokstav b og g.
216

 Jeg viser derfor til fremstillingen i punkt 3.6.2. 

 

d) Målet etter bokstav d er å bevare ”større intakte økosystemer”. Bokstav d vil være 

særlig aktuell for kategorien nasjonalparker.
 217

 Jeg begrenser derfor omtalen av 

dette målet, selv om nasjonalpark kan være en egnet kategori i kystsonen, i 

kombinasjon mellom land og sjø.
218

 

 

e) Målet i bokstav e om ”særskilte naturhistoriske verdier” vil antakelig ha minimal 

betydning for kategorien marine verneområder, og omtales derfor ikke.  

 

f) Målet i bokstav d om kulturlandskap antas å ha tilsvarende begrenset betydning. 

 

g) Bokstav g oppstiller et mål om å bevare ”økologiske og landskapsmessige 

sammenhenger”. Målet tar sikte på nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. 

Nettverkstankegangen innebærer en systematisk tilnærming til vernet, samt at det 

skapes økologiske forbindelser (korridorer) mellom verneområder. Disse 

forbindelsene kan være verneområder.
219

 Målet om nettverksbygging innebærer 

også at de vernede områdene samlet sett skal bidra til en helhetlig og tilstrekkelig 

ivaretakelse av det biologiske mangfold.
220

 I den sammenheng vil ofte de enkelte 

verneområdene være forankret i målangivelsene i a, b eller c. 
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h) Bokstav h oppstiller som mål å bevare ”referanseområder for å følge utviklingen i 

naturen”.  Ut fra den praksis som foreligger er det lagt opp til at det kan opprettes et 

eller flere referanseområder innenfor et større verneområde.
221

  

 

Sett under ett kan vi si at (marine) verneområder etter naturmangfoldloven kan etableres for 

å fremme et bredt spekter av mål. Likevel kan det allerede her konstateres at elementer av 

klimatilpasning ikke umiddelbart lar seg identifisere blant disse målene (se punkt 3.7.2). 

3.6 Etablering av marine verneområder etter § 39 

3.6.1 Egen vernekategori for marine områder 

I motsetningen til Biomangfoldutvalgets forslag
222

 har naturmangfoldloven i dag en egen 

hjemmel for opprettelse av marine verneområder, jf. § 39.
223

  

 

Det følger av motivene at § 39 er forbeholdt rene marine områder, og således ikke lar seg 

kombinere med verneverdier på land. For kombinasjonstilfellene, det vil si områder som 

innbefatter både sjø og land, er naturreservat, landskapsvernområde og nasjonalpark de 

kategoriene som må benyttes.
224

 Kategorien marine verneområder er dermed en generell 

vernekategori, hvilket betyr at det ikke er anledning til å differensiere – slik som på land – 

mellom nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat eller biotopvernområde.  Selv 

om det formelt sett ikke er adgang til å skille mellom ulike kategorier, åpner § 39 jf. § 34 

for å ”differensiere” gjennom fastsettelse av bestemmelser med ulik grad av beskyttelse. 

Forskjellen er at dette må gjøres i selve vernevedtaket og innenfor rammen av § 39. Slik 

sett er marine verneområder kanskje den mest fleksible vernekategorien i 

naturmangfoldloven. 
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Vedtak om opprettelse av marine verneområder skal treffes av Kongen i statsråd i form av 

forskrift for hvert enkelt verneområde, jf. nml. § 34.  

 

Det kan spørres hvorvidt nml. § 39 jf. § 33 innebærer en plikt til å etablere marine 

verneområder. 

 

Nml. § 39 første ledd bruker ordet ”kan”, som etter alminnelig forvaltningsrettslig 

terminologi tilsier at forvaltningen gis kompetanse til å etablere marine verneområder – 

uten tillegget av plikt.
225

 Ser vi hen til målangivelsen i § 33 brukes imidlertid 

formuleringen ”skal bidra til”. Ordet ”skal” er i følge motivene ikke ment som en plikt til å 

verne, men innebærer en plikt for forvaltningen til å vurdere hvilke mål som søkes 

oppnådd, og dernest et krav om at et verneområde som et minimum må bidra til ett av de 

angitte målene i § 33.
226

 Lovgiver har dermed uttrykkelig slått fast at det ikke er grunnlag 

for å oppstille noen plikt til å verne områder etter loven.
227

  

 

Ut fra lovtekst og forarbeider kan det konkluderes med at forvaltningen ikke har plikt til å 

etablere marine verneområder etter nml. § 39 jf. § 33. 

3.6.2 Vernevilkår i § 39 

For hver enkelt vernekategori stiller loven opp visse, om enn vage minstevilkår. Disse 

følger av bestemmelsen for den aktuelle vernekategori (her: § 39), sammen med § 33, jf. 

punkt 3.5. Dersom minstevilkårene er oppfylt er det opp til forvaltningens frie skjønn å 

avgjøre om et område skal vernes. Redegjørelsen i det følgende vil kun befatte seg med 

vilkårene etter § 39. 

 

Etter nml. § 39 første ledd kan verneområder i sjø opprettes ”for å bevare marine 

verneverdier, herunder naturverdier som er økologiske betingelser for landlevende arter”. 
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Et marint verneområde kan omfatte både sjøbunn, vannsøyle og havoverflate, eller en 

kombinasjon av disse, jf. tredje ledd. Hva som regnes som marine verneverdier vil først og 

fremst måtte bero på en naturfaglig vurdering.
228

 Grensedragningen antas sjeldent å by på 

tolkningsproblemer, men man kan for eksempel tenke seg en uklar grense i 

tidevannssonen.
229

  

 

Nml. § 39 annet ledd bokstav a til d oppstiller videre alternative vilkår for å verne et marint 

område. Det er tilstrekkelig at minst ett av vilkårene er oppfylt, men et område vil ofte 

oppfylle flere kriterier samtidig.
230

 Den rettslige betydningen av de lovfestede vilkårene er 

at de setter rammer for forvaltningens skjønnsutøvelse med hensyn til hvilke områder som 

kan vernes. Til gjengjeld har lovgiver valgt en nokså vag begrepsbruk. Ut fra en alminnelig 

språklig fortolkning synes det som om tilnærmet all marin natur er verneverdig. Ta for 

eksempel bokstav c, om områder som representerer en ”bestemt type natur”, eller 

formuleringen i bokstav d om områder som ”på annen måte har særlig betydning for 

biologisk mangfold”. Basert på ordlyden alene er det vanskelig å se at annet ledd setter 

klare begrensninger for skjønnsutøvelsen. Fordelen med å bruke slike vage og 

skjønnsmessige formuleringer er at det gir bestemmelsen en viktig dynamisk funksjon. I lys 

av klimaendringer vil dette kunne brukes som et tolkningsargument. Argumentet tilsier 

blant annet at ord og begreper må tolkes dynamisk, i takt med endringer i naturen selv, nye 

krav i omgivelsene, ny forskning, ny politikk osv.  

 

Når det gjelder de enkelte vilkårene i § 39 annet ledd bokstav a til g, har lovgiver unnlatt å 

omtale disse i merknadene til bestemmelsen, med den begrunnelse at ”[v]ilkårene 

samsvarer langt på vei med vilkårene for opprettelse av nasjonalparker, naturreservater og 

biotopvernområder.”
231

 Man blir derfor nødt til å gå via merknadene til de andre 

vernekategoriene for å kunne fastlegge innholdet i § 39 annet ledd. Etter mitt syn er dette 
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uheldig, dels fordi det ikke fullt ut er samsvar mellom vilkårene, jf. ”langt på vei”, og dels 

fordi de faktiske forholdene vil kunne være nokså ulike på land og i sjø. Det blir både 

uoversiktlig og tungvint for den som skal tolke og anvende regelverket. Av 

rettspedagogiske grunner burde derfor lovgiver foretatt en selvstendig behandling av 

vilkårene i § 39, herunder gitt konkrete eksempler relatert til marine forhold.  

 

I det følgende skal jeg forsøke å redegjøre for hva som ligger i kriteriene etter § 39 annet 

ledd bokstav a til g. I lys av problemstillingene i oppgaven er det verken nødvendig eller 

hensiktsmessig å gå i dybden på hvert enkelt vilkår.  

 

a) Vilkåret i bokstav a krever at området inneholder ”særegne eller representative 

økosystemer”. Med særegne menes at området har karaktertrekk som skiller det fra 

andre områder. Som eksempel nevnes i forarbeidene områder som inneholder truete 

eller sjeldne arter. Alternativt kan et område vernes dersom det er representativt for 

en bestemt type natur.
232

 I tillegg må området være ”uten tyngre naturinngrep”. 

Begrepet er ment å være skjønnsmessig, og er ikke begrenset til det som i 

forvaltningspraksis gjelder for såkalte ”inngrepsfrie områder”. Det avgjørende må, 

ifølge forarbeidene, være at området i sin helhet fremstår som uberørt av ”tyngre 

tekniske inngrep”.
233

 Som eksempel på tyngre tekniske inngrep nevnes blant annet 

offentlige veier og jernbanelinjer, skogsbilveier og kraftstasjoner. I tilknytning til 

marine områder vil det kunne spørres om oppdrettsanlegg, oljeinstallasjoner, kabler 

og ledninger vil være såkalte ”tyngende tekniske inngrep” og dermed utelukke 

bruken av bokstav a, men det får stå som et åpent spørsmål. 

 

b) Etter bokstav b kan områder med ”truet, sjelden eller sårbar natur” vernes. Når det 

gjelder arter vil rødlistens
234

 kategorier være av betydning.
235

 Men det er ingen 
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automatikk i at arter som er på rødlisten skal vernes.
236

 Det finnes ingen slik liste 

for naturtyper eller vegetasjonstyper, men en offisiell rødliste for naturtyper skal 

utarbeides i løpet av 2011. inntil videre må opplysninger bygge på annen 

dokumentasjon, som for eksempel beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge.
237

 At 

naturtypen er ”sjelden” innebærer at forekomsten er begrenset, enten på grunn av 

naturen selv eller som følge av menneskelig påvirkning. Det er ikke et krav at 

naturtypen er i ferd med å forsvinne.  Det følger uttrykkelig av forarbeidene at 

kriteriene truet, sjelden eller sårbar må tilpasses den faglige utviklingen på feltet.
238

   

 

c) Bokstav c oppstiller som krav at området ”representerer en bestemt type natur”. Ut 

fra en alminnelig språklig forståelse gir ikke ordet ”bestemt” særlig veiledning. 

Ifølge forarbeidene betyr ”bestemt” i denne sammenheng at naturen kan 

karakteriseres ved bestemte kjennetegn. Som eksempel nevnes rikmyr.
239

 Rikmyr er 

særlig interessant i relasjon til tareskog – både fordi myrer er svært følsomme for 

klimaendringer, og fordi rikmyr lagrer store mengder karbon.
240

  

 

d) Bokstav d gir hjemmel for å verne områder ”som på annen måte har særlig 

betydning for biologisk mangfold”. I likhet med bokstav c favner også dette 

kriteriet vidt. I forarbeidene gis det flere eksempler på slike områder, deriblant 

viktige leveområder for arter, områder med stabile økologiske forhold 

(kontinuitetsområder) eller områder med hensynskrevende arter (trenger ikke være 

truet, sårbar eller sjelden etter bokstav b). Forarbeidene sier imidlertid lite om hva 

som menes med hensynskrevende arter, bortsett fra å henvise til begrepsbruken i 

rødlisten, hvor hensynskrevende utgjør en egen kategori (tilsvarer dagens 
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rødlistekategori ”Nær truet”).
241

 Det kan nevnes at sukkertare sto oppført i denne 

kategorien etter rødlistevurderingen i 2006. Fordi det ikke ligger noen automatikk i 

at arter som er på rødlisten skal vernes, er ord som hensynskrevende ikke benyttet i 

lovteksten.
242

  

 

e) Etter bokstav e kan spesielle geologiske forekomster vernes. Med spesiell menes 

forekomster som skiller seg ut ved sin egenart. Geologiske forekomster kan også 

vernes etter bokstav a, b og f. 

 

f) Bokstav f omfatter områder med ”særskilt naturvitenskapelig verdi”. Alternativet 

fremhever det vitenskapelige eller det forskningsmessige som et selvstendig 

verneformål, selv om det ofte vil falle sammen med flere av de andre vilkårene i 

bestemmelsen.
243

 Bokstav f samsvarer med målet i § 33 første ledd bokstav h om 

bevaring av referanseområder for forskning (se punkt 3.5). 

 

g) Vilkåret etter bokstav g krever at området ”har særskilt betydning som økologisk 

funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter”. Økologisk 

funksjonsområde vil typisk være enten leveområde eller gyteområde for marine 

arter. Ordet ”særskilt” innebærer at området må være viktig for artens utvikling i 

forhold til forvaltningsmålet i nml. § 5. I tillegg må det dreie seg om bestemte arter, 

dvs. at det må være kjent hvilken eller hvilke arter området tar sikte på å 

beskytte.
244

 

 

Vilkåret i bokstav g har en parallell i vilkåret for opprettelse av biotopvernområder 

etter § 38. Forskjellen er tillegget ”kan få” i § 38, som innebærer at områder skal 
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kunne restaureres eller bygges opp til å bli viktige funksjonsområder.
245

 Det er 

uklart hvorvidt lovgiver har tilsiktet å gjøre en forskjell her, og hva som i så fall er 

grunnlaget for en slik forskjell. Konsekvensen av at § 39 ikke har det samme 

tillegget belyses i punkt 3.7.7.  

 

Så langt kan vi si at vilkårene i § 39 ikke innebærer noen vesentlig begrensning med 

hensyn til hvilke områder som kan vernes. Bestemmelsen må imidlertid suppleres og tolkes 

i lys av § 33 jf. § 39 tredje ledd.  

 

Hvor kommer så klimahensyn inn?  

 

Som nevnt ovenfor kan ikke klimatilpasning forankres direkte i ordlyden i § 33. Det samme 

gjelder i relasjon til vilkårene i § 39. Med støtte i forvaltningsmålene for arter, økosystemer 

og naturtyper i §§ 4 og 5 kan det imidlertid argumenteres for at det bør kunne innfortolkes 

et mål om klimarobusthet i §§ 33 og/eller 39, jf. ovenfor om at ordet ”særskilt” i § 39 annet 

ledd bokstav g henger sammen med forvaltningsmålet i § 5. Det bør også legges til at 

oppnåelsen av flere av målene i § 33 vil bidra til klimarobusthet. Når det gjelder økt 

karbonopptak gir verken ordlyden eller forarbeidene holdepunkter for å innfortolke 

karbonopptak i verneformålene/-vilkårene. I hvilken grad klimahensyn kan vektlegges, 

drøftes nærmere i punkt 3.7.2 flg.  

3.6.3 Avgrensing og utforming 

Naturmangfoldlovens § 34 tredje ledd fastsetter retningslinjer for avgrensing og utforming 

av verneområder.  

 

Det følger av tredje ledd første punktum at ”[v]erneområdets geografiske utstrekning skal 

samsvare med verneformålet”. I utgangspunktet kan det derfor ikke opprettes større 

områder enn det som er nødvendig for å ivareta verneformålet og de angitte verneverdiene. 

Deretter følger det i annet punktum at ”[v]ed avgrensing av verneområdet skal det legges 
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vekt på å ivareta økologiske funksjoner av betydning for verneformålet og økosystemets 

tåleevne mot ytre påvirkninger” (min kursivering). I den forbindelse kan det spørres om 

annet punktum åpner for å gjøre unntak fra første punktum, dvs. en avgrensning som ikke 

samsvarer fullt ut med verneformålet, men som begrunnes ut fra økosystemets tåleevne mot 

ytre påvirkninger. Sammenholdt med første punktum må antakelig annet punktum tolkes 

innskrenkende her, slik at verneformålet er avgjørende (setter absolutte grenser) for den 

geografiske utstrekningen. Tilsvarende følger kanskje også av ordet ”utstrekning” i første 

punktum til forskjell fra ”avgrensning” i annet punktum. 

 

Økosystemets tåleevne mot ”ytre påvirkninger” er altså trukket frem som et moment som 

skal vektlegges ved avgrensningen, jf. ordlyden i tredje ledd. Riktignok står det i 

merknadene til bestemmelsen at ytre påvirkninger er et moment som ”bør” vektlegges.
246

 

Forarbeidene gir ingen holdepunkter for at det ikke har vært meningen å bruke ordet ”skal” 

i loven. I tråd med alminnelig rettskildelære vil en klar ordlyd måtte gå foran forarbeidene 

her.
247

 Forvaltningen har derfor plikt til å ta hensyn til områdets tåleevne mot ytre 

påvirkninger ved avgrensing av området.  

 

Hva ligger så i ”ytre påvirkninger”, og hvilken betydning har det for avgrensningen?  

Begrunnelsen for at ytre påvirkninger skal tas i betraktning er ifølge motivene at 

”[s]tørrelsen på verneområdet kan … ha betydning for hvilken effekt påvirkningene har på 

naturverdiene.”
248

 Forarbeidene trekker frem klimaendringer og forurensning som 

eksempler på ytre påvirkninger. Det uttales at større områder vil kunne være ”mer robuste 

mot følgene av klimaendringer.”
249

 Videre understrekes det at vurderinger av hvordan 

områder bør avgrenses vil være vanskelig ut fra dagens kunnskap, men at dette vektlegges 

internasjonalt i forbindelse med klimaendringer”
250

. Vi ser her at lovgiver bruker 
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internasjonal praksis som argument for å vektlegge klimaendringer ved avgrensningen. Det 

presiseres også at § 34 er ment å være et fleksibelt virkemiddel som kan fange opp ny 

kunnskap på dette feltet.
251

  

 

På bakgrunn av lovens ordlyd og forarbeidene kan vi si at § 34 forankrer klimarobusthet 

som et pliktig hensyn ved avgrensningen av verneområdene.  

 

Som en kuriositet kan det vises til Fiskeri- og kystdepartementets høringsuttalelse til 

bestemmelsen, hvor departementet uttaler følgende:  

 

”Å trekke frem momenter som økosystemets tåleevne mot klimaendringer og 

forurensning som begrunnelse for å øke størrelsene på verneområdene, synes noe 

søkt. Hvor stort må et verneområde være for at det skal få effekt mot for eksempel 

vesentlige temperaturendringer.”
252

  

 

Uttalelsen lar det muligens skinne igjennom at klimaendringer og klimatilpasning var 

hensyn som fiskerimyndighetene hadde liten forståelse for den gang, sml. kapittel 2. 

 

Ytterligere et moment ved avgrensningen, men som ikke nevnes i lovmotivene, er føre-var-

prinsippet, jf. nml. § 9. Selv om usikkerhet omkring klimaendringene gjør det vanskelig å 

si noe sikkert om hvordan områder bør avgrenses, vil føre-var-prinsippet tale for å øke 

størrelsen på områdene for å sikre robusthet (forebygge) mot klimaendringer. 

3.6.4 Hva slags restriksjoner kan pålegges?  

Det følger av § 39 femte ledd første punktum at ingen må foreta seg noe som ”forringer 

verneverdiene” i et verneområde. Ved siden av dette generelle forbudet trekker § 39 femte 

ledd opp den ytre rammen for rettsvirkningene av å etablere et marint verneområde.
253
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Utgangspunktet er at all slags virksomhet kan forbys, jf. § 39 femte ledd annet punktum. 

Kompetansen til å fastsette restriksjoner begrenses imidlertid av folkeretten, jf. § 39 femte 

ledd annet punktum. Som eksempel vil retten til uskyldig gjennomfart for fremmede skip 

ikke kunne begrenses, selv ikke innenfor territorialfarvannet, bortsett fra innenfor 

grunnlinjen.
254

  

 

En annen begrensning er at restriksjonene skal stå i forhold til verneformålet, jf. femte ledd 

tredje punktum.  Verneformålet vil derfor være styrende for hva slags restriksjoner som kan 

fastsettes.  

 

Hvilke restriksjoner som gjelder i et gitt verneområde, vil fremgå av gjeldende 

verneforskrift, jf. § 34 eller forvaltningsplanen for området.  

3.6.5 Skjøtsel 

Naturmangfoldloven har en egen hjemmel for skjøtsel i § 47. Formålet med bestemmelsen 

er ifølge motivene å gi forvaltningen mulighet til å gjennomføre skjøtsel innenfor alle 

kategoriene av områdevern ”der dette er nødvendig for å opprettholde eller gjenopprette 

verneverdier”.
255

 Ordet nødvendig må imidlertid ikke tolkes strengt, da dette vil innebære 

en for snever adgang til skjøtsel. Tiltaket må som et minimum ha nær sammenheng eller 

betydning for verneverdiene i området, eller slik lovgiver har formulert det ” … må være i 

samsvar med verneformålet.”
256

 (min kursivering) 

 

Et særlig spørsmål er hvorvidt det kan kreves at forvaltningen på forhånd har kunnskap om 

at tiltaket har betydning for verneverdiene. Hva med for eksempel utprøvende (klima)tiltak 

som kan, men ikke nødvendigvis vil ha betydning? Her må antakelig føre-var-prinsippet 

komme inn, supplert med kunnskapsprinsippet i § 8, som tilsier at tiltak som kan innebære 
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en risiko for negative virkninger på verneverdiene eller andre miljøverdier, ikke kan 

iverksettes før virkningene er tilstrekkelig klarlagt. Dette følger også av forbudet i § 39 

femte ledd mot aktiviteter som kan forringe verneverdiene. Er det tale om tiltak i rent 

forskningsøyemed, må dette hjemles i andre bestemmelser. Dersom et tiltak ikke innebærer 

risiko for negative virkninger, men hvor det er usikkert hvorvidt det vil ha positiv effekt, 

bør det etter mitt syn være adgang til å prøve ut tiltaket med hjemmel i § 47. 

 

Selv om § 47 er ment å gjelde for kategorien marine verneområder er bestemmelsen lite 

tilpasset marine forhold. Skjøtselsbegrensingene i annet ledd er i hovedsak begrunnet ut fra 

hensynet til grunneierinteresser.
257

 Forarbeidene viser heller ikke til eksempler på skjøtsel i 

marine områder. Hvorvidt dette skyldes begrenset kunnskap om marine forhold hos 

lovgiver, eller om tanken er at slike tiltak ”hører hjemme” i havressurslova, gir ikke 

forarbeidene svar på. En annen mulig forklaring er at lovgiver ikke har ansett skjøtsel i sjø 

som særlig praktisk eller mulig. På den bakgrunn er det noe uklart hvordan § 47 skal tolkes 

og anvendes i marine områder, jf. § 39 tredje ledd siste setning om at § 47 gjelder så langt 

den passer.
258

  

 

Vi har foreløpig lite praksis som kan belyse bruken av § 47. Oppstartsmeldingene for 

områdene i første pulje av Nasjonal marin verneplan gir bare en beskrivelse av verneformål 

og verneverdier, mulige virkninger av forslagene, samt anbefalinger om restriksjoner. Det 

fremkommer at forvaltningsplanene for de respektive områdene vil vise til ”tiltak for å 

fremme formålet med vernet ”.
259

 Ordet skjøtsel er riktignok ikke nevnt, men 

formuleringen ”tiltak for å fremme formålet med vernet” må kunne tolkes dit hen at 

skjøtsel er omfattet (altså ikke bare restriksjoner). Først når forvaltningsplanene foreligger 

vil vi altså kunne si noe om – og i tilfelle hvordan – forvaltningen tar i bruk § 47 i marine 

områder. 
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3.7 Gir naturmangfoldloven tilstrekkelig hjemmel til å etablere marine 

verneområder ut fra klimahensyn? 

3.7.1 Problemstilling og oversikt 

Problemstillingen i de følgende avsnittene er hvorvidt naturmangfoldloven gir tilstrekkelig 

hjemmel for å verne marine områder ut fra klimahensyn. Dette er i utgangspunktet et rent 

hjemmelsspørsmål – og kan for så vidt bare besvares med ja eller nei (enten foreligger det 

hjemmel, eller så gjør det ikke). Spørsmålsstillingen må derfor presiseres ytterligere i 

relasjon til det aktuelle tiltaket. 

 

Konsekvensen av at manglende hjemmel vil nok først og fremst føre til at det aktuelle tiltaket ikke 

iverksettes – selv om det er ønskelig ut fra klimapolitiske hensyn. Dersom forvaltningen likevel 

iverksetter et tiltak uten tilstrekkelig klar hjemmel i loven, vil rettsvirkningen være at berørte 

parter
260

 og interesser kan påklage vedtaket
261

 etter fvl. § 28, med den begrunnelse at vedtaket er 

ugyldig som følge av manglende lovhjemmel, og eventuelt gå til domstolene for å få prøvd om 

vilkårene for det aktuelle tiltaket er oppfylt. Dette foranlediger ytterligere problemstillinger; hvem er 

”part” i forvaltningslovens forstand, og dernest; hvem har tilstrekkelig ”rettslig klageinteresse” etter 

fvl. § 28 og tilstrekkelig ”partstilknytning” etter tvisteloven
262

 § 1-3 flg.
 263

, jf. at ressursene tilhører 

”fellesskapet i Noreg”, jf. hrl. § 2.
264

 Et prinsipielt spørsmål er hvor langt domstolene kan gå i å 

prøve forvaltningens rettsanvendelse og skjønnsutøving. Problemstillingene faller imidlertid utenfor 

rammene av denne oppgaven.   

 

Formålet her er altså ikke å ta stilling til rettsvirkningene av manglende eller uklar 

hjemmel, men å undersøke hvorvidt hjemmelsgrunnlaget er tilstrekkelig – vurdert opp mot 

tiltakene i kapittel 2. Det sentrale spørsmålet er i hvilken grad ulike sider av klimahensynet 
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kan være et relevant, og kanskje et utslagsgivende hensyn som kan berettige vern. 

Problemstillingen må presiseres ytterligere; dels er det et spørsmål om klimahensyn er 

ivaretatt direkte gjennom de formål og hensyn som kommer til uttrykk i lovtekst og 

forarbeider, og dels er det et spørsmål om klimahensyn kan være et relevant, og kanskje et 

utslagsgivende hensyn i kombinasjon med andre hensyn som er klarere forankret i loven.  

 

I motsetning til inndelingen i kapittel 2 trekkes det ikke opp et skille mellom adaptation og 

mitigation. Det følger likevel nokså klart av disposisjonen at punkt 3.7.7 først og fremst 

retter seg mot mitigation.  

3.7.2 Sikre klimarobuste økosystemer  

Klimarobusthet som verneformål? 

For det første kan det spørres om klimarobusthet kan berettige opprettelsen av et marint 

verneområde, dvs. som verneformål etter §§ 39 jf. 33.  

 

Det fremgår av redegjørelsen under punkt 3.5 at hovedformålet med vernet må ligge 

innenfor de angitte målene i nml. § 33. I tillegg må området oppfylle minst ett av vilkårene 

i § 39 annet ledd bokstav a til g. Utover disse minstevilkårene står forvaltningen nokså fritt 

til å vektlegge andre hensyn, herunder klimarobusthet. 

 

Som det fremgår av punkt 3.5 og 3.6.2 er verken klimatilpasning, robusthet eller tåleevne 

mot klimaendringer nevnt eksplisitt i §§ 33 og 39. Basert på ordlyden alene kan dermed 

klimarobusthet ikke benyttes som et hovedformål med vernet. Vi må derfor undersøke 

hvorvidt det er brukt andre ord og formuleringer som likevel tar opp i seg elementer av 

klimarobusthet, dvs. om bevaring av klimarobuste økosystemer kan innfortolkes i 

formålene/vilkårene i nml.§ 39 jf. § 33, supplert med lovens formål og alminnelige 

prinsipper i kap II.  

 

De fleste av vilkårene i § 39 annet ledd retter seg først og fremst mot bevaring av biologisk 

mangfold, som for eksempel vern av ”truet, sjelden eller sårbar natur” (bokstav b), 

”bestemt type natur” (bokstav c), områder som har ”særlig betydning for biologisk 
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mangfold” (bokstav d) og områder som har ”særskilt betydning som økologisk 

funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter” (bokstav g). Det samme gjelder 

målene i § 33, herunder bevaring av ”variasjonsbredden i naturtyper” (bokstav a), ”arter og 

genetisk mangfold” (bokstav b) og ”truet natur og økologiske funksjonsområder” (bokstav 

c). Når det er sagt vil bevaring av biologisk mangfold samtidig bidra til at naturen blir mer 

robust. I så fall vil de fleste vernevilkårene/-formålene i nml. §§ 39 og 33 fremme 

klimatilpasning indirekte. Klimarobusthet blir da en (utilsiktet) konsekvens av at det vernes 

for å oppnå andre formål.  

 

Nml. §§ 39 og 33 må også tolkes i lys av lovens formål og alminnelige prinsipper, herunder 

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer i § 4, føre-var-prinsippet i § 9 og 

prinsippet om samlet belastning og økosystemtilnærming i § 10.  

 

Som det fremgår av punkt 3.2 er robuste økosystemer en del av forvaltningsmålet etter § 4. 

I følge forarbeidene vil § 4 kunne påvirke om det skal vernes, hvilke områder og hvor store 

områder, samt forvaltningen av verneområdene.
265

 Etablering av (marine) verneområder 

synes dermed å være forutsatt som et virkemiddel for å nå målet etter § 4 om robuste 

økosystemer. Dersom vi så tolker § 33 i lys av § 4, kan det således være grunnlag for å 

innfortolke robusthet som et mål i § 33 bokstav a, b eller c – med de konsekvenser det vil 

kunne få for utvelgelse og utformingen av verneområdene.  

   

Også føre-var-prinsippet i § 9 kan være utslagsgivende for hvilke områder som vernes, 

hvor store, og med hvilken intensitet det vernes. Dersom et område er utsatt for en reell 

risiko for alvorlig skade på grunn av klimaendringer, kan føre-var-prinsippet berettige bruk 

av § 39 som virkemiddel.
266

 Føre-var-prinsippet kan imidlertid ikke benyttes som grunnlag 

for å tilsidesette minstevilkårene i §§ 39 jf. 33. Isteden kan prinsippet være en rettesnor for 

tolkingen, dvs. gi grunnlag for ulike tolkningsalternativer (innskrenkende, utvidende og 
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presiserende) av de lovfestede vilkårene.
267

 Som eksempel vil føre-var-prinsippet kunne 

tilsi at klimarobusthet bør innfortolkes i § 39 annet ledd bokstav b og § 33 bokstav b for å 

forebygge alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av klimaendringer.
 268

  

 

Når det gjelder økosystemtilnærmingen og prinsippet om samlet belastning i § 10, har vi 

sett at klimaendringer som påvirkningsfaktor inngår som del av vurderingsgrunnlaget (se 

punkt 3.4.2). Ved å ta utgangspunkt i økosystemet og den samlede belastningen, gir § 10 

foranledning til å ta i bruk vern som virkemiddel. Som rettesnor for lovtolkingen, vil 

prinsippet om samlet belastning og økosystemtilnærmingen kunne tale for å innfortolke 

elementer av robusthet i flere av målene i § 33. 

 

Sett under ett kan vi si at prinsippene i kap. II fremmer et mål om klimarobusthet gjennom 

bruk av marine verneområder som virkemiddel.   

 

Drøftelsen har vist at verneformålene i nml. §§ 39 jf. 33, supplert med lovens øvrige 

prinsipper, delvis innbefatter et mål om bevaring av robuste økosystemer. Som vist ovenfor 

skjer dette indirekte gjennom vern av områder for å sikre biologisk mangfold, og potensielt 

gjennom anvendelse av alminnelige prinsipper og hensyn som tolkningsfaktorer og 

retningslinje for skjønnsutøvelsen. Betydningen av de alminnelige prinsippene og 

hensynene vil imidlertid bero på hvorvidt forvaltningen aktivt bruker disse, og i hvilken 

grad klimarobusthet vektlegges. Den rettslige svakheten er at klimarobusthet har en nokså 

uklar forankring i lovens ordlyd og forarbeider. 

 

Klimarobusthet som argument for større områder? 

Spørsmålet om hvorvidt klimarobusthet kan berettige opprettelse av større områder er 

allerede belyst i punkt 3.6.3. Det følger uttrykkelig av nml. § 34 og forarbeidene at 

områdets tåleevne mot klimaendringer kan få betydning for størrelsen på verneområdet. 

Verneformålet setter imidlertid skranker for den ytre avgrensningen, sml. drøftelsen 
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ovenfor. For å unngå dobbeltbehandling viser jeg derfor til punkt 3.6.3. Tilsvarende viser 

jeg til omtalen av føre-var-prinsippet og forvaltningsmålet i § 4 ovenfor, som viste at 

klimarobusthet er et hensyn som kan påvirke hvor store områder som skal vernes.  

 

Konklusjonen blir dermed at naturmangfoldloven gir hjemmel til å opprette større 

verneområder ut fra hensynet til klimarobusthet.  

 

”Fleksible” verneområder 

Problemstillingen er om og i hvilken grad det kan foretas grenseendringer i et allerede 

etablert verneområde, og/eller relokalisering av verneområder ut fra klimahensyn. Dernest 

blir spørsmålet på hvilken måte dette i så fall kan gjøres, herunder hvilke 

saksbehandlingsregler som vil gjelde.  

 

Naturmangfoldloven har ingen bestemmelse om endring eller revidering av 

verneforskrifter. Det er forutsatt i forarbeidene at endringer kan foretas, men det er på 

ingen måte etablert et system for såkalte ”fleksible” områder. Om saksbehandlingen uttales 

det at denne ”bør tilpasses endringens art”, og at fremgangsmåten vil bero på hvor store 

endringer det er snakk om å gjennomføre.
269

 Det heter at dersom endringen består i en 

”nevneverdig” utvidelse, skal saken behandles etter de samme regler som gjelder for 

etablering av et nytt område, jf. nml. § 41. Såkalte ”grensejusteringer” kan derimot skje i 

samsvar med reglene i forvaltningsloven, dvs. etter kap. IV-VI og/eller kap. VII, avhengig 

av om det betraktes som et enkeltvedtak eller forskrift, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b.
270

 

Forvaltningsloven vil for øvrig gjelde i alle tilfeller. Hva som anses som ”nevneverdig” blir 

et tolkningsspørsmål. Utvidelsen må vurderes ut fra den totale størrelsen av området. Det 

tvilsomme ligger antakelig et sted mellom nevneverdig utvidelse og grensejustering.  

Forarbeidene åpner også for at minimumsfristen om høring av verneforslag etter § 43 annet 

ledd kan fravikes ved ”mindre endringer” i eksisterende forskrifter.
271

 Dette blir igjen et 
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tolkningsspørsmål. Dersom endringen består i en utvidelse, er det ut fra sammenhengen i 

forarbeidene og hensynet til konsekvens i regelverket grunn til å tolke ”mindre endringer” 

tilsvarende ”grensejusteringer”, jf. ovenfor.  

 

Basert på lovmotivene synes det å være klart at en relokalisering blir å betrakte som et 

”nytt” verneområde, og som dermed må etableres etter reglene i nml. § 41 flg. Men dersom 

for eksempel tareskogen i et verneområde har utvidet seg i omkrets, på grunn av 

havnivåstigning eller andre årsaker, vil en utvidelse kunne betraktes som såkalt 

”grensejustering”, jf. ovenfor. I så fall vil bare forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

gjelde.  

 

Det ovenstående viser at naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler ikke er særlig 

tilpasset behovet for fleksibilitet i utformingen av verneområdene. Tilsvarende er påpekt av 

Backer i lovkommentaren til naturmangfoldloven. Backer uttaler at saksbehandlingsreglene 

ikke passer like godt på ”endringer av verneforskrifter hvis det ikke gjelder en reell 

utvidelse eller en omfattende revisjon av vernebestemmelsene.”
272

 I tillegg påpeker han at 

§§ 41 til 43 og 46 ikke er særlig tilpasset kategorien marine verneområder, og viser til § 39 

tredje ledd om at bestemmelsene i §§ 40 til 51 gjelder ”så langt de passer”. Hvordan 

reglene bør/skal tolkes og anvendes for kategorien marine verneområder behandles derfor i 

egne avsnitt.
273

 Det utslagsgivende spørsmålet ved vurderingen synes å være hvorvidt 

verneområdet vil kunne berøre privat eiendom (innenfor marbakken eller 2 meters dyp), 

eller strandretten.  

 

Marine nettverk og korridorer 

Etablering av økologiske nettverk var et uttalt mål i forbindelse med utarbeidelsen av ny 

naturmangfoldlov
274

, hvilket kommer til uttrykk i § 33 første ledd bokstav g, hvor 

nettverksbygging er et selvstendig mål for områdevern, jf. punkt 3.5.  Lovens ordlyd, 
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supplert med forarbeidene, miljøpolitiske hensyn og folkerettslige forpliktelser
275

, gir 

således forvaltningen både en klar hjemmel og en særlig oppfordring til å etablere marine 

nettverk. Dersom vil tolker § 33 bokstav g i lys av § 4 og 5, jf. ovenfor, vil klimarobusthet 

kunne innfortolkes som del av målet. I alle tilfeller vil klimarobusthet kunne vektlegges 

som et relevant hensyn, gitt at hovedformålet er nettverksbygging. 

 

Hva gjelder etablering av korridorer er dette i følge lovmotivene et viktig element i 

nettverksbyggingen, omtalt som ”økologiske forbindelser mellom verneområder”. Slike 

forbindelser kan opprettes som verneområder, jf. § 33 bokstav g.
276

 I forbindelse med 

Nasjonal marin verneplan brukes betegnelsen ”transekter”
277

 i stedet, jf. blant annet 

”Transekt Skagerrak”, et område som strekker seg fra kysten og helt ut til den økonomiske 

sonen (utenfor territorialgrensen).
278

 Det er ifølge oppstartsmeldingen ikke avklart hvilket 

lovverk transektet skal opprettes i henhold til, men det fremgår at naturmangfoldloven er 

aktuell for arealer innenfor 12 nautiske mil, jf. nml. § 2. Det er forutsatt at områder som 

beskyttes etter annet lovverk, herunder havressurslova, kan inngå i nettverket.
279

 

 

Etter dette kan vi konkludere med at naturmangfoldloven gir hjemmel til å etablere marine 

nettverk og korridorer, jf. §§ 39 jf. 33, vel å merke innenfor lovens geografiske 

anvendelsesområde, jf. nml. § 2.  

3.7.3 Tiltak mot fremmede organismer 

For å motvirke spredning av fremmede organsimer er det behov for skjøtsel – både i og 

utenfor verneområder.
280

 Spørsmålet er hvorvidt naturmangfoldloven gir tilstrekkelig 

hjemmel til dette. 
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Adgangen til skjøtsel følger som nevnt av nml. § 47. Problemstillingen kan besvares nokså 

kort, idet det følger uttrykkelig av lovmotivene at skjøtsel kan innebære fjerning av 

fremmede organsimer.
281

 Naturmangfoldloven gir imidlertid kun hjemmel til skjøtsel 

innenfor verneområdets grenser. For øvrig må tiltaket ha sammenheng med verneformålet. 

 

Det kan legges til at regler om kontroll og bekjempelse av fremmede organismer er hjemlet 

i nml. kap IV, samt i andre enkeltbestemmelser (deriblant § 47)
 
.
282 

Reglene i 

naturmangfoldloven må suppleres av sektorlovgivningen, herunder havressurslova og 

akvakulturloven. Som følge av naturmangfoldlovens stedlige virkeområde må tiltak mot 

fremmede organsimer utenfor territorialgrensen reguleres med hjemmel i havressurslova 

eller akvakulturloven, jf. nml. § 2. Det er videre et definisjonsspørsmål hva som regnes 

som fremmede organsimer, jf. nml. § 3 bokstav e, og i sjø er det foretatt en 

ansvarsfordeling mellom miljøvernmyndighetene og fiskerimyndighetene, hvilket jeg ikke 

skal gå nærmere inn på her.
283

 

3.7.4 Referanseområder for forskning 

Spørsmålet i det følgende er om nml. § 39 jf. § 33 gir hjemmel til å opprette 

referanseområder for forskning på klimaendringer. 

 

Denne drøftelsen kan også gjøres nokså kort, idet nml. § 33 angir referanseområder for å 

følge utviklingen i naturen som et selvstendig verneformål, jf. bokstav h. Tilsvarende er 

forankret i § 39 annet ledd bokstav f, som gir hjemmel til å verne områder med særskilt 

naturvitenskapelig verdi, jf. punkt 3.5 og 3.6. Så langt gir naturmangfoldloven derfor en 

klar hjemmel til å etablere referanseområder. 

 

Etter ordlyden i § 33 gjelder det et krav om at forskningen må dreie seg om å følge 

utviklingen i naturen, jf. bokstav h. Klimaforskning faller åpenbart innenfor dette. Det 
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samme følger også av praksis, jf. oppstartsmelding for Transekt Skagerrak, hvor det uttales 

at ”langtidsovervåkning og forskning kan være knyttet til klimaendringer, introduserte 

arter, forurensning, fysisk påvirkning eller høsting av levende ressurser”.
284

  

 

Referanseområder for forskning på klimaendringer kan derfor opprettes med hjemmel i 

nml. § 39, vel å merke innenfor lovens geografiske anvendelsesområde, jf. § 2.
285

  

3.7.5 Vern av gyteområder  

Problemstillingen i det følgende er om nml. § 39 jf. § 33 gir hjemmel til å verne 

gyteområder for fisk med det formål å sikre klimarobuste fiskebestander. 

 

Vern av gyteområder kan i utgangspunktet opprettes med hjemmel i § 39 annet ledd 

bokstav g jf. § 33 bokstav b og c om bevaring av artsmangfoldet og økologiske 

funksjonsområder. Restriksjoner på utøvelse av fiske og annen utnytting skal likevel 

fastsettes med hjemmel i havressurslova, jf. nml. § 39 sjette ledd.  

 

Spørsmålet er imidlertid hvorvidt hensynet til klimarobusthet kan begrunne opprettelsen av 

verneområdet. I likhet med § 4 kan et mål om å bevare klimarobuste bestander innfortolkes 

i forvaltningsmålet for arter i § 5. Målet etter § 5 er at ”artene og deres genetiske mangfold 

ivaretas”, jf. første ledd. Lovmotivene viser til at genetisk mangfold er viktig for å gjøre 

arten mer robust overfor miljøsvingninger, og viser videre til begrepet ”ivaretas”, som må 

tolkes i lys av merknadene til tilsvarende begrep i § 4, se punkt 3.2 og 3.7.2.  Målet gjelder 

for alle typer arter i havet med havbunnen
286

, og får i også anvendelse utenfor 

territorialgrensen, jf. nml. § 2. Lovgiver har blant annet uttalt at § 5 vil ha ”betydning for 

vurderingen av om det anses nødvendig å opprette særskilte verneområder, jf. § 33 første 
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ledd bokstav b og bokstav c.”
287

 Med støtte i forarbeidene kan derfor et mål om 

klimarobuste fiskebestander innfortolkes i §§ 39 og 33. For øvrig vises det til redegjørelsen 

i punkt 3.7.2. 

 

Konklusjonen blir dermed at nml. § 39 jf. § 33 hjemler vern av gyteområder for å sikre 

klimarobuste fiskebestander. 

 

Det kan tilføyes at det antakelig vil være mer praktisk at vern av gyteområder skjer med 

hjemmel i havressurslova, se punkt 4.8.4. Er det derimot ønskelig å beskytte mot andre 

aktiviteter enn de som faller inn under havressurslovas virkeområde
288

, som for eksempel 

havenergi, fritids- og rekreasjonsaktiviteter eller akvakultur, er nml. § 39 den eneste 

bestemmelsen som kan gi et slikt sektorovergripende vern.  

3.7.6 Vern av korallrev  

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt naturmangfoldloven § 39 gir tilstrekkelig 

hjemmel til å verne korallrev ut fra klimahensyn.
 289

  

 

Klimahensynet må her presiseres i to retninger; dels siktes det til korallrevs særlige 

sårbarhet mot klimaendringer, og dels siktes det til korallrevs funksjon som leveområde for 

en rekke arter. Begge deler handler om å sikre klimarobusthet, både for korallrevene og for 

det øvrige økosystemet i havet. 

 

Det kan kort konstateres at korallrev representerer en marin verneverdi, jf. § 39 første ledd. 

Når det gjelder kriteriene i annet ledd bokstav a til d vil flere alternativer kunne anvendes, 

hvorav tre er særlig aktuelle. For det første er korallrev en ”sårbar” naturtype, jf. bokstav b. 

For det andre har korallrev ”særlig betydning” for biologisk mangfold, jf. bokstav d. Dette 

faller delvis sammen med det tredje alternativet, jf. bokstav g om økologiske 
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funksjonsområder. Ser vi så hen til målangivelsen i § 33, finner vi flere mål som samsvarer 

med de nevnte kriteriene i § 39. Både bevaring av artsmangfoldet i bokstav b, bevaring av 

truet natur i bokstav c, og referanseområder i bokstav h er alle relevante mål med hensyn til 

vern av korallrev. Vi kan derfor slå fast at naturmangfoldloven gir i utgangspunktet 

hjemmel til å verne korallrev. 

 

Spørsmålet er imidlertid hvorvidt klimahensyn kan berettige vern av korallrev. Som 

hovedverneformål har klimarobusthet som nevnt ingen klar forankring i § 33, men kan 

innfortolkes som del av andre formål i bestemmelsen. Ettersom korallrev er spesielt sårbare 

for klimaendringer, vil hensynet til klimaendringer inngå i sårbarhetsvilkåret etter § 39 

bokstav b, og tilsvarende i formålet om å bevare ”truet natur” i § 33 bokstav c. Vern av 

korallrev kan derfor begrunnes ut fra hensynet til klimasårbarhet. Når det gjelder korallrevs 

betydning for det øvrige økosystemet, kan korallrev vernes som økologisk 

funksjonsområde for å sikre klimarobuste økosystem, jf. §§ 39 bokstav g og 33 bokstav b 

og c, jf. § 4. Begge sider av klimahensynet anses således å være relevante hensyn som 

forvaltningen kan legge avgjørende vekt på. I tillegg vil føre-var-prinsippet i § 9 tale sterkt 

for å verne korallrev som følge av risikoen for alvorlig og mulig irreversibel skade på 

grunn av klimaendringer. Fordi det vil kunne ta mange århundrer å bygge opp igjen 

ødelagte korallrev,
290

 bør et strengt føre-var-prinsipp legges til grunn.  

 

Det kan også nevnes at korallrev er en naturtype som prioriteres særskilt, både i forbindelse 

med Nasjonal marin verneplan og gjennom arbeidet med Nasjonal handlingsplan for 

beskyttelse av koraller og andre liknende sårbare naturtyper på havbunnen.
291

 I den grad 

forvaltningen anser seg bundet av slike miljøpolitiske retningslinjer, kan vi si at korallrev 

er underlagt en viss ”beskyttelsesforpliktelse”.  

 

Så langt har drøftelsen vist at naturmangfoldloven gir myndighetene et bredt 

hjemmelsgrunnlag for å verne korallrev ut fra klimahensyn. 

                                                 
290

 Utredning om behov for tiltak for koraller og svampsamfunn (2008) s. 21. 

291
 Se Innst. S. nr. 362 (2008–2009) s. 5. 



 69 

 

Den største begrensningen når det gjelder vern av korallrev ligger i naturmangfoldlovens 

geografiske virkeområde, jf. § 2. Er det for eksempel ønskelig å verne kaldtvannskorallrev 

utenfor territorialgrensen, kan ikke dette gjøres med hjemmel i nml.§ 39. Vi mangler 

derfor et fullgodt hjemmelsgrunnlag i naturmangfoldloven, i og med at mange korallrev på 

norsk sokkel ligger på utenfor territorialgrensen.
292

 En ytterligere begrensning av mer 

praktisk art er at det mangler kunnskap om lokalisering av korallrevforekomster. Selv om 

det i løpet av de siste årene er kartlagt mange nye korallrev, er det kjent at det finnes langt 

flere forekomster som enda ikke er dokumenterte.
293

 Vern med hjemmel i nml. § 39 antas å 

være lite fleksibelt med hensyn til de korallforekomster som fortløpende blir oppdaget. Det 

kan også argumenteres for at antallet korallrev er så stort at det vil være vanskelig å verne 

hvert enkelt av disse som et marint verneområde.
294

  

3.7.7 Vern og skjøtsel av tareskog  

Vern 

Problemstillingen i det følgende er om nml. § 39 gir tilstrekkelig hjemmel for å verne 

tareskog som karbonreservoar. (Det skilles i den forbindelse ikke mellom sukkertare og 

stortare.) 

 

For å sette problemstillingen på spissen forutsetter jeg at det er ønskelig å verne 

tareskogens biomasse utelukkende ut fra et mål om å øke/bevare tareskogens 

karbonopptak. Det ses altså bort ifra at tareskogen er truet/sårbar, fordi dette allerede er et 

selvstendig verneformål etter § 39 jf. § 33, og således er uproblematisk.  

 

Det kan kort konstateres at tareskog er å betegne som en marin verneverdi, jf. § 39 første 

ledd jf. hrl. § 3 første ledd, slik at dette vilkåret er oppfylt. Når det gjelder øvrige lovfestede 

vilkår i §§ 39 og 33, må disse tolkes i lys av naturmangfoldlovens formål og alminnelige 
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 Utredning om behov for tiltak for koraller og svampsamfunn (2008) s. 23. 
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 Se Utredning om behov for tiltak for koraller og svampsamfunn, (2008) s. 23. 
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prinsipper, herunder forvaltningsmål for arter, naturtyper og økosystemer i §§ 4 og 5. 

Ordlyden i §§ 39 og 33 gir som nevnt ingen anvisning på karbonopptak som et relevant 

verneformål eller -hensyn. Spørsmålet blir derfor om karbonopptak kan tenkes omfattet av 

andre hensyn eller formål i bestemmelsene. Ut fra en alminnelig språklig fortolkning synes 

ingen alternativer å inkorporere eller ta opp i seg karbonopptak som et relevant moment. Vi 

mangler derfor først og fremst støtte i lovens ordlyd for å verne tareskogen som 

karbonreservoar.  

 

Forarbeidene gir oss heller ingen holdepunkter i retning av at økt karbonopptak skal, kan 

eller bør vektlegges i forbindelse med områdevern, jf. punkt 3.5 og 3.6.2. 

 

Det kan derfor spørres hvorvidt lovens formål eller øvrige prinsipper gir noen holdepunkter 

for at noen av vilkårene i §§ 39 og 33 kan tolkes utvidende.  

 

Som vi har sett i punkt 3.2 må bevaring av økosystemtjenester innfortolkes som del av 

formålet med loven, hvilket betyr at også karbonopptak som økosystemtjeneste må kunne 

anses omfattet av lovens formål. Ut fra dette kan vi si at økt karbonopptak i tareskogen vil 

bidra til å realisere lovens formål. I tillegg kan det anføres at økt karbonopptak er 

nødvendig for å redusere den trusselen som klimaendringer representerer for biologisk 

mangfold, jf. føre-var-prinsippet. Spørsmålet blir hvorvidt en slik fortolkning av 

formålsparagrafen og alminnelige prinsipper kan gi grunnlag for å foreta en utvidende 

fortolkning av vilkårene i § 39 jf. § 33.  

 

Ut fra kriteriene i § 39 annet ledd fremstår bokstav d om vern av områder som ”på annen 

måte har særlig betydning for biologisk mangfold” som det mest aktuelle alternativ. Hva 

gjelder målangivelsen i § 33, synes bokstav a om bevaring av variasjonsbredden av 

naturtyper, og bokstav b om bevaring av artsmangfoldet å være de alternativene som egner 

seg best som hovedverneformål. Som nevnt i punkt 3.5 og 3.6.2 er begrepene svært åpne og 

må tolkes dynamisk i lys av blant annet endringer i naturen selv, politiske retningslinjer og 

andre samfunnsmessige forhold. Økt karbonopptak i tareskogen vil eksempelvis bidra til 
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bevaring av artsmangfoldet gjennom å motvirke den globale oppvarmingen, jf. ovenfor. 

Mot dette resonnementet kan det innvendes at det vil innebære å strekke ordlyden i §§ 39 

og 33 for langt, dvs. at ordlyden ikke åpner for en slik fortolkning. Alternativt kan det sies 

at forankringen i lovens formål og øvrige prinsipper er for svak og uklar til å begrunne en 

utvidende fortolkning av vilkårene § 39, jf. § 33.  

 

Konklusjonen på problemstillingen anses etter dette som noe tvilsom. Etter mitt syn vil det 

være adgang til å legge vekt på tareskogens evne til å ta opp CO2, men karbonopptak kan 

neppe være hovedformålet bak vernet, jf. § 39 jf. § 33.  

 

Som nevnt vil tareskogen i praksis kunne vernes som truet natur eller som økologisk 

leveområde. Dette er imidlertid ingen fullgod løsning, i og med at statusen som truet er en 

forutsetning for vernet. Dersom tareskogens status som truet opphører vil vilkårene for vern 

ikke lenger være oppfylt. 

 

Et særlig spørsmål er hvilken mulighet det er for å verne et tareskogområde som på 

vernetidspunktet ikke oppfyller vilkårene for vern, men som har potensial til dette. Vi kan 

se for oss et område som tidligere omfattet mye tareskog, men hvor denne har forsvunnet 

eller er i ferd med å forsvinne (hvilket er tilfelle mange steder langs kysten, jf. punkt 2.4.2). 

Området vil da mest sannsynelig ikke oppfylle vilkårene for vern i § 39. For å frembringe 

verneverdiene vil det være nødvendig å bygge opp igjen tareskogen med aktive tiltak. En 

bestemmelse som uttrykkelig hjemler dette er nml. § 37 om naturreservater. Det følger av 

bestemmelsens annet ledd at ”et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive 

gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd” kan vernes som 

naturreservat. Bestemmelsen innebærer dermed et unntak fra nml. § 47 annet ledd, hvor 

tilstanden på vernetidspunktet
295

 setter premissene for hvilke skjøtselstiltak som kan 

iverksettes, jf. at det ikke er adgang til å endre naturtilstanden vesentlig fra det 

opprinnelige, noe for eksempel nyplanting vil innebære. Også § 38 om biotopvernområder 

gir hjemmel til å verne et område som har potensial til å få de verneverdiene som kreves 
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 Jf. nml. § 42 første ledd. 
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etter bestemmelsen, jf. tillegget ”kan få” (se punkt 3.6.2). Tilsvarende formuleringer er ikke 

inntatt i § 39.  

 

Et område med ødelagt/forsvunnet tareskog kan derfor neppe vernes med hjemmel i § 39, 

med mindre andre formål kan berettige vern. Alternativt kan området vernes som 

naturreservat etter § 37 eller som biotopvernområde etter § 38. Disse kategoriene kan 

imidlertid ikke benyttes dersom det bare er snakk om marine verneverdier (jf. punkt 

3.6.1).
296

 Løsningen synes i så fall å være etablering av et større naturreservat eller 

biotopvernområde på land, som også omfatter området med forsvunnet/ødelagt tareskog.
297

 

Begrensningen består fremdeles i at hovedformålet med vernet må ligge innenfor § 33. 

Alternativt kan det vurderes om et slikt område kan opprettes som referanseområde til 

forskningsformål, jf. § 39 annet ledd bokstav f jf. § 33 første ledd bokstav h.  

 

Restaurering – nyplanting og utsetting av kunstige rev 

Forutsatt at et område med tareskog er vernet etter § 39, blir spørsmålet hvilke 

skjøtselstiltak forvaltningen har adgang til å iverksette, herunder om nyplanting og 

utsetting av kunstige rev har tilstrekkelig hjemmel.  

 

Det rettslige grunnlaget for skjøtsel følger som nevnt av § 47. Ved vurderingen må vi skille 

mellom vern av truet/sårbar tareskog – som vi etter loven har hjemmel til, og vern av 

tareskog med det hovedformål å øke karbonopptaket – som det etter loven neppe er 

hjemmel til, jf. ovenfor. Dette er nødvendig fordi skjøtselsadgangen avhenger av 

verneformålet, jf. § 47 annet ledd første punktum. 

  

Dersom tareskogen vernes som ”truet” natur eller som ”økologisk funksjonsområde”, jf. 

nml. § 33 bokstav c, vil alle skjøtselstiltak som opprettholder tareskogens tilstand være i 

tråd med § 47 annet ledd. Dette kan for eksempel innebære fjerning av fremmede 
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 Se Ot.prp. nr. 52(2008-2009) s. 414. 
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 Se for eksempel forskrift av 9. januar 2010 om verneplan for Smøla. Vedlegg 1. Freding av Remman. 

naturreservat, Smøla kommune, Møre og Romsdal. 
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organismer dersom disse utgjør en trussel mot tareskogen, jf. punkt 3.7.3. Hva gjelder 

utsetting av kunstige rev vil også dette etter omstendighetene kunne iverksettes etter § 47. 

Ovennevnte tiltak vil ha som konsekvens at karbonopptaket økes/bevares, selv om formålet 

med restaureringen primært ikke er dette. Tiltak som tar spesifikt sikte på å øke 

karbonlagringskapasiteten (biomassen), som for eksempel nyplanting, kan i denne 

sammenheng neppe forankres i § 47. Dette skyldes for det første at det ikke er tilstrekkelig 

sammenheng mellom tiltaket og formålet med vernet, jf. ovenfor. Og for det andre følger 

det uttrykkelig av § 47 annet ledd siste punktum at tiltak som innebærer en ”vesentlig 

endring av naturtilstanden slik den var da vernearbeidet tok til” ikke kan iverksettes med 

hjemmel i § 47. Omfattende nyplanting for å øke biomassen, og som dermed kan innebære 

en vesentlig endring av naturtilstanden, vil det således etter ordlyden ikke være adgang til.  

 

Er det behov for tiltak som går lengre enn det § 47 åpner for, må det ifølge forarbeidene 

gjøres gjennom avtale med grunneier eller rettighetshaver, eller med hjemmel i 

ekspropriasjonsvedtak.
298

 Områder i sjø utenfor den private eiendomsrett (dvs. ved 

marbakken) tilhører imidlertid enten kommunen eller staten, mens retten til høsting av tang 

og tare tilhører staten, jf. forskrift om høsting av tang og tare § 4 første ledd.
299

 Det kan i 

den sammenheng spørres om ikke begrensningen etter § 47 annet ledd bør tolkes 

innskrenkende, eventuelt settes helt til side dersom skjøtselen ikke griper inn i grunneiers 

eller andre rettighetshaveres interesser, jf. § 50 og § 39 tredje ledd siste setning om at § 47 

gjelder så langt den passer. Begrunnelsen er at de interessene som skjøtselsbegrensningen 

skal ivareta ikke gjør seg gjeldende her. Rammene for skjøtsel er som nevnt i all hovedsak 

begrunnet ut fra hensynet til grunneieren, jf. punkt 3.6.5. Reelle hensyn, herunder praktiske 

hensyn, og hensynet til å sikre verneverdiene, taler der for å tolke § 47 innskrenkende. 

Uavhengig av om begrensningene settes til side gjelder det fremdeles et krav om at tiltaket 

må være i samsvar med verneformålet, jf. § 47 annet ledd.  
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 237. 
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 Forskrift 13. juli 1995 nr 642 om høsting av tang og tare. Etter § 4 annet ledd gjelder det et generelt forbud 

mot undersøkelse og utnyttelse av tang og tare, med mindre det gis tillatelse med hjemmel i forskriften. 
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Forutsatt at det foreligger rettslig adgang til å verne tareskog med det formål å bevare/øke 

karbonopptaket, blir problemstillingen hvilke restaureringstiltak forvaltningen i så fall kan 

iverksette. Utgangspunktet vil da være at alle tiltak som opprettholder eller øker 

karbonlagringskapasiteten (biomassen) kan iverksettes innenfor rammen av § 47 annet 

ledd. Dette kan for eksempel dreie seg om de samme tiltakene som skissert ovenfor, 

herunder restaurering, nyplanting og fjerning av fremmede organismer. I tillegg vil 

tilsetting av jern for å øke CO2-opptaket
300

 (såkalt ”ocean fertilization”) kunne iverksettes 

innenfor bestemmelsen, gitt at dette har vist seg å være et effektivt virkemiddel og at 

konsekvensene er tilstrekkelig klarlagt.
301

  

 

Oppsummert har drøftelsen vist at vilkårene etter §§ 39 og 33 begrenser mulighetene til å 

iverksette tiltak som retter seg mot karbonlagringskapasiteten etter § 47.  

 

Høsting av kråkeboller 

Problemstillingen i det følgende er om nml. § 47 gir forvaltningen hjemmel til å høste 

kråkeboller for å bevare/øke karbonopptaket i tareskogen.  

 

Etter ordlyden i § 47 annet ledd annet punktum kan skjøtsel ikke gå ut på ”høsting av 

naturlige ressurser”, jf. nml. § 3 bokstav g. Det er noe uklart hva regelen tar sikte på, 

herunder hvilke hensyn som ligger bak.
302

 Én mulig begrunnelse kan være at høsting kun 

skal reguleres med hjemmel i andre bestemmelser i loven eller med hjemmel 

sektorregelverket. Mer nærliggende er det kanskje at høsting vil gripe inn i grunneierens 

eller andre rettighetshaveres interesser. I lovmotivene antydes det eksempelvis at høsting 

kan gjennomføres med grunneierens eller rettighetshaverens samtykke.
303

 I så fall betyr det 

at høsting av kråkeboller kan skje i områder som er underlagt privat eiendomsrett dersom 

                                                 
300

 Ikke nevnt i kapittel 2 på grunn av stor usikkerhet knyttet til effekten av tiltaket, konsekvenser for 

havmiljøet og internasjonalrettslig regulering, se Resolution IX/16 punkt C. (Biomangfoldkonvensjonen). 

(2008), som henviser til London-konvensjonen (1972). 
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 Se Seip (2009), Shi m.fl. (2010) og Resolution IX/16 punkt C. (Biomangfoldkonvensjonen) (2008). 
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 Backer (2010) s. 399. 

303
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grunneieren samtykker til det. Grunneieren vil da ha krav på avkastingen av høstingen, jf. 

nml. § 47 fjerde ledd. Utenfor den private eiendomsrett bør derimot adgangen til høsting 

være uproblematisk ut fra hensynene bak § 47 annet ledd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En særlig problemstilling som oppstår på dette punkt er hvorvidt høsting av kråkeboller vil 

gripe inn i fiskerimyndighetenes forvaltningsansvar etter havressurslova, jf. nml. § 15 

fjerde ledd jf. hrl. § 3, og av den grunn ikke kan foretas av forvaltningsmyndigheten etter 

naturmangfoldloven.  

 

Det er uttalt i motivene til § 47 at dersom verneområdet er ”statsgrunn kan skjøtselstiltak 

iverksettes uavhengig av instruks eller samtykke fra det statsorgan som forvalter statens 

eierrådighet.”
304

 Overført på problemstillingen tilsier det at miljøvernmyndighetene ikke 

behøver samtykke fra fiskerimyndighetene for å høste kråkeboller i et vernet område.
305

 

Her oppstår det tilsynelatende en konflikt mellom forarbeidene og nml. § 15 fjerde ledd og 

§ 39 femte ledd. Det kan imidlertid spørres om uttalelsen overhodet er ment å gjelde for 

marine verneområder. Bruken av ordet statsgrunn
306

 trekker i retning av at lovgiver ikke 

har tenkt på marine verneområder – selv om det på samme side presiseres at § 47 også 

gjelder marine verneområder. For øvrig har det formodningen mot seg at 

fiskerimyndighetene har gitt miljøvernmyndighetene ”fri” adgang til å iverksette tiltak som 

faller inn under deres forvaltningsansvar. Argumentene taler således for at høsting av 

kråkeboller må reguleres eller iverksettes med hjemmel i havressurslova. 

 

Konklusjonen blir derfor at høsting av kråkeboller – uansett formål – ikke kan iverksettes 

som skjøtsel etter nml. § 47. 
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 Jf. hrl. § 2 jf. § 3. 
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Forutsatt at høsting er tillatt som skjøtsel etter § 47 annet ledd, må høstingen – i likhet med 

øvrige skjøtselstiltak – ha sammenheng med verneformålet. Det medfører at høsting av 

kråkeboller ikke kan begrunnes ut fra hensynet til å øke/bevare karbonopptaket i 

tareskogen – med mindre dette kan anvendes som et verneformål, jf. ovenfor. 

3.8 Oppsummering og videre disposisjon 

Dette kapittelet reiste problemstillingen om – og i hvilken grad – naturmangfoldloven gir 

tilstrekkelig hjemmel for å etablere marine verneområder ut fra klimahensyn. 

 

Drøftelsen har vist at naturmangfoldloven gir hjemmel til å iverksette de aller fleste 

tiltakene i kapittel 2, men at loven ikke angir klimatilpasning som et eksplisitt vernehensyn 

eller verneformål. Ulike sider av klimahensynet kan imidlertid innfortolkes i lovens formål, 

forvaltningsmål og alminnelig prinsipper, og på den bakgrunn kan vi si at 

naturmangfoldloven langt på vei kan anvendes for å fremme klimatilpasning.  

 

Drøftelsen har også vist at naturmangfoldloven har vesentlige begrensninger, både når det 

gjelder lovens virkeområde, og som følge av at flere regler er lite tilpasset marine forhold. 

Naturmangfoldloven må derfor suppleres av sektorregelverket, hvilket foranlediger neste 

kapittel som vil befatte seg med virkemidlene i havressurslova.  
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4 Områdebeskyttelse etter havressurslova 

4.1 Problemstilling og oversikt 

Kapittelets hovedproblemstilling er om – og i hvilken grad – havressurslova gir 

tilstrekkelig hjemmel for å verne marine områder ut fra klimahensyn.  

 

Kapittelets oppbygning og metode svarer i hovedsak til forrige kapittel om 

naturmangfoldloven. 

 

Som vist til i kapittel 1 gir havressurslova hjemmel til å iverksette områdespesifikke 

beskyttelsestiltak, hvorav § 19 gir hjemmel til å opprette marine beskyttede områder. Som 

vi skal se i punkt 4.6 og 4.7 er fiskerimyndighetene gitt vid kompetanse til å ta i bruk 

lovens virkemidler. De rettslige rammene for fiskerimyndighetenes kompetanse vil måtte 

trekkes opp på bakgrunn av lovens formål, virkeområde og alminnelige prinsipper og 

hensyn. Av den grunn skal jeg først redegjøre for disse generelle bestemmelsene (punkt 4.2 

til 4.4 flg.). Dernest vil jeg ta for meg reglene for områdebeskyttelse (punkt 4.6 flg. og 4.6 

flg.). I likhet med redegjørelsen i forrige kapittel er klimahensynet det sentrale 

vurderingstemaet ved redegjørelsen av de relevante bestemmelsene.  

 

Basert på redegjørelsen de lege lata skal jeg endelig vurdere rekkevidden av lovens 

virkemidler – vurdert opp mot tiltakene i kapittel 2 (punkt 4.7 flg.).  

 

Fremstillingen tar også sikte på å belyse forholdet til naturmangfoldloven, selv om dette 

ikke reises som en eksplisitt problemstilling. 
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4.2 Lovens formål 

Havressurslovas formål følger av § 1, som fastsetter at formålet med loven er  

 

”å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande 

marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre 

sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.”  

 

Basert på ordlyden i § 1 kan vi si at lovgiver har satt opp tre hovedformål med loven; 

bærekraftig forvaltning, samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning og sysselsetting og 

bosetting langs kysten.  

 

Med ”bærekraftig forvaltning” menes både bærekraftig høsting, herunder bærekraftig bruk, 

og langsiktig bevaring og vern av andre deler av økosystemet.
 307

 Som eksempel på vern og 

bevaring nevner forarbeidene stenging av sårbare områder mot høstingsvirksomhet. 

Departementet viser til at formålet også dekker vern av andre deler av økosystemet enn det 

som blir høstet – også utover det som måtte følge av en økosystembasert forvaltning.
308

 

Vern av korallrev nevnes her som et eksempel.  En annen side av begrepet bærekraftig tar 

sikte på en forvaltning som gir høyest mulig langsiktig avkastning av ressursene. Dette har 

sammenheng med evnen til reproduksjon, og av den grunn må også økosystemet som 

helhet vektlegges.  

 

Selv om § 1 fastsetter hvilke hovedhensyn loven skal fremme, må bestemmelsen suppleres 

med de hensynene forvaltningen skal vektlegge etter § 7 annet ledd. Departementet uttaler 

blant annet at ”ved ei berekraftig forvaltning legg styresmaktene føre-var-prinsippet og ei 

økosystembasert tilnærming til grunn.”
309

 Formålet om en ”bærekraftig forvaltning” må 

derfor ses i sammenheng med føre-var-prinsippet og økosystemtilnærmingen, jf. hrl. § 7 
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annet ledd bokstav a og b (se punkt 4.4.2 og 4.4.3).
310

 Hensynene i § 7 annet ledd utdyper 

hovedhensynene i § 1
311

 og vil av den grunn være det sentrale rettsgrunnlaget for å 

fastlegge rammene for forvaltningens kompetanse etter lovens øvrige bestemmelser.  

 

Formålsparagrafen viser ifølge motivene at loven både er en næringslov og en miljølov, og 

at disse hensynene henger nært sammen.
312

 Som eksempel vil en samfunnsøkonomisk 

lønnsom næring forutsette en bærekraftig ressursforvaltning. Dersom arter blir 

overbeskattet og går tapt går dette utover næringen selv. Ut fra lovteksten og forarbeidene 

synes derfor disse hensynene å være sidestilt, dvs. at hensynet til en bærekraftig forvaltning 

i prinsippet skal veie like tungt som hensynet til å ivareta næringen. Prioriteringene av 

hvilket formål som skal veie tyngst – dersom de trekker i forskjellig retninger – vil 

imidlertid bero på en politisk vurdering.
313

 Prioriteringene må i alle tilfeller skje innenfor 

rammen av en bærekraftig forvaltning.
314

 På den måten er kanskje hensynet til en 

bærekraftig forvaltning ”overordnet” i forhold til næringshensynet, idet eksistensen av 

næringen er betinget av et godt ressursgrunnlag – i dag og i fremtiden.  

 

Hvor kommer så klimahensyn inn?  

 

Selv om klimatilpasning ikke kommer eksplisitt til uttrykk i lovteksten følger det av 

redegjørelsen i punkt 3.2 at det ligger implisitt i ordet bærekraftig at naturen klarer å 

tilpasse seg klimaendringer. Formålsparagrafens begrepsbruk åpner således for å 

innfortolke klimatilpasning som ledd i en bærekraftvurdering. For øvrig vises det til punkt 

3.2. Drøftelsen i punkt 3.4 viste også at ulike sider av klimahensynet kan innfortolkes i 

føre-var-prinsippet og økosystemtilnærmingen. Ettersom de samme prinsippene skal legges 
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312
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til grunn som del av formålet med havressurslova, jf. ovenfor, er dermed klimatilpasning 

indirekte omfattet.  

 

Når det gjelder økt karbonopptak vil dette i beste fall kunne sies å ligge innenfor en vid 

ordlydsfortolkning av § 1, sml. punkt 3.2. Hensynet vil imidlertid kunne komme i konflikt 

med/ligge utenfor lovens saklige virkeområde etter § 3. Problemstillingen belyses nærmere 

i punkt 4.7.6 i relasjon til vern av tareskog. 

4.3 Lovens virkeområde 

Havressurslovas saklige virkeområde følger av § 3 første ledd, som fastsetter at loven 

gjelder for ”all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande 

genetisk materiale”. 

 

Det at loven omfatter alle viltlevende marine ressurser innebærer en utvidelse i forhold til 

den tidligere saltvannsfiskeloven.
315

 Hva som regnes som ”viltlevande marine ressursar” 

følger av definisjonen i § 3 første ledd andre punktum. Disse er; fisk, sjøpattedyr med helt 

eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på 

eller under havbunnen, og som ikke er i privat eiendom. Dermed er for eksempel tareskog 

omfattet av definisjonen. Dette innebærer også en endring i forhold til tidligere, hvor 

høsting av tang og tare ble regulert med hjemmel i kontinentalsokkelloven
 316

. Ordet 

”viltlevande” henger sammen med den biologiske vurderingen av hva som regnes for å 

høre hjemme i sjøen og avgrenser naturlig mot marine ressurser innenfor virksomhet som 

akvakultur og havbruk.
317

 Anadrome laksefisk, slik definert i lakse- og 

innlandsfiskeloven
318

 § 5 bokstav a, faller i utgangspunktet inn under definisjonen i loven, 

men er uttrykkelig unntatt i hrl. § 3 første ledd tredje punktum. Videre gjelder det ingen 

                                                 
315

 Ibid. s. 9-10 og 15. Utvidelsen av det saklige virkeområdet var blant de viktigste formålene med 

revideringen av fiskerilovgivningen 

316
 Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre 

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster (kontinentalsokkelloven). 

317
 Ot.prp. nr. 20 (2007-2008). 178. 

318
 Lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- og innlandsfisk m.v.(lakse- og innlandsfiskeloven). 
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nedre grense for størrelsen på organsimene. Loven gjelder for eksempel høsting av hittil 

ukjente arter og mikroorgansimer på og under havbunnen.
319

  

 

Med ordet ”utnytting” menes både tilgang til og uttak av fysiske ressurser og tilhørende 

genetisk materiale.
320

 Dette innebærer nok en utvidelse i forhold til saltvannsfiskeloven, 

som bare gjaldt fiske og fangst. Høsting, herunder uttak av biomasse til ulike formål, vil 

fremdeles være den viktigste formen for utnytting. Som eksempel på ”anna utnytting”, men 

som ikke innebærer uttak, nevnes i forarbeidene hvalsafari og visse former for dykking.
321

  

  

Havressurslovas stedlige virkeområde følger av § 4, som fastsetter at loven gjelder på 

norske fartøy, på norsk landterritorium, i norsk sjøterritorium og indre farvann, på 

kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone, jf. § 4 første ledd.
322

 Hva som omfattes 

av sjøterritoriet og indre farvann er fastsatt i territorialfarvannsloven, jf. § 1.
323

 Loven 

gjelder også i områder som er etablert med hjemmel i soneloven
324

 §§ 1 og 5. Hva som 

hører med til kontinentalsokkelen følger av kontinentalsokkelloven § 1. At loven gjelder på 

landterritoriet er begrunnet ut fra hensynet til gjennomføring av kontroll, jf. hrl. § 3 annet 

ledd.
325

 

 

Sammenliknet med naturmangfoldloven har havressurslova dermed et større geografisk 

anvendelsesområde i sjø. Innenfor territorialgrensen vil begge lover gjelde ”side om side”, 

noe som antas å innebære delvis overlapp i regelverket, og et potensielt uklart grensesnitt 

hva gjelder beskyttelse av marine ressurser.
326

 Utenfor territorialfarvannet og på 

kontinentalsokkelen gjelder derimot havressurslova fullt ut, med de begrensninger som 
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 Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) s. 178. 

320
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322
 Bestemmelsen tilsvarer saltvannsfiskeloven § 1. 

323
 Se punkt 3.3. 
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 Lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (soneloven).  
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følger av folkeretten, jf. hrl. § 6, mens formålet og prinsippene i naturmangfoldloven får 

anvendelse ”så langt de passer”, jf. nml. §1 tredje ledd. 

4.4 Forvaltningsprinsippet og grunnleggende hensyn i § 7 

4.4.1 Om forvaltningsprinsippet 

I motsetning til hovedregelen for høsting av viltlevende dyr etter naturmangfoldloven – 

bevaringsprinsippet
327

 – gjelder forvaltningsprinsippet for høsting og uttak av viltlevende 

marine ressurser, jf. hrl. § 7 første ledd. Kort forklart innebærer forvaltningsprinsippet at 

høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser er tillatt inntil det er regulert.
328

  

 

Utgangspunktet for prinsippet er ifølge lovmotivene at ”dei viltlevande marine ressursane 

vert forvalta på ein ansvarleg og god måte.”
329

 Uttalelsen bærer nærmest preg av en 

programerklæring. Lovgiver sier eksempelvis lite konkret om hva som ligger i ”ansvarleg 

og god måte”, annet enn at det innebærer å vektlegge et bredt spekter av hensyn, jf. §§ 1 og 

7 annet ledd.
330

  

 

Mer konkret innebærer forvaltningsprinsippet at fiskerimyndighetene skal vurdere hva 

slags forvaltningstiltak som er nødvendig for å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk 

forvaltning. Loven gir ingen pålegg om hvordan eller hvor ofte slike vurderinger skal 

gjøres, men det er ifølge motivene et krav at dette gjøres jevnlig.
331

 Det vil eksempelvis 

ikke være adgang til å velge ut visse arter eller områder som man ønsker å fokusere på. 

Forvaltningsprinsippet innebærer at alle arter som det høstes av, løpende må overvåkes og 

kartlegges, for å sikre en bærekraftig forvaltning. I tillegg må forvaltningen ta i betraktning 

den samlede belastning for den enkelte art, samt hvilke økosystemeffekter høstingen 

medfører, jf. hrl § 7 bokstav b. For å kunne ta stilling til dette er forvaltningen avhengig av 
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 Bevaringsprinsippet innebærer at høsting er forbudt med mindre det er tillatt, jf. nml. § 15. 
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omfattende forskning og rapportering. Basert på de vurderinger som foretas kan 

fiskerimyndighetene – om nødvendig, og i tråd med hensynene i § 7 – innføre 

kvotereguleringer, andre tekniske reguleringer, områdebeskyttelse, redskapsbegrensninger 

og/eller utvidede rapporteringsplikter, jf. hrl. §§ 16 og 19.
332

   

 

Så langt kan vi si at forvaltningsprinsippet innebærer noe mer enn bare en speilvending av 

bevaringsprinsippet. Sammenliknet med tidligere saltvannsfiskelov, er prinsippet – etter sin 

ordlyd – med på å styrke hensynet til naturmangfoldet i fiskeriforvaltningen. Innføringen av 

forvaltningsprinsippet innebærer også at myndighetene får en strengere plikt til ”å følge 

med” og til å innføre reguleringer ved behov enn det som kreves etter bevaringsprinsippet. 

De vide fullmaktsbestemmelsene i havressurslova kan ses på som et nødvendig utslag av 

forvaltningsprinsippet. 

 

 I hrl. § 7 annet ledd bokstav a til g er det listet opp en rekke grunnleggende hensyn som 

skal tas i betraktning av fiskerimyndighetene, deriblant føre-var-tilnærmingen (bokstav a) 

og økosystemtilnærmingen (bokstav c). Dels er disse hensynene med på å presisere lovens 

formål, og dels er de retningslinjer for etablering av forvaltningsstrategier, kvotefastsetting, 

bevaringstiltak m.m.
333

 Forvaltningen har en rettslig plikt til å legge vekt på disse, jf. 

ordlyden ”skal”, men i følge forarbeidene følger det ikke av annet ledd at forvaltningen har 

en rettslig plikt til å legge hensynene til grunn til enhver tid.
334

  Det vil heller ikke være slik 

at hensynene alltid lar seg forene, som eksempel vil hensynet til en økosystembasert 

forvaltning i bokstav b og hensynet til en optimal ressursutnyttelse i bokstav e kunne peke i 

dels forskjellig retning.
335

 Hvordan hensynene skal avveies vil bero på faglige vurderinger 

og politiske prioriteringer innenfor rammen av lovens formål.
336
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Det følger videre av motivene at annet ledd ikke angir uttømmende hva slags hensyn 

forvaltingen kan legge vekt på. Det kan dermed legges vekt på andre hensyn, gitt at disse 

ligger innenfor formålet med loven.
337

 I tillegg må hrl. § 7 annet ledd suppleres av 

naturmangfoldlovens formål, forvaltningsmål og generelle prinsipper.   

 

Så langt kan vi konstatere at forvaltningsprinsippet innebærer et bredt rom for 

skjønnsmessige avveininger.  

 

I de neste to punktene skal jeg redegjøre for føre-var-tilnærmingen og 

økosystemtilnærmingen slik disse er forankret i havressurslova. Fordi naturmangfoldloven 

forankrer likelydende prinsipper, er det særlig interessant å undersøke om det er noen 

forskjeller hva gjelder prinsippenes innhold og rettslige betydning.  

4.4.2 Føre-var-tilnærmingen 

Hrl. § 7 andre ledd bokstav a lovfester føre-var-tilnærmingen ”… som et grunnleggende 

prinsipp for forvaltningen av de viltlevende marine ressurser.” 
338

 Føre-var-tilnærmingen 

representerer imidlertid ingen ny tilnærming i reguleringssammenheng. Som eksempel på 

en føre-var-tilnærming viser forarbeidene til bruken av såkalte referansepunkter
339

 ved 

vurderingen av hvor mye det kan høstes av en enkelt bestand.
340

  

 

Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt tilnærmingen alltid har vært anvendt konsekvent ved 

fastsetting av fiskekvoter. Backer hevder for eksempel at det til dels har vært slik at 

fiskerimyndighetene baserer fiskekvotene på de mest optimistiske vitenskapelige data over 

fiskebestanden, og at dette kan ha vært en av årsakene til bestandenes nedgang.
341

 Henriksen støtter 

delvis opp om Backers synspunkt, ved å uttale at referansepunktene, dersom de settes for 

optimistiske, vil kunne resultere i bestandsnedgang. Henriksen er imidlertid av den oppfatning at 

                                                 
337

 L.c.c. 

338
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339
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340
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Norge har hatt en mer forsiktig praksis på dette området enn for eksempel EU.
342

 Bruken av 

referansepunkter er således ingen garanti for at føre-var-tilnærmingen virker etter sin hensikt. 

 

I lys av forvaltningsprinsippet vil føre-var-tilnærmingen ha særlig betydning som 

retningslinje ved vurderinger av om det skal iverksettes forvaltningstiltak. Føre-var 

innebærer i den sammenheng at myndighetene ikke kan vente på sikker kunnskap før 

forvaltningstiltak iverksettes, som for eksempel områdebeskyttelse. Sammenlikner vi 

forvaltningsprinsippet med bevaringsprinsippet, kan vi si at bevaringsprinsippet er mer i 

tråd med føre-var-tilnærmingen, ettersom det kreves dokumentasjon for at en bestand tåler 

beskatning, jf. nml. §§ 15 jf. 16. En slik regel baserer seg nettopp på føre-var-

betraktninger.
343

  

 

Det følger uttrykkelig av § 7 annet ledd bokstav a at føre-var-tilnærmingen skal vektlegges 

i tråd med internasjonale avtaler og retningslinjer.
344

 Dette gir føre-var-tilnærmingen en 

viktig dynamisk funksjon, ved at tilnærmingen må tilpasses den internasjonale utviklingen.  

 

Føre-var-tilnærmingen i hrl. § 7 annet ledd bokstav a må også suppleres av nml. § 9, jf. 

nml. § 7. Et spørsmål som her melder seg er hvorvidt det er noen rettslig forskjell på disse 

to bestemmelsene, jf. at havressurslova lovfester føre-var som en tilnærming og ikke et 

prinsipp. Problemstillingen drøftes av Tore Henriksen i artikkelen The Precautionary 

Approach and Fisheries – A Nordic Perspective
345

, hvor forholdet mellom ”the 

precautionary approach”
346

 og ”the precautionary principle” utgjør et eget avsnitt.  
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Henriksen reiser spørsmålet “whether there is a factual legal distinction between them or 

whether it is only a matter of semantics.”
347

 På bakgrunn av at en rekke stater har vært 

svært motvillige til å la seg forplikte av et føre-var-prinsipp konkluderer Henriksen med at 

føre-var-tilnærmingen synes å innebære mindre klare forpliktelser. Men fordi rettslige 

prinsipper også er relativt åpne, og heller ikke gir avisning på et bestemt resultat, 

argumenterer Henriksen for at spørsmålet likevel bunner i semantiske forskjeller.
348

 

Imidlertid vil det faktum at mange stater viker tilbake for å forplikte seg til et føre-var-

prinsipp, ifølge Henriksen, være et relevant tolkningsargument ved anvendelse av føre-var-

tilnærmingen.
349

 

 

Hva kan vi så trekke ut av denne diskusjonen i relasjon til havressurslova § 7 annet ledd 

bokstav a? Basert på forarbeidene er det for det første uklart hvorvidt lovgiver i det hele tatt 

har vært seg bevisst forskjellen mellom føre-var-tilnærmingen og føre-var-prinsippet, og 

hva som eventuelt var begrunnelsen for å lovfeste en føre-var-tilnærming.  I lovutredningen 

og i proposisjonen henvises det blant annet til føre-var-prinsippet en rekke steder,
350

 mens 

føre-var-tilnærmingen brukes i lovteksten og øvrige steder i forarbeidene. Det er 

nærliggende å tro at ordet tilnærming ble valgt som følge av at de viktigste avtalene innen 

internasjonal fiskeriforvaltning baserer seg på ”the precationary approach.”
351

 Nml. § 9 har 

på sin side ingen tilsvarende henvisning til internasjonale avtaler. Ordet tilsnikelse er 

kanskje å ta hardt i, men det kan i alle fall reises spørsmål ved om ikke lovfestingen av en 

føre-var-tilnærming skyldes både bevisste og veloverveide vurderinger fra 

fiskerimyndighetenes side. Det vil imidlertid føre for langt her å gå inn i en videre drøftelse 

av ovennevnte problemstillinger. Likevel er det et poeng i seg selv å påpeke at den valgte 

                                                                                                                                                    
tilnærmingen kommer til anvendelse ved usikker, upålitelig eller utilstrekkelig informasjon. Det kreves 

således ikke at foreligger en reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade, sml. nml. § 9, se punkt 3.4.1. 
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ordlyden kan foranledige særskilte tolkningsspørsmål ved anvendelse av føre-var-

tilnærmingen i hrl. § 7 sammen med føre-var-prinsippet i nml. § 9.  

 

Hvilken betydning har så føre-var-tilnærmingen for klimatilpasning i fiskeriforvaltningen?  

 

Forarbeidene er tause hva gjelder klimahensyn i relasjon til føre-var-tilnærmingen. Men 

som vi har sett i punkt 3.4.1 må klimatilpasning kunne innfortolkes i en føre-var-tilnærming 

– på tross av manglende holdepunkter i ordlyden og forarbeidene. Forebyggingsmomentet 

vil blant annet kunne tale for at det bør legges inn en ekstra sikkerhetsmargin for å sikre 

ressursgrunnlaget i et uforutsigbart og endret klima. Vi finner enkelte spor av tilsvarende 

vurderinger i forvaltningspraksis. På et årlig møte mellom de nordiske lands 

fiskeriministere i København i 2009, er følgende uttalelse å finne i sluttrapporten: 

 

“One issue in [this] regard is that climate change brings increased uncertainty. 

According to the precautionary approach, we therefore have to reduce risk, which 

translates into larger margins of safety and smaller quotas. Another issue is the 

need to integrate our knowledge about climate change into the knowledge base for 

management.”
352

 (min kursivering) 

 

Uttalelsen fremhever nettopp ekstra sikkerhetsmarginer ved fastsetting av fiskekvoter som 

et utslag av føre-var-tilnærmingen. I tillegg understrekes behovet for å integrere kunnskap 

om klimaendringer i forvaltningsgrunnlaget. (Hvorvidt disse retningslinjene er fulgt opp i 

praksis, vites derimot ikke).  

 

Liknende betraktninger kommer til uttrykk i en rapport fra 2007, utarbeidet av Direktoratet 

for naturforvaltning om klimatilpasning i naturforvaltningen
353

 (før havressurslova), hvor 

det uttales at: 
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 Fisheries management and climate change in the Northeast Atlantic Ocean and the Baltic Sea (2008) s. 55. 
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”Indirekte tar dagens ressursforvaltning hensyn til effekter av klimaendringer som 

har funnet sted, f.eks. gjennom kvotetilrådninger innenfor fiskeriene som bl.a. 

beregnes ut i fra en klimapåvirket rekruttering til bestandene. Vi kjenner imidlertid 

ingen spesielle tiltak i forhold til effekter av predikerte klimaendringer … Hvis 

f.eks. kvotebergningene i dag ikke tar høyde for forventede klimaeffekter er det 

viktig at kvotene ikke presses til det ytterste siden det vil øke risikoen for å skape 

ustabile systemer som er enda mer sårbare for klimaendringer.”
354

  

 

I følge rapporten er hensynet til klimaendringer indirekte ivaretatt i ressursforvaltningen. 

Dette gjelder imidlertid bare inntrådte effekter av klimaendringer, mens fremtidige 

endringer tilsynelatende ikke er omfattet av vurderingsgrunnlaget. (Det må tas forbehold 

om at rapporten ikke gir en korrekt beskrivelse av dagens ressursforvaltning ettersom 

rapporten er fra 2007.) For å kompensere for manglende hensyntagen til fremtidige effekter 

foreslås det å øke sikkerhetsmarginen ved at ”kvotene ikke presses til det ytterste”. 

 

Hvilken rettslig betydning ovennevnte uttalelser har for fastleggingen av gjeldende rett 

etter havressurslova, kan imidlertid diskuteres. Én mulighet er å betrakte uttalelsene som 

uttrykk for en (etablert) oppfatning i forvaltningen, altså som en kilde til 

forvaltningspraksis. En annen mulighet er å se uttalelsene som uttrykk for en (påbegynt) 

dynamisk utvikling av prinsippet i forvaltningspraksis. I så fall burde det kanskje legges 

noe mer vekt på ministermøtets uttalelser, jf. at § 7 annet ledd bokstav a viser til 

internasjonale retningslinjer.  

 

Spørsmålet blir så om vi kan forankre en større sikkerhetsmargin i føre-vare-tilnærmingen 

etter hrl. § 7 annet ledd bokstav a.  

 

                                                 
354
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Forvaltingen har åpenbart adgang til å legge vekt på slike betraktninger, forutsatt at det er i 

tråd med internasjonale avtaler og retningslinjer. Men som følge av manglende 

holdepunkter i ordlyden og forarbeidene, kan vi neppe si at det følger direkte av hrl. § 7 

annet ledd bokstav a at en slik tolkning skal legges til grunn. Det blir til syvende og sist opp 

til forvaltningsmyndighetens frie skjønn hvorvidt en ekstra sikkerhetsmargin skal 

innfortolkes.  

 

Det kan legges til at strengere beskyttelsestiltak og færre kvoter, begrunnet ut fra hensynet 

til mulige klimaendringer, vil kunne oppfattes som restriktivt og uten tilstrekkelige 

holdepunkter i loven fra fiskerinæringens side, jf. blant annet hensynet til en ”optimal 

utnytting” av ressursene, jf. § 7 annet ledd bokstav e. Når det gjelder avveiningen av de 

ulike hensynene argumenterer Henriksen for at det kreves sterkere holdepunkter (enn 

ellers?) for å begrunne restriktive beskyttelsestiltak, jf. uttalelsen: ”[m]easures that mean 

less fishing opportunities require stronger reasoning/argumentation.”
355

 Overført på 

ovennevnte problemstilling tilsier argumentet at tiltak som vil innebære mindre 

ressursuttak (her: en ekstra sikkerhetsmargin) krever en tydelig(ere) forankring av 

klimahensynet, enten i lov, forskrift, forvaltningspraksis eller i internasjonale avtaler og 

retningslinjer. 

 

I et forsøk på å konkludere kan vi si at føre-var-tilnærmingen i § 7 annet ledd bokstav a 

åpner for å innfortolke en ekstra sikkerhetsmargin ut fra hensynet til klimaendringer, men 

at en slik fortolking og anvendelse kanskje vil møte motstand som følge av et for spinkelt 

rettskildegrunnlag.  

 

Uavhengig av størrelsen på sikkerhetsmarginen vil føre-var-tilnærmingen være er en viktig 

retningslinje for klimatilpasning, jf. punkt 3.4.1. Betydningen av tilnærmingen vil 

imidlertid bero på hvordan fiskerimyndighetene tolker og anvender det i praksis. 
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4.4.3 Økosystembasert tilnærming 

Spørsmålet i det følgende er hva økosystemtilnærmingen innebærer i relasjon til 

havressurslova, og hvorvidt elementer av klimatilpasning inngår. For øvrig vises det til 

omtalen i punkt 3.4.2.  

 

Økosystemtilnærmingen er i dag lovfestet i hrl. § 7 bokstav b. Forarbeidene viser til 

internasjonale forpliktelser som grunnlag for å forankre økosystemtilnærmingen i loven.
356

 

Tilnærmingen bygger på de samme hovedelementene som vist til i punkt 3.4.2, noe som 

innebærer at klimahensyn også bør kunne forankres i § 7 annet ledd bokstav b. Det er 

likevel av interesse å undersøke hvorvidt forarbeidene til havressurslova viser til 

klimahensyn, ettersom økosystemtilnærmingen innebærer et bredt rom for skjønnsmessige 

vurderinger. 

 

Havressursutvalgets uttaler blant annet at en operasjonalisering av økosystemtilnærmingen 

innebærer: 

 

” … å vurdere konsekvenser av klimaendringer, havstrømmer og 

temperatursvingninger og deres betydning for artsutbredelse i norske farvann og 

mattilfanget i næringskjeden, samt tilpasning av høstingsmønstre til bestandenes 

livssyklus og vandringer. I tillegg vil virkemidler som etablering av særlig 

beskyttede områder være aktuelt.”
357

 (min kursivering) 

 

Vi ser her at konsekvenser av klimaendringer inngår i en økosystemtilnærming etter § 7 

annet ledd bokstav b, og som dermed skal vektlegges ved vurderinger av om det er behov 

for å iverksette forvaltningstiltak etter § 7 første ledd jf annet ledd. Hva som nærmere 

ligger i ”å vurdere konsekvenser av klimaendringer” fremgår imidlertid ikke helt klart. Ut 

fra sammenhengen i avsnittet nevnes klimaendringer som noe som vil få betydning for 

artsutberedelse, mattilfang og bestandenes vandringer, og som derfor vil kreve et tilpasset 
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høstingsmønster. Et praktisk eksempel er at torsken gyter lenger nord enn før på grunn av 

temperaturendringer. Slik jeg leser avsnittet er det ikke tale om å innføre et mer restriktivt 

høstingsregime og/eller intensivere beskyttelsestiltak på grunn av klimaendringer slik et 

mål om klimarobusthet antakelig ville kreve. Det er i alle fall ikke nevnt uttrykkelig. 

Beskyttelseshensynet fanges kanskje noe opp av siste setning i avsnittet, hvor etablering av 

særlig beskyttede områder nevnes som et aktuelt virkemiddel. I hvilke tilfeller 

områdebeskyttelse kan bli aktuelt fremgår imidlertid ikke. Riktignok kan siste setning 

tolkes dit hen at lovgiver har forutsatt at marine beskyttede områder kan brukes som et 

virkemiddel for klimatilpasning. Slik jeg leser avsnittet trekker det heller i retning av at 

områdebeskyttelse inngår som et virkemiddel i en økosystembasert forvaltning, hvor 

klimaendringer vil kunne påvirke hvor det skal etableres marine beskyttede områder, 

snarere enn om et område skal beskyttes.  

 

Forarbeidene gir også holdepunkter for at klimarobusthet kan innfortolkes i 

økosystemtilnærmingen. Departementet presiserer at økosystemtilnærmingen innebærer å ” 

… forvalte langsiktig og ta omsyn til økosystemet sin funksjon og evne til å absorbere 

påverknader over tid.”
358

 Selv om det ikke er sagt uttrykkelig, kan klimarobusthet sies å 

ligge implisitt i økosystemets evne til å absorbere påvirkninger over tid. Hvorvidt vi kan 

forankre et mål om klimarobusthet i § 7 annet ledd bokstav b, tilsvarende nml. § 4, er heller 

tvilsomt. Målet i nml. § 4 vil imidlertid supplere hrl. § 7, og på den måten kunne tillegges 

betydning.  

 

Drøftelsen har vist at klimahensyn kan forankres i økosystemtilnærmingen etter hrl. § 7 

annet ledd bokstav b, uten at det nærmere innhold fremstår som klart. Forarbeidene gir 

begrenset veiledning med hensyn til når og på hvilken måte klimaendringer skal komme i 

betraktning. 
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4.4.4 En fullmaktslov – fordeler og ulemper 

Som redegjørelsen i de tidligere avsnittene har vist er havressurslova en lov med mange og 

til dels vide fullmakter.
359

 Loven gir fiskerimyndighetene stor grad av frihet til å fastsette 

nærmere regler om utøving av fiske, beskyttelsestiltak m.m. i forskrift. Lovens generelle 

forskriftshjemmel er å finne i § 67.
360

  

 

En vid skjønnsadgang kan vurderes som både positivt og negativt. På den ene siden kan 

man si at det er nødvendig med en tilsvarende vid kompetanse for å kunne gjennomføre 

forvaltningsprinsippet, herunder ivareta de hensynene som ligger bak prinsippet. Dertil vil 

fleksibilitet i reguleringen måtte vurderes som positivt i lys av klimaendringer. På den 

andre siden vil en vid skjønnsadgang kunne medføre svekket forutsigbarhet for brukerne 

av regelverket, vanskeligheter med å kontrollere rettsanvendelsen, i tillegg til at det er fare 

for at politikken blir for styrende, i den forstand at rettsreglene blir redusert til ”formalitet” 

på bekostning av politikken.
361

 Det som vinnes i fleksibilitet betales altså med svekket 

forutberegnelighet. Riktignok er detaljerte regler fastsatt i forskrifter, slik at 

forutberegneligheten ivaretas i den grad en holder seg oppdatert om disse. Ulempen er at 

forskrifter kan endres hyppig, og uten den samme demokratiske kontroll og 

vedtakelsesprosess som ved endring av en lov.
362

  

 

Enkelte bestemmelser gir imidlertid Kongen i statsråd kompetanse til å fastsette nærmere 

regler. Dette gjelder blant annet § 19 om marine beskyttede områder (se punkt 4.4.1). 
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4.5 Områdespesifikke beskyttelsestiltak 

4.5.1 Generelt 

Som ledd i gjennomføringen av forvaltningsprinsippet i § 7 kan fiskerimyndighetene 

fastsette regler om høsting som innebærer begrensninger og har beskyttelse som formål 

og/eller effekt. Dette kan dreie seg om regulering og forbud mot høsting og restriksjoner på 

fiskeredskaper, innenfor angitte områder eller begrenset til fiskeart, jf. blant annet §§ 16 og 

20 jf. § 67. Reglene kan fastsettes i forbindelse med det årlige fiske så vel som i form av 

mer varige områdebegrensninger. Der hvor høstingsforbud videreføres fra år til år vil det i 

praksis innebære en permanent beskyttelse – vel å merke mot fiske og annen 

høstingsaktivitet, jf. § 3. 

 

I motsetning til marine beskyttede områder etter § 19 (se punkt 4.7), behøver ikke 

ovennevnte tiltak å være avgrenset til et bestemt område, men kan være det. Eksempler på 

områdespesifikke tiltak er trålefrie soner for å beskytte bunnfaunaen, åpning og stenging 

av fiskefelt for å beskytte yngel og ungfisk, etablering av fjordlinjer for å verne kysttorsk i 

gyteperioden osv.
363

 Slike områder vil kunne regnes som marine beskyttede områder, selv 

om de ikke er opprettet med hjemmel i § 19, jf. punkt 1.4.3.  

4.5.2 Særlig om tråleforbudet i § 20 og forskrift om utøvelse av fiske i sjøen 

Etter hrl. § 20 første ledd første punktum gjelder det et forbud mot å høste med trål 

innenfor territorialgrensen. Det er imidlertid gjort eksplisitt unntak for taretrål, reketrål og 

krepsetrål.  

 

Formålet med tråleforbudet er todelt; dels er det av hensyn til at mindre fiskefartøy skal 

slippe til i kystnære farvann, og dels er det av hensyn til å beskytte ressursene og 

økosystemene i grunnere farvann mot tråling.
364

 I den forbindelse kan det spørres i hvilken 

grad de lovfestede unntakene harmonerer med hensynet til å beskytte økosystemene. 
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Forarbeidene gir ingen begrunnelse for hvorfor unntakene er fastsatt, men det synes nokså 

opplagt at tungtveiende næringshensyn ligger bak. Tare, kreps og reker er viktige ressurser 

i et sysselsettings- og næringsperspektiv. Høstingen må likevel skje innenfor bærekraftige 

rammer, jf. § 1. Høsting av tare reguleres for eksempel i et eget forvaltningsregime hvor 

høstingen krever konsesjon, og hvor det er et system med klarering og åpning av felt for 

tråling.
365

 Unntaket i § 20 første ledd første punktum innebærer således ikke at det er ”fritt 

frem” å høste med trål innenfor territorialfarvannet. 

 

Etter § 20 første ledd annet punktum har Fiskeri- og kystdepartementet kompetanse til å gi 

øvrige unntak fra tråleforbudet i første ledd. Ved dispensasjonsvurderingen skal det ifølge 

motivene legges særlig vekt på hvilke ressurs- og miljøkonsekvenser en dispensasjon vil 

innebære.
366

 Departementet har fastsatt flere unntak i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen 

kapittel XII ”Adgang til å drive trålfiske innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene utenfor 

det norske fastland”. I tråd med forarbeidene må det antas at myndighetene her har foretatt 

en avveining med særlig vekt på ressurs- og miljøkonsekvenser av dispensasjonen. 

 

Utenfor territorialfarvannet (§ 20 gjelder bare innenfor territorialgrensen) er det i samme 

forskrift fastsatt bestemmelser om trålefrie soner og fleksible områder.
367

 Et fleksibelt 

område er ifølge forskriftens § 54 nr. 1 et nærmere avgrenset område ”der fisket reguleres i 

bestemte tidsrom, med begrensninger eller forbud mot fiske med bestemte redskaper, i hele 

området eller deler av området.” 

 

I tillegg til tråleforbudet i § 20 første ledd og øvrige regler i forskrift om utøvelse av fiske 

begrenses all tråleaktivitet av § 66 i samme forskrift, hvor flere områder med korallrev er 

særskilt beskyttet mot tråling. Jeg kommer nærmere tilbake til tråleforbudet i § 20 og 

forskrift om utøvelse av fiske i punkt 4.7.5 og 4.7.6. 
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Hensynene bak tråleforbudet i § 20 og de unntakene som er fastsatt er egnet til å illustrere 

den interessekonflikten som oppstår ved avveiningen mellom næringshensyn og 

miljøvernhensyn etter forvaltningsprinsippet. Hrl. § 20 illustrerer også havressurslovas 

fleksible mekanismer, som er et viktig poeng i et klimaperspektiv. 

4.6 Marine beskyttede områder etter § 19 

4.6.1 Innledende bemerkninger 

Havressurslova § 19 gir hjemmel til å opprette marine beskyttede områder, hvor høsting og 

annen utnyttelse av viltlevende marine organismer er forbudt, eller underlagt strengere 

regulering enn ellers.  

 

Bakgrunnen for at en slik bestemmelse ble foreslått var blant annet at 

Havressurslovutvalget ønsket å gi hjemmel til mer langsiktige områdereguleringer ved 

siden av de årlige reguleringene, sml. punkt 4.5 flg. Det er likevel ikke ment at tiltak med 

hjemmel i § 19 skal være varige. Ifølge motivene kan marine beskyttede områder være 

både varige og tidsbegrensede, avhengig av formålet med vernet.
368

   

 

I likhet med marine verneområder etter naturmangfoldloven, er hrl. § 19 forutsatt brukt i 

kombinasjon med andre beskyttelses- eller forvaltningstiltak. Havressurslovutvalget uttaler 

at ”marine beskyttede områder kan være et nyttig redskap i den marine 

ressursforvaltningen”.
369

 Samtidig understreker utvalget at marine beskyttede områder ikke 

kan erstatte andre former for forvaltningsredskaper, herunder ”åpning og lukking av 

høstingsfelt, sesong-, kvote-, størrelses- og redskapsrestriksjoner som vil fortsette å utgjøre 

de alminnelige reguleringstiltak”.
370
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Rettsvirkningene av et beskyttet område vil fremgå av den enkelte forskrift, og eventuelt 

presisert nærmere i en forvaltningsplan dersom området inngår i en større verneplan, jf. 

eksempelvis Nasjonal marin verneplan. Beskyttelsestiltakene kan, i likhet med restriksjoner 

etter nml. § 39, ikke strekke seg lengre enn det formålet med beskyttelsen tilsier. Dette 

følger av § 19 annet punktum, hvor det kan gjøres unntak for høsting og annen aktivitet 

som ikke vil være i strid med formålet med det beskytta området. Dersom det eksempelvis 

opprettes et område for å verne korallrev, bør derfor høstingsaktivitet som ikke kommer i 

berøring med eller er til fare for bunnen tillates.  

 

I motsetning til øvrige bestemmelser i loven er Kongen i statsråd gitt kompetanse til å 

fastsette forskrifter om beskyttede områder etter § 19, med den begrunnelse at dette 

samsvarte med områdevernbestemmelsene i naturmangfoldloven og at det på den måten 

ville legge til rette for samordning av ulike tiltak etter forskjellige lover.
371

. Myndigheten til 

å opprette beskyttede områder er dermed ”flyttet opp” fra departementsnivå. Etter Backers 

oppfatning følges imidlertid ikke loven på dette punkt, idet han uttaler at ”[m]yndigheten 

etter § 19 ligger til Kongen, men synes i praksis å være utøvd av Fiskeri- og 

kystdepartementet uten at det foreligger noen klart delegeringsvedtak.”
372

 Det er uklart 

hvilket grunnlag påstanden baserer seg på, ettersom det verken vises til eksempler eller 

andre holdepunkter, jf. også at § 19 er lite brukt. Når det er sagt betviler jeg ikke at Backer 

kan ha rett. Det vil i så fall dreie seg om en ulovlig praksis som strider klart mot motivene 

bak regelen.  

4.6.2 Forholdet til tidligere saltvannsfiskelov 

Områdebeskyttelse er ingen nyskaping i havressurslova. Fiskerimyndighetene har også 

tidligere iverksatt beskyttelsestiltak mot høsting innenfor angitte områder, både i 

forbindelse med årlige reguleringer og av mer varig art. Med hjemmel i den tidligere 

saltvannsfiskeloven ble det opprettet flere områder der det var forbudt å fiske med 

sleperedskap. Det er antatt at opprettelse av områder etter saltvannsfiskeloven der fiske var 
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forbudt, måtte skje for å beskytte fiskeressursene.
373

 Som vi skal se gir hrl. § 19 hjemmel til 

å opprette slike områder selv om det ikke er som et ledd i beskyttelsen av fiskeressursene. 

Vi kan derfor si at havressurslova viderefører og utvider mulighetene til å etablere marine 

beskyttede områder i forhold til tidligere saltvannsfiskelov. 

 

4.6.3 Hvilke hensyn/formål kan berettige opprettelse av marine beskyttede 

områder etter § 19? 

Problemstillingen i det følgende er hvilke hensyn som kan berettige opprettelse av marine 

beskyttede områder etter havressurslova § 19, herunder hvorvidt klimahensyn kan være et 

relevant og eventuelt utslagsgivende hensyn. Den nærmere rekkevidden av bestemmelsen i 

forhold til tiltakene i kapittel 2, drøftes i punkt 4.8 flg. 

 

Hrl. § 19 oppstiller etter sin ordlyd ingen bestemte kriterier eller formål for å opprette et 

marint beskyttet område, sml. nml. § 39 jf. § 33. Ut fra en alminnelig språklig fortolkning 

gir § 19 hjemmel til å beskytte et hvilket som helst marint område. Bestemmelsen må 

imidlertid tolkes i lys av forarbeidene, lovens formål og alminnelige prinsipper.  

 

Heller ikke forarbeidene gir anvisning på bestemte kriterier etter § 19. Til gjengjeld gis det 

flere eksempler på når det kan være aktuelt å benytte § 19, hvilket gir oss en viss 

veiledning. Hrl. § 19 vil nok først og fremst være et viktig virkemiddel for å bevare det 

fremtidige ressursgrunnlaget, med det formål å sikre ressursuttaket, jf. § 1 og § 7 annet 

ledd.
374

 Et praktisk eksempel er vern av viktige gyte- og rekrutteringsområder. Lovgiver 

gjør det imidlertid klart at marine beskyttede områder også kan etableres ” … der det ikkje 

er av omsyn til vern av ressursene”
375

. Det innebærer at mer generelle naturvernhensyn vil 

kunne komme i betraktning, både som tilleggsargument og som selvstendig 

beskyttelsesformål. Lovgiver trekker spesielt frem vern av korallrev og områder som ”av 
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andre grunnar er sårbare og verneverdige”
376

. Videre fremgår det av motivene at et område 

kan beskyttes av hensyn til enkelte bestander eller bunnhabitat, eller for å beskytte ”den 

generelle tilstanden” i et område.
377

 Hva som menes med generell tilstand går ikke lovgiver 

nærmere inn på. Det er derfor noe uklart hva som ligger i begrepet. Som eksempel på at et 

område kan beskyttes selv om det ikke er av hensyn til ressursene, nevnes opprettelse av 

referanseområde for forskning. Forarbeidenes eksempler viser at det ikke gjelder særlige 

begrensninger for når § 19 kan benyttes. Bestemmelsen åpner for å avgrense eller forby 

virksomhet innenfor lovens saklige, personelle og geografiske virkeområde for å beskytte 

hele eller deler av det marine økosystem.
378

 Såfremt beskyttelsesformålet ligger innenfor 

rammen av lovens formål bør det således være adgang til å benytte § 19.  

 

Så langt kan vi konkludere med at § 19 jf. § 7 gir forvaltningen stor grad av frihet ved 

vurderingen av om et område skal beskyttes, herunder hvilke hensyn som kan vektlegges, 

sml. nml. § 39 jf. § 33.  

 

I tillegg til hensynene i hrl. § 7 må § 19 suppleres av naturmangfoldlovens formål, 

forvaltningsmål, og alminnelige prinsipper, jf. nml. § 7. Målene i nml. § 33 er av særlig 

betydning, jf.§ 33 annet ledd som fastsetter at ”når det etter en annen lov treffes vedtak om 

å beskytte naturen i et område, bør det legges vekt på målene i første ledd.” Det er derimot 

ingen plikt tilsvarende nml. § 7 å legge målene til grunn. Videre er § 33 annet ledd en mild 

vektleggingsnorm, jf. ordlyden ”legges vekt på” i motsetning til ”særlig vekt” og liknende. 

 

Hvor kommer så klimahensyn inn?  

 

Som vist til i punkt 4.4.3 nevner forarbeidene marine beskyttede områder som et aktuelt 

virkemiddel i en økosystembasert forvaltning, hvor påvirkninger fra klimaendringer utgjør 

en del av vurderingsgrunnlaget. Koblingen mellom klimaendringer og marine beskyttede 
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områder er imidlertid uklar. Uttalelsen kan neppe tolkes slik at marine beskyttede områder 

er forutsatt brukt som et virkemiddel for klimatilpasning. Men at klimatilpasning er et 

relevant hensyn ved vurderingen, kan det ikke være særlig tvil om. Havressurslovutvalget 

uttaler blant annet at ”[e]n vellykket ressursforvaltning er avhengig av å ha et bredt spekter 

av virkemidler for å være tilpasningsdyktig og bærekraftig”
379

 og at marine beskyttede 

områder er et aktuelt virkemiddel i den forbindelse.
380

 Selv om ordet klimatilpasning ikke 

er nevnt, antyder havressursutvalget at etablering av marine beskyttede områder er relevant 

i et tilpasningsperspektiv. Dersom vi også trekker inn føre-var-prinsippet/-tilnærmingen og 

naturmangfoldlovens forvaltningsmål
381

, som retningslinjer for skjønnsutøvelsen etter § 19, 

foreligger det samlet sett sterke holdepunkter for å vektlegge klimatilpasning (robusthet) 

ved vurderingen av om et område skal beskyttes. I hvilken grad økt karbonopptak kan 

vektlegges etter § 19, belyses i punkt 4.7.6. 

 

Konklusjonen synes etter dette å bli at forvaltningen har adgang til å legge vekt på 

klimahensyn – trolig også som et utslagsgivende hensyn ved opprettelse av marine 

beskyttede områder etter § 19. Hvor langt bestemmelsen rekker med hensyn til tiltakene i 

kapittel 2 belyses nærmere i punkt 4.7 flg. 

4.6.4 Bruk av § 19 i praksis 

Foreløpig har vi lite praksis som kan belyse bruken av hrl. § 19. For å beskytte korallrev er 

det imidlertid med hjemmel i havressurslova § 19 og soneloven § 4 gitt regler i forskrift om 

forbud mot bruk av bunnredskaper som ”kan berøre bunnen” i ni angitte områder med 

korallrev, jf. forskrift om utøvelse av fisket i sjøen kap. XII § 66 (2).
382

 Bestemmelsen gir 

korallrevene en generell beskyttelse mot fiskeredskap som slepes langs bunnen. 

                                                 
379

 NOU 2005: 10 s. 115. 

380
 Ibid. s 116 

381
 Se punkt 3.2. 

382
 Forskriften er riktignok av eldre dato enn havressurslova. Det er imidlertid ikke til hinder for at § 19 

brukes som hjemmel til å vedta nye bestemmelser eller endringer til forskriften. 
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Beskyttelsen er begrenset til aktiviteter som faller inn under forskriftens virkeområde, dvs. 

fiske i sjøen, jf. § 1 (1).
 383

   

 

Det kan også forutsetningsvis legges til grunn at § 19 vil bli benyttet som 

hjemmelsgrunnlag for flere av områdene i Nasjonal marin verneplan, i og med at nml. § 39 

ikke kan benyttes utenfor territorialgrensen. Området Transekt Skagerrak strekker seg 

eksempelvis utover territorialgrensen, hvilket nødvendiggjør bruken av havressurslova som 

hjemmelsgrunnlag. 

4.7 Gir havressurslova tilstrekkelig hjemmel til å etablere marine beskyttede 

områder ut fra klimahensyn?  

4.7.1 Problemstilling og oversikt 

Hovedproblemstillingen for de neste avsnittene er sammenfallende med den i punkt 3.7.1 

om naturmangfoldloven, jf. punkt 3.7.1. Jeg nøyer meg derfor med å vise til fremstillingen 

der.  

4.7.2 Sikre klimarobuste økosystemer 

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt hensynet til klimarobusthet kan berettige 

beskyttelse av marine områder etter havressurslova. For å unngå gjentagelser vises det 

også til punkt 4.2, 4.4 flg. og 4.6.3. 

 

Som følge av at de aktuelle bestemmelsene er svært åpne (§§ 16, 19 og 20), blir 

forvaltingsprinsippet i § 7 og formålet i § 1 styrende for hvilke hensyn forvaltningen kan 

vektlegge. Drøftelsen vil derfor også belyse i hvilken grad havressurslova generelt kan 

brukes for å fremme et mål om klimarobuste økosystemer.  

 

                                                 
383

 Riktignok er ikke benevnelsen ”marine beskyttede områder” brukt i forskriftsteksten, men det at 

områdene reelt sett er underlagt en særlig beskyttelse må her være avgjørende, jf. punkt 1.4.3. 
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Vi kan kort konstatere at klimarobusthet ikke er trukket frem som et selvstendig hensyn i 

loven, jf. punkt 4.2 og 4.4 flg. Dette utgjør imidlertid bare den formelle siden. At samme 

ord og uttrykk ikke er brukt har ikke nevneverdig betydning dersom hensynet er ivaretatt 

på andre måter i praksis. Spørsmålet blir derfor om klimarobusthet kan innfortolkes i andre 

prinsipper, hensyn eller begreper i loven, sml. punkt 3.7.2. Som det følger av redegjørelsen 

i punkt 4.4.2 og 4.4.3 kan klimarobusthet innfortolkes i både føre-var-tilnærmingen 

(forebygge negative konsekvenser) og etter økosystemtilnærmingen (ta i betraktning 

økosystemets funksjon og evne til å absorbere påvirkninger over tid). I tilegg kan vi si at et 

mål om klimarobusthet kan innfortolkes i formålet med loven, gjennom å bidra til å sikre 

en bærekraftig forvaltning, jf. punkt 3.2 og 4.2. Supplert med forvaltningsmålet for 

naturtyper, økosystemer og arter i nml. §§ 4 og 5, jf. punkt 3.2 og 3.7.2, er det således 

grunnlag for å si at klimarobusthet bør kunne vektlegges som et mål ved vurderinger av om 

et område skal beskyttes etter havressurslova – trolig også som et utslagsgivende hensyn. 

 

Klimarobusthet og hensynet til å verne ressursene vil imidlertid måtte avveies mot andre 

og potensielt vektigere hensyn etter loven.
384

 Hensynet til en optimal ressursutnyttelse i § 7 

annet ledd bokstav e – avhengig av tidsperspektiv – vil eksempelvis kunne tale mot at det 

legges avgjørende vekt på klimarobusthet, sml. punkt 4.4.2. Tilsvarende kan trolig anføres 

ut fra sysselsettingshensyn, jf. § 1.  Dersom det utelukkende legges til grunn et langsiktig 

perspektiv, vil både næringshensyn og sysselsettingshensyn kunne trekke i retning av en 

mer klimarobust forvaltning. Det synes således å oppstå en konflikt mellom kortsiktige og 

langsiktige hensyn som vil måtte avveies mot hverandre på bakgrunn av politiske 

prioriteringer og faglige vurderinger, jf. punkt 4.4.1. 

 

Konklusjonen blir dermed at klimarobusthet kan berettige beskyttelse av marine områder 

etter havressurslova. Men dersom øvrige hensyn etter forvaltningsprinsippet i § 7 trekker i 

en annen retning, skal det trolig mye til for at klimarobusthet kan tillegges avgjørende vekt.  

                                                 
384

 Se Eckhoff (1983) på s. 161-162, hvor Eckhoff skriver at næringsinteresser i de fleste sektorer vil veie 

tyngre enn naturvernhensyn. Riktignok er boken skrevet før integrasjonsprinsippet kom inn i norsk rett, se 

Bugge (2009) s. 69-72. 
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4.7.3 Referanseområder for forskning 

Problemstillingen i dette avsnittet er hvorvidt det kan opprettes referanseområder for 

forskning ut fra klimahensyn etter hrl. § 19. 

 

Hrl. § 19 oppstiller som nevnt ingen lovfestede vilkår for å beskytte et marint område. 

Adgangen til å opprette referanseområder beror derfor i utgangspunktet på en samlet 

vurdering basert på lovens formål, forvaltningsprinsippet og øvrige hensyn innenfor 

rammene av loven. Svaret på problemstillingen følger imidlertid direkte av forarbeidene, 

hvor lovgiver uttrykkelig nevner referanseområder for forskning og overvåking som 

eksempler på anvendelse av § 19, se punkt 4.6.3.
385

  

 

Dernest kan det spørres om det gjelder bestemte krav til hva slags forskningsformål 

referanseområdene skal bidra til. Forarbeidene nevner som eksempler sammenlikning av 

status og utvikling i områder med og uten begrensninger på fiskevirksomhet og forskning 

knyttet til taretråling.
386

 Eksemplene sier imidlertid lite om selve forskningsformålet. Det 

kan på den ene siden argumenteres for at forskningen må ligge innenfor lovens formål, dvs. 

på en eller annen måte bidra til en bærekraftig ressursforvaltning, jf. § 1. På den andre 

siden kan det hevdes at all forskning på marine organismer vil være formålstjenelig. En slik 

vid fortolkning av § 19 jf. § 1 må anses å følge direkte av forvaltningsprinsippet i § 7, se 

punkt 4.4.1.  

 

Når det gjelder forskning på klimaendringer og klimatilpasning vil dette måtte sies å ligge 

innenfor formålet med loven, jf. at klimaendringer og havforsuring er blant de største 

truslene mot økosystemene i havet. Et rent klimaformål vil således kunne berettige 

opprettelsen av et referanseområde etter § 19.  

 

                                                 
385

 Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) s. 194. 

386
 L.c.c. 
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Konklusjonen blir at hrl. § 19 gir hjemmel til å opprette referanseområder for forskning på 

klimaendringer. Det kan tilføyes at § 19 er eneste hjemmel til å etablere referanseområder 

utenfor territorialgrensen, jf. nml. § 39 jf. § 2.  

4.7.4 Vern av gyteområder for fisk  

Beskyttelse av gyteområder representerer ikke noe ”nytt” i fiskerisammenheng, da åpning 

og stenging av fiskefelt i gyteperioden har blitt brukt som et viktig forvaltningsverktøy 

også før havressurslova.
387

 Beskyttelse av gyteområder vil blant annet være et viktig tiltak 

for å sikre ressursgrunnlaget ut fra hensynet til en bærekraftig forvaltning, jf. § 1 jf. § 7. 

Flere virkemidler i havressurslova lar seg anvende, deriblant §§ 19, 16 og 20, jf. punkt 4.5 

flg. og 4.6 flg. Vi mangler derfor ikke lovhjemmel til å beskytte gyteområder.  

 

Spørsmålet er om klimaendringer krever andre – presumptivt sterkere, hyppigere og mer 

restriktive beskyttelsestiltak enn det som ligger i ”bærekraftig forvaltning” etter §§ 1 og 7.  

 

Dersom målet er å bygge klimarobuste bestander, vil nok spørsmålet måtte besvares 

bekreftende, idet målet blant annet vil kunne påvirke om, når, hvor ofte og hvilke 

gyteområder som skal beskyttes, jf. punkt 2.4.1. Svaret vil imidlertid bero på hvordan 

myndighetene i dag tolker ”bærekraftig”.
388

 Jeg skal ikke gå langt i å fintolke begrepet 

bærekraftig, men én måte å se det på er at klimarobusthet krever noe ”mer” enn det som 

ligger i bærekraftig – både i retning av å forebygge og i retning av større forsiktighet. Et 

mål om å forvalte i retning av robusthet vil blant annet innebære at tiltak må settes i verk 

før bestanden blir truet eller kommer i nærheten av tålegrensen, herunder sette mer 

forsiktige kvoter, intensivere beskyttelsestiltak m.m. Mot disse argumentene kan det hevdes 

at robusthet allerede inngår som et ledd i en bærekraftvurdering – ved at den langsiktige 

bærekraften vurderes ut fra hensynet til blant annet fremtidige klimaendringer. I tillegg vil 

forvaltningsmålet i nml. § 5 – som også gjelder for fiskerimyndighetene – bidra til at et mål 

                                                 
387

 Ibid. s. 193. 

388
 For en analyse av bruken av begrepet ”bærekraftig forvaltning” i norsk rett, se Jerkø (2009). 
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om klimarobusthet tas i betraktning, jf. punkt 3.7.5. Hvilken vekt målet tillegges vil bero på 

fiskerimyndighetenes skjønnsmessige avveininger innfor hrl. § 7.  

 

Hva gjelder mulighetene for å tilrettelegge for forflytning (mobilitet) av gyteområdene ved 

etablering av fleksible grenser og korridorer, ligger det allerede i økosystemtilnærmingen 

at klimaendringer vil kunne få betydning, jf. punkt 4.4.3. Lovens system, herunder 

forvaltningsprinsippet, åpner i tillegg for å endre beskyttelsestiltakene i forskrift, i takt med 

endrede klimatiskeforhold. Selv om det ikke er sagt uttrykkelig at § 19 kan benyttes som 

hjemmel for å opprette korridorer, må en slik adgang åpenbart kunne innfortolkes. 

Havressurslova er som nevnt forutsatt som hjemmelsgrunnlag for Transekt Skagerrak. En 

slik fortolkning har også støtte i nml. § 33 første ledd bokstav g om økologiske 

sammenhenger, ettersom det følger av annet ledd at målene i første ledd bør vektlegges ved 

vurderinger om områdebeskyttelse etter havressurslova. 

 

Drøftelsen over har vist at klimarobusthet er et relevant hensyn/mål som kan tillegges vekt 

ved vurderingene av om, hvor ofte og hvilke gyteområder som skal beskyttes. 

Klimarobusthet vil imidlertid måtte avveies mot andre hensyn, som for eksempel nærings- 

og sysselsettingshensyn. Vi har også sett at loven er et fleksibelt instrument i lys av behovet 

for tilpasning til endrede forhold. 

 

Som allerede nevnt i punkt 3.7.5 er det mer nærliggende at et gyteområde beskyttes med 

hjemmel i havressurslova enn i naturmangfoldloven. Dette fordi all høsting og utnytting av 

viltlevende marine ressurser faller inn under havressurslovas saklige virkeområde, jf. § 2, 

Som følge av forvaltningsansvaret og forvaltningsprinsippet i § 7 har fiskerimyndighetene 

formodentlig også best kunnskap om hvor viktige gyteområder er lokalisert, samt når det er 

aktuelt å iverksette vernetiltak. Ytterligere et argument er at migrerende arter vil kunne 

begrense effektiviteten av et stedbundet verneområde etter § 39. Som vi har sett i punkt 4.4 

flg. åpner forvaltningsprinsippet for hyppige reguleringer av fisket og bidrar i den 

sammenheng til at loven er et mer fleksibelt instrument sammenliknet med 

naturmangfoldloven. For øvrig er det forutsatt i nml. § 39 syvende ledd at havressurslova 
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skal supplere vernet etter nml. § 39, gjennom fastsetting av restriksjoner på utøvelse av 

fiske innenfor rammen av den enkelte verneforskrift.  

4.7.5 Vern av korallrev  

Det følger av punkt 4.5 flg. og 4.6 flg. at havressurslova gir hjemmel til å verne korallrev. 

Problemstillingen i det følgende blir derfor i hvilken grad klimahensyn kan være et 

relevant, og kanskje utslagsgivende hensyn bak beskyttelsen. 

 

Som vi har sett i forrige kapittel gir nml. § 39 hjemmel til å verne korallrev. Bestemmelsen 

rekker imidlertid ikke lenger enn ut til 12 nautiske mil. Med hensyn til korallrev utenfor 

territorialgrensen er det derfor av særlig betydning å fastlegge rammene for anvendelse av 

havressurslova. For øvrig er det forutsatt i nml. § 39 syvende ledd at havressurslova skal 

supplere vernet etter nml. § 39 gjennom fastsetting av restriksjoner på utøvelse av fiske 

innenfor rammen av den enkelte verneforskrift. I det følgende begrenser jeg meg til å 

behandle de beskyttelsestiltakene som primært har hjemmel i havressurslova, herunder 

tråleforbudet i § 20, forbudet mot å ødelegge korallrev og det generelle aktsomhetskravet i 

forskrift om utøvelse av fiske i sjøen, og § 19 om marine beskyttede områder. 

 

Tråleforbudet i § 20 

Innenfor grunnlinjen og i territorialfarvannet gjelder det etter § 20 et forbud mot å høste 

med trål, jf. punkt 4.6.2. Forbudet er ikke begrenset til spesifikke områder, men gjelder 

generelt. Et sentralt hensyn bak bestemmelsen er beskyttelse av sårbar bunnfauna, som for 

eksempel korallrev.
389

 Vi kan derfor si at tråleforbudet har til hensikt å beskytte korallrev. 

At klimaendringer og -sårbarhet ikke er blant de hensynene som lovgiver har trukket frem, 

må være av underordnet betydning (selv om klimahensyn kunne ha gitt andre føringer for 

hvilke områder som bør prioriteres, jf. punkt 2.4.1 og 2.4.4.)  

 

Den rettslige svakheten ved § 20 ligger dels i at det er gjort unntak for reke-, krepse- og 

taretråling, jf. første ledd, og dels i at departementet kan gi ytterligere unntak i forskrift. 

                                                 
389

 Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) s. 194. 
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Departementet har i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen fastsatt nærmere regler for bruk 

av trål. Unntakene fra tråleforbudet i § 20 følger av forskriftens kapittel XII.  

 

Som følge av bestemmelsens begrensede anvendelsesområde (regulerer kun fiske og 

gjelder bare innenfor territorialgrensen) og de mange unntakene, er tråleforbudet i § 20 

alene ikke tilstrekkelig som virkemiddel for vern av korallrev.   

 

Forbud mot å ødelegge korallrev og det generelle aktsomhetskravet 

Med hjemmel i hrl. § 19 og soneloven § 4 er det i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen 

kapittel XIII § 66 (1) fastsatt et generelt aktsomhetskrav ved fiske i nærheten av kjente 

korallrevforekomster.  I tillegg er det fastsatt et totalforbud mot forsettelig ødeleggelse av 

korallrev innenfor alle norske jurisdiksjonsområder.  

 

Formålet bak § 66 er ”å bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre 

reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag”, jf. § 66 (1). Basert på ordlyden 

er fiskeressursene, og ikke korallrev som sådan, den sentrale beskyttelsesverdien. Men som 

vist til i punkt 4.6.3 har lovgiver fremhevet korallrev som en sentral beskyttelsesverdi.
390

 

Riktignok er ikke korallrevs sårbarhet mot klimaendringer nevnt uttrykkelig. Dette må 

imidlertid kunne sies å ligge implisitt i ordet sårbar. Det kan også vises til 

økosystemtilnærmingen og føre-var-tilnærmingen som argumenter for at korallrevs særlige 

sårbarhet for klimaendringer er relevant ved vurderingene. Uavhengig av formell 

begrunnelse eller formål vil beskyttelsen rent faktisk bidra til å styrke korallrevs 

klimarobusthet.  

 

Det kan pekes på flere rettslige svakheter ved § 66 (1); For det første er aktsomhetskravet 

begrenset til å gjelde kjente forekomster av korallrev. Foreløpig er langt fra alle korallrev i 

norske havområder kartlagt. For det andre innebærer forbudets krav til forsettelighet at det 

subjektive vilkåret for skyld ofte er vanskelig å bevise. Og for det tredje retter § 66 seg kun 
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mot fiskeriaktiviteter, jf. ordlyden. Alle tre momentene svekker bestemmelsens, og dermed 

beskyttelsens effektivitet. 

 

Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen § 66 er – på tross av ovennevnte svakheter – en viktig 

bestemmelse for beskyttelsen av korallrev i norske havområder. 

 

Marine beskyttede områder 

Lovgiver har uttrykkelig presisert at § 19 kan benyttes som hjemmelsgrunnlag for å verne 

korallrev, jf. punkt 4.6.2. Beskyttelsen vil etter bestemmelsens ordlyd være begrenset til 

forbud mot høstingsaktiviteter og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det er 

dermed ikke hjemmel til å fastsette restriksjoner mot for eksempel skipsfart og 

petroleumsaktivitet.
391

   

 

Hvilke hensyn som kan vektlegges, herunder hvorvidt klimarobusthet og korallrevs særlige 

sårbarhet mot klimaendringer kan berettige beskyttelsen, følger av punkt 4.6.3 og 4.7.2 og 

avsnittene ovenfor. 

 

Samlet konklusjon 

Drøftelsen har vist at havressurslova gir fiskerimyndighetene vid adgang til å beskytte 

korallrev, vel å merke mot aktiviteter som faller innenfor lovens virkeområde. Selv om 

klimahensyn ikke er fremhevet som et selvstendig hensyn i loven, åpner hrl. § 7 for å 

vektlegge korallrevs sårbarhet mot klimaendringer, antakelig også som eneste hensyn bak 

beskyttelsen – dersom forvaltningsmyndighetene ønsker det. 

4.7.6 Vern og skjøtsel av tareskog 

Vi har i forrige kapittel sett at vern og skjøtsel av tareskog med det hovedformål å 

øke/bevare karbonopptaket, hviler på et utilstrekkelig hjemmelsgrunnlag etter 

naturmangfoldloven. Spørsmålet som skal undersøkes i det følgende er hvorvidt 
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havressurslova gir tilstrekkelig hjemmel til å beskytte tareskog ut fra hensynet til økt 

karbonopptak.  

 

Restriksjoner på bruk av tråleredskap, herunder tarehøsting 

Restriksjoner på bruk av trål og andre redskap som slepes mot havbunnen følger som nevnt 

av hrl. § 20 og forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Det gjelder som nevnt et unntak fra 

tråleforbudet i § 20, nettopp for å høste tang og tare. Selv om høstingen er regulert, dvs. i 

tråd med forvaltningsprinsippet og presumptivt innenfor bærekraftige rammer, innebærer 

høstingen tapt biomasse – og dermed tapt karbonopptak. Høstingen av stortare virker 

derfor i motsatt retning av klimahensynet (mitigation). Hensynet til økt karbonopptak, gitt 

at det anses som et relevant hensyn, vil derfor måtte avveies mot de hensynene som 

begrunner høstingen.  

 

I utgangspunktet kan fiskerimyndighetene helt eller delvis forby tarehøstingen i tråd med 

forvaltningsprinsippet i § 7, jf. hrl. § 16. En slik adgang ligger med andre ord innenfor 

fiskerimyndighetenes skjønnsrammer. Hvorvidt tarehøsting/taretråling kan forbys ut fra 

hensynet til økt karbonopptak, vil bero på en avveining av de hensynene som kommer til 

uttrykk i § 7 annet ledd.  

 

Det første spørsmålet blir om karbonopptak er et relevant hensyn å vektlegge innenfor 

rammene av loven.  

 

På den ene side kan vi si at karbonopptak ligger så vidt langt unna de hensyn 

fiskerimyndighetene er satt til å ivareta, jf. §§ 1 og 3, til at det ikke er et relevant hensyn. På 

den annen side vil langsiktige konsekvenser av klimaendringer – også for fiskeressursene – 

tale for økt karbonopptak, jf. føre-var-tilnærmingen. Økt karbonopptak vil således kunne 

bidra til å fremme en bærekraftig forvaltning av ressursene på lang sikt, jf. § 1. I tillegg kan 

det argumenteres for at motvirkning av klimaendringer (her: økt karbonopptak) – som 

miljøpolitisk hensyn – bør integreres på alle forvaltningsområder, jf. 
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integrasjonsprinsippet.
392

 Dette taler for at karbonopptak er et relevant hensyn som 

fiskerimyndighetene har adgang til å vektlegge – innenfor rammene av havressurslova.  

 

Forutsatt at økt karbonopptak er et relevant hensyn, blir spørsmålet om det kan tillegges 

avgjørende vekt i en samlet vurdering hvor andre hensyn etter loven vil gjøre seg 

gjeldende.  

 

Det at tarehøstingen anses som bærekraftig vil i seg selv kunne brukes som et argument 

mot vern. I tillegg vil et tråle-/høsteforbud medføre tap for næringen og således komme i 

konflikt med både hensynet til en optimal ressursutnyttelse etter § 7 bokstav e og eventuelt 

sysselsettingshensyn i § 1. For å begrense eller eventuelt forby adgangen til uttak må det 

derfor foreligge andre tungtveiende grunner.
393

 Økt karbonopptak er neppe et hensyn av en 

slik vekt etter havressurslova, på tross av klima- og miljøpolitiske målsettinger. Men igjen; 

avveiningen av hensynene vil bero på en utpreget skjønnsmessig vurdering, hvor politiske 

prioriteringer ofte vil være avgjørende, jf. punkt 4.2 og 4.4 flg. 

 

Som følge av havressurslovas vide skjønnsrammer anses konklusjonen på problemstillingen 

usikker. Jeg heller likevel mot den at havressurslova åpner for å ta karbonopptak i 

betraktning, men at loven ikke gir hjemmel til å forby tarehøsting/taretråling utelukkende av 

hensyn til økt karbonopptak. 

 

Når det gjelder sukkertaren (utnyttes ikke kommersielt) vil tråleforbudet i § 20, sammen 

med øvrige restriksjoner i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen, ha en viss 

beskyttelseseffekt og dermed ha positiv CO2-effekt. Dette gjelder selv om restriksjonene 

ikke er fastsatt for å fremme et slikt formål.  

 

Områdebeskyttelse etter § 19 

                                                 
392

 Se Bugge (2009) s. 69. 

393
 Jf. Henriksen (2007) s. 174. 



 110 

Spørsmålet i det følgende er om hrl. § 19 gir hjemmel til å opprette et marint beskyttet 

område for å bevare tareskogens biomasse ut fra hensynet til å øke/bevare karbonopptaket.  

 

Som det fremgår av punkt 4.6.2 oppstiller § 19 ingen lovfestede vilkår slik vi finner i 

naturmangfoldlovens regler om områdevern. Det er i tillegg presisert i lovmotivene at 

bestemmelsen ikke er begrenset til vern av fiskeressursene. Så langt kan vi derfor 

konstatere at § 19 ikke stenger for denne type områdebeskyttelse. Igjen vil spørsmålet bero 

på en samlet vurdering, hvor blant annet lovens formål og hensynene i § 7 må tolkes og 

avveies mot hverandre, jf. ovenfor.  

 

I likhet med drøftelsen ovenfor kan det argumenteres for at det er adgang til å legge en viss 

vekt på hensynet til karbonopptak. Selv om rammene for forvaltningens skjønnsutøvelse 

tilsynelatende er videre etter hrl. § 19 enn etter nml. §§ 39 jf. 33, ligger karbonopptak og 

vern av karbonreservoarer til gjengjeld lenger unna de hensyn som havressurslova har til 

hensikt å fremme. Argumentet taler for at karbonopptak ikke kan tillegges avgjørende vekt.  

 

Konklusjonen blir at beskyttelse av tareskogens biomasse, primært ut fra hensynet til økt 

karbonopptak, ikke har tilstrekkelig hjemmel i havressurslova § 19. 

 

Restaurering, nyplanting og høsting av kråkeboller (”skjøtsel”) 

Problemstillingen i det følgende er om fiskerimyndighetene har adgang til å iverksette 

skjøtsel i beskyttede områder, herunder nyplanting, utsetting av kunstige rev og høsting av 

kråkeboller, ut fra hensynet til økt karbonopptak i tareskogen.  

 

Aller først kan det spørres om ovennevnte tiltak overhodet krever hjemmel i lov etter 

havressurslova, jf. hovedregelen om at høsting og annet uttak av viltlevende marine 

organismer er tillatt med mindre det er regulert, jf. punkt 4.4.1. I så fall vil 

fiskerimyndighetene kunne iverksette de tiltakene de anser nødvendige, innenfor rammen 

av lovens formål, virkeområde og forvaltningsprinsipp, jf. § 7. Ettersom det gjelder flere 
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unntak fra hovedregelen, dvs. at hjemmel i lov er nødvendig
394

, synes imidlertid svaret på 

spørsmålet å være noe uklart. Ut fra en forutsetning om at skjøtsel krever hjemmel i lov, 

drøftes derfor adgangen til å iverksette de skisserte skjøtselstiltakene i det følgende. 

 

Havressurslova har ingen bestemmelse om skjøtsel, verken utenfor eller innenfor 

beskyttede områder, tilsvarende nml. § 47. Slik hrl. § 19 er formulert er beskyttelsen 

begrenset til forbud mot ”hausting og anna utnytting”. Det er således ingen holdepunkter i 

ordlyden for aktive tiltak. Lovmotivene omtaler heller ikke skjøtsel,
395

 hvilket kan tolkes i 

retning av at skjøtsel ikke er ment å være omfattet av loven. Et annet tolkningsalternativ er 

at skjøtsel er noe lovgiver ikke har tenkt på. Et tredje tolkningsalternativ er at lovgiver har 

forutsatt at skjøtselstiltak ikke trenger hjemmel i lov, og av den grunn ikke har funnet 

behov for å omtale dette særskilt, jf. ovenfor. Av mangel på holdepunkter for hva lovgiver 

har ment, tar jeg utgangspunkt i lovens bestemmelser, for å se hvorvidt noen av disse – 

gjennom tolkning – kan anses å hjemle skjøtsel.  

 

Departementet har gjennom forvaltingsprinsippet fått tildelt vid kompetanse av lovgiver til 

å fastsette forvaltningstiltak, jf. § 7 første ledd. Det kan i den forbindelse spørres om § 7 i 

seg selv gir hjemmel til å iverksette skjøtsel som forvaltningstiltak. Ordlyden sier bare at 

”[d]epartementet skal vurdere hva slags forvaltningstiltak som er nødvendige …” (min 

kursivering). Det står for eksempel ikke at departementet kan iverksette forvaltningstiltak. 

Hjemmelen for det aktuelle tiltaket må derfor forankres i andre bestemmelser i loven. Til 

gjengjeld vil § 7 være en pliktig retningslinje for lovtolkingen og skjønnsutøvingen etter 

disse, jf. § 7 annet ledd første punktum. 

 

Det neste spørsmålet blir om noen av lovens øvrige bestemmelser hjemler aktive 

tiltak/skjøtsel. Den mest aktuelle bestemmelsen synes her å være § 16, som etter sin ordlyd 

gir departementet kompetanse til å fastsette forskrifter om ”gjennomføring av høsting av 

                                                 
394

 Se forskrift om høsting av tang og tare § 3. 

395
 Det er eksempelvis ikke sagt noe om at beskyttelse også innebærer aktive tiltak, slik lovgiver har uttalt i 

forbindelse med ordet ”vern” i nml. § 1, se punkt 3.2. 
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viltlevende marine ressurser”, jf. annet ledd. I annet ledd bokstav a til g har lovgiver gitt 

eksempler på hva slike regler kan gå ut på, herunder blant annet tidspunkt for høsting (a), 

forbud mot høsting i visse områder, høsting av visse arter, eller bruk av visse redskaper 

(bokstav c). Oppregningen er ikke ment å være uttømmende, jf. ordlyden ”mellom anna”, 

men vil ifølge motivene være veiledende for hva slags type forskrifter som kan fastsettes 

etter § 16.
396

 Det er videre et krav at ”formålet med forskriftene [må] vere å regulere 

gjennomføringa av haustingsverksemder på en tenleg og forsvarleg måte.” Hvorvidt 

skjøtsel faller innenfor rammene av § 16 vil derfor bero på hva som ligger i ”gjennomføring 

av hausting” etter bestemmelsens annet ledd. Skjøtsel som innebærer høsting, dvs. uttak av 

biomasse til ulike formål
397

, vil åpenbart ligge innenfor ordlyden. Som eksempel vil 

høsting av kråkeboller anses som høsting, uavhengig av om biomassen utnyttes 

kommersielt. Hva gjelder utplanting og restaurering av tareskog innebærer dette heller det 

motsatte av høsting, og vil således falle utenfor ordlyden i § 16. Det kan legges til at 

utplanting og restaurering av tareskog vil grense mot akvakulturlovens virkeområde, jf. 

akvakulturloven § 2
398

.    

 

Etter dette blir spørsmålet hvorvidt forvaltningens adgang til å regulere gjennomføring av 

høstingsvirksomhet etter § 16 annet ledd også innebærer at forvaltningen selv kan 

iverksette høsting som forvaltningstiltak/skjøtsel. Lovteksten og forarbeidene gir ingen 

holdepunkter for en slik fortolkning. Spørsmålet om hvor langt vi kan strekke ordlyden i et 

tilfelle som dette – hvor lovgiver tilsynelatende ikke har tenkt på spørsmålet – vil etter min 

mening bero på formålet med det aktuelle tiltaket. Dersom tiltaket vil bidra til å fremme 

lovens formål taler det for å innfortolke en tilsvarende adgang i § 16 – også der hvor tiltaket 

ikke innebærer høsting. Tilsvarende kan sies å følge av implisitt av forvaltningsprinsippet. 

Det har formodningen mot seg at forvaltningen ikke skal ha adgang til å iverksette de 

                                                 
396

 Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) s. 190. 

397
 Jf. § 3 første ledd jf. § 1. 

398
 Det følger av § 2 at ”[l]oven gjelder produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske 

organismer forstås vannlevende dyr og planter. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende 

akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.” 
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tiltakene som anses nødvendige for å ivareta hensynene i § 7. Som eksempel burde 

restaurering av tareskog kunne aksepteres dersom det foretas med sikte på å bevare et 

viktig oppvekst- og leveområde for fisk. Hva gjelder hensynet til økt karbonopptak har vi 

sett at dette antakelig ikke kan gi grunnlag for beskyttelsestiltak alene etter havressurslova, 

jf. ovenfor. Iverksetting av skjøtselstiltak ut fra samme formål vil derfor heller ikke ha 

tilstrekkelig hjemmel i loven.  

 

Når det gjelder høsting av kråkeboller foranlediger dette noen særlige kommentarer. Ut fra 

redegjørelsene ovenfor kan vi konstatere at karbonopptak ikke kan begrunne høsting av 

kråkeboller alene. I stedet vil høstingen kunne iverksettes ut fra hensynet til å bevare 

leveområder for fiskeressursene. Ettersom kråkebollene gir grunnlag for 

næringsutvikling
399

 vil høstingen innebære et vinn-vinn-tiltak for fiskerisektoren. Høstingen 

vil i den sammenheng ikke lenger regnes som skjøtsel, men vil betraktes som ressursuttak 

på lik linje med høsting og uttak av andre kommersielle ressurser. Høsting av kråkeboller 

er derfor et tiltak som kan reguleres i tråd med forvaltningsprinsippet, med sikte på både 

næringsutvikling og beskyttelse av tareskogen. Selv om karbonopptak ikke tas i 

betraktning, vil kråkebollehøstingen rent faktisk bidra til et positivt karbonregnskap.
400

 

 

Samlet konklusjon 

Drøftelsen har vist at havressurslova gir flere virkemidler til å beskytte tareskog, men at 

anvendelsen av disse beror på hva formålet med beskyttelsen er. Det vil være adgang til å 

legge vekt på tareskogens karbonopptak, men økt karbonopptak vil neppe kunne være 

eneste hensyn etter loven. Beskyttelsen må først og fremst begrunnes i andre hensyn, som 

for eksempel hensynet til fiskeressursene. Drøftelsen har også vist at det foreligger 

rettsuklarhet hva gjelder adgangen til å gjennomføre skjøtsel, herunder behovet for 

lovhjemmel. 

                                                 
399

 Se punkt 2.4.2. 

400
 Christie m.fl. (2010) s. 13. 



 114 

4.8 Oppsummering 

Dette kapittelet reiste problemstillingen om, og i hvilken grad, havressurslova gir 

tilstrekkelig hjemmel for å beskytte marine områder ut fra klimahensyn. 

 

Drøftelsene har vist at havressurslova gir forvaltningen vid adgang til å iverksette 

områdespesifikke beskyttelsestiltak, herunder til å etablere marine beskyttede områder. 

Rammene for adgangen må trekkes opp på bakgrunn av lovens formål i § 1, supplert med 

hensynene i § 7 annet ledd, som innebærer at forvaltningen kan vektlegge et bredt spekter 

av hensyn. I likhet med naturmangfoldloven angir heller ikke havressurslova 

klimatilpasning som et eksplisitt hensyn. Loven åpner imidlertid for å innfortolke ulike 

sider av klimahensynet i målet om en bærekraftig forvaltning, føre-var-tilnærmingen og 

økosystemtilnærmingen. Klimatilpasning er således et relevant hensyn innenfor rammene 

av loven, men hvorvidt hensynet kan tillegges avgjørende vekt vil bero på hvilke øvrige 

hensyn som gjør seg gjeldende, og kan ikke besvares generelt. Karbonopptak kan riktignok, 

etter alt å dømme, ikke berettige områdebeskyttelse eller skjøtsel alene.  

 

På bakgrunn av forvaltningsprinsippet i § 7 og lovens vide fullmaktsbestemmelser, kan vi 

si at havressurslova generelt tilrettelegger for en dynamisk og tilpasningsrettet forvaltning 

av viltlevende marine ressurser.  

 

Drøftelsen har også vist at havressurslova har vesentlige begrensninger, først og fremst 

knyttet til lovens saklige virkeområde. Beskyttelsen av marine områder vil eksempelvis 

bare kunne gjelde mot høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser, jf. § 3. 

Havressurslova er derfor ingen fullgod lov for beskyttelse av marine økosystemer. En annen 

begrensning knytter seg til mulighetene for å gjennomføre skjøtsel i beskyttede områder, 

forutsatt at skjøtsel krever hjemmel i lov.   
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DEL III: AVSLUTNING 

5 Konklusjon, samt noen rettspolitiske og lovtekniske betraktninger  

5.1 Vurdering av rettstilstanden – konklusjon på avhandlingens 

problemstilling(er) 

Hovedproblemstillingen i denne avhandlingen har vært hvorvidt gjeldende regelverk gir 

tilstrekkelig hjemmel for å verne marine områder ut fra klimahensyn.  

 

Avhandlingen har tatt utgangspunkt i klimatilpasning som et miljøpolitisk mål, og 

drøftelsen av regelverket har blitt knyttet opp mot utvalgte klimatilpasningstiltak i marine 

områder. I det følgende gis en sammenfattende oppsummering av drøftelsene i lys av både 

naturmangfoldloven og havressurslova (punkt 5.1.1). Dernest foretas en samlet vurdering 

av hvorvidt lovgivningen mer generelt fremmer et mål om klimatilpasning (punkt 5.1.2). 

5.1.1 Hvilke tiltak gir regelverket hjemmel til? 

Sett under ett gir naturmangfoldloven og havressurslova et bredt spekter av virkemidler for 

å verne korallrev. Vi mangler imidlertid et fullgodt regelverk for å verne områder utenfor 

territorialgrensen, i og med at nml. § 39 bare gjelder i territorialfarvannet, jf. nml. § 2. Vern 

mot for eksempel petroleumsutvinning og skipsfart kan som vist ikke fastsettes med 

hjemmel i havressurslova. Det er derfor grunn til å understreke behovet for en utvidelse av 

naturmangfoldlovens geografiske virkeområde. En utvidelse antas samtidig å gi den norske 

stat et bedre verktøy til å oppfylle sine folkerettslige forpliktelser til å beskytte det marine 

miljø, herunder å etablere marine nettverk.
401

  

 

                                                 
401

Jf. FNs Havrettstraktat kap. XII, Biomangfoldkonvensjonen art. 8 (a) og OSPAR Recommendation 2010/2. 
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Videre gir både havressurslova og naturmangfoldloven hjemmel til å verne viktige 

gyteområder, selv om havressurslovas virkemidler her synes å være klart bedre egnet, se 

punkt 4.8.3. Regelverket fremmer riktignok ikke uttrykkelig et mål om klimarobuste 

fiskebestander, men dette må likevel kunne innfortolkes i begge lover, jf. nml. § 5.  

 

Et særlig spørsmål som har vært drøftet er hvorvidt lovgivningens virkemidler er egnet til å 

sikre et godt vern når arter eller bestander forflytter seg på grunn av klimaendringer (for 

eksempel at et gyteområde flytter seg). gjennom relokalisering av verneområder, fleksible 

grenser, korridorer og marine nettverk. Verken havressurslova eller naturmangfoldloven 

inneholder spesifikke mekanismer for flytting eller justering av vernede områder. Mindre 

justeringer vil antakelig kunne endres i den aktuelle verneforskrift. Men dersom det er 

ønskelig å relokalisere hele eller deler av området, vil naturmangfoldloven kreve at de 

ordinære saksbehandlingsreglene for etablering av nye områder følges, jf. nml. § 41 flg. 

Tilsvarende vil gjelde for større utvidelser av et område. Prosedyren for endringer etter 

havressurslova begrenser seg til forvaltningslovens saksbehandlingsregler og åpner dermed 

for en enklere framgangsmåte sammenliknet med naturmangfoldloven. Hva gjelder 

etablering av korridorer og marine nettverk, utgjør det et selvstendig verneformål etter 

naturmangfoldloven, og har således en klar hjemmel – selv om klimahensyn ikke er nevnt. 

Tilsvarende adgang må kunne innfortolkes i havressurslova, jf. nml. § 33 første ledd 

bokstav g jf. andre ledd. 

 

Hva gjelder vern av tareskog som karbonreservoar, har drøftelsen vist at regelverket 

kommer til kort i flere henseender; For det første mangler vi trolig hjemmel til å verne 

tareskog med det hovedformål å bevare/øke karbonopptaket. Dette følger av ordlyden i de 

respektive bestemmelsene, sammenholdt med lovenes formål, alminnelige prinsipper og 

forarbeidene. For å kunne verne tareskogen (og andre karbonreservoarer) ut fra hensynet til 

økt karbonopptak alene, er det derfor nødvendig med nye regler, se punkt 6.2. Det samme 

gjelder med hensyn til skjøtsel, herunder restaurering, nyplanting, og høsting av 

kråkeboller, i og med at adgangen til skjøtsel henger sammen med verneformålet. I påvente 

av nye regler, eller endring av eksisterende, må både vern og skjøtselstiltak begrunnes ut 
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fra andre formål, som for eksempel tareskogens betydning som leveområde for andre arter 

og organsimer, eller dens status som truet eller sårbar art/naturtype. For det andre vil 

høsting av stortaren – gitt at vi har hjemmel til å verne biomassen ut fra 

karbonopptakshensyn – i seg selv utgjøre et tungtveiende hensyn mot vern av selve 

biomassen. For det tredje er marint vern alene ikke tilstrekkelig for å bevare tareskogen. 

Det vil i tillegg være behov for sektorspesifikke tiltak, rettet mot jordbruk, avløp, avfall og 

industrisektoren, for å hindre tilførsel/avrenning av næringssalter.
402

 Opprettelse av såkalte 

”buffersoner” utenfor verneområdet, for å beskytte verneverdier innenfor området, kan ikke 

hjemles etter naturmangfoldloven. For det fjerde vil et tareskogområde som helt eller 

delvis er ødelagt, og hvor målet er å restaurere tarevegetasjonen, ikke oppfylle kriteriene 

for vern på vernetidspunktet, jf. § 39. Under slike forutsetninger må kategoriene 

naturreservat eller biotopvernområde anvendes, men da i kombinasjon med verneverdier 

på land.  

 

Når det gjelder opprettelse av referanseområder til forskning på klimaendringer, gir både 

naturmangfoldloven § 39 og havressurslova § 19 tilstrekkelig hjemmel. 

 

Det klareste eksempelet på at lovgiver har forutsatt at klimaendringer skal tas i betraktning, 

er i forbindelse med avgrensingen av verneområder etter naturmangfoldloven, jf. nml. § 34 

tredje ledd. Områdenes tåleevne mot klimaendringer er i følge forarbeidene et hensyn som 

kan berettige større verneområder. Havressurslova gir på sin side ingen anvisning på 

hvordan beskyttede områder skal avgrenses. Tvert om har fiskerimyndighetene gitt uttrykk 

for at klimaendringer ikke bør kunne brukes som argument for å øke størrelsen på 

områdene, se punkt 3.6.3. 

 

Når det gjelder adgangen til skjøtsel har naturmangfoldloven som vist en egen 

bestemmelse om dette i § 47. Ut fra bestemmelsens utforming, sammenholdt med 

lovmotivene, er § 47 lite tilpasset skjøtsel i marine områder. De fleste lovfestede 

skjøtselsbegrensningene er begrunnet ut fra hensynet til den private eiendomsrett. Loven 

                                                 
402

 Se punkt 2.4.2 og NOU 2009: 16 s. 121. 
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gir ikke noe klart svar på hvordan rammene for forvaltningens adgang til skjøtsel i sjø skal 

fastlegges, men det følger av § 39 fjerde ledd at bestemmelsen bare gjelder så langt den 

passer. Vi har sett at hensynene bak begrensningene i § 47 taler for å innfortolke en videre 

skjøtselsadgang i områder utenfor den private eiendomsrett. Foruten å tilpasse reglene til 

marine forhold kan det òg være behov for å utvikle skjøtselsinstituttet i lys av 

klimaendringer og behovet for tilpasning.
403

 Havressurslova på sin side inneholder ingen 

bestemmelse om skjøtsel, men gir til gjengjeld forvaltningsmyndigheten vid adgang til å 

iverksette ulike forvaltningstiltak, jf. blant annet hrl. § 16. Hvor langt ordlyden i § 16 kan 

strekkes for å omfatte skjøtsel må løses ved hjelp av tolkning. Så fremt tiltaket ligger 

innenfor rammene av §§ 1, 3 og 7, vil det trolig være opp til fiskerimyndighetenes skjønn. 

Det er imidlertid uklart hvorvidt skjøtsel i det hele tatt krever hjemmel i lov etter 

havressurslova, jf. punkt 4.7.6. 

 

Undersøkelsen av regelverket har vist at ulike sider av klimahensynet kan påvirke 

beslutninger om når, hvor og med hvilket beskyttelsesnivå det skal vernes, men at dette 

dels beror på forvaltningens tolkning og anvendelse av alminnelige prinsipper, og dels på 

forvaltningens skjønnsmessige vurderinger. Drøftelsene har også illustrert at bruk av 

tilgjengelige virkemidler kan ha stor klimatilpasningseffekt, selv om formålet/hensynet bak 

vernet er et annet. Dette viser etter min mening at utformingen av vernehjemlene ikke er 

helt optimal. For å sikre at klimaendringer tas i betraktning når områder skal vernes, vil det 

være behov for klarere holdepunkter om dette i loven, se punkt 5.2.  

 

Samlet sett kan vi konkludere med at naturmangfoldloven og havressurslova rekker et langt 

stykke på vei når det gjelder vern ut fra hensynet til å bevare robuste økosystemer. Når det 

gjelder vern ut fra hensynet til økt karbonopptak, gir derimot gjeldende regelverk ikke 

tilstrekkelig hjemmel.  

                                                 
403

 Se Klimaendringer - tilpasninger og tiltak i naturforvaltningen (2007) s. 11. 
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5.1.2 I hvilken grad fremmer/tilrettelegger lovgivningen generelt for 

klimatilpasning? 

Vi har sett at både havressurslova og naturmangfoldloven gir forvaltningen vid kompetanse 

til å iverksette en rekke beskyttelsestiltak – uten at det foreligger en rettslig plikt til å bruke 

kompetansen. Formålsbetraktninger og alminnelige prinsipper får derfor vesentlig 

betydning for forvaltningens (ikke-) bruk av kompetansen. Gjennom å analysere lovenes 

alminnelige bestemmelser har jeg forsøkt å belyse i hvilken grad klimahensyn er trukket 

frem som et relevant og kanskje pliktig hensyn ved anvendelsen av lovens virkemidler. 

 

Undersøkelsen har også vist at klimahensyn ikke kommer eksplisitt til uttrykk i 

naturmangfoldloven og havressurslova. Det er først og fremst gjennom tolkning at vi finner 

holdepunkter for at klimahensyn kan forankres. 

 

Når det gjelder formålet om en bærekraftig forvaltning, som kommer til uttrykk i begge 

formålsbestemmelsene, har vi sett at klimatilpasning kan innfortolkes som et 

virkemiddel/hensyn for å fremme en bærekraftig forvaltning. Bevaring av 

økosystemtjenester, herunder karbonopptak, kan forankres nml. § 1. Sett under ett kan vi si 

at lovenes formål fremmer klimatilpasning indirekte. 

 

I relasjon til økosystemtilnærmingen, som er lovfestet i i nml. § 10 og hrl. § 7, har vi sett at 

tilnærmingen tilrettelegger for en mer dynamisk og tilpasningsrettet forvaltning av marine 

økosystemer. Med tilpasningsrettet menes at de ulike påvirkninger på økosystemene 

(deriblant klimaendringer) sees i sammenheng, og at forvaltningen tilpasses utviklingen i 

økosystemene. Drøftelsen har imidlertid vist at det foreligger betydelig usikkerhet med 

hensyn til når klimahensyn kommer i betraktning, og på hvilken måte det får betydning. 

Selv om klimahensyn ikke vektlegges eksplisitt, vil den faktiske konsekvensen av at det 

fokuseres på helheten i økosystemene, i stedet for enkeltarter, være at økosystemene blir 

mer klimarobuste. På den bakgrunn kan vi si at økosystembasert forvaltning er et viktig 

virkemiddel for klimatilpasning (adaptation).
404

 Lovfestingen av tilnærmingen er imidlertid 

                                                 
404

 Jf. NOU 2010: 10 s. 73. 
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ingen rettslig ”garanti” for dette. Det avgjørende vil være hvordan forvaltningen tolker og 

anvender tilnærmingen i praksis. 

 

Også prinsippet om samlet belastning, jf. nml. § 10 inkluderer klimaendringer som en 

relevant faktor, ved at den totale belastningen på økosystemet/enkeltart vurderes samlet. 

Legger man til grunn at marine økosystemer allerede er under press og vil utsettes for 

ytterligere press fra klimaendringer, innebærer prinsippet at vi må redusere den totale 

belastningen for å unngå at naturens tålegrense utfordres. På den måten kan prinsippet 

anvendes for å sikre klimarobusthet. 

 

Hva gjelder føre-var-prinsippet og dets betydning, har undersøkelsen vist at prinsippet er 

av særlig betydning som retningslinje for å håndtere usikkerhet og for å forebygge 

miljøskader som følge av klimaendringer, jf. punkt 3.4.1. Forebyggingsmomentet kan 

tolkes i retning av å inkludere et mål om klimarobusthet så vel som i retning av økt 

karbonopptak. Det kan i tillegg argumenteres for at det gjelder et ”strengere” føre-var-

prinsipp i lys av klimaendringer, både ved at sikkerhetsmarginen må økes, og ved at 

prinsippet må tillegges en relativt større vekt, se punkt 4.4.2. I ovennevnte betydninger er 

føre-var-prinsippet en viktig retningslinje for klimatilpasning. Prinsippet kan imidlertid 

ikke brukes som grunnlag for å fravike minimumsvilkårene for vern etter nml. §§ 39 jf. 33. 

Og ettersom prinsippet kan tolkes og anvendes på ulike måter, avhengig av 

forvaltningsmyndighetenes skjønn, er det heller ikke gitt at det vil anvendes med sikte på 

klimatilpasning i praksis.  

 

Når det gjelder prosessuelle forhold har undersøkelsen vist at etablering av marine 

verneområder etter naturmangfoldloven innebærer en tidkrevende prosess, jf. § 41 flg.  

I visse tilfeller hvor tiden er av avgjørende betydning for å hindre skade på verneverdier, er 

det riktignok åpnet for at kun saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer til 

anvendelse, jf. nml. § 45 om midlertidig vern og § 9 om føre-var-prinsippet. Det er også en 

viss adgang til å foreta mindre justeringer uten å følge de ordinære saksbehandlingsreglene. 

På tross av dette gir prosessen lite fleksibilitet til å etablere, utforme og justere 
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verneområdene i takt med skiftende klimatiske forhold. Til gjengjeld står 

forvaltningsmyndighetene nokså fritt til å fastsette fleksible reguleringer i verneforskrifter 

og forvaltningsplaner. Havressurslova gir på sin side større fleksibilitet til å iverksette, 

utforme og endre beskyttelsestiltak fortløpende i forskrift. 

 

I relasjon til naturmangfoldloven har det vært drøftet hvorvidt de saksbehandlingsreglene 

som er satt til å beskytte berørte interesser bør lempes på i forbindelse med marint vern, jf. 

at reglene bare gjelder så langt de passer, jf. § 39 fjerde ledd. Det vil i hovedsak være 

sektormyndighetene og sektorinteresser som berøres, mens private rammes mer indirekte 

gjennom sektormyndighetens innskrenkende kompetanse. Jeg sikter da spesielt til fiskeri- 

og oljevirksomhet. Prosessen må selvfølgelig ivareta slike interesser også, da vern kan 

komme i konflikt med eksisterende konsesjoner/tillatelser og fiskerettigheter.
405

 Men 

ettersom man i de aller fleste tilfeller unngår potensielle konflikter med private grunneiere 

(erstatningsproblematikk m.m.), kan det argumenteres for at det bør gjelde enklere og 

lempeligere saksbehandlingsregler for opprettelse av marine verneområder.  

 

Når det gjelder forholdet mellom fiskerimyndighetene og miljøvernmyndighetene, har 

drøftelsen vist at regelverket består av fragmenterte virkemidler, motstridende hensyn og 

en delvis uklar ansvarsfordeling, hvilket antas å ha uheldige konsekvenser for effektiviteten 

av vernearbeidet i praksis. Ettersom marint vern er et viktig virkemiddel for 

klimatilpasning, vil mangel på samordning og effektivitet også kunne medføre svekket 

klimatilpasning.
406

 I den forbindelse kan det spørres om det er behov et mer integrert 

verktøy for marint vern. Noen land har for eksempel en egen lov for marine 

verneområder.
407

  Etter mitt syn vil den beste lovendringen bestå i å utvide 

                                                 
405

 Særlig kvoterettigheter, men disse gir stort sett ingen berettiget forventning eller rett på den samme kvoten 

året etter. Spørsmål om retten til fiske belyses i utredningen NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor 

Finnmark. Når det gjelder konsesjoner, tenker jeg særlig på oljevirksomhet og akvakulturanlegg, som er mer 

varige enn årlige kvoterettigheter på fiske. 

406
 NOU 2010: 10 s. 73-74. 

407
 Jf. National Marine Sanctuaries Act 2000 (USA) og Marine Reserves Act 1971 (New Zealand). 
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naturmangfoldlovens geografiske virkeområde
408

, slik at miljøvernmyndighetene får det 

fulle ansvar for marint vern i Norges jurisdiksjonsområder.
409

 Riktignok har klimahensyn 

en nokså perifer forankring i både naturmangfoldloven og havressurslova. Imidlertid synes 

klimatilpasning å ligge nærmere formålet med naturmangfoldloven dersom vi 

sammenlikner de to lovene, sml. punkt 3.2 og 4.2. Dertil er koblingen mellom miljøvern og 

klimatilpasning presumptivt sterkere enn fiskeriforvaltning og klimatilpasning, jf. blant 

annet at Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens 

miljø- og klimapolitikk.
410

 Sett fra et klimaperspektiv synes derfor Miljøverndepartementet 

– med naturmangfoldloven som verktøy – bedre egnet til å ivareta klimahensyn i marine 

områder enn Fiskeri- og kystdepartementet. Mot disse argumentene kan det innvendes at 

det er et mål at den myndighet som har forvaltningsansvaret for levende ressurser også bør 

forvalte det miljøet ressursen lever i, herunder bidra til klimatilpasning, jf. 

integrasjonsprinsippet.
411

 Et annet viktig moment er legitimitet og aksept blant brukerne av 

kysten og havet. I tillegg er havressurslova utvilsomt et mer fleksibelt og tilpasset verktøy 

for marin ressursforvaltning, herunder vern. Likevel mener jeg at det ut fra en 

helhetsvurdering, hvor behovet for vern ses i lys av klimaendringer, er grunnlag for å si at 

nåværende ansvarsdeling er uheldig.  

 

Oppsummert kan vi si at naturmangfoldloven og havressurslova til en viss grad fremmer 

klimatilpasning. Lovgivningen har som vist ingen eksplisitt henvisning til klimatilpasning. 

Ulike sider av klimahensynet kan imidlertid forankres i begge lover gjennom bruk av 

formålsorientert og dynamisk tolkning. Den rettslige svakheten er at tolkningen, av mangel 

på klare retningslinjer fra lovgiver, i stor grad vil bero på forvaltningens frie skjønn.  

                                                 
408

 Det er per juni 2010 opplyst fra Miljøverndepartementet at det ikke er satt i gang et utredningsarbeid om 

en mulig utvidelse av naturmangfoldlovens virkeområde i sjø, slik forutsatt i ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 69. 

Se Miljøverndepartementet (2010). 

409
 Se Backer (2009) på s. 55, hvor Backer skriver at det er særlig grunn til å følge utviklingen i marin natur 

for å vurdere hvorvidt miljøvernmyndighetene helt eller delvis bør få det administrative ansvaret for dette i 

stedet for fiskerimyndighetene. 

410
 NOU 2010:10 s. 69. 

411
 St.meld. nr. 12 (2001-2002) og Bugge (2009) 69-72. 
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5.2 De lege ferenda: Kan og bør klimahensyn integreres i gjeldende regelverk?  

5.2.1 Presisering av problemstillingen 

Drøftelsene i denne oppgaven har illustrert at klimahensyn mangler en klar forankring i 

havressurslova og naturmangfoldloven. Basert på gjennomgåelsen av regelverket, kan 

klimatilpasning karakteriseres som et miljøpolitisk mål – som ennå ikke er gjennomført 

rettslig.
412

 På den bakgrunn kan det spørres om det er behov for klarere integrering av 

klimahensyn i lovgivningen. Med integrering sikter jeg både til klimatilpasning som et 

uttrykkelig mål, og til innarbeiding av elementer av klimatilpasning i vernehjemlene, så vel 

som i lovformål og alminnelige prinsipper. Slik problemstillingen er utformet vil drøftelsen 

ha relevans utover avhandlingens tema og problemstillinger. 

 

Som vi har sett i kapittel 3 og 4 er det opp til forvaltningen selv å vurdere om det ut fra alle 

relevante hensyn, inkludert klimahensyn, er politisk ønskelig å verne et marint område. Til 

syvende og sist er det altså politisk evne og vilje som avgjør om – og i tilfelle hvordan de 

rettslige virkemidlene skal brukes. Dette reiser i seg selv et sentralt rettspolitisk (og 

rettsosiologisk) spørsmål i relasjon til oppgavens problemstillinger: Gitt at loven hjemler 

opprettelse av verneområder/beskyttede områder ut fra klimahensyn – hvilken effektiv 

betydning og rettslig slagkraft har loven, dersom det er helt opp til forvaltningen og 

politikerne å avgjøre om man ønsker å verne? Og dernest: Hvilken betydning har det at 

klimahensyn fremheves i politiske planer og strategier, men ikke nevnes i den aktuelle lov? 

Slike og beslektede spørsmål vil være sentrale ved vurderingen av om det er behov for 

endringer i regelverket.  

 

Etter å ha diskutert hvorvidt det er behov for integrering av klimahensyn, blir det neste 

spørsmålet på hvilken måte dette kan gjøres, altså den konkrete utformingen av reglene. En 

slik drøftelse krever inngående kjennskap til lovgivningsteknikk innenfor gjeldende 

rettsområde. Uten å påberope meg særskilt kyndighet på dette feltet skal jeg forsøke å 

komme med noen lovtekniske betraktninger.  

                                                 
412

 Se Backer (2002) på s. 50 om miljøpolitiske prinsipper som rettskilde. 
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5.2.2 Hensyn for integrering 

Vi har sett at klimahensyn er udefinert i dagens regelverk, men likevel potensielt tilstede i 

rettsanvendelsen. Der hvor hensynet blir vektlagt, enten det er ut fra miljøpolitiske hensyn 

eller som del av andre hensyn, har det en uklar formell identitet. Integrering av 

klimahensyn på lovs nivå vil bidra til formalisering av hensynets (antatte) reelle betydning.  

 

En rettsliggjøring vil videre ha en viktig symbolfunksjon
413

 ved å markere den verdi 

klimahensynet har. Miljølovgivningen (og lovgivning generelt) handler i sin elementære 

form om prioritering av ulike verdier. En rettsliggjøring av klimahensyn (litt avhengig av 

hvordan dette gjøres) vil markere og signalisere at dette er et relevant og viktig hensyn. 

Både ved rettsanvendelsen og ved skjønnsutøvelsen antas det å styrke klimahensynets 

gjennomslag dersom dette kan forankres direkte i lovens ordlyd.
414

 Også rettspedagogiske 

hensyn gjør seg gjeldende, ved at man slipper å gå veien om andre hensyn for å fremme 

klimatilpasning og dermed basere seg på en mer usikker rettsanvendelse.   

 

Ytterligere et moment som taler i favør av integrering er hensynet til å motvirke tilfeldig og 

inkonsekvent bruk av klimahensyn. Slik rettstilstanden er i dag er først og fremst opp til 

forvaltningsmyndighetenes skjønn hvorvidt klimahensyn tas i betraktning, og på hvilken 

måte det får betydning. Fordi klimatilpasning i seg selv er et flertydig begrep, er det særlig 

behov for at lovgiver presiserer hva som menes med klimatilpasning i ulike relasjoner. En 

konsekvent bruk av klimahensyn krever således ikke bare en rettslig forankring av 

klimahensyn som sådan, men også retningslinjer om den nærmere betydningen og 

anvendelsen av hensynet, se punkt 5.2.3.   

 

Et hensyn som sjelden kommer på spissen ved etablering av marint vern, men som kan ha 

vesentlig betydning for landbasert vern, er legalitetsprinsippet. Prinsippet er en 

grunnsetning i vår offentlige rett, og er slått fast gjennom langvarig og sikker praksis. 

                                                 
413

 Aubert 1982 s. 50-53. Aubert har pekt på denne symbolfunksjonen som en av fem funksjoner med 

lovgivning. Se også Backer (2002) s. 77-83. 

414
 Eckhoff/Helgesen (2001) s. 28 og 83. 
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Kjernen i prinsippet er at inngrep i borgernes frihet – både rettslige og faktiske, herunder 

regulering av deres rettigheter og plikter – krever hjemmel i ”formell lov” eller 

bestemmelser gitt i medhold av lov.
415

 I tillegg er den rådende oppfatningen at 

rettsgrunnlaget må fremstå som tilstrekkelig klart og tydelig dersom det gjelder særlig 

tyngende inngrep.
416

  

 

Overført på avhandlingens problemstillinger tilsier legalitetsprinsippet at vern av marine 

områder som berører privat eiendom krever (klar) hjemmel i lov eller bestemmelser gitt i 

medhold av lov. Dersom et vernevedtak begrunnes ut fra uklare klimahensyn – som ikke 

har tilstrekkelig forankring i lovgivningen, vil det kunne reises spørsmål om 

legalitetsprinsippet er ivaretatt. Konsekvensen av brudd på legalitetsprinsippet, dvs. uten 

(tilstrekkelig og klar) lovhjemmel, vil først og fremst være at vedtaket blir ugyldig.
417

 

Erstatningsplikt kan i tillegg bli aktuelt dersom det offentlige har foretatt inngrep i strid 

med prinsippet.
418

 Når det gjelder marin natur er hovedregelen som nevnt at viltlevende 

marine ressurser tilhører det norske folk i fellesskap (forvaltet av staten), jf. hrl. § 2. 

Legalitetsprinsippet får derfor sjelden betydning i forbindelse med vern av områder i sjø, 

bortsett fra i de tilfeller hvor det vernede området inkluderer strandsonen og marbakken. 

Det kan heller ikke utelukkes at legalitetsbetraktninger, i særlige tilfeller, kan gjøre seg 

gjeldende for begrensninger i fiske, gitt at fiske betraktes med basis i en rettighet.
419

  Fordi 

problemstillingen er relevant utover marin ressursforvaltning, taler legalitetsprinsippet 

sterkt for en tydeligere forankring av klimahensyn i lovgivningen.  

 

Den internasjonale oppmerksomheten rundt klimatilpasning og biologisk mangfold kan 

også tas til inntekt for at klimahensyn bør integreres i naturlovgivningen. Partsmøtet til 

                                                 
415

 Andenæs/Fliflet (2006) s. 226-229 og Eckhoff/Smith (2010) s. 361-362. 

416
 Eckhoff/Smith (2010) s. 391. 

417
 Ibid. s. 363 og 484-486. 

418
 Ibid. s. 508-513. 

419
 Hvorvidt utøvelse av fiske skjer med basis i allemannsrett eller kan betraktes som en rettighet, drøftes i 

proposisjonen til havressurslova. Departementet fastslår at utøvelse av fiske i sjøen er en allemannsrett som 

reguleres innenfor rammene av havressurslova og deltakerloven, se Ot.prp. nr. 20 s. 41-42. 
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Biomangfoldkonvensjonen har ved en rekke anledninger oppfordret medlemslandene til å 

integrere klimahensyn i arbeidet med oppfyllelse av konvensjonen,
420

 og verneområder har 

blitt uttrykkelig anerkjent som virkemiddel for klimatilpasning i konvensjonens PoWPA. 

For øvrig vises det til omtalen av internasjonale kilder i kapittel 1 og 2. Spørsmålet om 

hvilken rettslig betydning disse utviklingstendensene kan eller bør tillegges som 

argumenter ved utviklingen av norsk rett, lar seg ikke drøfte i sin fulle bredde her. Dersom 

det er snakk om ikke-bindende dokumenter (eksempelvis PoWPA), vil disse selvsagt ikke 

være bindende for Norge. Men fra et rent rettspolitisk ståsted kan det argumenteres for at 

lovgiver bør sørge for å oppdatere lovgivningen etter hvert som konvensjonene ”endrer” 

seg. Både naturmangfoldloven og havressursloven gjennomfører 

Biomangfoldkonvensjonen i norsk rett, og konvensjonen var derfor sentral i forbindelse 

med utarbeidelsen av begge lovene.
421

 Det samme gjelder IUCNs retningslinjer, som ble 

tillagt betydelig vekt i forbindelse med områdevernbestemmelsene i naturmangfoldloven. 

Det uttales blant annet i forarbeidene at selv om retningslinjene ikke er rettslig bindende, 

”… anses det [imidlertid] som en fordel å tilnærme norsk rett til retningslinjene.”
422

 Etter 

hvert som IUCN har utarbeidet spesifikke retningslinjer for vern av områder og 

klimatilpasning, tilsier det at retningslinjene i alle fall bør kunne tillegges vekt ved 

vurderingen av om det er behov for endringer/tilpasninger i dagens regler.  

 

Det kan også vises til OSPAR-samarbeidet, hvor klimaendringer og klimatilpasning utgjør 

et eget ”work area”. I forbindelse med OSPARs ministermøte i Bergen 24-25 september 

2010, ble arbeidet med klimatilpasning fremhevet særskilt. I ministererklæringen uttales 

følgende: “We emphasise that research into and considerations of these [climate change] 

effects, as well as the need for adaptation and mitigation, will have to be integrated in all 

aspects of our work.”
423

   

 

                                                 
420

 Se blant annet Resolusjon IX/16 2008. 

421
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 44 og NOU 2005: 10 s. 37. Se også St.meld. nr. 12 (2001-2002) s. 56. 

422
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 191. 

423
 OSPAR Bergen Statement (2010) punkt 31. 
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Samlet sett taler internasjonale forpliktelser og retningslinjer for at klimatilpasning bør 

integreres mer eksplisitt i lovgivningen.  

 

Endelig kan det knyttes noen bemerkninger til rettsregler som virkemiddel for å nå 

politiske mål. Samspillet mellom det politiske målet om å stoppe tapet av biologisk 

mangfold
424

 og vedtakelsen av naturmangfoldloven kan her tjene som eksempel. 

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet har i den forbindelse uttalt at 

”[m]ålet har bidratt til et økt fokus og innsats på området. Uten 2010 målet, hadde vi 

kanskje aldri fått naturmangfoldloven på plass.”
425

 I lys av avhandlingens problemstillinger 

kan det derfor spørres om ikke dagens klimautfordringer og det politiske målet om 

klimatilpasning vil fremtvinge integrering av klimatilpasning i gjeldende lovverk – ikke 

bare i naturmangfoldloven og havressurslova, men også i en rekke andre lover. 

 

5.2.3 Hensyn mot integrering 

Hittil har vi sett at en rekke rettskildemessige, rettspolitiske og rettspedagogiske 

argumenter taler for en tydeligere integrering av klimahensyn i lovgivningen. Jeg går så 

over til å se på noen av de argumentene som kan tale mot en slik integrering. 

  

For det første kan det spørres om klimahensyn er egnet som et rettslig hensyn. 

Klimahensyn er som vist et flertydig begrep som kan forstås på flere ulike måter.
426

 Fordi 

det er uklart hva klimahensyn vil kreve med hensyn til den enkelte ressurs eller det enkelte 

område, er det åpenbart at en formulering av typen ”ta klimahensyn” ikke gir tilstrekkelig 

presisjon. Som eksempel vil klimahensyn kunne tale for utbygging av havvindmøller sett 

fra et energiperspektiv, mens klimahensyn sett fra et naturvernperspektiv vil tale for vern 

mot en tilsvarende utbygging, fordi det potensielt kan svekke naturmangfoldets robusthet 

mot klimaendringer. Hva skal da være viktigst i et klimaperspektiv? Klimahensyn som 

                                                 
424

 Jf. St.meld. nr. 21 (2004-2005) kapittel 9. 

425
 Se http://www.naturmangfoldaret.no/content.ap?thisId=100.  

426
 Se punkt 1.4.1 og 1.4.2. 

http://www.naturmangfoldaret.no/content.ap?thisId=100
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retningslinje gir her begrenset anvisning på løsning av problemstillingen. I praksis vil 

svaret trolig avhenge av sektorregelverket, hvor en slik indre ”motstrid” i ett og samme 

hensyn ofte løses i favør av næringshensynet, dvs. økt fornybar energi.
427

  

 

Markus Jerkøs undersøkelse av begrepet ”bærekraftig utvikling” i norsk rett peker på 

hvordan begrepet har blitt brukt nokså ukritisk og upresist i lovgivningen. Jerkø uttaler i 

relasjon til den gamle oppdrettsloven
428

 at ”lovgivers villighet til å benytte begrepet 

[bærekraftig] ofte har vært større enn begrepsforståelsen” og at ”ønsket om å inkorporere 

begrepet i lovgivningen ofte har kommet forut for en konkret vurdering av begrepets 

egnethet.”
429

 Overført på kapittelets problemstilling kan Jerkøs undersøkelse tale for at 

lovgiver bør være tilbakeholden med å lovfeste klimahensyn uten en grundig forutgående 

vurdering og klargjøring.  

 

Det gir således liten selvstendig mening å snakke om klimahensyn uten å utdype nærmere 

hva som ligger i begrepet. En generell henvisning til at klimahensyn skal/bør vektlegges, 

vil kunne være bedre egnet til å villede enn å veilede, og risikoen for inkonsekvent tolkning 

og anvendelse vil antagelig bli stor. Dette taler i så fall mot integrering av 

klimatilpasning/klimahensyn som et selvstendig hensyn. Men som vist ovenfor kan samme 

moment tale for at klimahensyn bør integreres, idet hensynet potensielt anvendes 

inkonsekvent i dag, nettopp på grunn av manglende og /eller uklar rettslig forankring.  

 

Et eksempel på at lovgiver har inkorporert klimahensyn i lovgivningen finner vi i den nye 

plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g. Ifølge lovmotivene omfatter klimahensyn blant 

annet klimavennlige løsninger, klimavennlig arealbruk og miljøvennlig energikilder.
430

 Ut 

fra eksemplifiseringen tar derfor klimahensyn først og fremst sikte på reduksjon av 

                                                 
427

 Se Jerkø (2009) på s. 376 og 388, hvor han reiser samme problemstilling i relasjon til formålet om 

bærekraftig utvikling. 

428
 Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.(oppdrettsloven). 

429
 Ibid. s. 367 

430
 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 27-28. 



 129 

klimagassutslipp – mitigation.
431

 Men begrepet kan etter mitt syn ikke være begrenset til 

denne dimensjonen.
432

 En klimarobust arealplanlegging mot havnivåstigning og jordras vil 

være eksempler på adaptation. I forarbeidene nevnes da også bruk av risiko- og 

sårbarhetsanalyser og etablering av hensynssoner som viktige verktøy for klimatilpasning, 

jf. pbl. §§ 4-3 og 11-8 jf. § 12-7.
433

 Hvorvidt plan- og bygningslovens § 3-1 bokstav g 

representerer (nok) et eksempel på lovgivers manglende begrepsforståelse og ukritiske 

begrepsbruk, vil gjenstå og se. 

 

Sammenliknet med forarbeidene til plan- og bygningsloven, som har et eget punkt om 

”Klimautfordringen” 
434

, er det oppsiktvekkende at lovgiver ikke har gitt rom for liknende 

refleksjoner i forbindelse naturmangfoldloven. Denne forskjellen gir tilsynelatende 

inntrykk av at klimatilpasning ikke er like viktig innen naturforvaltningen som i 

arealplanleggingen – hvilket i så fall er en alvorlig feilslutning. Manglende omtale av 

klimatilpasning skyldes nok heller en ren forglemmelse eller en glipp. En annen tenkelig 

forklaring er at lovgiver med hensikt har latt være å nevne klimatilpasning, rett og slett 

fordi temaet ville blitt for omfattende. 

 

For det andre kan usikkerhet omkring klimaendringer og hvilke tilpasningstiltak som er 

effektive brukes som argument mot rettsliggjøring av klimahensyn. Usikkerheten skaper 

åpenbart utfordringer i forbindelse med til ivaretakelse av hensynet i praksis. Integrering i 

loven vil ikke nødvendigvis gjøre det lettere å forholde seg til disse usikkerhetsmomentene. 

På den annen side kan det hevdes at en rettslig integrering vil kunne møte problemet med 

håndtering av usikkerhet gjennom å operasjonalisere klimahensynet i ulike relasjoner. 

Lovgivers oppgave bør således være å gi klarere anvisning på hvordan usikkerheten skal 

                                                 
431

 Ibid. s. 10 og 27-28. Se også på s. 79, hvor det uttales at ”[d]epartementet har gjort det tydelig at klima er 

et prioritert hensyn i planlegging gjennom løsningene som besluttes for blant annet energiforsyning og for 

transport.” 

432
 Ibid. s. 180-181. ”Bokstav g referer til planlegging som et viktig virkemiddel for å ta hensyn til og 

motvirke klimaendringer.” (s. 181). Formuleringen ”ta hensyn til” må kunne sies å omfatte adaptation. 

433
 L.c.c. 

434
 Ibid. s. 27. 
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håndteres, samt gi forvaltningen tilstrekkelige virkemidler for nødvendige tiltak. For øvrig 

vil manglende kunnskap om klimaendringer ikke kunne brukes som argument for å unnlate 

å iverksette klimatilpasningstiltak, jf. føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet er nettopp 

konstruert for å håndtere usikkerhet til det beste for miljøet. I påvente av en nærmere 

regulering av klimatilpasning i lovgivningen, bør derfor føre-var-prinsippet brukes aktivt 

for å fremme klimatilpasning. 

 

Ut fra en samlet vurdering av de ulike hensynene foreligger det betydelig overvekt av 

argumenter som taler for at klimatilpasning bør integreres i lovgivningen. Jeg har særlig 

lagt vekt på rettskildemessige og rettspedagogiske betraktninger, legalitetsprinsippet og 

miljøpolitiske argumenter, herunder den internasjonale utviklingen på området. Etter mitt 

syn bør argumentene som er anført mot integrering i stedet tillegges betydning ved 

vurderingen av hvordan klimahensyn skal integreres, hvilket leder over til neste punkt.  

5.2.4 På hvilken måte kan/bør klimahensyn integreres? 

Hvordan lovgivningen er utformet kan ha stor betydning for hvilken gjennomslagskraft 

klimahensyn får i praksis.
435

 Fordi forvaltningen står nokså fritt til å vektlegge ulike 

hensyn, og sjelden har noen plikt til å la et bestemt hensyn få avgjørende vekt (etter 

naturmangfoldloven og havressurslova), antas utformingen å ha særlig betydning. 

Problemstillingen i det følgende er derfor hvilken utforming som antas å være best egnet 

for å sikre at klimahensyn blir tatt i betrakting. Formålet er å komme med forslag til ulike 

måter å integrere klimahensyn på. Det er likevel med stor respekt for lovgiver og ydmykhet 

med hensyn til min egen (manglende) lovtekniske kompetanse, at jeg uttaler meg om dette.  

 

Et generelt alternativ er å integrere klimahensyn som et hensyn som skal vektlegges ved 

utøvelse av myndighet etter loven, sml. pbl. § 3-1 bokstav g, jf. ovenfor. I den forbindelse 

kan det vises til New Zealands Resource Management Act 1991
436

, hvor liknende 

                                                 
435

 Se Backer (2002) s. 33. 

436
 The Resource Management Act 1991 No 69 (New Zealand). 
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henvisning ble inntatt gjennom en lovendring i 2004. En begrunnelse for lovendringen er 

gitt i New Zealands femte rapport under Klimakonvensjonen: 

 

“The Resource Management Act 1991 is the primary legislation that sets out how 

New Zealand manages its environment. To provide greater legal certainty for 

councils about their responsibility to consider the effects of climate change, the Act 

was amended in 2004 to require all persons exercising duties and functions under 

the Act to have particular regard to the effects of climate change.“
437

 (min 

kursivering.)  

 

Plikten til å ta hensyn til klimaendringer er forankret i lovens art. 7, med følgende ordlyd:

  

 

 “In achieving the purpose of this Act, all persons exercising functions and powers 

under it, in relation to managing the use, development, and protection of natural and 

physical resources, shall have particular regard to – ... 

 (i) the effects of climate change” (min kursivering) 

 

Overført på norske forhold ser jeg få betenkeligheter med at liknende formulering kunne 

vært inntatt som del av eller som en egen bestemmelse i naturmangfoldloven og 

havressurslova. En slik løsning gir riktignok klimahensynet et noe upresist 

meningsinnhold, jf. punkt 5.2.3. Fordelen er imidlertid at hensynet (hva det enn betyr) 

alltid skal tas i betraktning. Dersom det er behov for en mer presis plikt, kunne en eventuell 

formulering i naturmangfoldloven sett slik ut:  

 

”Ved utøving av offentlig myndighet (etter denne lov), skal det særlig tas hensyn til 

arters og økosystemers sårbarhet mot klimaendringer, herunder styrking av deres 

                                                 
437

 New Zealand’s Fifth National Communication under the United Nations Framework Convention on 

Climate Change (2009) s. 109.  
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robusthet mot og tilpasningsevne til forventede klimaendringer, samt bevaring av 

karbonrike habitater.”  

 

I likhet med nml. § 7 vil ordet ”skal” innebære at forvaltningen har plikt til å vektlegge 

klimaendringer og klimatilpasning på alle stadier i forvaltningsarbeidet, også etter annen 

lovgivning. Videre kan man tenke seg at det pålegges en tilsvarende plikt til å redegjøre for 

at klimahensyn er ivaretatt, hvilket vil kunne bidra til en mer konsekvent tilnærming til 

hensynet i praksis. Problemer vil imidlertid oppstå i forbindelse myndighetenes ikke-bruk 

av kompetanse, dvs. i de tilfeller hvor det ikke fattes noen beslutning. Hvordan skal 

eksempelvis plikten håndheves dersom klimaendringer tilsier iverksettelse av et tiltak, men 

hvor forvaltningen unnlater å handle? Jeg reiser spørsmålet kun som et tankekors. En 

videre drøftelse ligger utenfor rammene av oppgaven. 

 

Et annet alternativ er å integrere klimarobusthet som en del av forvaltningsmålet for 

naturtyper, økosystemer og arter i nml. §§ 4 og 5. En eventuell formulering kunne sett slik 

ut: ”å sikre/styrke naturtypers, arters og økosystemers robusthet mot ytre påvirkninger, 

herunder spesielt klimaendringer.” Riktignok kommer dette til uttrykk i forarbeidene til 

nml. § 4. Flere av argumentene i punkt 5.2.2 begrunner imidlertid hvorfor formuleringen 

bør integreres i selve lovteksten. Ut fra tilsvarende betraktninger kunne et mål om å bevare 

robuste bestander vært inntatt som del av forvaltningsprinsippet i havressurslova, jf. § 7.
438

  

 

Bevaring av (klima)robuste økosystemer, bestander, og/eller ressursgrunnlag kan for øvrig 

være egnet til å trekkes frem i formålsbestemmelsene til begge lover. Rettskildemessig vil 

det innebærer at klimarobusthet blir et hensyn som loven(e) særlig tar særlig sikte på å 

fremme jf. symbolfunksjonen i avsnitt 5.2.2. Lovens øvrige bestemmelser vil da måtte 

tolkes i lys av blant annet et mål om klimarobusthet. 

 

                                                 
438

 Jf. NOU 2010: 10 s. 75. 
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Selv om føre-var-prinsippet inkorporerer klimahensyn,
439

 er det ut fra argumentene i punkt 

5.2.2 behov for å synliggjøre og klargjøre klimadimensjonen i prinsippet.
 
Integrering av 

klimatilpasning som pliktig retningslinje for forvaltningens lovtolkning og skjønnsutøvelse 

vil være et viktig utslag av føre-var-prinsippet, som igjen kan ses på som et utslag av målet 

om en bærekraftig forvaltning.
440

 Ved integreringen bør prinsippets betydning i 

klimasammenheng presiseres,
441

 både når det gjelder håndtering av usikkerhet og for å 

forebygge negative konsekvenser av klimaendringer, jf. punkt 3.4.1 og 4.4.2. 

 

Hvis vi skal tenke fremover synes det også å være behov for å utvikle 

økosystemtilnærmingen videre, med sikte på å integrere klimatilpasning som et uttrykkelig 

element. Konseptene ”ecosystem-based adaptation” (omtalt i punkt 3.4.2) og ”ecosystem 

resilience” (omtalt i punkt 1.4.1) kan være viktige bidrag i retning av en mer 

klimatilpasningsrettet økosystemtilnærming. Herunder bør naturens evne til å ta opp CO2 

inngå som en økosystemtjeneste av verdi. 

 

I forbindelse med vern av områder er det flere måter å integrere klimahensyn på: 

Ett alternativ er at det oppstilles en generell plikt om at klimahensyn skal vektlegges ved 

utvelgelsen og utformingen av områdene, fortrinnsvis operasjonalisert i retningslinjer i 

forarbeider eller som instruks. Klimahensyn (både mitigation og adaptation) vil kunne tilsi 

en annen utvelgelse eller påvirke utvelgelsen av potensielle verneområder, gjennom å 

prioritere arter, naturtyper og områder som er spesielt sårbare mot klimaendringer, områder 

som er spesielt robuste, områder med høyt CO2-opptak, eller simpelthen flere og større 

områder.
442

 Disse momentene kan også integreres uttrykkelig i vernekriterier og/eller 

verneformål. Som eksempel kan karbonopptak inntas som et selvstendig mål for 

                                                 
439

 Se punkt 3.2 og 3.4.1. 

440
 Backer (2002) s. 64. 

441
 Jf. Referat fra NOU Klimatilpassings fagmøte om marine næringer 18. februar 2010, om at det trengs en 

generell bestemmelse om hva føre-var betyr i klimatilpasningssammenheng (se siste side).  

442
 Jf. kapittel 2. 
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områdevern i § 33, hvor ”bevaring av karbonrike habitater, samt øke opptaks- og 

lagringskapasiteten til disse” kan være en mulig formulering.  

 

Hva gjelder karbonopptak som verneformål, foranlediger dette noen særlige kommentarer:  

For det første er det ikke gitt at naturmangfoldloven og havressurslova er det beste 

verktøyet (egnet som verktøy) for å regulere karbonopptak i (marine) organismer. Det kan 

blant annet spørres hvorvidt karbonopptak lar seg forene med formål øvrige hensyn i 

naturmangfoldloven og havressurslova, jf. punkt 3.7.7 og 4.8.6. Som utgangspunkt kan 

man nok si at karbonopptak ligger utenfor kjernen av formålet til begge lovene, og kanskje 

lengst unna havressurslovas formål. Den største lovtekniske utfordringen er derfor i hvilken 

juridisk kontekst disse tiltakene skal plasseres. For det andre er marine økosystemer ikke 

anerkjent som karbonreservoarer etter Kyotoprotokollen, jf. art 3, eller etter det FN-initierte 

programmet Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD).
443

 

Betydningen for spørsmålet om integrering i norsk rett er slik jeg ser det tosidig;  

På den ene siden kan manglende internasjonal anerkjennelse tale for å avvente eller være 

tilbakeholden med å integrere karbonopptak som verneformål i nasjonal rett.
444

  

På den andre siden er ikke manglende rettslig anerkjennelse i internasjonale konvensjoner 

til hinder for at Norge kan være en pådriver for utviklingen på dette området, jf. for 

eksempel Norges ledende rolle i REDD. I påvente av internasjonale rettslige mekanismer 

bør derfor eksisterende virkemidler i naturmangfoldloven (og havressurslova) utvikles og 

benyttes.  

 

Helt til slutt skal jeg knytte noen kommentarer til bruk av retningslinjer som et 

integreringsalternativ. Fastsetting av retningslinjer for klimatilpasning kan for eksempel 

skje i form av bindende instruks til forvaltningen. Med bindende menes her at det pålegges 

forvaltningen en plikt til å følge instruksen, vel å merke innenfor rammen av lovgivningen, 

                                                 
443

 Se punkt 2.4.1. 

444
 Dette argumentet gjelder riktignok ikke for karbonopptak i organsimer på land, ettersom det vil være i tråd 

med Klimakonvensjonen, se punkt 2.4.1. 
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jf. lex superior prinsippet.
445

 Dette vil for eksempel kunne gjøres konkret for etablering av 

(marine) verneområder, sml. IUCNs Guidelines for protected areas.  

 

Den klare fordelen med retningslinjer er at de lett kan endres i takt med utviklingen. En 

annen fordel ligger i muligheten til å gi detaljerte bestemmelser, i motsetning til mer vage 

og generelle uttrykk slik vi finner i lovgivningen. Dette vil igjen kunne bidra til en mer 

ensartet praksis. Som eksempel på retningslinjer innenfor et avgrenset geografisk område 

kan nevnes The Great Barrier Reef Climate Change Action Plan
446

, som identifiserer 

konkrete tiltak hvis formål er “to increase the resilience of the Great Barrier Reef to climate 

change.”  

 

Fordelen med slike retningslinjer er at de kan tilpasses de faktiske forholdene innenfor et 

bestemt område. Bruk av retningslinjer fremstår derfor som et godt verktøy i et 

klimaperspektiv. Den største begrensningen ligger i at retningslinjene ikke kan fravike 

bestemmelser i lov, jf. ovenfor. Det innebærer for eksempel at hovedverneformålet 

fremdeles må ligge innenfor nml. § 33 bokstav a til d, selv om retningslinjene fastsetter at 

karbonopptak kan være et verneformål. Retningslinjene vil heller ikke kunne sette til side 

lovbestemte saksbehandlingsregler. Som følge av lovfestede begrensinger og øvrige 

argumenter i punkt 5.2.2, synes derfor retningslinjer alene ikke å være et tilstrekkelig 

virkemiddel for å sikre at klimahensyn blir ivaretatt, men vil kunne være et nyttig 

supplement til integrering i lovs form. 

                                                 
445

 Se Eckhoff/Smith (2010) på s. 152, hvor instrukser defineres som “direktiver eller retningslinjer for 

hvordan et organ eller tjenestemann skal forholde seg.” Se også s. 164-168 og 393 om rammene for 

instruksjonsmyndigheten.  Det oppstår blant annet et spørsmål om hvor langt instruksjonsmyndigheten går 

ettersom forvaltningsmyndigheten i forbindelse med marine verneområder/beskyttede områder er delegert til 

Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet. Echoff/Smith gir uttrykk for at hovedregelen her må 

være at overordnede organer kan gi instrukser om saksbehandling og retningslinjer om hvilke hensyn som 

skal legges til grunn ved skjønnsutøvelsen. I enkeltsaker er spørsmålet imidlertid omtvistet, se s. 166. 

446
 Great Barrier Reef Climate Change Action Plan 2007 – 2011. 

http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/info_services/publications/misc_pub/climate_change_action_plan/climate_change_action_plan
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5.3 Avsluttende ord – noen visjoner for fremtidens havforvaltning i et skiftende og 

uforutsigbart klima 

På bakgrunn av diskusjonen i kapittel 5 vil jeg hevde  at følgende er avgjørende for å nå 

målet om klimatilpasning i marin ressursforvaltning: 

 

 Integrere klimatilpasning på lovs nivå 

 Sette naturens karbonopptaks- og karbonlagringspotensial på dagsorden 

 Utvide naturmangfoldlovens stedlige virkeområde 

 Styrke samordningen mellom miljøvernmyndighetene og fiskerimyndighetene 

 Raskere fremgangsmåte for etablering av marine verneområder og marine nettverk 

(forutsetter god samordning mellom forvaltningsmyndighetene) 

 

I påvente av nye hjemler eller endringer av eksisterende, gir imidlertid regelverket vid 

adgang til å iverksette ulike tiltak – også ut fra klimahensyn. Det er ikke nødvendigvis 

alltid lovgivningen som er mangelfull, men det mangler ofte på politisk evne og vilje til å 

bruke de tilgjengelige virkemidlene. Som eksempel vil bruk av føre-var-prinsippet kunne 

kompensere noe for den manglende integrering av klimahensyn i lovgivningen. Skal det 

miljøpolitiske målet om klimatilpasning realiseres i praksis, må derfor forvaltningen aktivt 

ta i bruk de rettslige virkemidlene de har til rådighet.  
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