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Status i Europa:
Verdi av blå økonomi/blå vekst i EU tilsvarer nasjonalbudsjettet 
til Belgia. 

2012 – €485 milliarder – 5,4 millioner årsverk
Nordsjøbassenget - €150 milliarder – 850.000 årsverk (2014 tall)

Ambisjoner:
2020 - €590 milliarder – 7 millioner årsverk

2050 - €2 trillioner – 12 millioner årsverk





Nye Stavanger kommune

ILLUSTRASJON: FISKERIDIREKTORATETNye Stavanger kommune er kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Bildet viser Kyrkjøy i Finnøy kommune. Foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 

Pilotprosjektet vil vise hvor egnet sjøarealene er til produksjon av sjømat og vil 
gi grunnlag for å identifisere potensielle interessekonflikter



Sunnmøre
Pilotprosjektet vil kartlegge nye områder utenfor kysten – og gi kommunene 
grunnlaget de trenger for å utvikle nye jobber i havrommet

Verdens første operative bølgekraftverk ligger i Herøy kommune og ble offisielt åpnet i september 2017. Photograph courtesy of Waves4Power AB, Sweden



Troms: Skjervøy/Kvænangen

ILLUSTRASJON: FISKERIDIREKTORATET

Pilotprosjektet skal skaffe kunnskap om kystområdet og viktige naturtyper –
og sjøarealenes egnethet innen fiske, fangst og havbruk

Illustrasjonsfoto: Troms fylkeskommune



Kartverket

Basisprodukt:

Batymetri

Backscatter prosessert

Vannkolonne

Vannstandsdata

Avledede produkt: kan framstilles på en 

rask og rimelig måte ved hjelp av 

automatiske analyser på graderte 

høyoppløselige dybdedata. 

Helning

Terrengformer

Skyggerelieff

Ankring

Bunntype (enkel)

Terrengmodeller

Andre produkt: samles av KV for de 

andre

Laser

Lettseismikk

Sidescan

Bunnpenetrerende ekkolodd

Norges Geologiske Undersøkelse

Basisprodukt:

Bunntyper

Bunnsedimenter (dannelse)

Landskap og landformer

Kjemisk miljøtilstand (forurensing)

Avledede produkt: kan framstilles på en 

rask og rimelig måte ved hjelp av rutiner i 

ArcGis. Produsert etter basisprodukter

Bunnfelling

Ankringsforhold

Gravbarhet

Havforskningsinstituttet

Basisprodukt:

Naturtyper (NiN) Hovedtyper

Naturtyper (NiN) Grunntyper

NiN marine landskapstyper

Strømmodell

Avledede produkt: kan framstilles på en 

rask og rimelig måte. Produsert etter 

basisprodukter

Forvaltningsprioritert natur, bølger, Salt 

og temperatur

Produkter





Reguleringsplan: Sonering av arealer, kombinert med bestemmelser som gir 
rammer for bruk og [...] Bestemmelsene skal kunne tåle en rettssak.
Kilde: lovdata.no

Det digitale plankartet skal kun inneholde juridisk bindende plandata.
Kilde: lovdata.no

En forvaltningsplan skal inneholde en beskrivelse av verneverdier, 
brukerinteresser og annen aktivitet i området, retningslinjer for forvaltning, og 
omtale av konkrete mål og tiltak som skal bidra til å ivareta verneverdiene.
Kilde: lovdata.no
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Marine grunnkart i kystsonen vil gjennom å heve 
kunnskapsnivået bidra til å senke konfliktnivået



Takk for oppmerksomheten

Njål Tengs Abrahamsen, direktør Marin Infrastruktur - Kartverket sjødivisjonen
Nasjonal plankonferanse, Molde 15. november 2017

Søre Vaulen i Herøy kommune på søre Sunnmøre. Foto: Eiliv Leren / Terrengmodell: Kartverket


