
 

 

 

 

 

Förvaltningsplanen för Barents 
hav och havsområdena 
utanför Lofoten 
– Värden och utmaningar enligt personer inom 

förvaltningen 

Södertörns högskola | Institutionen för Livsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Miljövetenskap | Vårterminen 2009 

 

Av: Nina Wertholz 
Handledare: Per Arneberg (Norsk Polarinstitutt) och  
Michael Gilek (Södertörns Högskola) 
 



ABSTRACT 
 
Ecosystem based management is a management approach that seeks to integrate ecological, 
social and economic goals. The Norwegian management plan for the Barents Sea is one of the 
most advanced attempts to ecosystem based management. There is, however, still a long way to 
go to achieve the goals that have been set. This is especially true for the environmental objective 
of biodiversity. Even though fishing activity has been pointed out as one of the main reasons for 
biodiversity loss, little attention has been drawn to this fact. This paper therefore tries to give the 
answer to the questions of how people working within the management perceive the plan; the 
core values of it, its flaws, and why they beleave that the negative consequenses of fisheries have 
been out of focus.  
 
The holistic viewpoint and the cooperation between the various sectors were the most 
emphazised values of the management plan. Organizational problems, conservatism, and power 
struggles were regarded as the main problems in trying to reach these goals. Lack of 
communication between  implementing bodies and investigating bodies was one example of this. 
Conservatism and power struggles were described as unwillingnes among individuals to adopt to 
the new intersectoral structures, and a wish to safeguard ones own power. The reason why the 
negative consequenses of fisheries have been out of focus, was also blamed on structural 
problems to a large extent. Other contributing factors were also the strong cultural role fisheries 
play in the norweigan society, the political focus on petroleum activity, and an insufficient 
spread of knowledge. 

 
Keywords: environmental science, ecosystem-based management, fisheries, Barents Sea, 

Norway. 
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SAMMANFATTNING 
 

Ekosystembaserad förvaltning bygger på en helhetlig syn på ekosystemen och dess förhållande 
till mänsklig aktivitet. Förvaltningsplanen för Barents hav utanför Norge är ett de längst 
framskridna försöken till implementering av denna förvaltningsmodell. Lång väg återstår dock 
för att uppnå de målsättningar som satts och särskilt gäller detta miljömålet för biologisk 
mångfald. Trots att fiskeri utpekats som den största påverkningsfaktorn på biologisk mångfald 
har det varit lite fokus på fiskeriernas negativa konsekvenser i arbetet med förvaltningsplanen. 
Den här uppsatsen försöker ge en bild av hur personer som jobbar inom förvaltningen ser på 
värdet med förvaltningsplanen, hur de uppfattar dess brister, och just varför de tror att fiskeriet 
negativa konsekvenser fått liten uppmärksamhet. 

Helhetlighet och tvärsektoriellt samarbete kunde konkluderas som de främsta värdena med 
förvaltningsplanen. Organisationsproblem, konservatism och maktkamper ansågs dock skapa 
problem för implementering och samarbete över sektorerna, bland annat genom genom dålig 
kommunikation mellan utredningsgrupper och den implementerande organisationen. 
Konservatism och maktkamp uttrycktes i form av en ovillighet från andra att samarbeta över 
sektorerna, att bryta det sektoriella tankesättet, och en vilja att värna om sin maktsfär.  
Strukturella problem lyftes även fram som en av de bakomliggande anledninganar till att 
fiskeriernas negativa effekter inte fått mer fokus. Starkt kulturellt fäste, fokus på 
petroleumsverksamhet och dålig kunskapsförmedling var andra faktorer som togs upp.  

 

Nyckelord: miljövetenskap, ekosystembaserad förvaltning, fiskeri, Barents hav, Norge. 



3 
 

 

INNEHÅLL 
 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 1 

SAMMANFATTNING................................................................................................................... 2 

INLEDNING................................................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 5 

Disposition .................................................................................................................................. 6 

METOD .......................................................................................................................................... 6 

Urval ........................................................................................................................................... 7 

Intervjufrågornas utformning ...................................................................................................... 7 

Metodkritik ................................................................................................................................. 7 

TEORI ............................................................................................................................................. 8 

Ekosystembaserad förvaltning .................................................................................................... 8 

Public Choice-teorin ................................................................................................................. 10 

BAKGRUND ................................................................................................................................ 11 

Barents hav och havsområdena utanför Lofoten ...................................................................... 11 

Mänsklig aktivitet ................................................................................................................. 13 

Mänsklig påverkan .................................................................................................................... 15 

Förvaltningsplanen för Barents hav och havsområdena utanför Lofoten ................................. 16 

Hur förvaltningsplanen växte fram ....................................................................................... 16 

Förvaltningsplanen ................................................................................................................ 17 

Målsättningar ........................................................................................................................ 19 

Förvaltningens struktur ......................................................................................................... 20 

Sektorsansvaret ..................................................................................................................... 22 

RESULTAT .................................................................................................................................. 23 

Värdet med förvaltningsplanen ................................................................................................. 23 

Vikten av att få fram ett kunskapsunderlag .............................................................................. 24 

Tvärsektoriellt samarbete .......................................................................................................... 25 

Utmaningar ............................................................................................................................... 26 



4 
 

Maktkamper och bristande implementering ............................................................................. 27 

Dålig koordinering .................................................................................................................... 29 

Fiske .......................................................................................................................................... 30 

ANALYS OCH DISKUSSION .................................................................................................... 31 

SLUTSATS ................................................................................................................................... 34 

REFERENSER ............................................................................................................................. 36 

BILAGA 1 .................................................................................................................................... 38 

Intervjuguide ............................................................................................................................. 38 

 



5 
 

INLEDNING 
 

Förvaltningsplanen för Barents hav och havsområdena utanför Lofoten som kom 2006 är ett av 

världens längst framskridna försök att införa en helhetlig, ekosystem baserad förvaltning av ett 

havsområde. Idén om ekosystembaserad förvaltning innebär att man strävar efter att ha en 

holistisk syn på ekosystemen och att förvaltningen av mänsklig aktivitet ska ske på ett hållbart 

sätt, både ur ett ekologiskt och ur ett socioekonomiskt perspektiv.  

Mycket har skrivits om ekosystembaserad förvaltning och dess införande, som närmast beskrivs 

som ett förvaltningssätt utan en färdig mall. Varje förvaltningsplan måste därför tillpassas sina 

unika förutsättningar, och revideras kontinuerligt för att uppnå önskat resultat, vilket sätter stora 

krav på dynamik och organisation. 

För att Förvaltningsplanen för Barents hav ska kunna revideras, lämnar tre expertgrupper in 

varsin årliga statusrapport om situationen i Barents hav. I dessa rapporter ges en uppdatering på 

utvecklingen av mänsklig aktivitet, ny kunskap, rekommendationer för prioriteringar och en 

utvärdering av miljömålen. Planen ska revideras för första gången 2010. 

Den här uppsatsen startades ur en frustration från experters håll över bristande fokus på fiskets 

negativa konsekvenser. Ytterligare samtal med experter inom förvaltningen, forskare från 

Universitet och en representant från en miljöorganisation bekräftade denna bild (Arneberg 2009, 

Knol 2009, Bengtsson 2009 etc.). Likaså den mediala bilden (Retriever 2009). Syftet med den 

här uppsatsen är därför att undersöka hur personer som själva jobbar inom förvaltningen ser på 

värden och brister med förvaltningsplanen, och varför de tror att fiskeriernas negativa 

konsekvenser fått liten uppmärksamhet. Empirin bygger på intervjuer med 6 stycken experter 

inom förvaltningen av Barents hav, samt 1 representant från Miljøverndepartementet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer inom förvaltningen för Barents hav och 

havsområdena utanför Lofoten ser på värdet och utmaningarna med Förvaltningsplanen för 

Barents hav och havsområdena utanför Lofoten, och varför man tror att fiskeriernas negativa 
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konsekvenser givits lite uppmärksamhet.  Syftet har försökt att besvaras utifrån följande 

frågeställningar; 

 Vilka värden ser personer inom förvaltningen av Barents hav och havsområdena utanför 

Lofoten med förvaltningsplanen? 

 Vilka utmaningar ser personer inom förvaltningen av Barents hav och havsområdena 

utanför Lofoten med förvaltningsplanen? 

 Vad tror dessa personer att det bristande fokuset på fiskets negativa konsekvenser beror 

på? 

 

Disposition 

I första avsnittet beskrivs vald metod; hur urvalet av intervjupersoner har gjort, och vilka 

problem som uppstått under arbetes gång.  I teoridelen presenteras de två teorier som ligger som 

ram för diskussionen; ekosystembaserad förvaltning och public choice-teorin. Bakgrunden ger 

läsaren ett sammanhang till området som är i fokus för förvaltning; ekosystemet Barents hav och 

Lofoten. Vidare beskrivs här mänsklig aktivitet och dess effekter på ekosystemen. I sista delen 

av bakgrunden behandlas förvaltningsplanen själv; dess politiska kontext, målsättningar, vad 

som kommit ut ur den hittills, samt strukturer för beslutsfattning. Efter bakgrunden presenteras 

resultaten, vilken består av sammanställt intervjumaterial, och därefter diskuteras dessa i 

förhållande till teori och frågeställningar. Slutligen sammanfattas slutsatserna i ett avslutande 

kapitel.  

METOD 
 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie. Kvalitativa studier kännetecknas av att de har 

ambitionen att försöka förstå och analysera helheter och till skillnad från kvantitativa studier 

bygger kvalitativa studier på en mindre mängd material (Ejvegård 2009). Jag har valt att basera 

empirin på intervjuer och samtal med personer som arbetar inom förvaltningen av Barents hav, 

eftersom det är dessa som min frågeställning utgår ifrån. Intervjuerna har varit semi-

strukturerade. Det vill säga att frågorna varit bestämda på förhand, och att jag försökt täcka dessa 



7 
 

under intervjuerna, men att de intervjuade personer har haft stor frihet att själva sväva ut och 

diskutera aspekter de finner viktiga eller intressanta. Detta för att ge en tydligare bild av vad 

personerna tycker är viktigt inom förvaltningsarbetet, och för att andra intressanta åsikter ska 

komma fram. Intervjuerna genomfördes på tu man hand, i fem av de sju fallen ansikte mot 

ansikte och i två av fallen över telefon av praktiska skäl. Inspelningsutrustning på plats vid alla 

intervjuer utom en, och de inspelade intervjuerna transkriberades. Då anonymitet var ett 

önskemål från flera, har jag valt att göra samtliga intervjuer anonyma. Resultaten presenteras i 

delar efter de teman som de intervjuade svarade i för att ge en överblick över sammanhangen. 

 

Urval 
Valet av respondenter gjordes utifrån de myndigheter som finns representerade i de olika 

arbetsgrupperna som arbetar med förvaltningsplanen under styrgruppen. Målet var att få en 

representant från varje myndighet eller instituttion som har direkt koppling till 

petroleumverksamhet,  fiskeverksamhet och miljöfrågor och därför förfrågades följande 

myndigheter med en förfrågan om en intervju; Havsforskningsinstituttet (HI), Norsk 

Polarinstitutt (NP), Petroleumstilsynet (Ptil), Oljedirektoratet (OD), och Direktoratet for 

naturforvaltning (DN), Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Fiskeridirektoratet och 

Kystverket . Även Miljøverndepartementet, som är det departement som leder 

förvaltningsplansarbetet, förfrågades om en intervju. Av dessa fick jag ingen respons från 

Fiskeridirektoratet eller Kystverket. 

 

Intervjufrågornas utformning  
Frågorna utformades med möjlighet för öppna svar, dvs. ledande frågor av typen ”ser du en 

maktkamp mellan de olika departementen?” undveks. Se Bilaga 1 för intervjuguide.  

 

Metodkritik 
Frågornas utformades efter en frågeställning som var annorlunda än den som blev den slutgiltiga, 

vilket gjort att uppföljningsfrågorna inte blivit de mest relevanta i förhållande till 
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frågeställningen. Med nuvarande frågeställning hade jag kunnat få ut mer i mina intervjuer än 

vad jag fick och jag hade kunnat problematisera svaret på ett annat sätt. De två myndigheter som 

inte gav respons borde även ha följts upp noggrannare, då dessa två (Fiskeridirektoratet och 

Kystverket) visade sig vara centrala för uppsatsen och hade kunnat ge en djupare grund för 

diskussion eller eventuellt gett en annan uppfattning om den generella bilden.  

TEORI 
 

Uppsatsen har två teoretiska utgångspunkter; ekosystembaserad förvaltning, och public choice 

theory. Teorin om Ekosystembaserad förvaltning är central för att få en förståelse för hur 

Förvaltningsplanen för Barents hav – Lofoten är tänkt ska fungera, och för att diskutera de 

eventuella framgångar och brister som planen har. Rational choice har valts som teori därför att 

den möjligtvis kan ge en förklaring till eventuella brister, konflikter och åsiktsskillnader mellan 

olika myndigheter. 

 

Ekosystembaserad förvaltning 
Någon enda definition av ekosystembaserad förvaltning (EAM) saknas. EAM är en 

förvaltningsprincip, en tillnärmning, som ser till ekosystemet som en helhet, och dennas förmåga 

till resiliens i förhållande till den samlade påverkan av mänsklig aktivitet. Detta i motsättning till 

traditionell förvaltning som är baserad utifrån olika sektorer eller aktiviteter.  Inom fiskerisektorn 

har man till exempel sett till den enskilda fiskarten och dess hållbara uttag, men inte sett till de 

konsekvenser som uttaget har på fågelbestånden eller andra arter i näringskedjan. Till skillnad 

från traditionell naturresursförvaltning, sker ekosystembaserad förvaltning inter-departementalt, 

dvs. genom samarbete mellan berörda departement. Internationellt har iden om 

ekosystembaserad förvaltning växt fram sedan början av 70-talet då man i 

Stockholmsdeklarationen (1972) för första gången formaliserade grunderna i ekosystembaserad 

förvaltning. (Misund & Skjoldal 2005)  

Den övergripande målsättningen med ekosystembaserad förvaltning är att uppnå ett hålbart 

utnyttjande av resurser, samtidigt som man säkrar ekosystemens struktur, funktioner och 
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produktivitet (Knol 2008). Kunskap om var gränsen för ett hållbart utnyttjande går, och hur 

mycket påverkan som ekosystemen tål totalt, är kunskap som i stort sett saknas idag. Helt enkelt 

därför att samspel mellan de olika arterna, den samlade mänskliga påverkan, och externa faktorer 

såsom klimatförändringar, förbisetts i traditionella förvaltningsregimer. Kunskapsutveckling, och 

övervakning är därför, tillsammans med miljömål och det övergripande målet, de tre 

huvudkomponenterna av ekosystembaserad förvaltning. Miljömål är en viktig bas i 

ekosystembaserad förvaltning eftersom att man enbart genom att definiera en målsättning kan 

utvärdera om förvaltningen lyckats, motivera åtgärder för att förhindra en negativ utveckling och 

ge riktlinjer för arbetet inom de berörda sektorerna (FAO 2005). Kunskapsutveckling breddar 

beslutsunderlaget för hållbara åtgärder, och övervakning gör det möjlig att följa upp satta 

målsättningar samt att upptäcka riskområden i tid (von Quillfeldt & Dommasnes 2005). Bristen 

på kunskap gör också att försiktighetsprincipen räknas till en av grundpelarna inom 

ekosystembaserad förvaltning. (FAO 2005) 

Utöver dessa grundpelare, utvecklades i och med konventionen för biologisk mångfald (CBD) i 

1998 12 principer som ligger till grund för ekosystembaserad förvaltning. CBD var ett av de 

resulterande dokumenten av FN konferens om miljö och utveckling i 1992 (UNCED), även 

kallad Riokonferensen, och var en av milstolparna för en mer holistisk syn på miljöförvaltning 

(von Quillfeldt & Dommasnes 2005). Bland de 12 principerna listas t.ex. också vikten av ett 

decentraliserat beslutsfattande och involvering av alla relevanta sektorer och intressenter, s.k. 

stakeholders i samhället. (FAO 2005) 

På grund av bristande kunskap om de ekologiska samspelen, rutiner för ny politisk organisation 

med mera, är införandet av EAM en process där man utgår ifrån dagens faktabas och utvecklar 

förvaltningen (reviderar miljömål, inför återgärder etc.) allteftersom kunskapen ökar. Detta 

ställer höga krav på flexibilitet, systematisk uppföljning och politisk organisation. Ramverket för 

att möjliggöra denna flexibilitet består av fem huvudsakliga element som interagerar i en 

förvaltningscykel (se Figur 1); miljömål, övervakning/kunskapsutveckling, utvärdering, 

rådgivning, åtgärder, samt stakeholders, som bör inkluderas i processen för att främja öppenhet 

och decentralisering. Miljömålen bör fastställas i förhållande till ekosystemets status, och 

övervakning bör ske i förhållande till miljömålen för att kunna utvärdera trender och utveckla 

kunskapsbasen. Utvärderingen bygger på det samlade dataunderlaget från övervakningen, och 
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ger en bild av hur verkligheten ser ut i förhållande till miljömålen. Rådgivningen drar slutsatser 

om vilka åtgärder som behöver införas för at nå miljömålen, och de enskilda sektorerna 

implementerar.  Ramverket arbetades fram inom OSPAR (Convention for the protection of the 

marine environment of the north-east Atlantic) i 1998, och antogs i Bergen 2002 under det 5:e 

ministermötet.  (Misund & Skjoldal 2005) 

 

Figur 1: Förenklat ramverk för ekosystembaserad förvaltning – integrated management decision cycle (Redigerat 

original från Misund u.å.) 

 

Public Choice-teorin 
Public choice- teorin är en gren av teorin om rational choice. Där rational choice förklarar hur 

individer drivs utifrån ett egenintresse, går public choice ett steg längre och menar att detta även 

är applicerbart för politiker och ämbetsmän. Teorin förklarar hur dessa agerar utifrån intresset av 

fler röster, högre lön, status etc., i stället för utifrån samhällets bästa. Teorin används ofta för att 

förklara hur politisk beslutsfattning kan ge resultat som är i konflikt med allmänhetens 

preferenser. (Library of economics and liberty 2009)  
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I ett representativt demokratiskt system har beslutsfattarna ofta en geografisk anknytning till en 

väljarkrets. Denna anknytning skapar enligt public choice-terorin incitament för s.k. valfläsk . 

Det vill säga att de politiska representanterna tenderar att fatta beslut som gynnar den egna orten 

för att vinna popularitet och röster. Valfläsk blir därmed en förklaring på varför politiker fattar 

beslut som är samhällsekonomiskt ineffektiva på skattebetalarnas bekostnad. Små, starka och 

homogena intressegrupper blir ofta vinnare i en sådan ordning. (Library of economics and liberty 

2009) 

Niskanen anses som den främsta teoretiker som applicerar public choice på byråkratin. Den 

vanliga uppfattningen om en byråkrat är den som en ämbetsman med fast lön och som är inställd 

på att tillfredställa de politiker som beslutar vad som ska göras. Niskanen menar att denna bild 

inte stämmer, utan att det är budgetmaximering som är den huvudsakliga drivkraften. En större 

budget innebär också ökade chanser till befordran, och därmed prestige. (Library of economics 

and liberty 2009) 

Schneider & Volkert (1999) diskuterar rational choice ur ett miljöperspektiv, där Ämbetsverkens 

viktiga roll i införandet av miljöreguleringar är central. De argumenterar för att den legislativa 

processen allt mer har kommit att bli reducerad till ren legitimering av program vars innehåll 

redan bestämts på ämbetsverken. Ämbetsmännen har därför ökat sitt inflytande över 

beslutsprocesserna, och samtidigt fått större inflytande över sina egna arbetsuppgifter. Schneider 

& Volkert (1999) drar här paralleller till Niskanen (1994) och teorin om att ämbetsmännens vilja 

att maximera budgeten. Om myndigheten kan införa resurs- och arbetsintensiva miljöpolitiska 

processer, skapar de möjlighet till ökad tillväxt och ökade budgetanslag. (Schneider & Volkert 

1999) 

BAKGRUND 
 

Barents hav och havsområdena utanför Lofoten 
Barents hav, inkluderat havsområdena utanför Lofoten, sträcker sig från Lofoten längs den 

nordnorska kusten och upp mot den 85e breddgraden norr om Svalbard. I väster avgränsas 

havsomådet av kontinentalsockelns kant (eggakanten), och i öster av Karahavet vid Novalja 
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Semlja, Ryssland. (se figur 2) (Havforskningsinstituttet 2005) 

Barents hav är ett av världens renaste och mest produktiva havsområden. Det fungerar som 

habitat för flertalet stora fiskbestånd, marina däggdjur och ett av världens stösta sjöfågelbestånd. 

En stor del av primärproduktionen sker vid iskanten under en kort och intensiv period vid 

vårsmältningen. I kombination med inströmning av varmare atlantiskt vatten som rör upp 

näringsämnen från havsbotten är primärproduktionen i desa grunda områden bland de högsta i 

världen.  Den stora primärproduktionen utgör basen för flertalet fiskarter, havslevande däggdjur 

och sjöfågel. (Havforskningsinstituttet 2005) 

Havområdet är grunt,  med ett medeldjup på 230 meter. Ekologiskt skapar detta goda 

förutsättningar för en rik bottenproduktion eftersom en hög andel växtplankton når havsbotten. 

Flera naturtyper så som sandbottnar, korallrev och svampsamhällen återfinns i Barents hav. 

Dessa utgör i sin tur viktiga lekområden eller habitat för många fiskarter och andra organismer. 

Störst del av botten täcks dock av mudder. (Havforskningsinstituttet 2005) 

De dominerande fiskearterna i Barents hav är torsk (nordöstarktisk) (Gadus morhua)och lodda 

(Mallotus villosus), men även sill (Clupea harengus), kolja (Melanogrammus aeglefinus), sej 

(Pollachius virens), kungsfisk (Sebastes norvegicus), liten hälleflundra (blåkveite) (Reinhardtius 

hippoglossoides), lerskädda (Hippoglossoides platessoides) och polartorsk (Boreogadus saida) 

är viktiga komponenter i ekosystemet. Torsk, sill och planktonorganismen Calanus finmarchicus  

är några av de arter som räknas som nyckelarter. (Havforskningsinstituttet 2005) 

http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm?genusname=Hippoglossoides&speciesname=platessoides
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Figur 2: Karta över förvaltningsområdet (Miljøverndepartementet, II 2009) 

 

Mänsklig aktivitet 

Fiske är den dominerande näringsverksamheten i dag i Barents hav, men även sjöfart och 

petroleumverksamhet har stor påverkan.  Eftersom petroleumverksamheten är den näring där det 

förväntas mest ökad aktivitet under de kommande åren, har den fått ett stort utrymme både i 

förvaltningsplanen och politiskt. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

Fiskeri 

Fisket var länge den främsta anledningen till att folk bosatte sig längst den nord-norska kusten, 

och verksamheten har kustområdet i flera hundra år. År 2007 omsatte fiskeindustrin, inklusive 

akvakultur, 12 miljarder NOK och stod för 5,3 % av norsk export, vilket gör fiskenäringen till 

den tredje största exportnäringen. Fisket skapar också många arbetstillfällen i nord-norska 
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kustsammhällen; dels direkt genom fiske, men även indirekt, genom tex. daghemsbehov för  

fiskarnas barn. (Johansen 2008)    

Torsk, sej, kolja och lodda är de stora kommersiella arterna i Barents hav och står tillsammans 

för 95 % av förstahandsvärdet.  De främsta mindre viktiga kommersiella arterna utgörs av större 

kungsfisk (uer), djuphavskungsfisk, liten hälleflundra (blåkveite) och kusttorsk (Norsk 

Polarinstitutt, V 2009). Havsområdena utanför Lofoten och Vesterålen är ett av de viktigaste lek- 

och uppväxtområdena för flertalet fiskarter, och har i flera hundra år haft central betydelse för 

fiskare längst kusten. (Knol 2008) 

Förvaltning av bestånden sker främst genom den norsk-ryska fiskerikommissionen som sätter 

årliga kvoter huvudsakligen baserat på råd från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). I 

fastställandet av kvoter tas dock även hänsyn till politiska och samhällsmässiga aspekter. 

(Havsforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet 2004) 

Petroleumsverksamhet 

Petroleumverksamhet har försiggått i Barentshav sedan 1979 då Tromsöflaket öppnades för 

prospektering. I 1989 gjordes den formella öppningen av södra Barents hav och i 1994 öppnades 

delar av Nordland VI för prospektering av olja och gas. Gasfältet Snövit, som togs i drift i 2007 

är dock det enda projektet i området som blivit godkänt för utbyggnad (Rapport fra 

arbeidsgruppe 2005).  På sockeln utanför Lofoten är förväntningarna höga på att finna nya 

fyndigheter, och det är ett stort fokus på om dessa områden ska öppnas för prospektering eller ej 

(Knol 2008). Totalt på norsk sockel skapar petroleumnäringen betydande intäkter till den norska 

staten. År 2001 var sektorns genomsnittliga andel av BNP 23 % och utgjorde 47 % av det totala 

exportvärdet. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

 

Tillåtelse för oljeprospektering sker sedan 2003 genom Tildeling i forhåndsdefinerte områder 

(TFO:er) som är ett licenssystem där Olje- og Energidepartementet (OED) öppnar upp vissa 

block för olje- och gasverksamhet och delar ut dessa  till oljeföretagen. Systemet med TFO 

infördes bland annat för att öka förutsägbarheten för oljeföretag och områden som en gång 

pekats ut kan därför inte dras tillbaka. 2/3 av TFO:erna i Barents hav har utlysts sedan efter att 

förvaltningsplanen togs i bruk, varav vissa ligger kant i kant med områden som klassats som 

särskilt sårbara och värdefulla (se s. 15). (Norsk Polarinstitutt, IV 2009). 
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Mänsklig påverkan 
Mänsklig påverkan på ekosystemen är i första hand knutet till fiskeverksamhet, 

petroleumsverksamhet och sjöfart. Yttre påverkningsfaktorer inkluderar t.ex. klimatförändringar 

och långväga luftföroreningar. Det råder dock kunskapsbrist i uppskattningen av den samlade 

påverkan av de mänskliga aktiviteterna, dvs. vilka synergieffekter som flera olika 

påverkningsfaktorer kan ha i ekosystemen, vilket är en grundpelare i EAM. (Norsk Polarinstitutt, 

V 2009) 

 

Fiskeriverksamhet påverkar ekosystemen i havet på en rad olika sätt. Överfiske, bottentrålning 

och bifångst räknas till de mänskliga aktiviteter som har störst effekt på ekosystemen och den 

biologiska mångfalden och kan leda till näringsuttag, ödeläggelse av habitat, förändringar i 

näringskedjan etc. (Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet 2004). Sedan det blev möjligt att 

tråla över korallrev i slutet av 80-talet har t.ex. uppskattningsvis 30-50% av identifierade 

korallrev förstörts. (WWF 2009)  

De viktigaste kommersiella norska eller norsk-ryska bestånden har idag en hållbar förvaltning. 

De mindre kommersiellt viktiga bestånden av kusttorsk, hälleflundra (blåkveite), större kungsfisk 

(uer) och djuphavskungsfisk befinner sig dock fortfarande på låga nivåer som följd av tidigare 

hård beskattning och att de förekommer som bifångst. 

(Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet 2004) 

Petroleumsverksamhetens effekter på ekosystemen är vida omdiskuterad, mycket på grund av 

bristande kunskap inom området. Konsekvenserna inkluderar oljud som följd av seismiska 

undersökningar, utbyggning och drift.  Fysisk påverkan genom installationer och utsläpp av 

sedimentrester. Reguljära utsläpp av producerat vatten1

                                                 
1 Producerat vatten är en blandning mellan det formationsvatten som förekommer i samband med olja i reservoaren, 
och det vatten som används vid borrningen för att driva ut oljan. Innehåller t.ex. små mängder radioaktiva ämnen. 
(Statens Strålevern 2009) 

 och kemikalier. Dessutom föreligger risk 

för olyckor; utblåsning från brunnar, havererande oljefraktande fartyg etc. Olja kan bland annat 

reducera födoupptaget hos torsklarver. (Fossheim, muntl. 2009) 
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Den kanske allvarligaste effekten som petroleumverksamheten medför, är verksamhetens 

påverkan på klimatet, då olje- och gasindustrin representerar 27 % av de totala norska CO2-

utsläppen. (Johansen, Kristine 2008) 

 

Förvaltningsplanen för Barents hav och havsområdena utanför Lofoten 

Hur förvaltningsplanen växte fram 

Norge var internationellt sett tidigt ute med att diskutera införandet av ekosystembaserad 

förvaltning. Inom ramarna för OSPAR-konventionen, beslutades redan i Bergen 1997 att man 

skulle övergå till denna förvaltningsmodell.  (von Quillfeldt & Dommasnes, 2005) 

I och med vitboken ”Ett rent och rikt hav” som kom 2002, slöt sig även stortinget till värderingen 

om att det behövdes en mer helhetlig förvaltning för havsområdena som baserade sig på 

ekosystembaserad förvaltning. I stortingsmeddelandet beslutades det att det skulle utarbetas en 

helhetlig förvaltningsplan för vardera av de tre norska havsområdena: Barents hav och 

havsområdena utanför Lofoten, Nordsjön, och Norska havet och att dessa skulle bygga på 

försiktighetsprincipen. Att Barents hav blev det havsområde man valde att börja med berodde på 

flera saker. Havsområdet är ett av världens rikaste områden för fisk, sjöfågel och marina 

däggdjur med flera internationellt skyddsvärda bestånd, samtidigt som det har varit relativt lite 

påverkat av mänsklig aktivitet. Vidare var området av stort intresse för petroleumindustrin som 

såg stora potentialer på denna del av den norska sockeln (St. meld. Nr. 8, 2005-2006). Att detta 

var en av de främsta drivkrafterna bakom förvaltningsplanen är en utbredd uppfattning, som 

stöds av flera forskare, experter och förvaltare (Knol 2009, Arneberg 2009, St. Meld. Nr. 8, 

2005-2006 etc.). Grundlagsutredningarna för förvaltningsplanen var tänkta att fungera som ett 

beslutsunderlag för vidare petroleumverksamhet i Barents hav. Fram tills dess att dessa 

utredningar var klara och förvaltningsplanen fanns på plats, lade regeringen därför ett 

moratorium på petroleumverksamhet i Barentshav och havsområdena utanför Lofoten. (Knol 

2008) 

Grundlagsutredningen gjordes i tre steg. I den första fasen beskrevs status för havsmiljön, 

ekosystemen och dess resurser, samt relationerna till näringar och samhälle. Miljö- och 

resursbeskrivningen utgjorde grunden för en värdering av områden av extra stor betydelse för 
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den biologiska mångfalden, så kallade särskilt värdefulla och sårbara områden (SVO: er) I 

följande fas två gjordes fyra delutredningar av konsekvenser av sektoraktivitet på miljön, 

resurserna och samhället; yttre påverkan (som t.ex. klimatförändringar och långväga 

luftförorening), sjöfart, fiske- och akvakultur samt petroleumsverksamhet. Dessa utgjorde i sin 

tur underlaget för den utredning om samlad påverkan från de olika sektorerna som gjordes i fas 

tre. I denna fas, som var den sista innan förvaltningsplanen till sist lades fram, utredde man också 

förslag på vilka miljökvalitetsmål som skulle ligga till grund för planen, målet med själva 

förvaltningen och vilka kunskapsbehov man hade. Man beslutade också att förvaltningsplanen 

skulle utvärderas löpande; en gång om året fram till 2010 då en revidering av hela planen skulle 

göras (Rapport fra arbeidsgruppe 2005). Se Figur 3 för överblick över processen. 

 

 

Figur 3: Processen mot förvaltningsplanen för Barents hav (Norsk Polarinstitutt 2009)  

Förvaltningsplanen 

Under år 2006 lades Helhetlig förvaltning av den marina miljön I Barents hav och 

havsområdena utanför Lofoten (förvaltningsplan) fram. Slutsatsen av förarbetet blev att man 

hade alltför lite kunskap om ekosystemen, dess funktioner och sårbarhet i förhållande till 

mänsklig aktivitet, för att kunna ta en vetenskaplig beslut till om petroleumsverksamhet var 
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hållbart i de områden som pekats ut som extra sårbara för mänsklig aktivitet området eller ej. Så 

medan det generella moratoriet lyftes, beslöt man att låta dessa förbli dessa stängda för 

prospektering fram till revideringen i 2010. Vissa områden under hela året, andra endast under 

delar av året. Områdena som pekades ut som extra känsliga och sårbara var Tromsöflaket, 

havsområdena utanför Lofoten (inklusive eggakanten), kustnära områden (från Tromsöflaket till 

gränsen mot Ryssland), iskanten, polarfronten och havsområdena utanför Svalbard inklusive 

Björnön. (se Figur 4) (St. meld. Nr 8, 2005-2006)  

 

Figur 4: Särskilt värdefulla och sårbara områden i förvaltningsområdet. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 
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För att komma till rätta med de identifierade kunskapsluckorna påbörjades bland annat två 

omfattande forskningsprojekt. MAREANO startade i 2006 som en direkt konsekvens av de 

uppdagade kunskapshålen om bottenförhållanden på norsk sockel. Områdena Nordland VII, 

Trombs II och runt Eggakanten är prioriterade områden som skall vara klara inför revideringen 

av förvaltningsplanen i 2010. Främst för att få ett bättre kunskapsgrundlag för att kunna värdera 

möjlig olja- och gasutvinning, men också för att dokumentera olika naturtyper (MAREANO 

2009). Det andra forskningsprojektet, SEAPOP, startade i 2005 med syfte att inventera och 

övervakar de norska sjöfågelbestånden. (SEAPOP 2009) 

 

Målsättningar 

Den övergripande målsättningen för förvaltningsplanen för Barents hav och havsområdena 

utanför Lofoten är att ”lägga en grund för kunna skapa ekonomiska värden genom ett hållbart 

bruk av resurser i Barentshavet och havsområdena utanför Lofoten, och samtidigt upprätthålla 

ekosystemens struktur, funktioner och produktivitet” (egen översättning) Målet ska dock kunna 

ändras allteftersom faktagrundlaget ökar. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

Under de överordnade målen ligger miljömål knutna till fyra huvudområden; förorening, trygg 

havsmat, akut förorening och biologisk mångfald. Huvudområdena är i sin tur uppdelade i 

delmål. Knutna till varje miljömål är en eller flera indikatorer, som utgör grunden för 

utvärderingen. Miljömålen är samstämda med andra nationella mål och riktlinjer, som t.ex. st. 

Meld. Nr. 12 ”Ett rent och rikt hav”, det nationella målet om att stoppa minskningen av biologisk 

mångfald till 2010, och EU:s ramdirektiv för vatten. Det övergripande målet för biologisk 

mångfald lyder... ”Barentshavet och havsområdena utanför Lofoten ska förvaltas så att 

mångfalden av ekosystem, naturtyper, arter och gener bevaras, och ekosystemens produktivitet 

upprätthålls. Mänsklig aktivitet i området skall inte skada ekosystemens funktion, struktur, 

produktivitet eller dynamik.” (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

 

Målen tar också stor hänsyn till samhällsekonomiska intressen knutna till petroleumsverksamhet, 

fiske, sjöfart. Bland de överordnade målen för planen slås det t.ex. fast att 
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”petroleumverksamheten ska bidra till att skapa ekonomiska värden och säkra välfärd och 

näringsutveckling till det bästa för det norska samhället”. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

 

Förvaltningens struktur 

Arbetet med förvaltningsplanen leds av Miljøverndepartementet. Dessa bildade år 2002 en 

styrgrupp för att leda och koordinera förvaltningsplansarbetet på hög politisk nivå. 

Styrningsgruppen är interdepartemental och består av representanter från alla de departement 

som berörs av planen; Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, 

Närings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet och Utenriksdepartementet. 

(St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

I enlighet med Stortingsmeddelandet nr. 8 etablerade styrgruppen ytterligare tre grupper för att 

säkra det tvärsektoriella samarbetet samt ge bästa möjliga underlag för förvaltningsarbetet; ett 

forum för risksamarbete, riskgruppen, en rådgivande grupp för övervakning, 

övervakningsgruppen, samt ett Fagligt forum.  Dessutom etablerades också en särskild 

referensgrupp för att involvera intresseorganisationer och andra intressenter i 

förvaltningsprocessen (se figur 5) (Miljøverndepartementet 2009)  

Övervakningsgruppen ansvarar för kordineringen av övervakning av de marina ekosystemen. De 

skall sammanställa data och analysera dessa i förhållande till de indikatorer och gränsvärden som 

är knutna till förvaltningsplanens miljömål. Gruppen leds av Havforskningsinstituttet (HI) men 

inkluderar Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Fiskeridirektoratet, Kystverket, 

Meteorologisk institutt, Nasjonalt institutt forernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for 

naturforskning (NINA), Norsk Polarinstitutt (NP), Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn 

(SFT), Statens Strålevern, Petroleumstilsynet (Ptil) och Sjøfartsdirektoratet. Vid behov kan 

gruppen kalla in utomstående expertis. (Norsk Polarinstitutt 2009, II)  
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 Figur 5: Förvaltningsplanens organisation. (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

 

Riskgruppens syfte är att stärka samarbetet mellan sektorer i arbetet kring riskvärdering och 

beredskap. Gruppen leds av Kystverket och inkluderar Direktoratet for naturforvaltning, 

Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Norsk Polarinstitutt, 

Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens 

strålevern, Sysselmannen på Svalbard och Fylkesmannen. Liksom övervakningsgruppen, kan 

riskgruppen också kalla in utomstående expertis vid behov. (Norsk Polarinstitutt 2009, III) 

 

Faglig forum ansvarar för den samordnade uppföljningen av förvaltningsplanen, där bland annat 

miljömålsutvärdering och identifiering av behov för åtgärder ingår. Faglig forum har dock inte 

mandat att föreslå specifika åtgärder (Fossli Johansen, muntl. 2009). Uppföljningen sker genom 

en årlig statusrapport som levereras till Styrningsgruppen/Miljödepartementet. Faglig forum har 

även ansvaret för den mer omfattande rapporteringen som skall ligga bakom revideringen av 
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förvaltningsplanen i 2010, samt ansvarar praktiskt för Referensgruppen. Faglig forum leds av 

Norsk polarinstitutt och inkluderar Akvaplan-niva, Artsdatabanken, Direktoratet for 

naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt for 

ernærings- og sjømatforskning, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for luftforskning, 

Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norsk Polarinstitutt, 

Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern och 

Veterinærinstituttet. Utöver detta kallas Riksantikvaren och Meteorologisk institutt in vid behov. 

(Norsk Polarinstitutt, V 2009) 

En Referensgrupp bildades för att säkra att berörda intressen skulle få del i 

förvaltningsprocessen, i enlighet med den ekosystembaserade förvaltningens princip om 

demokrati och decentralisering.  En gång om året samlas referensgruppen på initiativ från Norsk 

Polarinstitutt som leder mötet. Åsikterna som dryftas samlas i en rapport, samt sammanfattas i 

Faglig forums årliga rapport till Styrningsgruppen. Deltagarna i gruppen varierar från år till år 

men består generellt av representanter från intresseorganisationer, statliga myndigheter och 

samiska intressen.  (St. meld. Nr. 8, 2005-2006) 

Sektorsansvaret 

Norsk miljöförvaltning bygger på sektorsansvar, vilket innebär att varje enskilt departement 

ansvarar för att leva upp till de nationella mål och direktiv som rör den specifika sektorn (Fossli 

Johansen, muntl. 2009). I praktiken blir det ofta en fråga om att väga flera av departementens 

mål mot varandra (Hoel & Lobach 2006).  

Varje enskilt departement och tillhörande direktorat har i och med sektorsansvaret ansvar för att 

se till att målsättningarna med förvaltningsplanen följs upp och blir ledande i verksamheten. För 

att förvaltningsplanen skall verka ändamålsenligt är den springande punkten att detta fungerar.  

Med införandet av ekosystembaserad förvaltning i Norge, valde Havsforskningsintitutet i 2002 

att omstrukturera sin organisation. Från att ha varit traditionellt sektorsbunden gick den till att 

vara organiserad i program för de identifierade norska marina ekosystemen. (Misund & Skjoldal 

2005)  
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RESULTAT 
 

Resultaten, respondenternas svar, är uppdelade i delar efter uppsatsens frågeställningar.  Först 

pressenteras värdena med förvaltningsplanen, därefter utmaningarna, och slutligen 

respondenternas uppfattningar om varför fiskets negativa konsekvenser inte stått i fokus i 

förvaltningsarbetet. 

 

Värdet med förvaltningsplanen 

Helhetlighet och tvärsektoriellt samarbete var de två faktorer som sex av de intervjuade tog upp 

som de mest värdefulla i förvaltningsplanen. Respondenten från Petroleumstilsynet sträckte sig 

till att säga att… 

”Ekosystembaserad förvaltning är en glimrande tanke” (Petroleumstilsynet) 

Helhetligheten specificerades i ett värde i att avväga alla aktiviteter mot varandra och sätta dem i 

en ram av ekosystembaserad förvaltning, alltså helt i linje med planens målsättningar. Som 

personen från NP själv uttryckte det... 

”Värdet ligger i att man drar in alla aktiviteter och avväger dem mot varandra och sätter in dem 

i en ram av ekosystembaserad förvaltning” (Norsk Polarinstitutt) 

Ibland låg emfasen på förvaltning av näringsverksamhet, brukandet. T.ex. sa representanten från 

Miljøverndepartementet att... 

”Vi vill få till ett hållbart bruk, ej skyddsplan, där alla näringar samarbetar 

(Miljøverndepartementet) 

Ibland låg å andra sidan emfasen på vikten av att hålla sig inom ramarna för vad ekosystemen tål. 

Representanten för Petroleumstilsynet uttryckte det... 

”Det att värdera mänsklig aktivitet och konsekvenserna av dem på en väldigt fundamental nivå, i 

ett brett nog sammanhang. Den tanken där, den är värd mycket” (Petroleumstilsynet) 
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Och representanten för Direktoratet for Naturforvaltning var inne på samma spår när denne 

svarade att... 

”Målet är ju att tillpassa aktiviteterna till områdenas egenskaper. Att få till hållbar utvecklig där 

man prövar och tillpassa all mänsklig aktivitet till det som miljön i de olika områdena kan tåla.” 

(Direktoratet for Naturforvaltning) 

En respondent sade tydligt att denne önskade att miljösidan, omtalad som en lillebror med 

mindre medel, ska få större vikt än tidigare i förvaltningen. Personen, från Norsk Institutt for 

Naturforskning tyckte... 

”T.ex. idag att fiskerierna får fritt fram, att de ska ta hänsyn till andra intressen också. 

Fiskerisidan är väldigt stark, liksom oljesidan.”(Norsk Institutt for Naturforskning) 

En annan drog fram det positiva i att förvaltningsplanen är förankrad på den översta politiska 

nivån i och med att den kom som ett Stortingsmeddelande, unikt i internationella sammanhang 

av ekosystembaserad förvaltning. 

 

Vikten av att få fram ett kunskapsunderlag 

För att få en reellt helhetlig förvaltningsplan, är kunskap grundläggande. Värdet av att få ett 

större kunskapsunderlag togs upp av alla intervjuade utom en, ofta i samband med vad som 

faktiskt är ett hållbart brukande eftersom det där råder stor kunskapsbrist. Eller hur stor 

påfrestning ekosystemen faktiskt klarar av. Som personen från Norsk Institutt for Naturforskning 

slog fast... 

”Kunskapsgrundlaget är helt avgörande för att nå målet. Måste ligga i basen.”(Norsk Institutt 

for Naturforskning) 

Två av de intervjuade gjorde kopplingar till nuvarande tillståndsindikatorer, som enbart säger 

någonting om hur det förhåller sig i ekosystemen, och ingenting om mänsklig påverkan. En av 

anledningarna till detta sägs just vara att man inte hade data för det tidigare. Eller att det inte 
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finns kunskap nog att skilja mellan påverkan på grund av mänsklig aktivitet, och naturliga 

variationer. 

För en av respondenterna var det ett värde i sig att få framhäva den egna sektors kunskap och 

information. Vikten av hållbarhet togs upp innan denne sa... 

”Det tror jag är viktigt, och så det att framhäva information om oljesektorn så att den bli riktig. 

Det är så mycket som man tror, att den är hänsynslös och kommer ödelägga alltihopa och där 

tycker vi det är viktigt att ge information.” (Oljedirektoratet) 

Tvärsektoriellt samarbete 

Respondenterna som värdesatte strävan mot helhetligheten i förvaltningsplanen betonade också 

vikten/värdet i det tvärsektoriella samarbetet. För att uppnå ett mål om en helhetlig förvaltning, 

att få en helhetlig bild av ekosystemen och de mänskliga aktiviteterna som föregår, krävs det att 

alla myndigheter och forskningsinstanser som berörs sätter sig ner och delar kunskap med 

varandra. Som personen från NP förklarade vikten av samarbete över sektorerna... 

”Man lär varandra tänka mer helhetligt.” (Norsk Polarinstitutt) 

Två riktningar bland respondenterna kunde urskiljas i varför man värdesatte tvärsektoriellt 

samarbete. Dels den grupp respondenter som främst pratade om samarbetet som ett verktyg för 

att uppnå det som man egentligen såg som en viktig målsättning, nämligen kunskap. Och dels 

den grupp respondenter som tillskrev samarbete mellan olika sektorer ett egenvärde, ett sätt att 

uppnå helhetlighet och bryta gamla strukturer. Denna grupp var dominerande. Egenvärdet 

specificerades genom uttalanden som... 

”Det ligger också ett egenvärde i att jobba på tvärs genom sektorerna. Värdet är att man får 

sektorer att jobba samman om helhetslösningar” (Miljøverndepartementet) 

Och... 

”När du har bärande som grundtanke, efteråt tvingar det fram ett samarbete på tvärs av 

myndigheter. Vilket gör att du utmanar fagliga traditioner, och sättet att tänka. Det blir inte så 

lätt att ta fagliga värderingar lätttvint” (Petroleumstilsynet) 
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I ett exempel som en respondent berättade om gavs en lite djupare förklaring till kopplingen 

mellan tvärsektoriellt samarbete och större helhetlighet. Respondenten menade att när olika 

myndigheter måste arbeta tillsammans så synliggörs det att vissa myndigheter har större problem 

än andra. Respondenten trodde att man då lättare kan fokusera arbetet kring denna myndighet, 

och detta då på starkare grunder. På så sätt blir förvaltningen effektivare. I en jämförelse med hur 

det fungerade tidigare menade respondenten att det var lättare att dölja detta förut.  

En annan respondent stödde denna syn och sa att man... 

”... sätter sektorerna och de bästa samman så att man får en gemensam förståelse om vad [...] 

som är viktigt”(Miljøverndepartementet) 

Även andra exempel och jämförelser med tidigare organisation kom upp i samband med 

samarbete mellan sektorer. Ett av dem belyste problemet med att var sektor tidigare skötte sitt. I 

exemplet berättar respondenten, som själv jobbar i en oljeanknuten myndighet, om hur Olje- og 

Energidepartementet tidigare styrde över alla processerna som rörde petroleumsverksamhet. 

Dessa hade då makten att både bestämma när en process skulle igångsättas och vem som skulle 

inviteras. Ibland bjöds MD in till processerna, ibland bjöds fiskeri in.  Respondenten återkom till 

hur det har blivit i och med förvaltningsplanen och hur Miljøverndepartementet nu mer ligger 

underst med de olika myndigheterna under sig och att departementet därmed blivit mycket 

starkare än tidigare. Med glädje och allvar på rösten tillade personen från Petroleumstilsynet som 

intervjuades... 

”En gedigen ändring i maktbalans mellan dep. Det är en revolution. En stilla revolution.” 

(Petrleumstilsynet) 

 

Utmaningar 

Samtidigt som de intervjuade såg tvärsektoriellt samarbete och helhetlighet som de främsta 

värdena med förvaltningsplanen, var det också här man generellt såg de största utmaningarna och 

problemen. Från vissa håll hade man en ganska stor tilltro att det kan komma att bli bra givet lite 

tid eller om man tror och jobbar för förändring. Ett par stycken satte förhoppningar till 
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revideringen av förvaltningnsplanen i 2010. Från andra håll hade man en mer negativ och kanske 

en något uppgiven inställning till framtiden. Det går alltså inte säga något om generell 

inställning. Apropå att få sektorer att jobba tillsammans sa personen som intervjuades från Norsk 

Polarinstitutt att... 

”Norska förvaltningen är väldigt traditionellt sektorsorienterad.  Detta är fortfarande också 

huvudutmaningen. Att få det till i praktiken” (Norsk Polarinstitutt) 

Representanten från Norsk Instiutt for Naturforskning visade tecken på uppgivenhet i förhållande 

till samarbetet när denne sa att... 

”Alla sitter där på sina håll och håller på med sitt. Vi vet inte om vi kommer att lyckas; det är 

många möten och utredningar men vi vet inte vilket som kommer att bli det praktiska resultatet 

utav det.” (Norsk Instiutt for Naturforskning) 

Likaså ingav representanten från Havforskningsinstituttet en mindre hoppfullt tilltro till 

framtiden när denne kommenterade att det kanske inte ens var en önskan från högre håll att sy 

ihop och koordinera processerna genom att säga att... 

”... det här med förvaltningsplaner behöver inte bli lyckat, det kan väl hända att det blir mer ett 

dokument och en process som inte änder upp i något. Det är jag rädd för, att det inte helt ska 

komma att fungera.” (Havforskningsinstituttet) 

 

Maktkamper och bristande implementering  

 Utmaningarna med tvärsektoriellt samarbete och vägen mot en helhetlig syn på ekosystem, 

omnämndes som maktkamper, intressemotsättningar, bristande implementering, och 

svårigheter/ovilja att bryta gamla vanor. 

Maktkamp och/eller intressemotsättningar togs upp av fyra respondenter som ett arv från den 

sektorsbaserade förvaltningen och som skapar problem för samarbete och implementering. OED 

blev föremål för ytterligare ett exempel. Enligt respondenten hade departementet vant sig vid att 

befinna sig i den situationen som de gjorde, och att de ”hatar” (Petroleumstilsynet) att befinna 
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sig i den nya situationen där de fått ge ifrån sig makt till andra departement. Respondenten, från 

Petroleumstilsynet menade att... 

”Det har varit tydligt för mig. Det är initierat maktkamp därifrån för att återuppta sin position. 

Maktkamp mellan departement och personer är en viktig faktor” (Petroleumstilsynet) 

Samma person säger dock vid ett senare tillfälle i intervjun att denne, trots att denne letat, inte 

funnit tecken till illojalitet mot ekosystembaserad förvaltning på departementsnivå eller bland 

statliga verk. Personen syftar till maktkamp när denne säger att; 

”det handlar mer om individer än departement” (Petroleumstilsynet) 

I arbetet innan förvaltningsplanen lades fram, berättade en av de intervjuade att det var relativt 

tunga diskussioner mellan Fiskeridepartementet och Miljøverndepartementet. 

Fiskeridepartementet är ett näringsdepartement med näringspolitiska målsättningar, medan 

Miljøverndepartementet ett bevarings- och reguleringsdepartement. Fiskeridepartementet hade 

traditionellt haft på sitt bord att uppskatta fiskedödlighet, antal fiskefartyg etc. och var inte 

intresserad av att någon skulle komma in på deras revir. Diskussionerna ligger fortfarande på 

bordet, vilket säger någonting om underliggande maktkamper. 

Bristande implementering problematiserades på olika sätt, och av flera. Ett par påpekade t.ex. att 

planen inte följs upp, eller att man sett få praktiska resultat. De olika sektorerna är själva 

ansvariga för implementering, och det upplevdes som ett problem att kommunikationen mellan 

den hårda kärnan av aktiva implementerare och utredarna var för dålig. Att de inte känner till 

planen tillräckligt väl. Detta tydliggörs då personen från Norsk Polarinstitutt säger att... 

”Vi ser att planen inte blir följd upp av de som ska implementera dem på sektormyndigheterna ... 

och det är på ett sätt en svaghet, organiseringen.” (Norsk Polarinstitutt) 

Och personen från Miljøverndepartementet instämmer... 

”Det har varit påpekat som en svaghet att det är dålig kontakt tillbaka från 

förvaltningspersonerna tillbaka till de aktiva förvaltarna i samma myndighet. Utmaning att få 

till. Rätt folk, kommunikation.” (Miljøverndepartementet)  
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T.ex. saknar en av personerna att Fiskeridirektoratet inte är mer involverad i 

förvaltningsprocessen än den är eftersom de är närmare de etablerade styrningssystemen än vad 

fiskerisektorns forskningsorgan, Havforskningsinstituttet, är; det är Fiskeridirektoratet som måste 

initiera åtgärder för att reducera de negativa effekterna av fiskeri, de är de som har budgeten och 

de är de som kan påverka att fiskeriförvaltningen blir bättre. 

En annan respondent, från Norsk Institutt for Naturforskning, uttrycker frustration över att 

statusrapporterna inte verkar ha haft någon direkt effekt utanför Falig forum genom att säga... 

”De (politikerna) väntar väl på revideringen.  Så det är väldigt viktigt vad som står här [i årets 

rapport till styrningsgruppen]. Om det är väldigt kontroversiellt i förhållande till oljeverksamhet 

så kanske inte ... de lyssnar. (Norsk Institutt for Naturforskning) 

Detta motsägs av någon annan som menar att: 

”... något sker där, vi jobbar inte i ett vakuum. Så vi arbetar utifrån en uppfattning om att det vi 

gör används. ”(Havsforskningsinstituttet) 

Svårighet att bryta gamla vanor kom upp som ett hinder för det tvärsektoriella samarbetet. 

Representanten från Petroleumstilsynet preciserade... 

”Jag tror det är ganska många andra som tycker att det är så irriterande att de måste bryta sina 

vanor. Som ämbetsman är det en utmaning det känner jag också. Och du måste samarbeta med 

folk som inte har någon aning om ditt fält. Och du måste vara med i dödstråkiga diskussioner 

som inte är inom ditt fält, och du måste nästan vara värde-driven för att hålla ut i dessa möten. 

Det är så tråkigt vissa gånger att du kan banka huvudet mot väggen.” (Petroleumstilsynet)  

 

Dålig koordinering   

Förvaltningsplanen kom ut som ett Stortingsmeddelande och är, som en av de intervjuade sa, ett 

dokument på hög politisk nivå som är tänkt ska styra förvaltningen. Trots detta tog två av de 

intervjuade upp problemet med att förvaltningsplanen är dåligt koordinerad med andra processer. 

Dels dåligt koordinerat rent kunskapsmässigt; och dels dålig koordinering mellan 
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förvaltningsplansarbetet och andra processer som på ett eller annat sätt rör Barents hav. Ena 

respondenten, från Havforskningsinstituttet, erkänner att någonting uppenbarligen sker eftersom 

att man kan se vissas resultat, men kritiserar att ting sker parallellt utan att processerna är 

hopknutna. Denne sa att... 

”Det som överraskar mig är att det traditionella förvaltningsarbetet med fiskekvoter, att det är 

så lite koordinerat med det nya arbetet som föregår i förvaltningen, kvotsättning etc. Vi ger inga 

tillägsråd till processerna t.ex. Vi levererar ju rapporterna men mellan det blir vi lite använda i 

departementen” (Havforskningsinstituttet) 

Bland exempel på processer som föregår parallellt nämndes Statens Forurensningstilsyns 

tillåtelse till omlastning av olja inne i norska fjordar, vilket strider mot förvaltningsplanens 

skyddszon om 30 nM från kusten som gäller för tankfartyg. Eller processen som ledde till att 

kusttorsken rödlistades, som till en början var helt skiljd från förvaltningsplansarbetet. Det var 

först efter att beslutet tagits, när det togs in i Övervakningsgruppens rapport, som detta plötsligt 

ledde till debatt. 

Fiske 

Även det faktum att det varit lite fokus på fiskets destruktiva effekter skylldes av flera på 

strukturella problem och traditionellt tänkande. Men också kulturella aspekter togs upp som 

orsaker, liksom att huvudfokus legat på petroleumsverksamhet. Personen från 

Havforskningsinstituttet erkände att det är... 

”En slags konservatism i systemet, där man ser igenom fingrarna med svagheterna. Man 

fortsätter tillåta bottentrål trots att man gott vet att den skadar botten. Man beskattar fortfarande 

små bestånd som det egentligen borde vara 0 kvoter på. Ett system är redan upprättat där 

summan av förvaltningen tycker att detta är ok. Det påpekats att fiskeribyrokratin är mycket mer 

fokuserat på att upprätthålla fiskerierna till förmån för fiskarna än de är att upprätthålla 

fiskebeståndet. Man förvaltar inte bestånden, det är egentligen näringen man förvaltar.” 

(Havforskningsinstituttet) 

Personen från Norsk Institutt for Naturforskning förstärkte intrycket av att man handlar mot 

bättre vetande, att det handlar om att förvalta yrkesfiskarna i första hand när denne sa att... 
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”Fiskeri är så viktig del av samhället, särskilt uppe i Nord-Norge. Men jag syns det är rart. 

Också att det ska vara så svårt för politikerna å både så långsiktigt och kortsiktigt. De tänker 

bara kortsiktigt.” (Norsk Institutt for Naturforskning)  

Samma person fortsatte... 

”Fiskerisidan kan göra ting bättre; fiskelobbyn pressar på till å ha högre kvoter än kanske ok, 

och att man ska ha tidigare uppstart av fisket än ok. ” (Norsk Institutt for Naturforskning) 

En annan respondent, från Direktoratet for Naturforvaltning, drog fram det faktum att man 

politiskt varit mer fokuserad på petroleumsverksamhet som den viktigaste anledningen till att 

man inte haft så mycket fokus på fiskeriernas negativa påverkan. Även att motståndet mot 

petroleumsverksamheten velat ha med sig fiskarna ”på samma lag” togs upp som en teori. 

Personen från Direktoratet for Naturforvaltning sa att... 

”... det viktigaste är ju det att man haft huvudfokus på petroleumstillåtelser och om områden ska 

öppnas eller inte för petroleumsaktiviteter.” (Direktoratet for Naturforvaltning). 

Respondenten från Miljøverndepartementet instämde inte helt i att det inte funnits en fokus på 

fiskeri. Denne återknöt i stället till bristen på kunskap om t.ex. havsbotten och menade att den 

dels varit bristfällig, och att den informationen man haft inte förmedlats tillräcklig bra till 

fiskarna. Personen sa att... 

”Det har varit en fokus, men det har inte varit ett systematiskt nog. Och den kunskapen man haft 

om koraller har inte varit gott nog förmedlad till de aktiva fiskarna. Det har inte varit gott nog 

fört in på kart, det är faktiskt något man ska ta mer tag i nu. Man har inte haft tillräckligt med 

kunskap, ingen kartläggning. Här är MAREANO viktigt. ”( Miljøverndepartementet) 

Samtidigt tillägger personen från Havforskningsinstituttet att denne... 

”Önskar att förvaltningsplanen skulle ha gått lite längre, varit lite tuffare mot fiskerisidan” 

(Havforskningsinstituttet) 

ANALYS OCH DISKUSSION  
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Enligt public choice-teorin har de enskilda förvaltarnas roll växt i och med att politikernas roll 

reducerats ner till att vara den legitimerande organisationen. Om detta stämmer är summan av 

förvaltarnas värdegrunder av stor betydelse för resultatet av förvaltningen. Värdet av ett 

helhetligt synsätt inom förvaltningen, och värdet av samarbete mellan sektorerna är de två värden 

som kan dras fram som mest tydliga i gruppen. Respondenternas målsättning om att bruka 

resurserna inom ekologiskt hållbara ramar går i linje med både förvaltningsplanens målsättningar 

och EAM:s principer och är relativt okontroversiella. Först när bristen på kunskap dras in i 

diskussionen blir det hela blir mer intressant. Hur kan beslutsfattare och förvaltare t.ex. avgöra 

definitionen av hållbarhet, avgöra vad som är att befinna sig inom ramarna av vad ekosystemen 

klarar av, om man inte känner till hur komponenterna i ekosystemen interagerar och vilka 

förändringar som beror på naturliga variationer respektive mänsklig påverkan? Vilka 

värdegrunder är det som får styra förvaltningen om man inte har underlag att fatta beslut på 

kunskap? Vart är det fokus hamnar, på att förvalta ekosystemen, eller på att förvalta den 

mänskliga aktiviteten? Väljer man att tillåta en aktivitet, t.ex. petroleumsverksamhet, och därmed 

att välja att ta en risk i förmån för socioekonomiska värden? Eller väljer man att hävda 

försiktighetsprincipen och förbjuda petroleumsverksamheten trots att den kanske till och med 

hade haft positiva effekter på ekosystemen i form av minskad bottentrålning? Om det saknas 

kunskap nog om var koraller finns och vad ett förbud skulle ge för effekt, är det även här en 

fråga om värdegrund i förhållande till åtgärder. Enligt public choice-teorin grundar sig denna 

värdegrund på  vilka egenvinningar individerna inom förvaltningen ser med respektive beslut.  

Respondenternas svar ger en indikation om att båda lägren finns inom förvaltningen. Dels genom 

värdeladdade svar, och dels genom en tydlig uppdelning på vad miljöanknutna respektive 

resursanknutna förvaltare valde att fokusera på genom intervjuerna. Miljöanknutna förvaltare 

talade i större utsträckning om problem med att näringsintressena tog stor plats, gav fler exempel 

som gick ut på att berätta om svårigheter med att förvalta biodiversiteten etc. Resursanknutna 

förvaltare hade färre sådana exempel, och pratade i större utsträckning om vikten av en samlad 

förvaltning i stort. För att få ett representativt resultat utav förvaltningsplanen i förhållande till 

värdegrunder är det därför av stor vikt att alla sektorer inte bara representeras, utan även är 

kopplade till planen på likvärdig nivå. Antal timmar i arbetsinsats etc. 

 



33 
 

Tydligt är att när det gäller fiskeri, så är det näringen som förvaltas framför den naturliga 

resursen. Frågan är om den samlade värdegrunden räcker för att förklara varför fiskeriernas 

negativa konsekvenser fått liten uppmärksamhet.  För samtidigt som tvärsektoriellt samarbete 

sågs på som ett av värdena med förvaltningsplanen, var det också ett område som uppfattas som 

fyllt av utmaningar och problem. Just detta lyftes fram som en av förklaringarna bakom att 

fiskerierna inte uppmärksammats av förvaltarna själva.  Ett problem som togs upp rörde 

gammalt, sektoriellt tänkande och maktkamp. En konservatism som fortfarande sitter kvar i 

systemet och leder till samarbetsproblem och potensiellt irrationella beslut. Detta kan kopplas 

ihop med public choice-teorin. Enligt public choice-teorin drivs ämbetsmän av en önskan om att 

budgetmaximera. I och med förvaltningsplanen har de flesta ämbetsverk, inklusive Fisk- och 

kystdepartementet och Fiskdirektoratet, tvingast uppge makt till förmån till både MD och andra 

ämbetsverk. I ett försök att upprätthålla sin gamla status är det därför inte otänkligt att 

individerna i dessa departement, verk, och institutioner, ”sätter sig på tvären” och blir svåra att 

samarbeta med. Med ytterligare öppenhet och samarbete är det möjligt att brister inom varje 

ämbetsverks tvingas upp till ytan och ändras.  Ett annat problem som lyftes fram tydligt är att det 

inte är samma personer som sitter i utredningsprocesserna som är de som utgör den faktiska 

implementeringen. God kommunikation mellan dessa grupper är ingen självklarhet, och själva 

förmedlandet av vikten av förvaltningsplanen däremellan riskerar att bli bristfällig. 

Förvaltningsplanens kommunikation och koordinering inte bara internt utan också med andra 

processer var ytterligare ett organisatoriskt problem som lyftes fram.  Kvotsättning, som 

nämndes som exempel, är av central betydelse för ekosystemens tillstånd men är en process som 

sker fristående från förvaltningsplanen. Likaså gäller detta TFO-processen. TFO-processen borde 

rimligtvis vara ändå mer koordinerad med förvaltningsplanen eftersom en av 

huvudanledningarna till planens uppkomst är just som beslutsunderlag för 

petroleumsverksamhet. Det är uppseendeväckande att det har getts ut tillåtelser i områden som 

ligger kant i kant med områden om förvaltningsplanen klassar som särkskilt värdefulla och 

sårbara, och det leder tankarna till tvivel om förvaltningsplanens reella tyngd som politiskt 

dokument. Det ger också vatten på kvarnen till teorin om att det är fokuset på petroleum som lett 

uppmärksamheten bort från fiskeriets negativa konsekvenser. Fokuset på petroleumsverksamhet 

kan sedan i sin tur ha förstärkt ”icke-fokuset” på fiskeri genom att miljögrupper emot 
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oljeverksamhet velat ha god relation till fiskarna i den gemensamma kampen. Man har inte velat 

kritisera fiskemetoder, och därmed göra sig ovän med fiskenäringen. 

I public choice-teorin gynnas små homogena gruppers intressen i en beslutsfattningsprocess. 

Både petroleumsnäringen och fiskerinäringen passar in på denna beskrivning, och tillsammans 

förstärker dessa intressen fokuset ifrån fiskeriets negativa konsekvenser. Petroleumsnäringen 

genom att fokusera på olja, och fiskerinäringen genom att framhäva fisket som avgörande för 

norsk kultur och norska kustsamhällen. Stark fiskelobbyism och stark kulturell anknytning till 

fiske i det norska samhället togs även upp av några respondenter som anledningar till att de 

negativa konsekvenserna av fiskeri inte fått stort fokus.  

Att organisationen inte fungerar perfekt efter bara några år är inte helt förvånande. Då det inte 

finns några färdiga recept på hur EAM ska tillämpas tvingas varje förvaltningsregim att 

experimentera sig fram till den optimala lösningen för de specifika förhållandena. 

Respondenterna var också medvetna om detta. I intervjun med representanten från MD framgick 

att det varit löst tal om att låta en oberoende part utvärdera förvaltningsarbetet i samband med 

revideringen 2010. Detta ska diskuteras vidare på ett möte i styrningsgruppen innan sommaren. 

Då det är tydligt att det råder stora strukturella problem inom förvaltningen– med allvarliga 

konsekvenser för den biologiska mångfalden – rekommenderar jag att utvärderingen genomförs.  

 

SLUTSATS 
 

Värdet med förvaltningsplanen enligt de personer inom förvaltningen som intervjuats kan 
sammanfattas med: 

 Att det är en helhetlig förvaltning, dvs. en förvaltning som väger in all mänsklig aktivitet 
och reglerar dessa inom ekologiskt hållbara ramar. 

 Samarbetet mellan olika sektorer. 

Utmaningarna kan sammanfattas med: 

 Strukturella problem; koordinering, konservatism och sektoriellt tänkande 
 Sektorsansvaret; leder till dålig implementering 



35 
 

 Maktkamper 

Anledningar till att det varit lite fokus på fiskeriets negativa konsekvenser antas bero på de 
generella problem som är utmaningar för förvaltningen i stort, men också 

 Norsk tradition 
 Politisk fokus på petroleumsverksamhet 
 Petroleumsmotståndets försök att alliera sig med fiskenäringen 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

På vilket sätt är ditt arbete kopplat till förvaltningsplanen? Vad har du för andra arbetsuppgifter? 

Vad tycker du att värdet är med att ha en helhetlig förvaltningsplan? (Om du tycker det är bra – 
varför?) 

Målsättningen med förvaltningsplanen är att lägga till rätta för värdeskapning genom ett hållbart 
bruk av resurser, och samtidigt upprätthålla ekosystemens struktur, funktioner och produktivitet. 

Vad, skulle du säga, är det viktigaste för att ”upprätthålla ekosystemens struktur, funktioner och 
produktivitet”? (önskemål om åtgärder, fokusområden etc.) 

Var är vi idag i förhållande till det? 

Var (t.ex. inom vilka näringar) ser du behov för ökade åtgärder för att uppnå detta? Är det 
någonting du saknar generellt? 

I miljömålsutvärderingen som presenteras i Faglig forums rapport utpekas fiskeri som den största 
påverkningsfaktorn på biologisk mångfald. Främst genom bottentrålning, men också genom 
bifångst. Varför tror du att det inte varit större fokus på de negativa sidorna av fiskeri inom 
förvaltningen? 
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