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Forord  
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. 

Oppdraget er gjennomført av Vista Analyse i samarbeid med Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). John Magne Skjelvik 
(Vista Analyse) har vært prosjektleder. Hovedforfatter har vært Kristin Magnussen, og 
medforfattere er Henrik Lindhjem og John Magne Skjelvik (Vista Analyse). Kollegaer i 
NIVA og NINA har bidratt med meget gode og nyttige innspill og kommentarer særlig til 
det naturvitenskapelige grunnlaget og beskrivelsene i rapporten.  Vi har dratt nytte av 
gode innspill fra Hartvig Christie, Trine Bekkby (begge NIVA), Pia Norling (tidligere 
NIVA; nå den svenske «havs- och vattenmyndigheten»), Per Fauchald og Johanna 
Järnegren (begge NINA).  

Vi vil gjerne takke WWF ved Ida Ulseth og Karoline Andaur for at vi har fått benytte 
eksempelet om tareskog fra rapporten «Prislapp på naturens goder – grunnlag for en 
bedre forvaltning i Nordsjøen» som er utarbeidet i samarbeid mellom WWF og Sweco, 
før WWF selv har offentliggjort rapporten.  

Kontaktpersoner for oppdraget har vært Anne Brendemoen og Kirsten Grønvik Bråten 
fra sekretariatet for regjeringens ekspertutvalg om verdier av økosystemtjenester, som 
takkes for gode og konstruktive innspill i løpet av prosjektet. Vi har også hatt møter og 
fått innspill fra representanter fra henholdsvis Miljøverndepartementet (MD), Fiskeri- 
og kystdepartementet (FKD) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Martin J.F. 
Smit, Geir Klaveness, Hanne-Grete Nilsen, Bent Arne Sæther (alle MD) Olav Rostad og 
Vegard Haukeland (FKD), Ida Ringdal og Marianne Kroglund (Klif) takkes alle for nyttige 
innspill og kommentarer til oppdraget og rapporten. 

Takk til alle som har bidratt! 

Forfatterne er selvfølgelig selv ansvarlige for sluttproduktet. 

 

19 november 2012 

John Magne Skjelvik 

Prosjektleder 

Vista Analyse AS 
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Sammendrag 
Bakgrunn og formål 

Havområdene forsyner oss med en rekke økosystemtjenester 

Havområdene forsyner oss med en rekke økosystemtjenester (ØT) som vår velferd og 
livskvalitet er avhengig av. Tjenestene består av mange synlige og godt kjente goder og 
tjenester som fisk og skalldyr, rekreasjon og turisme, men også av mindre kjente 
tjenester som for eksempel opprettholdelse av stabiliteten i økosystemet og 
klimaregulering. Flesteparten av disse økosystemtjenestene er fellesgoder (kollektive 
goder) som ikke omsettes i markeder og derfor ikke har en markedspris. Dette betyr at 
kostnadene ved å ødelegge dem ikke kommer fram i våre vanlige regnskap. Det er derfor 
en fare for at man utarmer disse tjenestene. 
 
Formålet er å øke kunnskapen om kostnadene ved dagens miljøforringelse i Nordsjøen og 
Skagerrak 

Det finnes betydelig kunnskap om miljøtilstanden og noe kunnskap om økosystem-
tjenestene vi får fra norske havområder, selv om det er mange kunnskapshull på 
området. Det er imidlertid svært begrenset kunnskap om nyttetapet (kostnadene) for 
samfunnet ved at noen marine økosystemer og økosystemtjenester er forringet.  

Dette prosjektet skal bidra til å gi kunnskap om kostnadene ved dagens miljøforringelse 
i Nordsjøen og Skagerrak, hvilke sektorer som påvirker miljøtilstanden og hvilken 
verdiskaping de står for, mulighetene for å oppnå god miljøtilstand og mulig tiltak og 
kostnader ved det.  

Vurderingene i rapporten er gjort med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode. 

Miljøtilstand og miljøforringelse i Nordsjøen og Skagerrak 

Analyseområdet er det samme som i forvaltningsplanarbeidet 

Til grunn for arbeidet med denne rapporten ligger forvaltningsplanarbeidet for 
Nordsjøen og Skagerrak. Det innebærer at områdene som er dekket i hovedsak er 
området utenfor grunnlinjen under norsk jurisdiksjon fra svenskegrensen nord til 62oN. 
Men også mer kystnære områder er inkludert i den grad økosystem og 
økosystemtjenester der påvirker og/eller påvirkes av det som skjer i havområdet. Vi har 
i tillegg trukket inn vurderinger i Naturindeks for Norge.  
 
Miljømål for Nordsjøen og Skagerrak er ikke fastsatt 

Det er foreløpig ikke fastsatt hva som er god miljøtilstand for Nordsjøen og Skagerrak, 
og dermed kan man heller ikke si nøyaktig hva avviket fra god tilstand er. Foreliggende 
naturvitenskapelige rapporter gir heller ikke eksakte mål for dette. Dette innebærer at 
våre økonomiske betraktninger må basere seg på vurderinger av hva som skal menes 
med god miljøtilstand og avvik fra denne, mens dagens miljøtilstand er beskrevet i det 
faglige grunnlaget for forvaltningsplanarbeidet.  
 
Dagens miljøtilstand i Nordsjøen Skagerrak – en del påvirkninger er redusert, men flere 
utfordringer fremover 
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Nordsjøen og Skagerrak har i dag betydelige utfordringer knyttet til effekter av høyt 
karboninnhold i havet og havforsuring, overbeskatning av enkelte fiskebestander, 
nedgang i sjøfuglbestander, forurensning og risiko for akutt forurensning. Flere 
sjøfuglarter og fiskebestander i området står på den norske rødlisten for sårbare og 
truede arter. For en del påvirkninger har belastningene tidligere vært større enn de er i 
dag, men det er flere påvirkninger der bærekraft og toleranseverdier må følges nøye 
fremover for å vurdere behovet for tiltak. 

Hva taper samfunnet som følge av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og 
Skagerrak? 

Flere økonomisk viktige sektorer påvirkes ikke av miljøtilstanden 

En del økosystemtjenester og næringsaktiviteter blir ikke eller i svært liten grad 
påvirket av miljøtilstanden. Dette kan gjelde skipsfart, offshore olje- og gassproduksjon, 
offshore vindmøller og råstoffutvinning. Det vil si at en endring i miljøtilstanden i havet 
ikke, eller i liten grad vil medføre endringer i disse sektorenes inntjeningsmuligheter. 
  
En rekke økosystemtjenester påvirkes av miljøtilstanden, men med dagens 
kunnskapsstatus er det vanskelig å prissette kostnadene ved dette 

I motsetning sektorene nevnt i avsnittet over kan verdiskaping og inntjening i fiskeri, 
akvakultur, turisme og rekreasjon antas å være avhengige av miljøkvaliteten. I tillegg 
påvirkes en rekke økosystemtjenester som ikke er knyttet til verdiskaping i en sektor. 
Tabell A oppsummerer viktige økosystemtjenester som antas å være negativt berørt av 
dagens tilstand i Nordsjøen og Skagerrak. Dagens kunnskapsstatus gjør at det bare for 
noen få økosystemtjenester er mulig å kvantifisere og prissette kostnadene ved at de er 
forringet. 
 

Tabell A Oppsummering av kostnader ved økosystemtjenester (ØT) som 
påvirkes negativt ved dagens miljøtilstand 

Økosystemtjeneste Årlig kostnad (nyttetap) 

Fisk og skalldyr Dagens forringede tilstand gjør at vi kan høste mindre av de 
kommersielle fiskeartene enn vi kunne gjort hvis tilstanden 
var god.  

Ut fra antagelser i (Olafsen m.fl. 2012) kan vi anslå tapet 
(målt i bruttoprodukt) i fiskerisektoren til ca. 200 mill. kr 
per år. 

Et regneeksempel indikerer at tapt produksjon av fisk 
(kommersielle arter og andre) som følge av at viktige 
biotoper som sukkertareskog forsvinner, kan anslås til 1-6 
mrd. Et annet regneeksempel viser tapt førstehåndsverdi 
som følge av redusert hummerfangst som beløper seg til 
mange millioner i året. Disse anslagene er svært usikre, men 
er nyttige som illustrasjoner.  

Akvakultur, fisk og Episoder med tap av fisk i oppdrettsanlegg ved giftige 
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skalldyr algeoppblomstringer, akuttutslipp av olje mm. 

Sjømatnæringen er avhengig av godt omdømme. Omdømme 
har imidlertid ikke direkte sammenheng med faktisk 
miljøtilstand, men uheldige episoder kan gi negative utslag 
for salg og inntjening.  Kostnad ved dette er vanskelig å 
anslå. 

Tareskog og taretråling Antatt minimal kostnad for taretråling, men tareskog har 
viktige funksjoner som produktivt bunnsamfunn og som 
karbonbinder. 

Genetiske og ressurser 
for bioteknisk industri 
med mer. 

Mulig tap av opsjonsverdier, dvs. verdier knyttet til at man 
kan oppdage muligheter for bruk i fremtiden, men vanskelig 
å vurdere og prissette. 

Rekreasjon og turisme Kyst og hav er viktig for rekreasjon og reiseliv. Aktivitetene 
blir i ulik grad påvirket negativt av dårlig vannkvalitet. 
Vanskelig å prissette disse kostnadene pga. manglende 
norske data for rekreasjonsbruk og –verdier, men 
regneeksempler kan illustrere mulige kostnader. Det er gjort 
forsøk på å sette pris på denne typen goder og tjenester i 
området fra svenskegrensen til Lindesnes. I en undersøkelse 
ble folk bedt om å oppgi sin betalingsvillighet for å få bedre 
vannkvalitet i vassdrag og kyst i dette området. Samlet 
betalingsvillighet var nesten 1500 kr per husholdning 
omregnet til dagens verdi, eller samlet over 3 mrd. kr. 

Reiselivet antas i relativt liten grad å bli negativt påvirket, 
men dårlig vannkvalitet kan i perioder virke negativt for 
reiselivsvirksomhet.  

Ikke-bruksverdier 
(«havets testament») 

Mange av effektene av miljøforringelse gir ikke direkte 
økonomiske effekter, men inngår i det som i 
samfunnsøkonomiske analyser betegnes som «ikke-
bruksverdier», og som også er kalt «havets testament».  

I betalingsvillighetsundersøkelsen omtalt under «rekreasjon 
og turisme» ble folk bedt om å fordele betalingsvilligheten 
mellom egen bruk og ikke-bruksverdi. Respondentene 
fordelte ca. 20 % til «egen bruk av vannforekomstene» 
(bruksverdier), 20-30 % til «muligheter for senere bruk» 
(opsjonsverdi), og ca. 50-60 % for «bevaring/arv/eksistens» 
(ikke-bruksverdier). Dette er imidlertid en 20 år gammel 
studie, så resultatet må tolkes med forsiktighet i dag. 

Andre kulturelle, bl.a. 
estetiske verdier, bl.a. 
knyttet til marint søppel 

Ikke prissatt i Norge. En studie fra Storbritannia beregnet 
betalingsvillighet for å unngå søppel på strender til £6 (ca. 
55 kr) per husholdning per år, men det er vanskelig å 
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vurdere hvorvidt dette estimatet kan overføres til Norge.  

Klimagassregulering Sukkertareskog er en viktig biotop som er kraftig redusert i 
Nordsjøen og Skagerrak de senere år. Biotopen er viktig for å 
binde CO2. Et regneeksempel viser at dagens reduserte 
utbredelse av tareskog fører til redusert klimagassbinding i 
biomassen tilsvarende ca. 1470 mill.* kr i nåverdi + ca. 24-64 
mill. kr binding hvert år i form av redusert «sedimentsluk». 

Andre regulerende 
tjenester 

Kystsonens evne til å regulere eutrofiering av havvann er en 
svært viktig økosystemtjeneste som hindrer oppblomstring 
av skadelige alger og lave oksygennivåer. Viktige 
tjenesteytere er filtrerende organismer og høyproduktive 
ålegrasenger og sukkertareskoger. Vedvarende eutrofiering, 
nedslamming og overhøsting kan føre til kollaps i disse 
systemene og resultere i lite produktive økosystemer. Disse 
økosystemtjenestene er svært viktige, men verdien er 
vanskelig å anslå. 

Støttende ØT Grunnlag for de andre ØT. Ikke prissatt direkte, men kan 
inngå i ikke-bruksverdier og som grunnlag f.eks. for redusert 
produksjon av fisk når støttende tjenester blir redusert eller 
borte. 

*med en CO2-pris på 320 kr per tonn. 
 
Miljøkostnader på kort og lang sikt 

Miljøkostnader oppstår ikke bare ett år, men i alle år fram til miljøtilstanden er «god»   

Den tapte produksjonen av fisk, tapte rekreasjonsdager osv. som ble beskrevet ovenfor 
er et årlig tap så lenge miljøtilstanden er forringet. Dette tapet vil gjenta seg hvert år så 
lenge miljøtilstanden er som nå. Dersom tilstanden gradvis forbedres vil kostnadene 
som skyldes miljøforringelsen gradvis bli redusert inntil tilstanden er «god». Dersom 
tilstanden blir dårligere, vil det årlige tapet kunne øke. 
 
Hvilken verdiskaping er knyttet til sektorer og aktiviteter i Nordsjøen og 
Skagerrak? 

Kunnskap om verdiskaping i ulike sektorer er viktig for avveininger 

Hovedpoenget med å forsøke å kvantifisere og anslå verdien av flest mulig av gevinstene 
eller verdiskapingen knyttet til aktiviteter og næringsvirksomhet i Nordsjøen og 
Skagerrak er å synliggjøre avveininger mellom ulike typer næringsaktivitet og 
økosystemtjenester, og eventuelt avveininger mellom bruk og forsyning av ulike 
økosystemtjenester. Vi har ikke det nødvendige grunnlaget for å gjøre disse 
avveiningene fullt ut, men det er likevel av interesse å se hvilken verdiskaping ulike 
typer næringsvirksomhet står for, fordi det vil ha betydning for de samfunnsmessige 
avveininger som må gjøres. 
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Vi har sett på sektorer som har verdiskaping direkte knyttet til havområdet, men også 
landbasert norsk virksomhet og utenlandsk aktivitet påvirker Nordsjøen og Skagerrak 

En del av miljøpåvirkningene i Nordsjøen og Skagerrak skyldes internasjonal aktivitet, 
som vi ikke har vurdert nytten av. Men for de mer konkrete norske næringsaktivitetene 
er det gjort grove anslag. Vi har begrenset vår vurdering av sektorer som har 
verdiskaping knyttet til Nordsjøen og Skagerrak til dem som har sin næringsvirksomhet 
direkte knyttet til havområdet, dvs. petroleum, skipsfart, fiske og fangst, akvakultur og 
turisme (de to siste kystnært). Men det er flere sektorer som påvirker miljøtilstanden i 
havområdet, og som det derfor kan være aktuelt å gjennomføre tiltak i uten at vi har 
vurdert verdiskapingen i disse. Det gjelder først og fremst de landbaserte næringene 
som forårsaker eutrofiering, dvs. landbruk, og til en viss grad også industri og 
husholdninger. Det gjelder også havner og (tidligere) industribedrifter som kan tilføre 
miljøgifter til fjorder, som etter hvert påvirker kystvann og i noen grad vann i selve 
forvaltningsplanområdet. 

De næringer og aktiviteter som står for verdiskaping i tradisjonell forstand 
(bruttoprodukt som inngår i bruttonasjonalproduktet) er kort presentert nedenfor. 

Tabell B Verdiskaping og sysselsetting i sektorer som påvirker miljøtilstand i 
Nordsjøen og Skagerrak.  

Sektor Verdiskaping (bruttoprodukt) i mill kr i 
2009 (2007 for reiseliv) 

Sysselsetting (direkte og 
indirekte)* 

Petroleum 310 mrd kr (2009) 18000 (direkte)+  
120 000 (indirekte) 

Skipsfart Ca. 38 mrd. (2009) 26000 (direkte) + 19000 
(indirekte) 

Fiske og fangst  Ca. 2 mrd. (2009) Ca. 3000 fiskere. Ca. 2000 i 
akvakultur. 
Totalt ca. 10 660 årsverk 
inkludert indirekte 

Akvakultur Ca. 2 mrd. (2009) 

Turisme, reiseliv 
og rekreasjon 

 Ca. 25 mrd. (2007; i fylkene som grenser 
til forvaltningsplanområdet) 

58 000 i fylkene som grenser 
til Nordsjøen og Skagerrak 

*Tallene for avledet sysselsetting fra de ulike næringene er i stor grad utarbeidet etter ulike metodikk, og 
derfor ikke egnet til å sammenligne på tvers. 
Kilde: Klif (2012b) 
 

Kan vi oppnå god miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak? 

Usikkert om det vil bli god miljøtilstand for påvirkninger som henger sammen med 
klimagasser 

De påvirkningene det er vanskeligst å gjøre noe med er de som henger sammen med 
økte mengder klimagasser i atmosfæren, som igjen fører til temperaturøkning, økte CO2-
mengder i havet og forsuring. Reduksjon av disse påvirkningene er i høyeste grad 
avhengig av internasjonalt samarbeid som har vist seg vanskelig å få til.  

Trolig mulig å oppnå god miljøtilstand for mange andre påvirkninger, men krever både 
norsk og internasjonal innsats 

For mange av de øvrige påvirkningene ser det ut til at det kan være mulig å oppnå god 
miljøtilstand, og at man både nasjonalt og internasjonalt beveger seg i en retning som vil 
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gi bedre («god») miljøtilstand på sikt. Ikke minst vil innføring av havstrategidirektivet i 
EU, der alle EU-land vil være bundet av å oppfylle kravene om «god miljøtilstand», være 
et viktig skritt og svært betydningsfullt for Nordsjøen og Skagerrak. Samtidig trekker 
aktiviteter i andre sektorer i retning av forverret miljøtilstand, noe som øker behovet for 
tiltak. 
Selv om vi i stor grad er avhengig av internasjonalt samarbeid for å oppnå ”god” 
miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak, er det også en rekke norske tiltak som kan bedre 
miljøtilstanden, særlig for de kystnære påvirkningene. 

Påvirkninger og sektorer med behov for tiltak 

Mangler tiltaksanalyse for Nordsjøen og Skagerrak 

Det er ikke utarbeidet noen samlet tiltaksanalyse for hvilke tiltak som vil være de mest 
kostnadseffektive for å oppnå ønsket miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak. Mangelen 
på en konkret målsetting og en tiltaksanalyse gjør at vår analyse av kostnader for å 
oppnå god miljøtilstand kun kan bli et første forsøk på å peke på aktuelle sektorer  for 
tiltak, og i noen grad peke på tiltak som er foreslått og eventuelt gi eksempler på 
kostnader ved noen av disse. Det er i liten grad gjennomført kostnadsberegninger av 
tiltak eller tiltakspakker for norske havområder. 
 
Behov for internasjonale tiltak  

Tilstanden i havområdene er svært avhengig av hva som skjer internasjonalt, både når 
det gjelder påvirkning og tiltak. Det gjelder f.eks. fiskeriforvaltningen, der vi i tillegg til 
vår egen forvaltning i stor grad er avhengig av EUs fiskeripolitikk og annet 
internasjonalt samarbeid,. Vi får tilførsler av næringssalter og miljøgifter fra hele Europa 
og med Atlanterhavsstrømmer, og fremmede arter følger både havstrømmer og den 
internasjonale skipstrafikken. Klimaendringer er globale. Norge bør derfor jobbe 
internasjonalt for reguleringer f.eks. mot spredning av fremmede arter i IMO 
(International Maritime Organization), for mer bærekraftig fiskeriforvaltning i EU og for 
redusert forsøpling.  
 
Norske tiltak er viktige for mange økosystemtjenester 

Viktige økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak som blir negativt påvirket av 
dagens miljøtilstand, er forsyning av fisk og skalldyr til menneskemat, rekreasjon, 
regulerende tjenester og ikke-bruksverdier. Det vil derfor være viktig å sette i verk tiltak 
som bedrer tilstanden for disse tjenestene. Havområdene er i stor grad internasjonale og 
tilstanden i Nordsjøen og Skagerrak er i svært stor grad påvirket av internasjonal 
virksomhet, både når det gjelder påvirkninger og avtaler for å redusere utslipp og andre 
påvirkninger. Blant de tiltakene som er viktigst for Nordsjøen og Skagerraks fremtid, er 
mange avhengig av internasjonalt samarbeid, og Norges viktigste rolle er å være 
pådriver.  
 
Men Norge kan også påvirke tilstanden for viktige økosystemtjenester ved egne tiltak. Et 
viktig område vil være tiltak som sikrer og forbedrer både de kommersielle og øvrige 
fiskebestandene (som restriksjoner på fangst og ivaretagelse av viktige habitater, som 
f.eks. bevaring av sukkertaren). Redusert eutrofiering fra landbasert virksomhet og 
akvakultur er viktig bl.a. for rekreasjon. Slike tiltak har vært på dagsorden i en årrekke, 
og er nå en del av oppfølgingen av vannforskriften, men det er fortsatt stort behov for 
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norsk innsats på dette området. Ivaretagelse av habitater som bidrar med regulerende 
tjenester er et tema som har hatt mindre fokus tidligere. Bortfall av viktige naturtyper 
har en rekke uheldige konsekvenser. For eksempel er det vist at bortfall av 
sukkertareskog i Nordsjøen og Skagerrak har negative effekter for matproduksjon og 
binding av klimagasser, så vel som for rekreasjon. Men også andre naturtyper er viktige 
f.eks. for å regulere eutrofiering i kystfarvann. For å ivareta disse 
naturtypene/habitatene og deres tjenester er det behov for forebyggende tiltak, men om 
nødvendig også for gjenopprettende tiltak for reetablering og revitalisering. Vi har ikke 
kunnet beregne kostnadene ved slike tiltak, men det å vurdere aktuelle tiltak og beregne 
kostnadene ved dem bør være en prioritert oppgave fremover. 
  
En rekke kunnskapshull som bør tettes 

Mangel på miljømål innebærer at vurdering av betydningen av dagens miljøforringelse i 
Nordsjøen og Skagerrak må ta utgangspunkt i det man vet om dagens miljøtilstand. 
Vurderingene av hva miljøforringelsen betyr for ulike økosystemtjenester er gjort 
skjønnsmessig, og det er behov for mer systematisk arbeid for å fastslå disse 
sammenhengene. 

Vi har kunnskapshull i det naturvitenskapelige grunnlaget. For å komme videre med 
samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske vurderinger er det også stort behov for å 
gjennomføre nye, originale studier innen disse fagområdene, for eksempel knyttet til 
økosystemtjenester, rekreasjonsbruk av ulike områder og aktiviteter, hvordan folks 
opplevelser blir påvirket av redusert miljøtilstand, som søppel, oljesøl, eutrofiering osv. 
Det finnes svært få av den typen undersøkelser i Norge, og særlig mangler studier som 
gir kvantifiserte uttrykk – ikke bare i kroner, men i bruksdager, bruksfrekvens osv. For 
virkelig å komme noen skritt videre, bør det samfunnsfaglige arbeidet bli en mer 
integrert del av det videre forvaltningsplanarbeidet, slik at det naturvitenskapelige 
arbeidet i større grad kan innrettes mot også å skaffe informasjon som er viktig i 
samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske analyser. Uten denne informasjonen, er det 
betydelig vanskeligere å gjøre gode, velinformerte prioriteringer av typer og 
dimensjonering av tiltak. 
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 
Havområdene forsyner oss med en rekke økosystemtjenester (ØT), og vår velferd og 
livskvalitet er avhengig av slike goder og tjenester. Mange av dem er synlige og godt 
kjente som fisk og skalldyr, rekreasjon og turisme, men noen er også mindre kjente som 
for eksempel opprettholdelse av stabiliteten i økosystemet, klimaregulering osv. 
Flesteparten av disse økosystemtjenestene er fellesgoder (kollektive goder). De 
omsettes normalt ikke i markeder og har derfor ingen markedspris. Dette betyr at 
kostnadene ved å ødelegge dem ikke kommer fram i våre vanlige regnskap, i hvert fall 
ikke på kort sikt. Det er derfor en fare for at man utarmer disse tjenestene. 

I oktober 2011 oppnevnte den norske regjeringen et offentlig ekspertutvalg som skal 
kartlegge verdier av økosystemtjenester og hvilke konsekvenser det har for samfunnet 
at de forringes. Ekspertutvalget skal levere en NOU innen 31. august 2013.  

I utvalgets mandat heter det blant annet at: «Utvalget skal beskrive status og 
utviklingstendenser for norsk naturmangfold og økosystemtjenester og peke på 
økosystemer som er under press eller i nedgang og hovedårsakene til dette. På den 
bakgrunn skal utvalget beskrive hvilke økosystemtjenester som kan forringes og foreta 
beregninger av hvilke tap av nytte dette innebærer på kort og lang sikt. Utvalget skal 
vurdere om det vil være mulig å rette opp disse skadene, og anslå kostnader knyttet til 
dette.1»  

Det finnes betydelig kunnskap om miljøtilstanden og noe kunnskap om 
økosystemtjenestene vi får fra norske havområder, selv om det er mange kunnskapshull 
på området. Når det gjelder nyttetapet – eller kostnadene – for samfunnet ved at noen 
marine økosystemer og økosystemtjenester er forringet, er imidlertid kunnskapen svært 
begrenset.  

Dette prosjektet skal bidra til å gi kunnskap om kostnadene ved dagens miljøforringelse 
i Nordsjøen og Skagerrak, hvilke sektorer som påvirker miljøtilstanden og hvilken 
verdiskaping de står for, mulighetene for å oppnå god miljøtilstand og mulig tiltak og 
kostnader ved det.  

I dette kapittelet presenterer vi problemstillinger vi ønsker å belyse, metodisk 
utgangspunkt, og avgrensninger. Kapittelet ender i 1.7 opp med hva som skal behandles 
i resten av rapporten.   

1.2 Problemstillinger 
Denne rapporten har som formål så langt som mulig å:  

i) Anslå samfunnsøkonomiske kostnader på kort og lang sikt ved at miljøtilstanden 
– og dermed evnen til å levere økosystemtjenester (ØT) – er forringet i Nordsjøen og 
Skagerrak. Der det er mulig skal kostnader angis monetært. Der dette ikke er mulig, skal 

                                                           

1 Hele mandatet finnes på: www.regjeringen.no/okosystemtjenester. 

http://www.regjeringen.no/okosystemtjenester
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kostnadene beskrives, fortrinnsvis kvantitativt. Disse vurderingene gjøres med 
utgangspunkt i miljøutfordringene slik de er beskrevet i det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanen fra Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak, særlig rapporten om 
Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. 

Så langt det er mulig og hensiktsmessig skal kostnadene anslås for ulike 
økosystemtjenester slik de blant annet er omtalt i Faggruppens rapport om Verdiskaping 
og samfunnsmessige forhold.  

ii) Gi en oversikt over gevinstene knyttet til de aktivitetene som reduserer 
miljøtilstanden, og si noe om forholdet mellom nytte og kostnader (selv om fokus skal 
rettes mot kostnadene ved miljøforringelse). 

iii) Vurdere om det er mulig å oppnå god miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak 
og gi et grovt anslag for kostnadene knyttet til dette.  

 

1.3 Marine økosystemtjenester – utgangspunkt for verdsetting av 
miljøforringelse 

Figur 1.1 illustrerer sammenhengene mellom de grunnleggende biologiske strukturer og 
prosesser, funksjonene disse har og de tjenester som danner grunnlag for vår velferd2.  

En del av de fagtemaene som er vurdert i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen 
for Nordsjøen og Skagerrak, vil ikke utgjøre en del av det som ofte kalles 
«sluttprodukter», men er komponenter som utgjør en del av en struktur eller et 
grunnlag for å forsyne oss med økosystemtjenester som mennesker kan dra nytte av 
mer direkte (jf. figur 1.1). Det gjelder for eksempel bunndyr som for mange først og 
fremst gir verdi fordi de er et viktig grunnlag for fisk som brukes som menneskemat og 
for turistfiske. Men slike dyr og planter, og underliggende biologiske prosesser og 
systemer, kan også være en del av «ikke-bruksverdiene» knyttet til bevaring av havet 
(«havets testament»). Vi har lagt størst vekt på å forsøke å verdsette tap av 
sluttprodukter (tjenester), som fisk (mat og bestanddel i fisketurisme og rekreasjon), 
rekreasjonsverdier og havets ikke-bruksverdi fordi disse er de som mest sannsynlig kan 
anslås i kroneverdier. Øvrige tap i økosystemtjenester vil også bli beskrevet, men i 
større grad kvalitativt. Uansett er det ikke alltid klart hvordan noen av de underliggende 
tjenestene skal skilles fra slutt-tjenester, så risiko for dobbelttellinger vil vurderes og 
omtales der det er relevant (jf. bl.a. Boyd 2010). 

                                                           

2 Med velferd menes her «velferd» i økonomisk forstand, dvs. «samlet nytte», der både «vanlige goder» 
som melk og brød og miljøgoder og –tjenester (i form av økosystemtjenester) inngår  i 
nytte/velferdsfunksjonen.  
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Figur 1.1 Sammenheng mellom biodiversitet og økosystemtjenester.  
Kilde: Tilpasset fra Roy Haines-Young, presentert av J-L Weber, the Global Loss of Biological Diversity, 5-6. 
mars 2008; her hentet fra oversatt versjon i Magnussen m.fl. (2010b). 

 

Marine økosystemtjenester kan kategoriseres på noe ulike måter, basert på blant annet 
Millennium Ecosystem Assessment3 (MA), The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity4 (TEEB), og Common International Classification og Ecosystem Services 
(CICES))5, og det kan også være noe forskjell i hva som kalles ”grunnleggende 
strukturer” og hva som kalles ”økosystemtjenester”. Hvilken inndeling som legges til 
grunn vil imidlertid ha relativt liten praktisk betydning for de vurderingene som skal 
gjøres i vår analyse. Vi har derfor ikke gjort mer grunnleggende vurderinger av hvilken 
kategorisering som bør benyttes, men bruker samme inndeling som i Klif (2012 b) (se 
Tabell 1.1).  

 

 

                                                           

3 The Millennium Ecosystem Assessment» (MA) fra 2005. MA beskriver og klassifiserer økosystem-
tjenestene og vurderer i tillegg tilstanden og utviklingen i verdens økosystemer. 
4 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), ble startet i 2007 av lederne av G8-landene. 
TEEB har som formål å fremme en bedre forståelse for «the true economic value of the benefits we receive 
from nature». 
5 http://cices.eu 
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Tabell 1.1 Identifiserte økosystemtjenester (ØT) i havmiljø. 

Støttende ØT Regulerende ØT Produserende 
(forsynende) ØT 

Kulturelle ØT 

• Primær-
produksjon 

• Vedlikehold av 
biogeokjemisk
e sykluser 

• Vedlikehold av 
næringsnett-
dynamikk 

• Vedlikehold av 
biodiversitet 

• Vedlikehold av 
habitater 
(leveområder) 

• Vedlikehold av 
resiliens 

• Klimatisk og 
atmosfærisk 
regulering 

• Reduksjon av 
eutrofiering 

• Regulering av 
skadelige stoffer 

• Biologisk 
regulering 

• Tilbakeholdelse av 
sedimenter 
(sediment-
retensjon) 

• Produksjon av mat 
egnet for konsum 

• Produksjon av 
ikke-spiselige 
produkter 

• Forsyning av 
genetiske 
ressurser 

• Forsyning av 
marine ressurser 
for farmasøytisk, 
kjemisk og 
bioteknologisk 
industri 

• Energiforsyning fra 
havet 

• Forsyning av areal 
og vannveier 

• Rekreasjon og 
reiseliv 

• «Havets 
testament» 

• Estetiske 
verdier 

• Vitenskap og 
utdannelse 

• Vedlikehold av 
kulturarven 

• Inspirasjon til 
kunst og 
reklame 

Kilde: Klif (2012b) 

 

1.4 Samfunnsøkonomisk metode  
Vi har tatt utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode for å belyse problemstillingene. 
Vi har videre, i henhold til mandatet, i all hovedsak basert oss på publikasjoner fra 
arbeidet med «Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak» (særlig 
hovedrapportene om samlet påvirkning og miljøkonsekvenser (Klif 2012a) og 
verdiskaping og samfunnsmessige forhold (Klif 2012b)) for å beskrive og vurdere 
miljøforholdene i Nordsjøen og Skagerrak. 

En samfunnsøkonomisk analyse (og derved samfunnsøkonomiske kostnader) skiller seg 
fra en bedriftsøkonomisk analyse på flere områder. I dette tilfellet er den viktigste 
forskjellen at en samfunnsøkonomisk analyse inkluderer virkninger som ikke påvirker 
selve aktiviteten eller sektoren. Miljøskader (eller miljøforringelse) er det klassiske 
eksemplet på slike eksterne effekter, og det sentrale i denne analysen. Men også andre 
eksterne effekter kan være viktige. Samfunnsøkonomisk korrekte priser er ofte 
markedspriser, men faller ikke nødvendigvis sammen med dem. En del 
miljøskader/miljøeffekter vil det i prosjektet ikke være mulig å finne priser for. Disse vil 
likevel inngå i analysen, fortrinnsvis som kvantifiserte størrelser, men for noen vil det 
kun være mulig å vurdere skaden kvalitativt. Vi har tatt utgangspunkt i etablerte 
standarder for samfunnsøkonomisk analyse i norsk forvaltning, slik det kommer til 
uttrykk i Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse 
(Finansdepartementet 2005), og NOU-er om nyttekostnadsanalyser (NOU 1997; 1998; 
2012). 

En samfunnsøkonomisk analyse som gjennomføres i tråd med retningslinjene nevnt 
over vil være konsistent med tankegangen bak økosystembasert forvaltning og 
tankegangen som ligger til grunn for verdsetting av økosystemtjenester i TEEB.  



Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak 

Vista Analyse AS 16 

1.5 Verdsetting av økosystemtjenester 
I denne rapporten har vi fokus på nytteverdi, eller snarere tapte nytteverdier (som også 
kan regnes som en kostnad for samfunnet). Det vil si et mål på nytten mennesker har av 
økosystemtjenester. En utfordring i beslutningssammenheng er å ta hensyn til ressurser 
i tråd med deres reelle verdi (viktighet), uavhengig av hvordan verdien er uttrykt. Å 
overse og forringe en økosystemfunksjon av stor betydning, kan i neste omgang gi et 
stort tap, også i økonomiske termer.  

Vi må være klar over at vi ikke fanger hele bildet av økosystemene og 
økosystemtjenestene gjennom økonomiske verdsettingsstudier, men kun ”toppen av 
isfjellet”. Dette er viktig for tolkning og vurdering av slike resultater. Når vi bruker 
begrepet ”verdier” i sammenheng med økosystemtjenester betyr dette da mer enn 
verdier uttrykt i kroner. Vi snakker om verdier som de forhold og tjenester som har 
betydning for oss mennesker. For en fullstendig vurdering av verdien av 
økosystemtjenestene må man derfor benytte både kvalitative, kvantitative og monetære 
verdsettingsmetoder. 

Det kan synes som en unødvendig eller umulig forenkling at alle verdier skal tvinges 
over i pengeverdier.  På den annen side kan det i mange tilfeller være nyttig og 
illustrerende å få regnet ut hvilke verdier som eksplisitt og implisitt settes på ulike 
goder og tjenester i ulike sammenhenger.  

Selv om det ofte ikke settes en eksplisitt kroneverdi på miljøgoder og tjenester (som 
økosystemtjenester), kan verdsettingen sies å skje implisitt. Det skjer for eksempel når 
lover og forskrifter utformes for å ivareta miljøhensyn, når det vedtas marine 
verneplaner eller det ilegges krav om tiltak for å redusere utslipp. Slik implisitt 
verdsetting kan også gi et uttrykk for hvordan samfunnet verdsetter 
økosystemtjenester, selv om det ikke er en anerkjent verdsettingsmetode i 
samfunnsøkonomisk forstand.  

Det er videre viktig å ha klart for seg at det man søker å inkludere ved økonomisk 
verdsetting er det som kalles ”Total samfunnsøkonomisk verdi” av en miljøendring 
(Total Economic Value – TEV) som inkluderer både bruksverdier (direkte-, indirekte- og 
opsjonsverdi) og ikke-bruksverdier (eksistens- og bevarings/arveverdi) som vist i boks 
1.1. 

Boks 1.1  Total samfunnsøkonomisk verdi av en miljøendring kan deles i flere 
deler. 

Total samfunnsøkonomisk verdi (Total Economic Value - TEV) består av følgende 
deler:   

• Bruksverdi: Med bruksverdi menes verdier knyttet til bruk av godet  
Bruksverdien kan deles i henholdsvis direkte-, indirekte- og opsjonsverdi 

- Direkte bruksverdier vi får fra marine økosystemer er for eksempel verdien av 
fiskeriressurser og andre arter med kommersiell verdi, samt 
rekreasjonstjenester som bading og båtliv, dykking, osv. 

- Indirekte bruksverdi referer seg til nytte som er relatert til tjenester vi får fra 
funksjonen av marine økosystemer og overlevelse av marine ressurser, selv 
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om disse ikke har noen direkte kommersiell verdi, kan også være knyttet til 
det å se hav, havmiljø, kystlandskap osv. 

- Opsjonsverdi betyr at personer som ikke bruker en ressurs i dag, kan 
verdsette muligheten (opsjonen) til å bruke ressursen i fremtiden. 

 

• Ikke-bruksverdi er verdien av godet/økosystemtjenesten uten tanke på egen 
bruk, men knyttet til å ville bevare den for seg selv og andre i dag (Eksistensverdi) 
og for fremtidige generasjoner (Bevarings- eller arveverdi). Eksistensverdien 
referer til nytten som oppstår ut fra kunnskapen om at marine økosystemer er 
beskyttet uten å bli brukt. Bevaringsverdier referer til nytten som oppstår for et 
individ ut fra kunnskapen om at fremtidige generasjoner kan ha glede av 
eksistensen av marine økosystemer.  

 

Kvasi-opsjonsverdi kan sees som en korreksjonsfaktor til Total samfunnsøkonomisk 
verdi når man har med irreversible inngrep å gjøre, for eksempel utryddelse av arter, 
eller endring av økosystemer utover det nivået der de kan komme tilbake til tidligere 
tilstand. Kvasi-opsjonsverdien er verdien av ikke å gjennomføre irreversible tiltak for 
dermed å kunne utnytte økt fremtidig informasjon. 

1.6 Utgangspunkt, begrensninger og avgrensninger 
 

i) Geografisk avgrensning 

Norge har totalt 870 000 km2 hav innenfor sin økonomiske sone (fra grunnlinjen6 ut til 
200 nautiske mil7). Det marine arealet som inngår i kystvann (1 nautisk mil innenfor 
grunnlinjen og innover) er 94 000 km2. Det marine arealet er ca. tre ganger større enn 
landarealet. Av havarealene er Norskehavet størst (56 % av havarealet), deretter følger 
Barentshavet (29 %), mens Nordsjøen og Skagerrak utgjør henholdsvis 13 % og 3 % av 
havarealet.  

Til grunn for arbeidet med denne rapporten ligger forvaltningsplanarbeidet for 
Nordsjøen og Skagerrak, og det har derfor vært naturlig å tilpasse seg det geografiske 
området i forvaltningsplanarbeidet i vår rapport. 

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal geografisk dekke områdene 
utenfor grunnlinjen under norsk jurisdiksjon nord til 62oN. Forvaltningsplanområdet er 
vist i Figur 1.2. Tiltakene i forvaltningsplanen skal kun omfatte dette området, mens det 
faglige arbeidet også dekker andre deler av Nordsjøen, samt kystnære strøk der det er 
nødvendig. Fjorder omfattes som hovedregel ikke (Ottersen m.fl. 2010).  

                                                           

6 En kyststats avgrensning mot havet. Utenfor grunnlinjen avtar statens råderett. Grunnlinjen er basis for 
fastlegging av territorialgrense, fiskerigrense, økonomisk sone og midtlinje til nabostat. Grunnlinjen ved 
Fastlands-Norge er definert som rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som 
stikker opp over havet ved lavvann (fjære sjø). 
7 1 nautisk mil = 1852 meter. 
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Figur 1.2 Kart over forvaltningsplanområde Nordsjøen og Skagerrak.  
Kilde: Klif (2012b) 

I denne rapporten har vi hatt samme utgangspunkt som det faglige arbeidet ellers. Vi har 
stilt to kontrollspørsmål for å vurdere om økosystem og -tjenester skulle inkluderes 
eller ikke: i) Påvirkes denne økosystemtjenesten av det som skjer i selve 
forvaltningsplanområdet (utenfor grunnlinjen) og ii) Påvirkes selve 
forvaltningsplanområdet (utenfor grunnlinjen) av denne aktiviteten/tjenesten? Dersom 
svaret er ja på ett eller begge spørsmål, er tjenesten forsøkt inkludert. Det er imidlertid 
noen glidende overganger på dette området – særlig når det gjelder folks oppfatning og 
opplevelse av hvordan ulike forhold påvirker deres velferd (for eksempel estetikk, ikke-
bruksverdier, rekreasjon). Av denne grunn har vi enkelte steder omtalt tjenester og 
aktiviteter og gitt eksempler som strengt tatt befinner seg utenfor 
forvaltningsplanområdet. Men det innebærer f.eks. at tilstand og tjenester som er «aller 
mest kystnært» i hovedsak er utelatt fra omtale i rapporten. 
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ii) Utgangspunkt og begrensninger ved vurdering av miljøtilstand og 
miljøforringelse 
Vi kan tenke oss figuren nedenfor som en skjematisk beskrivelse av miljøtilstanden i et 
havområde, for eksempel Nordsjøen og Skagerrak fra ca. 1950 til i dag. Figuren 
illustrerer tilfellet der miljøtilstanden har hatt en nedgang de siste 40-60 årene fram til i 
dag. Nedgangen i faktisk miljøtilstand i figuren kan tolkes som forårsaket av 
menneskelig påvirkning (ikke naturlig variasjon). Figuren er en forenkling på flere 
måter, og er kun ment som en konseptuell tilnærming for å forklare noen poeng, ikke 
som illustrasjon av «faktisk utvikling i miljøtilstand». En viktig forenkling er at «god 
miljøtilstand» er vist som en konstant rett linje mens det er naturlige, årlige og 
sesongmessige variasjoner i levende hav. Videre vil forløpet for «faktisk miljøtilstand» 
være ulikt for ulike tilstandsparametre. F.eks. kan eutrofieringen bli redusert mens 
klimapåvirkninger øker. 
 
Det er foreløpig ikke fastsatt hva som er god miljøtilstand for Nordsjøen og Skagerrak, 
og dermed kan man heller ikke si nøyaktig hva avviket fra god tilstand er. Foreliggende 
naturvitenskapelige rapporter gir heller ikke eksakte mål for dette. Dette innebærer at 
våre økonomiske betraktninger må basere seg på vurderinger av hva som skal menes 
med god miljøtilstand og avvik fra denne, mens dagens miljøtilstand er beskrevet i det 
faglige grunnlaget for forvaltningsplanarbeidet. 
  
Figuren nedenfor illustrerer to ulike, men mulige, målsettinger for hva som skal menes 
med «god miljøtilstand» (der naturindeksen8 (NI) = 1  eller generelt «god miljøtilstand» 
eller «Good Environmental Status» (GES)9). Det vi skal forsøke å svare på i denne 
rapporten er for det første hva det koster samfunnet at miljøtilstanden per i dag (målt 
med siste, tilgjengelige data) er i punktet A på den stiplede, buede linjen i stedet for i 
punkt B på den stiplede, horisontale linjen for «god miljøtilstand» - GES (eller eventuelt i 
punkt C (referansetilstand) der naturindeksen = 1, eller andre uttrykk for «god 
miljøtilstand»). Dette innebærer at vi først må si noe om hvor stort avviket er mellom 
faktisk tilstand vist ved den buede linjen og «god miljøtilstand», som antas å være den 
stiplede, horisontale linjen.  
 
I neste omgang skal vi si noe om verdiskapingen knyttet til de aktivitetene som gjør at vi 
befinner oss lavere enn «god tilstand», og til slutt skal vi si noe om det er mulig å nå «god 
tilstand» i løpet av noen år (innen 2020 eller 2030, eventuelt 2100, dvs. nå punkt D) og 
hvilke kostnader dette eventuelt medfører. 
 
Denne figuren er svært stilisert, bl.a. ved at vi har uttrykt «miljøtilstand» som én kurve, 
mens det som vi kommer tilbake til i kapittel 2 jo er slik at ulike parametre (som f.eks. 
eutrofiering, forsuring, bunnpåvirkning, etc.) benyttes for å beskrive samlet 
miljøtilstand. Disse parametrene kan ligge på ulikt nivå i forhold til «ønsket tilstand», og 
de kan ha utviklet seg på ulike måter fram til nå – og antas å utvikle seg ulikt fremover.    
Det kan også diskuteres hva som skal legges i begrepet «miljøforringelse» eller 
«forringet miljøkvalitet». Her bruker vi det i hovedsak som et uttrykk for at 
miljøtilstanden målt i naturvitenskapelige termer har et avvik fra det som 

                                                           
8 Naturindeksen for hav og kyst beskrives i kapittel 2.3. 
9 Good Environmental Status (GES) benyttes som målsetting i EUs havstrategidirektiv. 
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naturvitenskapelig ville tilsvare «god». Dette er i tråd med forståelsen i 
vannforskriften10 der «god miljøtilstand» er definert ut fra nivået på visse 
måleparametere, og «miljøforringelse» er alt som ut fra de samme måleparametere ikke 
oppfyller disse kravene. Det er imidlertid ikke gitt at denne måten å måle miljøtilstand 
og «miljøforringelse» på gir seg tilsvarende utslag i forringet kvalitet for ulike 
brukerinteresser.  Dette diskuteres i tilknytning til figur 1.4. 
 
Dersom vi kun ser på kostnadene ved miljøforringelse og inntektene fra verdiskaping i 
ulike sektorer i ett år, får vi et «øyeblikksbilde» av nytte og kostnader. Men vi ser av 
figuren at det er avvik mellom ønsket miljøtilstand og faktisk miljøtilstand i et langt 
tidsrom tilbake i tid og fremover i tid. Dette medfører at de samlede kostnadene ved 
miljøforringelsen er langt større enn dem som beregnes for ett år. Samtidig ser vi at det 
vil være et betydelig arbeid å beregne samlet nytte og kostnad ved miljøforringelsen, 
fordi faktisk miljøtilstand, avvik fra ønsket miljøtilstand og dermed kostnad ved 
miljøforringelse, ikke har vært konstant i alle år bakover, og heller ikke vil være det 
fremover i tid. Det vi vil vurdere i denne rapporten er i hovedsak kostnader ved 
miljøforringelse i et gitt år («nå», eller rettere sagt: siste år vi har data for). Men vi 
kommer litt tilbake til at det samlede tapet for samfunnet av forringet miljøkvalitet er 
mye større enn denne årlige kostnaden (jf. kapittel 3.14). 
 

 

                                                           

10 Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltning (vannforskriften), ble vedtatt 15.12.2006, 
med ikrafttredelse fra 1.1.2007. Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. 
Vanndirektivet ble gjort gjeldende for EUs medlemsland fra 22. desember. 2000. For mer informasjon 
vises det til www.vannportalen.no. 
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Figur 1.3 Utvikling i miljøtilstand fram til i dag (2010) og mulig utvikling 
fremover. For forklaring, se teksten i punkt ii).  

 

iii) Utgangspunkt og begrensninger for økonomiske vurderinger 

Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt burde man sette inn ulike tiltak inntil det punktet 
der marginal miljøkostnad er lik marginal tiltakskostnad (dvs. Z* i figuren nedenfor). 
Dersom man har nådd denne miljøtilstanden, vil det koste mer enn det smaker å bedre 
den ytterligere.  Z0 er den tilstanden man vil ha uten tiltak. Den marginale miljøskaden 
er i figuren uttrykt i kroner, men som vi skal se er det ikke mulig å verdsette hele 
miljøskaden («miljøforringelsen») i kroner. For å få et «riktig» resultat i 
samfunnsøkonomisk forstand er det imidlertid nødvendig at også de 
miljøskadekostnadene som man ikke greier å verdsette i kroner, inkluderes i analysen – 
og i kurven som uttrykker marginal skadekostnad. 

Det er ikke utarbeidet noen samlet tiltaksplan som skal sikre god miljøtilstand i 
Nordsjøen og Skagerrak, og for mange sektorer er det ikke klarlagt hvilke tiltak som er 
aktuelle. I det faglige grunnlaget for forvaltningsplanarbeidet, som er forutsatt å ligge til 
grunn for vårt arbeid, er det i liten grad sagt noe om tiltak. Dette innebærer at både 
kurven for «miljøskade» og kurven for tiltakskostnader har mangler og er forbundet 
med stor usikkerhet. Kurvens X-akse uttrykker samlet miljøpåvirkning, fra utslipp og 
fysiske og biologiske faktorer som det kan settes inn tiltak mot. Det er normalt dyrere å 
redusere miljøpåvirkningene fra et allerede lavt nivå enn fra et høyt (billigste tiltak tas 
først). Tilsvarende er det ofte større miljøskade på marginen når et økosystem allerede 
er under sterk påvirkning (opp til et visst nivå) enn hvis det er mindre påvirket. 

I vår sammenheng er det ikke sikkert at «god miljøtilstand» skal korrespondere med 
«optimumspunktet Z*». Dette innebærer at det som defineres som «god miljøtilstand» ut 
fra naturfaglige standarder, ikke nødvendigvis er i samfunnsøkonomisk optimal 
tilpasning. Det som defineres som naturvitenskapelig «god miljøtilstand» kan defineres 
til høyre eller til venstre for Z*. Selv om det ikke er klargjort i rapportene om 
forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak hvordan god miljøtilstand forholder seg til 
optimumspunkt i samfunnsøkonomisk forstand, vet vi at for eksempel vanndirektivet 
fastsetter «god økologisk status» uavhengig av samfunnsøkonomiske vurderinger av 
nytte og kostnader – og denne tilstanden skal oppfylles. Men bestemmelsen om 
«disproportionate costs», dvs. at god økologisk status skal oppfylles dersom det ikke 
medfører uforholdsmessig store kostnader, innebærer likevel at en samfunnsøkonomisk 
vurdering av nytte og kostnader ved måloppnåelse skal gjøres.  

Uavhengig av hvordan målsettingen for «god miljøtilstand» fastsettes, er det viktig å 
holde på prinsippet om at tiltakene bør prioriteres etter kostnadseffektivitet, slik at man 
oppnår god miljøtilstand til lavest mulig kostnad for samfunnet. 

Figur 1.4 er en sterkt forenklet presentasjon av marginale tiltakskostnader og marginale 
miljøkostnader. Den viktigste forenklingen er at fordi «miljøtilstanden» eller 
«miljøskaden» består av en rekke ulike parametere, vil det sannsynligvis være flere ulike 
kurver for å illustrere marginal miljøskade, for eksempel en for forsuring, en for 
eutrofiering osv., og tilsvarende for tiltakskostnadene. Et annet poeng er at kurvene 
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sjelden er så pene og jevnt stigende som illustrert i figur 1.4. Det vil ofte være 
terskelverdier og sprang både i kurven for miljøskader og tiltakskostnader.  

 

Figur 1.4 Marginal skadekostnad og marginal tiltakskostnad.  

 

iv) Avgrensninger på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag 

Som vi har vært inne på, og som vi skal komme tilbake til i de neste kapitlene, er det 
mange kunnskapshull i det naturfaglige grunnlaget for å vurdere økosystemtjenester fra 
havet, og ikke minst er det i liten grad tidligere sett på sammenhenger mellom 
miljøtilstand og –utvikling, og forekomst og forsyning av økosystemtjenester. Dette gjør 
det vanskelig å gi noe fullstendig bilde av nytte, kostnader osv. forbundet med forringet 
miljøtilstand og «god miljøtilstand». Det vi vil forsøke, er derfor å gi noen illustrasjoner 
og eksempler på hva forringet miljøtilstand kan bety for forekomst og forsyning av 
økosystemtjenester – og dermed folks velferd. Det samme gjelder vurdering av 
muligheter for «god miljøtilstand» og kostnader ved å oppnå denne.  

Det er også viktig å understreke at denne rapporten ikke har som formål å gi en 
fyllestgjørende beskrivelse av miljøtilstand og miljøforringelse i Nordsjøen. For slike 
beskrivelser viser vi til spesiallitteraturen innen de ulike temaer. Vår oppgave har vært å 
forsøke å trekke ut informasjon til å kunne si noe om samfunnsøkonomiske forhold.  

 

1.7 Rapportens videre innhold  
I neste kapittel gis en beskrivelse av dagens miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak, 
basert på beskrivelser og vurderinger i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for 
Nordsjøen og Skagerrak (Klif 2012a, b), samt beskrivelser og vurderinger i Naturindeks 
for Norge (DN 2010) som også vurderer tilstanden i de aktuelle hav- og kystområdene. 
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Basert på disse kildene vil vi videre i kapittel 2 oppsummere og gi et forenklet bilde av 
dagens miljøtilstand og -forringelse i Nordsjøen og Skagerrak. Dette er nødvendig for å 
vurdere kostnader ved miljøforringelsen, og muligheter for og kostnader ved å oppnå 
god miljøtilstand.  

I kapittel 3 vurderes så kostnader ved dagens forringede miljøtilstand i Nordsjøen og 
Skagerrak for ulike økosystemtjenester. I dette kapittelet trekker vi først fram de 
økosystemtjenestene som antas å bli mest negativt påvirket av at miljøtilstanden er 
dårligere enn «god». Deretter vurderes kostnadene dette medfører for samfunnet. For 
noen økosystemtjenester kan vi prissette tapet eller trekke fram eksempler på at 
tjenesten er prissatt, for andre kan vi kun gi kvantitative eller kvalitative uttrykk for 
miljøkostnadene. 

Kapittel 4 gir en kort oppsummering av den verdiskapingen som skjer knyttet til 
næringsaktiviteter i området. Dette er nødvendig informasjon for å kunne gjøre 
avveininger mellom ulike sektorer og mellom ulike sektorer og økosystemtjenester. 

Kapittel 5 ser på mulighetene for å oppnå god miljøtilstand og gir en vurdering av i 
hvilken grad «god miljøtilstand» kan oppnås, og i hvilken grad dette er avhengig av 
norsk innsats eller internasjonalt samarbeid og trender. Det gis videre en vurdering av 
aktuelle tiltak for å oppnå god miljøtilstand. 

Avslutningsvis oppsummerer vi viktige funn, anbefalinger og kunnskapshull. 

Vedlegget oppsummerer svensk, dansk og britisk rapportering om kostnader og nytte 
ved å oppnå god økologisk status i havområdene, i henhold til EUs havstrategidirektiv. 
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2 Miljøtilstand, forringelse og verdiskaping i Nordsjøen og 
Skagerrak 

2.1 Grunnlag for å vurdere dagens miljøtilstand og verdiskaping 
Dette prosjektet gir ikke rom for å gjøre egne vurderinger av miljøtilstanden i Nordsjøen 
og Skagerrak. Vi må basere oss på de vurderingene som er gjort av andre tidligere. Det 
foreligger mye materiale i de dokumentene som er utarbeidet i forbindelse med 
forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, og det er naturlig at dette er 
hovedkilden for våre vurderinger.  

Det er imidlertid også lagt ned et stort arbeid i utarbeidelse av «Naturindeks for Norge» 
(Direktoratet for naturforvaltning, DN (2010), som også gir et bilde av miljøtilstanden i 
ulike naturtyper i Norge, herunder hav og kyst i Nordsjøen og Skagerrak. Det er derfor 
naturlig også å benytte dette arbeidet i vurderingen av dagens tilstand og særlig trender 
i indeksen fra 1950 og fremover. Vi har også i noen grad vurdert andre kilder, som f.eks. 
«Miljøstatus»11 for å komplettere bildet. 

Som ledd i oppfølgingen av EUs havstrategidirektiv («Marine Strategy Framework 
Directive - MSFD») har EU-landene utarbeidet beskrivelser av miljøtilstand i sine 
respektive havområder, og de har definert hva som menes med «god miljøtilstand» (i 
direktivets språkbruk «good environmental status - GES»). For Norge er det særlig 
interessant hvordan andre Nordsjøland, slik som Sverige, Danmark og Storbritannia, 
beskriver miljøtilstand og målsettinger for havområdet. Der det er relevant har vi 
inkludert klipp fra deres beskrivelse av dagens tiltak og muligheter for å oppnå GES i 
havområdene. 

Hovedkilden for opplysninger om påvirkninger er Klif (2012 a, b), og i noen grad DN 
(2010). Delkapitlene om henholdsvis miljøtilstandsbeskrivelse i fagrapport 
miljøkonsekvenser (2.2) og Naturindeks for Norge (2.3) bygger i meget stor grad på 
beskrivelsene i disse respektive rapportene. Fordi det som måles i 
forvaltningsplansammenheng og naturindeksen er litt forskjellig, har vi valgt å 
presentere disse hver for seg.  

I delkapittel 2.4. forsøker vi så å trekke ut et forenklet bilde av miljøtilstanden, ved å 
systematisere i tabellform viktige sammenhenger mellom verdiskaping, 
økosystemtjenester, miljøtilstand og -forringelse som vi kan bygge videre på i de 
økonomiske vurderingene som skal gjøres senere i rapporten.  

2.2 Miljøtilstand og -forringelse som uttrykt i fagrapport miljøkonsekvenser 
for Nordsjøen og Skagerrak 

Vi oppsummerer miljøtilstand og –forringelse i kulepunkter for de ulike 
påvirkningsområdene i det følgende. 

 

                                                           

11 Miljostatus.no  
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Miljøgifter og næringsstoffer, klima og havforsuring: 

• Biologisk påvirkning fra fiskeriaktivitet, bunnpåvirkning, samt fremtidige 
klimaendringer og havforsuring er de påvirkningene som vurderes å ha de 
største miljøkonsekvensene både i dag og i 2030. I tillegg kan akutte utslipp fra 
skipstrafikk og petroleumsvirksomhet få store konsekvenser hvis de skjer.  

• Miljøgifter er en langsiktig trussel, som påvirker hele næringsnettet, men særlig 
organismer øverst i næringskjeden. Den største andelen av miljøgifter er 
langtransporterte, men de kan også komme fra elver og kyst eller som utslipp 
direkte i havet. Det måles høyere miljøgiftkonsentrasjoner i Nordsjøen og 
Skagerrak enn i for eksempel Norskehavet og Barentshavet. De høyeste 
konsentrasjonene er målt kystnært og i Norskerenna. 12 Det er lite kjent i hvilken 
grad langtidseksponering for lave doser av miljøgifter, akkumulering og 
miljøgiftblandinger påvirker livet i havet direkte. Dette er viktig også med tanke 
på sjømattrygghet.  

• Overgjødsling og nedslamming er først og fremst en utfordring i kyst- og 
fjordområder hvor dagens utslipp og tilførsler er så store at de kan ha betydning 
for vannkvaliteten. Det er fremdeles omfattende bortfall av sukkertareskog 13 
langs kysten i Sør-Norge. Endringene som blant annet skyldes overgjødsling, kan 
ha store effekter på økosystemene i tang- og tarebeltet og for ålegras.14 Indirekte 
effekter som at viktige oppvekstområder for fisk og andre dyr berøres kan igjen 
ha effekt i havområdet. 

• For fremtiden er det særlig klima og havforsuring som kan få store konsekvenser 
for alle deler av økosystemet, både direkte og indirekte. Klimaendringer og 
havforsuring kan i tillegg øke sårbarheten for andre påvirkninger. 
 

Areal- og bunnpåvirkning: 

• 100 år med bunntråling i sørlige Nordsjøen har gitt betydelige endringer i 
sammensetningen av bunndyr. I kanten av Norskerenna og på flatene i 
Nordsjøbassenget er det en betydelig trålaktivitet, og artssammensetningen her 
reflekterer trolig denne aktiviteten. Områder som tråles ofte vil etter hvert bestå 
av arter som enten er robuste for tråling eller trenger kort tid for å rekolonisere 
området (opportunister). Det er liten kunnskap om utbredelsen av koraller og 
svamp i Nordsjøen og Skagerrak, utover korallrevene ved Ytre Hvaler og langs 
kysten på Vestlandet. Endringer i strømforhold, tildekking og sedimentering kan 
være naturlig og/eller menneskeskapt. Pelagiske og mobile arter vil kunne 
oppsøke de optimale forholdene, men ikke alle arter er like tilpasningsdyktige. 

                                                           

12 Norskerenna er en vid og dyp forsenkning rundt kysten av Sørlandet. Den har største dyp på 725 meter 
i Skagerrak, og fremstår som en undersjøisk fjord (Wikipedia). 
13 Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store skoger langs kysten. Den utgjør et viktig 
økosystem blant annet fordi skogen er et viktig oppvekstområde for fisk og andre arter som lever i sjøen. 
Les mer på: http://www.miljostatus.no/sukkertare  
14 Ålegras er en karplante som danner grønne enger på mudderbunner i havet. Ålegrasenger finnes på 
grunne bløtbunnsområder, både på leire, mudder og sand. Ålegrasengene er sårbare for endringer i 
lysforhold, nedbørsmengder, men først og fremst forurensning og inngrep i strandsonen. Les mer på: 
http://www.dirnat.no/content/500042549/Alegras---Havets-gronne-enger  

http://www.miljostatus.no/sukkertare
http://www.dirnat.no/content/500042549/Alegras---Havets-gronne-enger
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Gravende og fastsittende arter og fisk med tilknytning til bunnen, slik som tobis, 
vil være knyttet til spesielle bunnforhold. Disse artene er sårbare både for fiske 
med bunnredskap og installasjoner som endrer bunnkvaliteten. Store 
konstruksjoner og rørledninger lagt på bunnen kan føre til slike endringer.  

 

Biologiske påvirkninger:  

• Dagens fiske i norsk forvaltningssone forvaltes kontrollert for å opprettholde 
bærekraftige bestander. De fleste fiskebestandene er i god forfatning. Unntaket er 
tobis, sei, nordsjøsild, torsk, makrell og dypvannsreke, hvor man enten har lav 
rekruttering eller risiko for at høsting ikke er bærekraftig. For noen kommersielle 
fiskearter kan temperaturøkninger ha en positiv effekt på rekruttering, 
utbredelse og beiteområder. Økt temperatur kombinert med begrenset 
fiskepress i senere år har vært med på å bygge opp igjen sterke fiskebestander. 
Effekter som minkende størrelse ved kjønnsmodning og genetisk endring er vist 
for noen bestander. Årsakene er komplekse og er gjenstand for ytterligere 
forskning. 

• Bifangst må sees i sammenheng med sårbarhet for de arter som er truet. NINA 
vurderer at konsekvensen på sjøfugl kan være opp til middels stor, men 
fagrapportene synliggjør her at det finnes ulike vurderinger av 
alvorlighetsgraden.  

• Kysttilknyttede aktiviteter som turisme og havbruk vil gjennom arealbeslag, 
forstyrrelser i hekketid og utslipp ved kysten indirekte kunne ha påvirkninger 
også på havet. 

Marin forsøpling: 

• Marint søppel er et økende problem i mange havområder. Mens store mengder 
søppel tilføres havet hvert år, tas svært lite ut. Det er ulike kilder til forsøpling, og 
det medfører mange ulike effekter i miljøet. Det er igangsatt overvåking på to 
strender i tilknytning til forvaltningsplanområdet, som fremover vil bidra med 
kunnskap om omfang og kilder til forsøpling. Omfanget av søppel på bunnen er 
lite undersøkt i norske havområder.  

• Fagrapportene fra forvaltningsplanarbeidet ser særlig på konsekvenser av 
plastforsøpling og tapt fiskeredskap. Små plastartikler kan ikke fordøyes. Det 
samme gjelder større søppelartikler av ikke-nedbrytbart materiale. Sjøfugl og 
sjødyr forveksler ofte slike materialer med mat og kan sulte i hjel med magen full 
av søppel. Tapt fiskeredskap som blir værende i miljøet kan påføre fisk og andre 
organismer skade dersom de blir stående å fiske (spøkelsesfiske). 
 

Andre påvirkninger:  

• Antallet og etableringsfremgangen til fremmede arter kommer trolig til å øke 
med temperaturøkninger og de arter som er varmekjære, vil få fordel over 
kaldtvannsarter. 

• Støy og skipskollisjoner er forstyrrelser som er direkte tilknyttet menneskelig 
aktivitet. Det er mest forskning på støy som kan påvirke gjennom stress og 
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fryktreaksjoner, som potensielt kan ødelegge hørsel og svømmeblærer hos fisk 
og som forstyrrer kommunikasjon mellom sjøpattedyr. 

• Andre påvirkninger som lys og elektromagnetiske forstyrrelser er ikke vurdert å 
være av betydning i dagens situasjon. 
 

Økosystembetraktninger: 

• Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak 
konkluderer med at havområdet har betydelige utfordringer knyttet til effekter 
av klima og havforsuring, overbeskatning av enkelte fiskebestander, nedgang i 
sjøfuglbestander, forurensning og risiko for akutt forurensning. Flere sjøfuglarter 
og fiskebestander i Nordsjøen og Skagerrak står på den norske rødlisten for 
sårbare og truede arter.  

• Utredningsarbeidet viser at det er påvirkninger i Nordsjøen og Skagerrak med 
konsekvenser som man ikke fullt ut kjenner. Samtidig er det identifisert 
miljøutfordringer med årsaker som man heller ikke har full oversikt over. Denne 
situasjonen er utfordrende når det skal foreslås tiltak som kan bidra til å forbedre 
miljøtilstanden.  

• Økosystemets tilstand er et resultat av samvirke mellom ulike påvirkninger. 
Noen påvirkninger har en markert og direkte konsekvens på enkelte 
økosystemkomponenter, mens andre, som miljøgifter, havforsuring og 
klimautfordringen, påvirker på tvers av landegrenser, på flere nivåer i 
økosystemet og på lengre sikt. Organismer som allerede er under press, er mer 
sårbare for andre påvirkninger. 

• Inngrep og endringer i påvirkning skjer gjerne gradvis over tid, og endringen 
erkjennes ikke alltid før den samlede belastningen er så stor at naturmangfold 
går tapt. Dette gjelder både påvirkning fra lokale og nasjonale kilder, så vel som 
påvirkning fra klimaendringer, havforsuring og langtransporterte 
forurensninger. 

• For enkelte påvirkninger har belastningene vært større tidligere enn de er i dag, 
men det er flere områder der bærekraft og toleranseverdier ligger på et nivå der 
det kan være behov for tiltak, og som må følges nøye fremover (Klif 2012a).  

 

2.3 Naturindeks for Nordsjøen og Skagerrak (hav og kyst) 
 

Naturindeks for Norge 

I Naturindeks for Norge 2010 gis en oversikt over tilstanden for biologisk mangfold i de 
store norske økosystemene, inkludert hav og kyst (DN, 2010). Utviklingen over tid for 
hvert enkelt økosystem beskrives, samt hvilke indikatorer og trusselfaktorer som ligger 
bak utviklingen. Naturindeksen angir økosystemenes tilstand på en skala fra 0 til 1. 1 
betyr at økosystemet er i referansetilstanden mens 0 betyr at økosystemet har svært 
dårlig tilstand for biologisk mangfold. Naturindeksen er basert på indikatorer for 
naturlig forekommende arter, diversitetsindekser mm. Indikatorverdiene bygger på 
ekspertvurderinger, overvåkingsdata eller modeller. Indikatorene er skalert slik at de 
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måler avvik fra en referansetilstand, som er spesifisert som «en økologisk bærekraftig 
tilstand for indikatoren» (DN 2010).  

Naturindeks for havområdet 

Naturindeksen for havområder er delt i en indeks for det biologiske mangfoldet knyttet 
til vannmassene (pelagisk) og en indeks for bunnlevende arter. Havindeksen (pelagisk) 
bygger på 28 indikatorer, med en spredning på ulike artsgrupper. Fiskearter er likevel i 
overvekt i antall indikatorer. Datagrunnlaget er betydelig dårligere for bunnlevende 
arter enn for dem som lever i vannmassene (DN, 2010).  

Naturindeksen indikerer at tilstanden i bunnlagene er god i alle havområdene sett under 
ett (NI=0,79), men indeksen for Skagerrak og Nordsjøen er lavere enn for de øvrige 
havområdene. Det samme gjelder naturindeksen for vannmassene. Indeksen for 
vannmassene er dårligst i Skagerrak (NI = 0,49) og Nordsjøen (NI=0,62), mens den er 
best i Barentshavet (NI=0,76). Indeksen for vannmassene er dessuten lavere enn for 
bunnlagene. De store fiskeriene i havet foregår i vannmassene, og dette påvirker alle 
arter som lever der, både direkte via fiske og indirekte via endrede næringskjeder. 
Naturindeksverdien for havområdene Nordsjøen og Skagerrak, særlig for vannmassene, 
gikk betydelig ned fra 1950 til 1990 mens det har vært en mindre oppgang fra 1990 til 
2010. Fremgangen skyldes i hovedsak fremgang i kommersielle fiskebestander. Det er 
anslått at pelagiske fiskebestander har tredoblet seg fra slutten av 1980-tallet.  

Utvikling i naturindeks for havbunn og pelagisk fra 1990 til 2010 for Nordsjøen og 
Skagerrak er vist i tabellen nedenfor.  
 
Tabell 2.1 Utvikling i naturindeks for havbunn og pelagisk fra 1990 til 2010 for 

Nordsjøen og Skagerrak. 
 Naturindeks: Havbunn  Naturindeks: Pelagisk  
 1950 1990 2000 2010  1950 1990 2000 2010  
Nordsjøen >0,9 0,79 0,7-0,8 0,78  0,8-0,9 0,54 0,57 0,59  
Skagerrak >0,9 0,70 0,7-0,8 0,79 0,76 0,44 0,41 0,49 
Kilde: Basert på tekst, tabeller og figurer i DN (2010). 

 
Naturindeks for kystvann 

Landets inndeling i områder av kystvann følger ikke forvaltningsplanområdene for 
havområder, slik at vi for kystvann må forholde oss til henholdsvis Østlandet (med 
kystfylkene Østfold og Akershus), Sørlandet (Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder) 
og Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) for å få innblikk i naturindeksen 
for Nordsjøen og Skagerrak.  

Dagens tilstand for biologisk mangfold i vannmassene i kystsonen - landet sett under ett 
- er i hovedsak god, mens det er nedsatt kvalitet i Sør-Norge. Disse vurderingene er i de 
fleste områder gjort for ytre kystsone mens tilstanden i lokale indre kystområder og 
innover i fjordene kan avvike betydelig fra dette (DN, 2010). 

I 1950 ble tilstanden vurdert som god for hele kyststrekningen, men denne vurderingen 
anses som usikker pga. lite data. I 1990 hadde indre Skagerrak og Oslofjorden tydelig 
avvik fra naturtilstand pga. lokale tilførsler av næringssalter fra kommunale 
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avløpsanlegg, avrenningsvann fra landbruksområder og langtransporterte næringssalter 
fra Østersjøen og sørlige Nordsjøen. Etter at myndighetene stilte strengere krav til 
rensing på 1980- og 1990-tallet, har tilførslene avtatt. Tiltakene har hatt spesielt positiv 
effekt omkring Oslofjorden. Det vises tydelig på utviklingen for planteplankton og har 
ført til en generell forbedring av vannkvaliteten.  

Langtransporterte tilførsler av næringssalter fra andre land i sørlige deler av Nordsjøen 
har avtatt i perioden 2000-2007. Dette sees også som en økning av indeksverdiene for 
Østlandet og Skagerrak i perioden fra 1990-2010. Igangværende overvåking i de ytre 
kystområdene viser imidlertid at forholdene er komplekse, og at responsen for ulike 
vannkvalitetsparametere er varierende. Det kan synes som om naturindeksen, som for 
dette kystområdet er basert på få indikatorer, gir et for positivt inntrykk av endringen i 
vannkvalitet i følge DN (2010). 

Når det gjelder bunnsystemene i kystfarvannene er det avvik fra naturtilstanden i 
Skagerrak og sørlige Vestlandet. Avvikene i Skagerrak og på sørlige Vestlandet skyldes 
mindre god tilstand for mange indikatorer, som sukkertare, sandskjell, hummer og 
kystfisk. Årsakene er i mange tilfeller ikke klarlagt, men det synes som om eutrofiering, 
arealinngrep i sensitive kystområder og beskatning er viktige årsaker. I de senere årene 
har det også vært økt sjøtemperatur (sommertemperatur) og økt partikkelavrenning fra 
land.  

Omkring tre-firedeler av alle artene i kystsonen er knyttet til bunnmiljøer. Bunnmiljøene 
deles grovt inn i hardbunn (fjell og sten) og bløtbunn (leire, mudder, sand og grus). 
Hardbunn domineres av tang og tare, mens bløtbunn kan ha tett vegetasjon av sjøgress. 
Bunnområder med vegetasjon er ofte artsrike med en høy produksjon. Kystbunn-
indeksen er basert på 36 indikatorer som omfatter fastsittende alger, karplanter 
(dvergsivaks og ålegras), koralldyr, bløtdyr, krepsdyr, kråkeboller, fisk, sjøfugl og 
pattedyr. Fisk er den mest omfattende gruppen med i alt ti arter, fulgt av sjøfugl med 
fem og alger og bløtdyr med fire. På samme måte som for vannmassene gjelder her 
tallene for ytre kyst og i mindre grad fjordområdene.  

I en rekke fjorder der det har vært tungindustri som smelteverk og gruvedrift er 
bunnøkosystemene lokalt sterkt påvirket av miljøgifter, avgangsmasser og andre 
forurensinger. I naturindeksen er det ikke lagt inn indikatorer for de mest forurensede 
områdene, primært fordi tungt forurensede områder er små i utstrekning og lett ville få 
en overrepresentasjon i de kommunene det gjelder.  

Naturindeksen for kystvann er bare basert på 29 indikatorer, der hele 20 indikatorer er 
sjøfuglarter, men også planteplankton, dyreplankton, maneter, fisk og pattedyr er 
inkludert. Det skjeve indikatorutvalget avspeiler stor mangel på gode tidsserier for 
mange organismegrupper. Videre avspeiler naturindeksen hovedsakelig tilstanden i ytre 
kystområder, dvs. i mindre grad tilstanden i de indre fjordene. Dette skyldes i hovedsak 
få indikatorer med tilstrekkelig gode data.  

Utvikling i naturindeks for kystfarvann fra 1950 til 2010 for Østlandet, Sørlandet og 
Vestlandet er vist i tabellen nedenfor.  
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Tabell 2.2 Utvikling i naturindeks for kystfarvann (bunn og pelagisk) fra 1950 
til 2010 for Østlandet, Sørlandet og Vestlandet (områdene innenfor 
Nordsjøen og Skagerrak). 

 Naturindeks: Kyst: Bunn Naturindeks: Kyst: Pelagisk 
År 1950 1990 2000 2010  1950 1990 2000 2010  
Øst- 
landet 

>0,8? 0,6-0,8 0,5-0,6 0,5-0,6  0,8? 0,6-0,7 0,7-0,8 0,7-0,8  

Sør- 
landet 

>0,8 0,6-0,8 0,5-0,6 0,5-0,6 0,8? 0,6-0,7 0,7-0,8 0,7-0,8 

Vest- 
landet 

>0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,9? 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 

Kilde: Tekst, tabeller og figurer i (DN 2010). 

 

2.4 Forenklet bilde av miljøtilstand, forringelse, verdiskaping og påvirkning 

i) Miljøtilstand og –forringelse – oppsummering 
Miljøtilstanden som den kommer til uttrykk i henholdsvis forvaltningsplanarbeidet og 
naturindeksen for havområdene, gir uttrykk for «hvordan det står til med miljøet i 
Nordsjøen og Skagerrak», men måler ikke akkurat det samme. Resultatene man kommer 
fram til ved bruk av de ulike tilnærmingene, gir derfor ikke nødvendigvis nøyaktig 
samme svar, men kan samtidig være med å utfylle bildet. Siden vår rapport skal sees i 
sammenheng med forvaltningsplanarbeidet vil vi videre i rapporten se spesielt på det 
faglige grunnlaget for forvaltningsplanarbeidet. 

Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak har lagt stor 
vekt på å beskrive og vurdere tilstanden for ulike parametere i Nordsjøen og Skagerrak, 
hvordan ulike sektorer påvirker de ulike parameterne osv. Imidlertid sier dette 
grunnlaget ikke noe eksakt om hva som er målet eller hva som skal menes med «god 
miljøtilstand» for Nordsjøen og Skagerrak – noe som er et nødvendig utgangspunkt for å 
vurdere om dagens miljøtilstand er «forringet» og eventuelt hvor stor miljøforringelsen 
er. Klif (2012a,b) og bakgrunnsrapportene gir imidlertid indirekte pekepinner om 
hvorvidt dagens tilstand er «tilfredsstillende» ut fra et miljøperspektiv, og det skrives en 
del om hva som er negativt påvirket etc. Vår oppsummering av denne informasjonen gis 
i tabell 2.3. og 2.4. nedenfor, og vil i hovedsak ligge til grunn for vår vurdering av 
miljøforringelsens påvirkning på økosystemtjenester.  

Også EUs havstrategidirektiv definerer «good environmental status – GES» og oppgir 
ulike indikatorer («deskriptorer») for å nå god miljøstatus. Som bl.a. Storbritannias 
rapportering viser, kreves en videre spesifisering av hver indikator (HM Government 
2012). De identifiserte indikatorene er gjengitt i tabell 2.4.  

ii) Verdiskaping, økosystemtjenester og miljøtilstand 
Både det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak og 
Naturindeksen beskriver miljøtilstand, men ikke tilstand eller betydning for 
økosystemtjenestene. Magnussen m.fl. (2012) bringer imidlertid en forbindelse mellom 
dagens miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak og verdien av dagens forsyning av 
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økosystemtjenester. Vi kan derfor si at det rapporten forsøker å si noe om er ”verdien15 
av dagens økosystemtjenester med den (eventuelt) forringede miljøkvalitet som i dag er 
i området” (jf. også kapittel 3.1.).  

De neste to tabellene trekker sammen all denne informasjonen og illustrerer 
sammenhenger mellom verdiskaping, økosystemtjenester, dagens og fremtidig 
miljøtilstand mv. slik at vi kan si noe om:  

• hvilke sektorer - og økosystemtjenester - som står for nytteverdier og vanligvis 
prissatt verdiskaping i dag (Tabell 2.3). 

• hvorvidt ulike sektorer påvirker og påvirkes av miljøtilstand (Tabell 2.3). 
• hvilke miljøindikatorer som måles i Norge og i henhold til havstrategidirektivet, 

hvilke som er forringet i dag og hvordan disse kan utvikle seg fremover, samt 
hvilke påvirkninger som er viktigst og hvordan disse kan utvikle seg (Tabell 2.4). 

Tabell 2.3 viser at det er sektorene fiske og fangst, akvakultur, taretråling, petroleum, 
skipsfart og reiseliv som i dag står for det som regnes som verdiskaping i BNP, knyttet til 
Nordsjøen og Skagerrak. Petroleumssektoren, energiforsyning til havs (off-shore 
vindkraft) og skipsfart regnes ikke som sektorer som benytter økosystemtjenester. 
Kunnskap om verdiskaping i disse sektorene er imidlertid nødvendig både fordi de i 
sterk grad kan påvirke økosystemtjenester og fordi verdiskapingen (i tradisjonell 
språkbruk) i disse sektorene er meget stor. Dette har betydning for avveining mellom 
sektorer og økosystemtjenester, og når man skal beregne kostnader ved eventuelle 
restriksjoner innen disse sektorene for å fremme forekomst og forsyning av 
økosystemtjenester. Det er også interessant at virksomheten i en del av disse sektorene 
ikke eller i svært liten grad påvirkes av miljøtilstanden i havområdet. Det gjelder 
petroleumsvirksomhet og eventuell annen produksjon/forsyning av ikke-spiselige 
produkter, forsyning av areal og vannveier til skipsfart, og energiproduksjon til havs 
(vindkraft, samt bølge- og tidevannskraft dersom det skulle bli aktuelt). 

Av de sektorene der verdiskaping er basert på økosystemtjenester og som vanligvis 
måles i pengeverdi, er det bare fiskeri, akvakultur (i den grad produkter fra akvakultur 
skal regnes som økosystemtjenester) og til en viss grad turisme og reiseliv som blir 
påvirket negativt av forringet miljøtilstand. I tillegg er det en rekke andre 
økosystemtjenester som blir negativt påvirket (jf. Tabell 2.3.), men disse inngår vanligvis 
ikke i oversikter over verdiskaping. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

15 I hovedsak sier rapporten noe om årlig verdi av tjenestestrømmen «siste år vi har opplysninger om», i 
hovedsak år 2009/2010, for noen ØT beregnes estimat for nåverdi av årlige strømmer. 
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Tabell 2.3 Hvilke sektorer og økosystemtjenester som står for verdiskaping i 
dag og hvordan ulike sektorer og økosystemtjenester påvirker og 
påvirkes av miljøtilstand.  

Økosystemtjeneste Sektor  Påvirker 
miljøtilstand 

Påvirkes av 
miljøtilstand 

Kostnad ved 
miljøforringelse? 

Støttende     
Primærproduksjon; Vedlikehold av 
biogeokjemiske sykluser; Vedlikehold 
av næringsnett-dynamikk; Vedlikehold 
av biodiversitet;  
Vedlikehold av habitater; Vedlikehold 
av resiliens 

  Ja Ja 

Regulerende     
Klimatisk og atmosfærisk regulering   Ja Ja 
Andre regulerende, som reduksjon av 
eutrofiering, biologisk regulering, 
tilbakeholdelse av sedimenter 
(sediment-retensjon) 

  Ja 
 
 

Ja 
 
 
 

Produserende (forsynende)     
Produksjon/forsyning av mat egnet for 
konsum 

Fiske og fangst 
målt verdiskaping 

Ja Ja Ja 

Akvakultur (målt 
verdiskaping) 

Ja ? Ja 

Produksjon/forsyning av ikke-
spiselige produkter 

(Petroleum) Ja  Nei Nei 

Forsyning av genetiske ressurser   Ja Ja 
Forsyning av marine ressurser for 
farmasøytisk, kjemisk og 
bioteknologisk industri 

Stortare 
(ca. 25 % av 
eksport fra N-S) 

Ja Ja Ja 

Energiforsyning fra havet (Fornybar 
energiproduksjon 
til havs) 
(potensielt, målt  
verdiskaping) 

Ja Nei/lite Nei 

Forsyning av areal og vannveier (Skipsfart)  Ja Nei/lite Nei/lite 
Kulturelle     
Rekreasjon og reiseliv  

a) Reiseliv 
Turisme og reiseliv 
(målt 
verdiskaping) 

Ja Ja Ja 

b) Rekreasjon/friluftsliv  Ja Ja Ja 
Ikke-bruksverdier (“Havets 
testament”; Estetiske verdier;) 
Vitenskap og utdannelse; 
Vedlikehold av kulturarven 

  Ja 
 
 
 

Ja 
 

Note: Sektorer i parentes betyr at sektoren ikke, eller i følge en del inndelinger ikke, benytter 
økosystemtjenester. 
Kilde: Utarbeidet med grunnlag i Klif (2012a,b), Magnussen m.fl. (2012). 
 
Tabell 2.4. viser hvilke miljøindikatorer som anvendes i Norge (i 
forvaltningsplanarbeidet) og de indikatorene som benyttes i Havstrategidirektivet 
(«MSFD»). Videre vises hvilke som er forringet i dag og hvordan disse kan utvikle seg 
fremover, samt hvilke påvirkninger som er viktigst og hvordan disse kan utvikle seg.  
Tabellen gir også en første oversikt over hvilke forhold norske myndigheter kan påvirke 
med tiltak i Norge, og hvilke forhold som er styrt – eller sterkt avhengig – av 
internasjonale påvirkninger, og som vi i mindre grad har kontroll over, utover 
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internasjonal deltagelse og påvirkning. Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om 
muligheter for å nå god miljøtilstand og kostnader ved dette. 
 
Denne tabellen vil i første omgang benyttes for å vurdere og beskrive i hvilken grad det 
per i dag er miljøforringelse som har betydning for forsyning av ulike 
økosystemtjenester (jf. Kapittel 3). Dernest vil de to siste kolonnene benyttes videre i 
kapittel 4 og 5 der vi skal vurdere muligheter for å nå god miljøtilstand og kostnadene 
ved å oppnå denne. 
 
Tabell 2.4 Miljøindikatorer som måles i Norge og i henhold til 

havstrategidirektivet, hvilke som er forringet i dag og hvordan disse 
kan utvikle seg fremover/hvilke påvirkninger som er viktigst og 
hvordan disse kan utvikle seg.  

MSFDs 
indikatorer 
for GES 

Norsk 
tilstandsmåling 

Miljøtilstand «nå» Miljøtilstand mot 
2020/2030/2100 

Kan 
miljøtilstanden bli 
«god»?  

Biologisk 
diversitet 
opprettholdes 

Biologisk 
mangfold og 
naturmiljø 

   

Næringsnett 
opprettholdes 

- plankton Endringer i mengde og 
artssammensetning. 
Kystnært høy 
produksjon av 
planteplankton som 
følge av 
næringssalttilførsler. 

Trend vil fortsette med 
økning i varmekjære arter. 
Utvikling avhengig av EU-
direktiver og fortsatt 
reduksjon av nasjonale 
næringssaltutslipp. 

Pga. klimaendring 
vanskelig å si. 

- bunnsamfunn  Tilstand på hard- og 
bløtbunn ved ytre kyst i 
Skagerrak og Vestlandet 
er generelt god. Østlige 
Skagerrak positiv 
utvikling. 
Forventes betydelig 
påvirkning på 
bunnsamfunn og 
bunndyr i områder som 
overtråles ofte 
Arealpåvirkning16 kan gi 
habitatforringelse. 

Vanskelig å forutsi. 
Avhenger blant annet av 
utvikling av 
bunnredskaper som er 
skånsomme mot 
bunnsamfunn. 

Vanskelig å forutsi. 

- fisk Utvikling for flere arter 
gir grunn til bekymring. 
Flere marine fiskearter 
vurderes som truet på 
rødliste.  

Avhengig av EUs 
forvaltningspraksis, 
internasjonalt samarbeid, 
og utvikling mht. 
klimaendringer, i tillegg til 
norsk praksis.  

Ja, sannsynligvis, 
men avhengig av 
EUs 
forvaltningspraksis, 
internasjonalt 
samarbeid og klima, 
i tillegg til norsk. 

- sjøfugl Pelagisk beitende arter 
går tilbake, samt en del 
kystnære arter. Nye 
arter som havsule og 
mellomskarv øker mens 
andre går tilbake. 
Artssammensetning av 
sjøfugl er i endring. 

Uten tiltak forventes 
fortsatt negativ utvikling. 

Usikkert. 

- marine pattedyr 3 hvalarter og 2 selarter. 
Fangstrestriksjoner og –
forbud har ført til 

 Sannsynligvis ja. 

                                                           

16 F.eks. mudring, tråling, tekniske installasjoner til petroleumsvirksomhet, off-shore vindkraft etc. 
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forbedring i tilstand. 
Liten negativ utvikling 
siste år. Steinkobbe 
oppført som sårbar på 
rødliste. 

-strandsonen Sukkertareskog i 
tilbakegang pga. 
klimaendring i 
kombinasjon med 
næringssalttilførsler og 
nedslamming. De siste to 
års forbedring ser ikke 
ut til å gjenta seg. 

Usikker trend. Utvikling i 
havtemperatur har 
stor betydning, i 
tillegg til utvikling i 
norske 
næringssaltutslipp. 

- rødlistede arter 
og naturtyper 

Flere arter på rødliste.  Ja. Påvirkes mye av 
norsk arealendring, 
eutrofi og 
beskatning. For 
sjøfugl vil utvikling i 
fiskeriene ha en del 
å si gjennom 
endring i 
næringstilgang. 

Havbunnen 
ivaretas 

-offshore-
overvåking 

Kakshauger påvirker et 
begrenset areal rundt 
plattformene. 
Miljøfarlige stoff fra 
petroleumsvirksomhet 
måles på et begrenset 
areal rundt 
installasjonene. 

  

Hydrografiske 
forhold 
ivaretas 

Ikke inkludert    

Introduserte 
arter er på 
nivåer som 
ikke påvirker 
økosystemet 
negativt 

Fremmede arter Status ukjent. Flest 
bunndyr med 
kysttilknytning i 
området. 

Utvikling ukjent 
(sannsynlig med flere arter 
pga. klimaendringer etc.). 

Pga. klimaendringer 
vanskelig å vurdere. 
Reguleringer for 
ballastvann vil virke 
til å redusere. Norge 
avhengig av 
internasjonalt 
innsats. 

Kommersielle 
fiskearter er 
innen sikre 
biologiske 
grenser 

Fisk  Utvikling for flere arter 
gir grunn til bekymring. 
Flere marine fiskearter 
vurderes som truet på 
rødliste. 
 

Avhengig av EUs 
forvaltningspraksis, 
internasjonalt samarbeid, 
samt påvirkning fra 
klimaendringer, i tillegg til 
norsk praksis. 

Ja, avhengig av EUs 
forvaltningspraksis, 
internasjonalt 
samarbeid, i tillegg 
til norsk innsats. 

Redusert 
eutrofiering til 
et minimum 

Overgjødsling 
(eutrofi) 

Først og fremst 
utfordring i kyst- og 
fjordområder. Store 
effekter på økosystem i 
tang- og tarebeltet, 
viktige 
oppvekstområder for 
fisk og andre dyr. 

Ytterligere tiltak er 
nødvendig for å nå mål om 
god miljøtilstand (EUs 
vanndirektiv) 
takdirektivet, 
havstrategidirektivet, 
Gøteborgprotokollen). 

Ytterligere tiltak 
nødvendig for 
landbaserte 
tilførsler (Norge + 
tilsvarende Europa). 
Mulig å nå god 
miljøtilstand. Norsk 
innsats mulig. 

Miljøfarlige 
stoffer er på 
akseptabelt 
nivå 
 

Miljøgifter Fremdeles utfordringer, 
på en del områder, 
forbedring siste tiår, 
men nye stoffer 
tilkommer som ikke 
overvåkes. 

2 ulike fremtidsbilder er 
presentert, utvikling 
avhengig av internasjonale 
reguleringer. 
Klimaendringer og 
havforsuring vil kunne 
påvirke 
forurensningssituasjonen, 
fordi transport og opptak 
av miljøfarlige stoffer vil 

Internasjonale 
reguleringer er 
avgjørende. Norske 
utslipp viktige for 
noen stoff og 
områder via fjorder 
og kyst. 
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påvirkes. 
Miljøgifter i 
fisk og sjømat 
for 
menneskelig 
føde 
overskrider 
ikke 
grenseverdier 
 

Trygg sjømat Generelt lave nivåer. 
Noen arter nær eller 
over grenseverdi for 
humant konsum. 
Kostholdsråd for 
torskelever langs hele 
kysten. Kvikksølv i torsk 
over det som vurderes 
som god miljøkvalitet 
for de mest sårbare 
delene av økosystemet. 
Dette betyr ikke at det er 
fare for skade på helse 
for mennesker. 

Som for miljøfarlige stoffer. Som for miljøfarlige 
stoffer. 

Marin søppel 
er på et nivå 
som ikke gjør 
skade 
 

Marin forsøpling Globalt problem, 
økende. Begrenset 
kunnskap om omfang i 
N-S. 

Økende problem. Avhengig av 
internasjonalt og 
nasjonalt samarbeid 
og tiltak. 

Energi og støy 
er på nivå som 
ikke påvirker 
miljøet 
negativt 

Marin støy Potensielt 
problemområde. Økende 
undervannsstøy fra 
menneskelig aktivitet. 

Vil øke fremover. Kan unngå støy for 
fiskeegg og –larver 
etc. 

 Karbondioksid og 
havforsuring 

pH i overflaten er red m 
0,1 pH-enhet siden 
førindustriell tid. I 
Kattegat red m 0,06 pH-
enheter 1993-2007. 

Ytterligere forsuring mot 
2050 og 2100. 

Avhengig av 
internasjonalt 
klimasamarbeid, 
men modellene er 
usikre. 

 Radioaktivitet Lav og synkende. Totale tilførsler redusert, 
men økt risiko for 
uhellsutslipp. 

Uhellsutslipp 
utenfor Norges 
grenser vil være 
vanskelig å gjøre 
noe med for Norge, 
utover 
internasjonale 
avtaler. 

 Lys og 
elektromagnetiske 
felt 

Ikke vurdert å være av 
betydning. 

Usikkert. Usikkert. 

Note: I kolonnene der miljøtilstanden fremover, samt hvorvidt miljøtilstanden kan bli god vurderes, betyr 
kommentar om at Norge er avhengig av EU/internasjonalt samarbeid e.l., at Norge alene ikke kan oppnå 
god miljøtilstand. Det betyr ikke at ikke også norsk innsats kan være aktuell. 
Kilde: Tabellen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon i Klif (2012a,b) og underliggende rapporter, 
samt DN (2010), og HM Government (2012).  
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3 Kostnader ved miljøforringelse 

3.1 Hva kan tapes ved miljøforringelse?  
I de følgende tabellene viser vi oversikter over de økosystemtjenestene som er 
beskrevet, vurdert og eventuelt verdsatt for Nordsjøen og Skagerrak i Magnussen m.fl. 
(2012).  Tabellene viser altså de økosystemtjenestene som potensielt kan bli påvirket av 
miljøforringelse i Nordsjøen og Skagerrak og som enten er prissatt (merket med mørk 
rosa i tabellene) eller vurdert på andre måter (merket med lys rosa i tabellene). Vi går 
igjennom hver av de fire hovedkategoriene av tjenester etter tur og starter med de 
produserende (forsynende).  

 
Tabell 3.1 Produserende økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 

økosystemtjenester, type verdier de representerer, aktuelle 
økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på 
bruk for marine områder.  

Tjeneste Type verdi* Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder 

Eksempler/kommentarer 

Mat for 
menneskelig 
konsum- fisk og 
skalldyr 

Bruksverdi  Markedspris Beregnet førstehåndsverdier for 
fiske og fiskeoppdrett. Oftest 
bruttoverdier som oppgis.  

Ikke-spiselige 
produkter 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, 
 

Markedspris/ 
Erstatningskostnad 

Eks.: Fisk til fôr. Verdien inngår i 
fiske- og fangstverdi i raden 
ovenfor. 
Tareskog til alginat.  

Genetiske 
ressurser 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, 
Kvasi-
opsjonsverdi 

Markedspriser,  
oppgitte preferanser 

Potensielt store, men vanskelige å 
prissette. 

Ressurser for 
farmasøytisk, 
kjemisk og 
biotekn. Industri 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, 
Kvasi-
opsjonsverdi 

Markedspriser,  
oppgitte preferanser 

Potensielt store, men ikke prissatt. 
Implisitt vurdert gjennom midler til 
FoU. 

Dekorative 
ressurser (for 
eksempel skjell og 
selskinn) 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi 

Markedspriser Relativt lite utbredt, ikke prissatt. 

Merk: Tabellen er ikke uttømmende mht. type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på 
viktige/”typiske” verdier/metoder. 
*Type verdi er forklart i avsnitt 1.5. 
Kilde: Utarbeidet med grunnlag i Magnussen m.fl. (2012). 
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Tabell 3.2 Kulturelle økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 
økosystemtjenester, type verdier de representerer, aktuelle 
økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på 
bruk for marine områder.  

Tjeneste Type verdi* Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder 

Eksempler/kommentarer 

Rekreasjon  Bruksverdi, 
opsjonsverdi 
ikke-bruksverdi,  

Markedspris/TKM/oppgitte 
preferansemetoder 

Mange eksempler for 
rekreasjonstjenester; fiske, jakt. 
Ofte bruttoprodukt (eller -
produksjons)verdier for turisme.  

Turisme Bruksverdi og 
opsjonsverdi 

Markedspriser Turisme: ca. 25 mrd bruttoprodukt 
 

«Havets 
testament» 

Ikke-bruksverdi Oppgitte preferanser Norge: Ikke-bruksverdi som andel 
av total betalingsvillighet knyttet til 
vannkvalitet i kystområdet fra 
svenskegrensen til Lindesnes.  

Estetiske 
verdier 

Bruksverdi og 
ikke-bruksverdi 

Oppgitte preferanser/TKM for 
tilreisende; oppgitte 
preferanser/HP for fastboende 

Få studier av estetikk med 
overførbarhet til hav i Norge; mest 
aktuelt: BV for å få vindmøller 
lenger til havs i Danmark. 

Vitenskap og 
utdannelse 

Bruksverdi, 
opsjonsverdi, 
ikke-bruksverdi 
kvasi-
opsjonsverdi 

Erstatningskostnader, ”implisitt 
verdsetting” i form av 
bevilgninger til FoU 

Vanskelig å verdsette i kroner. Kun 
implisitt verdsetting i form av 
bevilgning til FoU. 

Kulturell arv 
og identitet 

Ikke-bruksverdi Oppgitte preferanser Vanskelig å verdsette fullt ut i 
kroner. Norge: Verbal beskrivelse. 
Sverige: BV for bevaring av 
kulturelt viktig fiske. 

Inspirasjon 
til kunst og 
reklame 

Bruks- og ikke-
bruksverdi 

Markedspriser Ikke prissatt, kun verbal 
beskrivelse. 

TKM= transportkostnadsmetoden, HP=eiendomsprismetoden, BV = Betalingsvillighet 
Merk: Tabellen er ikke uttømmende mht. type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på 
viktige/”typiske” verdier/metoder. 
*Type verdi er forklart i avsnitt 1.5. 
Kilde: Utarbeidet med grunnlag i Magnussen m.fl. (2012). 
  
 
Tabell 3.3 Regulerende økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 

økosystemtjenester, type verdier de representerer, aktuelle 
økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på 
bruk for marine områder.  

Tjeneste Type verdi* Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder 

Eksempler/kommentarer 

Klimatisk og atmosfærisk 
regulering (for eksempel 
CO2-binding) 

Bruksverdi 
(indirekte), 
ikke-
bruksverdi; 
grunnlag for 
andre 
tjenenester 

Erstatningskostnader 
(skyggeprosjekt); sparte 
kostnader til rensing; 
Oppgitte preferanser (for 
ikke-bruksverdiene) 
 
 

Kan regne på tonn CO2 
bundet i 
havet*skadekostnad per 
tonn (f.eks. CO2 -
kvotekostnad), men obs på 
kapasitetsgrense. 

Tilbakeholdelse av 
sedimenter  

Ikke beregnet for Norge. 

Regulering av 
eutrofiering 
(overgjødsling) 

Norge: Betalingsvillighet for 
vannkvalitets-forbedring i 
Nordsjøplan-området. 
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Tilsvarende for Østersjøen, 
Storbritannia m.fl. 

Biologisk regulering Ingen norske; noen svenske 
eksempler finnes. 

Regulering av skadelige 
stoff (for eksempel 
miljøgifter, olje, søppel)  

Norge: Betalingsvillighet for 
fjerning av miljøgifter i 
Grenlandsfjordene.  

* PFM = produksjonsfunksjonsmetoden (dekker kun bruksverdi; ikke ikke-bruksverdi). 
Merk: Tabellen er ikke uttømmende mht. type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på 
viktige/”typiske” verdier/metoder. 
*Type verdi er forklart i avsnitt 1.5. 
Kilde: Utarbeidet med grunnlag i Magnussen m.fl. (2012). 
 
Tabell 3.4 Støttende økosystemtjenester: Forenklet oversikt over 

økosystemtjenester, type verdier de representerer, aktuelle 
økonomiske verdsettingsmetoder og forekomst av eksempler på 
bruk for marine områder.  

Tjeneste Type verdi* Aktuelle økonomiske 
verdsettingsmetoder 

Eksempler/kommentarer 

Støttende tjenester    
Vedlikehold av 
biogeokjemiske sykluser, 
næringsnettdynamikk, 
biodiversitet,  
habitater/leveområder, 
resiliens, opprettholde 
primærproduksjon m.v. 

Ikke-
bruksverdi; 
grunnlag for 
andre tjenester 

Oppgitte preferanser (Kan 
synliggjøre grunnlag for 
andre tjenester ved PFM*). 
Erstatningskostnader og 
kostnader til forebygging 
kan gi en indikasjon. 

Ingen økonomisk 
verdsetting foreligger for 
forvaltningsplanområdet; 
For kystområdet fra 
svenskegrensen til 
Lindesnes: 
- Ikke-bruksverdier av 
forbedret vannkvalitet som 
del av totalverdi;  
For Norge generelt: To 
mindre studier av å unngå 
skader på marine og kyst-
økosystemer av oljesøl. 

* PFM = produksjonsfunksjonsmetoden (dekker kun bruksverdi, ikke ikke-bruksverdi). 
Merk: Tabellen er ikke uttømmende mht. type verdi og verdsettingsmetoder, men peker på 
viktige/”typiske” verdier/metoder. 
*Type verdi er forklart i avsnitt 1.5. 
Kilde: Utarbeidet med grunnlag i Magnussen m.fl. (2012). 
 

3.2 Økosystemtjenester som påvirkes av miljøforringelse 
Som vi så i kapittel 2.4. er det en del økosystemtjenester og sektorer 
(næringsaktiviteter) som ikke eller i svært liten grad blir påvirket av miljøtilstanden. 
Disse kan da ses bort fra når det gjelder å vurdere kostnader ved miljøforringelse. Dette 
gjelder skipsfart, offshore olje- og gassproduksjon, offshore vindmøller og 
råstoffutvinning (Miljøministeriet 2012). Det vil si at en endring i miljøtilstand i havet 
ikke eller i liten grad vil medføre endringer i disse sektorenes inntjeningsmuligheter. I 
motsetning til disse kan fiskeri, akvakultur, turisme og rekreasjon antas å være 
avhengige av miljøkvalitet, der endring i denne kan få betydning for verdiskaping og 
inntjening i sektoren (Miljøministeriet 2012).  

Verken svenske eller danske myndigheter har beregnet kostnader ved miljøforringelse 
monetært (Miljøministeriet 2012, Havs- och vattenmyndigheten 2012a), mens britiske 
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myndigheter har beregnet henholdsvis nytte og kostnader ved å nå målet om god 
økologisk status i tråd med havstrategidirektivet (HM Government 2012). Noen 
relevante deler av disse rapportene er omtalt i vedlegget til vår rapport. 

Ut fra beskrivelsene og vurderingene gjengitt i kapittel 2 og 3.1., ser det ut til at de 
økosystemtjenester som er de viktigste, og som i hovedsak antas negativt påvirket av 
dagens miljøforringelse i Nordsjøen og Skagerrak er følgende:  

Tabell 3.5 Oversikt over de viktigste økosystemtjenestene som i hovedsak 
påvirkes av miljøforringelse i Nordsjøen og Skagerrak. 

Økosystemtjeneste Hav Kyst Verdsettingsmåte 
Produksjon av 
menneskemat, særlig 
fisk og skalldyr 

√ √ Kan verdsettes med 
markedspriser. 

Genetiske ressurser, 
marine ressurser til 
farmasøytisk, kjemisk 
og bioteknologisk 
industri 

√ √ Vanskelig å verdsette- 
opsjonspriser. 

Naturbasert 
rekreasjon og reiseliv 
og noen andre 
kulturelle tjenester 

 √ Kan verdsettes delvis 
ved marked (reiseliv) 
og reduserte 
rekreasjonsverdier. 

Klimaregulering og 
andre regulerende 

√ √ Kan tenkes anslått 
med priser på CO2, 
forutsetter kjente 
endring i mengder 
CO2 bundet 

Ikke-bruksverdier  √ √ Kan verdsettes vha 
betinget verdsetting, 
men har få norske 
studier. 

 

I de neste delkapitlene vil vi gå gjennom de økosystemtjenestene som er antatt å kunne 
bli (mest) påvirket av dagens miljøforringelse, for om mulig å anslå kostnadene ved 
denne forringelsen. Første beskrives produserende (forsynende) tjenester, deretter 
kulturelle, regulerende og støttende. For hver av de påvirkede økosystemtjenestene vil 
vi gi en beskrivelse av kostnadene ved dagens miljøforringelse for denne 
økosystemtjenesten, som utfyller bildet utover den generelle beskrivelsen av 
miljøtilstanden som ble gitt i kapittel 2.  

3.3 Tap av produserende tjenester – fisk og skalldyr 
Mange marine arter forsyner folk med mat. Fisk og skalldyr fra fiskerier og 
oppdrettsnæring forsyner oss med mat, og bidrar til verdiskaping både i primærleddet 
og i foredlingsindustrien (Kolshus og Homstvedt 2012; Olafsen m.fl. 2010). 

En betydelig del av fiskefangsten fra havet blir til fiskemel og fiskeolje som brukes til fôr 
til husdyr og oppdrettsfisk. Fisken som går til oppmaling inngår i fangstkvotene og i 
førstehåndsverdien som ble omtalt ovenfor. Mel- og oljeindustrien bidrar til 
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verdiskaping, i tillegg til at produktene gir grunnlag for videre verdiskaping for 
eksempel innen akvakultur.  
 
Nordsjøen og Skagerrak er leveområde for en rekke økologisk og kommersielt viktige 
fiskebestander. Flere marine fiskearter er vurdert som truet på Artsdatabankens 
rødliste. 
 
Nordsjøen, Skagerrak og tilgrensende kystnære områder har et rikt dyre- og planteliv. I 
nord, med dybder på 100-200 meter finner vi de viktigste områdene for norske fiskerier 
i Nordsjøen, med blant annet torsk, sei, sild, hyse og øyepål. Om høsten besøkes området 
av makrell og taggmakrell, mens dypet er et oppvekstområde for kolmule og 
leveområdet til dyphavsarter som vassild, skolest og svarthå. 

Utviklingen for flere arter gir grunn til bekymring i følge det faglige grunnlaget for 
forvaltningsplanen (Klif 2012a). Gytebestanden av nordsjøtorsk har vært under det som 
kalles føre-var-nivået (under dette nivået regner man at det er nødvendig med tiltak for 
å sikre en bærekraftig bestand) i mer enn 25 år. Bestanden utgjør nå bare 40 % av føre-
var-nivået og har redusert reproduksjonskapasitet. Gytebestanden av hvitting er nå nær 
det laveste nivå som er registrert siden 1990. Faren for overbelastning av tobis førte til 
stopp i fisket i norske farvann noen år, før det nå er en ny forvaltningsmodell som åpner 
for fiske på en tredjedel av tobisfeltene hvert år. Nordsjøsild, makrell, sei og øyepål 
følges nøye, mens rødspette, kolmule og øyepål er vel innenfor bærekraftige mål. 

En del sårbare arter som tidligere var ganske vanlige i Nordsjøen har fullstendig 
forsvunnet eller blitt veldig sjeldne. Ål, storskate og pigghå er listet som kritisk truet på 
Artsdatabankens rødliste. De fleste bruskfisker er på lavt bestandsnivå. Brugde, blålange 
og vanlig uer er truet. Gråskate, svartskate, nebbskate og håkjerring er nær truet. 

Av tolv særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak, er fem utpekt fordi de er 
livshistorisk viktige områder for fisk.  

Utviklingen av torskebestanden, både kysttorsk og nordsjøtorsk har vært negativ 
gjennom flere år. Man må tilbake til 1998 for å finne en årsklasse av 0-gruppe torsk (dvs. 
årets yngel) over middels styrke i Skagerrak. Bortfall av de store rovfiskene kan føre til 
dominoeffekter i næringskjeden. 

I følge forvaltningsplanen vet man lite om utviklingen for ikke-kommersielle arter og 
bestander. Disse inngår ikke som forsynende goder og tjenester, men er viktige for 
støttende økosystemtjenester og ikke-bruksverdier. I tillegg kan de være viktige for å 
opprettholde og beholde balansen i økosystemet – noe som også er viktig for de 
kommersielle, produserende tjenestene. 

I Klif (2012a) er det skissert to mulige utviklingsbaner for fisket i Nordsjøen og 
Skagerrak: 

Fremtidsbilde 1: Det skjer ingen vesentlige forbedringer av forvaltningssystemet de 
neste 20 årene. Totaluttaket vil variere mellom år, men grovt anslått vil totaluttaket 
ligge på omtrent samme nivå som i dag. Dette vil trolig innebære en ytterligere 
reduksjon i antall fiskere og fiskefartøy i fylkene som grenser til området som følge av 
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strukturering og effektivisering i fiskeriflåten. 

Fremtidsbilde 2: Norge, i samarbeid med EU, har som planlagt innført en forvaltning 
basert på optimalt langtidsutbytte. Blant annet som følge av dette, har en lykkes med å 
gjenoppbygge sentrale bunnfiskbestander som torsk, hyse, øyepål, kolmule, og samtidig 
sikre bestandsnivåene for sild, makrell og sei. Omfanget av utkast av fisk er vesentlig 
redusert sammenlignet med nå (EU har innført konkrete tiltak på dette området). 
Påvirkning på bunn-økosystemet vil også være vesentlig mindre sammenlignet med nå-
situasjonen. Norsk fiskerinæring vil være karakterisert av færre og mer effektive fartøy, 
mer skånsomme og miljøvennlige redskaper og langsiktig bærekraftig forvaltning. 
Fiskeriaktiviteten vil påvirke økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak mindre enn i dag. 
Alternativet vil i tillegg innebære at man over tid vil kunne høste større verdier av 
Nordsjøen og Skagerrak, noe som vil kunne innebære en høyere sysselsetting og større 
ringvirkninger i landbasert virksomhet.  

 

Dette betyr at dersom dagens miljøtilstand hadde vært bedre, ville det medført økt uttak 
av kommersielle fiskebestander, eller sagt på en annen måte; dagens forringede 
miljøkvalitet gjør at vi kan høste mindre av de kommersielle fiskeartene enn vi kunne ha 
gjort dersom miljøtilstanden var «god».  Men informasjonen gir ikke grunnlag for å 
vurdere hvor mye større fisket kunne vært, eller hvor mye mindre det er i dag enn det 
kunne ha vært. Når det gjelder fremtidig fiske i sørlige Nordsjøen vil det ikke bare 
avhenge av forvaltning. Klimaendring og innvandring av sørlige arter eller fremvekst av 
fremmede arter kan være en gradvis utvikling som kan føre til reduksjon i de nåværende 
fiskeriene.  

Dagens årlige bruttoprodukt av kommersielt fiske er i Forvaltningsplanen oppgitt til ca. 
2 mrd. kr. Det er ikke lett å si hvor stor verdien kunne ha vært dersom miljøet ikke var 
forringet, eller dersom fisket ikke skal medføre forringelse (fiske er også en kilde til 
påvirkning av økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak). Dette henger blant annet 
sammen med at norsk utbytte er nøye forbundet med internasjonal forvaltningspraksis 
og uttak. I tillegg er det et viktig poeng at eventuelt fremtidig økt uttak må skje ikke bare 
ut fra en-bestandsforvaltning, men forvaltning av hele økosystemet. 

I stedet for å gjøre våre egne beregninger av mulig økt uttak av kommersielle fiskearter 
fra forvaltningsplanområdet har vi sett på hva arbeidsgruppen bak rapporten 
«Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 » (Olafsen m.fl. 2012) har vurdert mht. 
fremtidig uttak av fiske i mengde og omsetningsverdi, som vist i tabell 3.6 nedenfor. 
Rapporten tar ikke for seg de ulike havområdene, men hvis vi antar at økningen er 
prosentvis like stor i alle områdene, kan vi vurdere hva dette vil bety for «våre» 
havområder fram mot 2050. Økningen i mengde og omsetningsverdi vil være relativt 
beskjeden fram til 2020, mens den fram mot 2050 vil være adskillig større. Det ligger 
imidlertid en rekke forutsetninger til grunn for disse vurderingene. 
Hovedforutsetningene er vist i tabellen nedenfor: 
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Tabell 3.6 Premisser for økt høstingsmengde i 2050  

 
Kilde: Olafsen m.fl. (2012). 

 

 
Figur 3.1 Antatt økning i omsetningsverdi og mengde for fiskeri fram mot 

2050.  
Kilde: Olafsen m.fl. (2012). 

Hvis vi antar samme økning i Nordsjøen og Skagerrak som for alle områdene samlet, og 
forenklet antar at økning i omsetningsverdi vil være den samme som økningen i 
bruttoprodukt, medfører det en økning på 20 % i bruttoprodukt fra 2 mrd. kr. i 2010 til 
ca. 2,4 mrd. kr. i 2030. Forenklet kan vi da anta et bruttoprodukt på ca. 2,2 mrd. kr. i 
2020, eller at tapet i bruttoprodukt per i dag er i størrelsesorden 200 millioner kroner 
per år. 
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Dette tallet synes lavt, tatt i betraktning kjente reduserte bestandstall f.eks. for kysttorsk 
og hummer som vi viser i tekstboksene 5.1. og 5.2 og regneeksempelet for tareskog som 
er vist i tekstboksen nedenfor (boks 3.1).  

Et regneeksempel fra WWF-Norge/Sweco (kommer) kan vise hvordan redusert 
forekomst av viktige naturtyper kan spille inn på produksjonen av fisk. 
Regneeksempelet er sterkt forenklet, men kan likevel illustrere prosessene som skjer og 
hvordan reduksjon i de naturtypene vi til vanlig ikke merker så mye til, kan ha stor 
betydning for fisk og det som kalles «sluttprodukter» i TEEB-terminologien. 

Tapt produksjon av fisk basert på regneeksempel i WWF-Norge/Sweco (kommer): 

På 90-tallet ble det observert sterk tilbakegang i sukkertareskogene langs kysten av Sør-
Norge, og det ble satt i gang en rekke undersøkelser for å finne ut hvor sterk 
reduksjonen var, og hva årsakene kunne være. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
årsakene, men man regner med at i tillegg til høyere sommertemperatur i vannet, er 
eutrofiering og nedslamming viktige årsaker til sukkertaredøden (Moy m.fl. 2008a,b). 
Redusert areal med sukkertareskog medfører tilsvarende tapt produksjon av sukkertare 
i Nordsjøen og Skagerrak. Dette gir seg utslag i redusert produksjon oppover i 
næringskjeden og for produksjon av fisk, selv om det er mange ukjente størrelser som 
bestemmer hvor stor effekten i form av redusert fiskebestand vil bli.  

I figur 3.2 har vi illustrert tapt produksjon oppover i næringskjeden som følge av tapt 
sukkertareproduksjon. I tekstboksen nedenfor har vi satt opp et regneeksempel for å 
illustrere hvilke mengder og verdier det kan dreie seg om. Det understrekes at dette er 
et svært forenklet og skjematisk eksempel som ikke tar inn alle forhold som vil påvirke 
sluttresultatet i form av fiskebestander av matfisk. Det vurderes heller ikke om den økte 
fiskeproduksjonen vil fanges i Norge eller av andre land, men vi tar det likevel med som 
en illustrasjon.  

 
Boks 3.1 Regneksempel for å illustrere hva tap av sukkertare kan bety i form 

av tapt omsetningsverdi for fisk  

På bakgrunn av anslag for hvor mye sukkertare som har forsvunnet i Nordsjøen og 
Skagerrak, er det estimert at ca. 12,5 millioner tonn sukkertareproduksjon går tapt hvert 
år så lenge taren er borte (dvs. borte fra like stort areal som i dag). Trådalgene som har 
overtatt vil også bidra til primærproduksjonen, og produksjonsraten per biomasseenhet 
per år vil sannsynligvis være noe høyere enn for sukkertare. Hvis vi tar utgangspunkt i 
anslag i Moy m.fl. (2008b) er primærproduksjonen i trådalgesamfunnene 5 % av 
primærproduksjonen i sukkertaresamfunnet. Litt røft antar vi derfor at tapt 
primærproduksjon vil ligge rundt 11 millioner tonn plantebiomasse per år. Denne 
plantebiomassen er funnet å gå inn i en næringskjede som består av mark, snegler og 
krepsdyr med mer i første ledd, og dernest fisk som ernærer seg av disse, blant annet 
yngel av torskefisk. Dersom denne næringskjeden er effektiv og energitapet er på 80 % i 
hvert ledd i næringskjeden, vil en tapt produksjon på 11 millioner tonn tare gi et tap på 
2,2 millioner tonn smådyr, og dernest 440 000 tonn fisk (og skalldyr som krabbe og 
hummer). Hvis vi for denne fisken antar en førstehåndspris på 15 kroner per kg, vil det 
gi et årlig tap på 6,6 milliarder kroner. Man kan diskutere, og det vil være ulikt for ulike 
arter og i ulike sammenhenger, om det bør inkluderes enda et ledd i kjeden før ”fiskbar 
fisk”. Dersom vi legger til enda ett ledd i næringskjeden før vi kommer til matfisk (og 
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fortsatt regner 80 % tap til neste ledd i næringskjeden), blir tapet av matfisk 88 000 
tonn, og tilsvarende tap i førstehåndsverdi 924 millioner kroner. Næringskjedene er mer 
komplekse og mindre effektive enn beskrevet ovenfor, prisen på fisk varierer med type 
fisk og sesong og i tillegg er mange av fiskene i tareskogen ikke kommersielle. Disse 
tonnene fisk går derfor langt fra i sin helhet til konsum, salg (beitefisk) eller 
rekreasjonsfiske, og noe av fisken kan dessuten fanges av andre enn norske fiskere, så 
dette anslaget er svært grovt, men kan gi en pekepinn om hva tapet av fiskebestand kan 
være verdt i kroner, dvs. et sted mellom 1 og 6 mrd. kr per år så lenge tapt 
sukkertareproduksjon er på dette nivået. 

Kilde: WWF-Norge/Sweco (kommer). 

 

 

Figur 3.2 Illustrasjon av tapt produksjon i næringskjeden som følge av tapt 
areal med sukkertareskog i Nordsjøen og Skagerrak.  

Kilde: WWF-Norge/Sweco (kommer). 

 

Trygg sjømat 

Nivåene av miljøgifter i norsk sjømat fra Nordsjøen og Skagerrak er også av betydning 
for de produserende tjenestene som forsyner oss med mat. Nivåene er generelt lave for 
organismer som lever i åpent hav, men likevel noe høyere enn i Norskehavet og 
Barentshavet. Noen arter har nivåer av fremmedstoff som er svært nær eller over øvre 
grenseverdier for humant konsum. Nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB17 i 
lever (men ikke i filet) fra torsk kan gi grunn til bekymring. Nivået av kvikksølv i 
brosmefilet kan være høyt i deler av forvaltningsplanområdet.  
                                                           

17 Polyklorerte bifenyler eller PCB er en gruppe industrikjemikalier. 

 
Redusert prod. 
 i tredje ledd i 
næringskjeden  

(småfisk og matfisk):   
440 000 tonn per år 

Redusert produksjon i andre ledd i 
næringskjeden  

(børstemark, snegler etc.):  
2,2 millioner tonn per år 

Redusert primærproduksjon (sukkertare):  
11 millioner tonn per år 
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Mange norske kystfarvann har imidlertid problemer med forurenset sjøbunn – det 
gjelder også kystfarvann innenfor forvaltningsplanområdet for Nordsjøen og Skagerrak, 
for eksempel Grenlandsfjordene, Kristiansandsfjorden osv. Siden 1970-tallet har norske 
myndigheter gitt kostholdsråd for arter eller deler av fisk (for eksempel lever) i 
bestemte geografiske området som virkemiddel for å unngå at befolkningen får i seg 
skadelige mengder miljøgifter fra sjømat. Mulig risiko for human helse ved konsum av 
fisk og skalldyr fra forurensede områder gjorde at Mattilsynet innførte kostholdsråd. De 
fleste kostholdsrådene skyldes funn av PCB eller PAH18 i fiskelever eller blåskjell. Per i 
dag er det i størrelsesorden 30 havne- og fjordområder på landsbasis som omfattes av 
kostholdsråd, og flere av disse er på kyststrekningen som befinner seg innenfor 
forvaltningsplanområdet for Nordsjøen og Skagerrak.  

Vi har ikke tall for kostnadene ved disse kostholdsrådene samlet sett, men 
undersøkelser i Grenlandsfjordene har vist at folk er villige til å betale for å bli kvitt 
omsetningsforbud og kostholdsråd. Et regneeksempel basert på disse 
verdsettingsstudiene er vist i boksen nedenfor. Dette kan også sees som kostnaden ved å 
ha denne typen restriksjoner som en følge av dagens miljøtilstand. Siden det bare var 
folk som bodde i området rundt Grenlandsfjordene som ble spurt om hvor mye det var 
verdt for dem å bli kvitt restriksjonene, kunne man tenke seg å aggregere denne 
betalingsvilligheten for hver av kyst- og fjordområdene som har tilsvarende 
kostholdsråd og omsetningsforbud. På den måten kunne man få et bilde av 
samfunnskostnadene av slike restriksjoner i alle fjordene som har slike. 

 

                                                           

18 Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer. De forekommer naturlig i 
råolje og er en viktig bestanddel av kreosot, tjære og asfalt. 
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Boks 3.2         Eksempel på verdsetting av å unngå kostholdsråd som følge av 
reduserte miljøgifter i sedimenter 

 
I Norge er det gjennomført to undersøkelser der man har forsøkt å finne verdier for å 
unngå negative effekter av miljøgifter i vann – begge er gjennomført i 
Grenlandsfjordene i Telemark. I begge undersøkelsene ble verdiene av reduserte 
miljøgiftkonsentrasjoner i vannet knyttet til kostholdsråd og omsetningsforbud for 
sjømat fra fjorden. Magnussen og Bergland (1996) gjennomførte en betinget 
verdsettingsundersøkelse av betalingsvilligheten hos husstander i tilgrensende 
kommuner for å oppheve kostholdsråd og omsetningsforbud i Grenlandsfjord-
området.  

Gjennomsnittlig betalingsvillighet per husstand i kommunene som omgir 
Grenlandsfjordene for total opphevelse av kostholdsråd og omsetningsforbud i 
Grenlandsfjordene var kr 430-1000 per år i 1996-kroner, noe som tilsvarer ca. 600-
1350 kroner i dagens kroneverdi. 

Barton m.fl. (2010) gjennomførte i 2005 en ny betinget verdsettingsundersøkelse 
blant befolkningen i kommunene i området rundt Grenlandsfjordene, og fant en 
gjennomsnittlig betalingsvillighet i størrelsesorden 750-1700 2005-kr per husstand 
per år for å gjennomføre sedimenttiltak som ville oppheve omsetningsforbud og 
kostholdsråd for fisk og skalldyr i Grenlandsfjordene. Betalingsvilligheten avtok med 
respondentenes boavstand fra fjorden. Betalingsvilligheten var noe større enn det 
man fant i Magnussen og Berglands (1996) studie ti år tidligere.  

Betalingsvilligheten som ble målt i Grenlandsfjordene ga uttrykk for ”total økonomisk 
verdi” som intervjuobjektene knyttet til opphevelse av kostholdsrådene. Denne 
inkluderer både bruksverdier (for eksempel fritidsfiske) og ikke-bruksverdier (for 
eksempel eksistensverdi). 

Samlet samfunnsøkonomisk nytte for alle berørte husstander i kommunene rundt 
Grenlandsfjordene ble av Barton m.fl. (2010) beregnet til omtrent 100 millioner 2005-
kr per år i oppryddingsperioden. Dette ble beregnet å være i samme størrelsesorden 
som de årlige kostnadene ved å rydde opp i hele fjordsystemet i samme periode. 

 

Kilde: Barton m.fl. 2010; Magnussen og Bergland (1996). 

3.4 Akvakultur 
I Norge er akvakulturnæringen lokalisert langs kysten, og dermed i hovedsak utenfor 
selve forvaltningsplanområdet. Akvakulturnæringen er avhengig av rent hav og fôr som 
i stor grad stammer fra marin fisk (fiskemel og fiskeolje). Fôret stammer både fra 
forvaltningsplanområdet og fra andre områder. Det er rimelig å anta at dagens 
miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak i hovedsak ikke medfører kostnader for 
akvakulturnæringen. Men påvirkninger som for eksempel giftige algeoppblomstringer 
eller større oljeutslipp, kan påvirke næringen.  

Sjømatnæringene, både ordinært fiske og oppdrettsfisk er også avhengig av et godt 
omdømme, blant annet at fisken er fisket eller oppdrettet i «sunne hav». Denne 
omdømmefaktoren er imidlertid også mye «psykologi», slik at det er vanskelig å fastslå 
noen klar sammenheng mellom endring i miljøtilstand og endring i omdømme. 
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3.5 Tareskog og taretråling   
Stortaren i havområdene nord for Nordsjøen og Skagerrak er redusert på grunn av 
kråkebollebeiting, men det er ikke/i liten grad observert det samme for Nordsjøen og 
Skagerrak. Verdien for taretråling er således ikke redusert i området. Derimot har 
sukkertareskogen i Nordsjøen og Skagerrak vært i kraftig tilbakegang de siste årene. 
Sukkertareskog er en viktig, produktiv og meget artsrik habitat og derfor av stor 
betydning for andre planter og dyr, som blant annet er føde for kommersielle og ikke-
kommersielle fiskearter, jf. regneeksempelet over (figur 3.2. og boks 3.2.). 

Tareskogen er også et viktig habitat for å binde klimagasser (CO2), og det er gjort 
beregninger av hvor mye CO2 som bindes i disse naturtypene for norskekysten og for 
Nordsjøen og Skagerrak. Vi kommer tilbake til dette temaet under regulerende tjenester 
(kapittel 3.10). 

3.6 Genetiske ressurser og ressurser for farmasøytisk, kjemisk og 
bioteknologisk industri 

Genetiske ressurser er definert som «genetisk materiale av faktisk eller potensiell 
verdi». Vanligvis blir genetiske ressurser fra planter og dyr brukt til å forbedre helsen og 
produksjonen av avlinger eller buskap. Slik bruk av genetiske ressurser har økt og 
forbedret produksjon, resistens mot sykdom, smak og tilpasningsevne etc. hos mange 
forskjellige plante- og dyrearter i en årrekke.  

Forsyning av marine ressurser for farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri 
inkluderer all slik bruk av de marine ressurser vi har eller kan ha i dag og i fremtiden. I 
tillegg til å finne fram til nye stoffer kan bioprospektering også bety at man utnytter 
tidligere ikke utnyttede ressurser på en ny måte. Når slike produkter faktisk tas i bruk 
kan verdiskapingen enkelt verdsettes ved bruk av markedspriser på produktet eller 
kostnadene ved å erstatte råmaterialene som inngår (dvs. marginale kostnader ved 
kunstig fremstilling av de samme råmaterialene, eller markedspris på råmaterialer som 
er perfekte substitutter for disse råmaterialene fra havet).   

Problemet med å fastsette verdien i kroner på dette stadiet er at råmaterialene har et 
potensial til å kunne utvikles til medisiner, helsekost, miljøteknologi eller annen bruk, 
men de er ikke tatt i bruk foreløpig. Den totale samfunnsøkonomiske verdien (TEV) får 
da et tillegg i form av en kvasi-opsjonsverdi19 – knyttet til at det er verdt noe i dag ikke å 
ødelegge muligheter for fremtiden. Dersom disse artene forsvinner, forsvinner også 
mulighetene til å utnytte deres gener eller andre nyttige egenskaper i fremtiden. Den 
økonomiske verdien av dette er imidlertid vanskelig å anslå i kroner.  

Dette gjør det også svært vanskelig å anslå tapte verdier på grunn av redusert 
miljøtilstand. Men generelt må man anta at jo større artsrikdom og jo mer intakte 
økosystemene er, jo større er variasjonsrikdommen og mulighetene for å finne «noe» av 
verdi, og når økosystemene forringes skjer en tilsvarende reduksjon i potensialet. På 

                                                           

19 Disse begrepene er forklart i avsnitt 1.5. 
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den annen side er det så mye uutforsket på dette området at det sannsynligvis vil gå lang 
tid før dagens forringede miljøtilstand gir seg målbare utslag. 

3.7 Naturbasert rekreasjon og turisme 
Det vil først og fremst være kystnær turisme og reiseliv som kan blir påvirket av 
miljøforringelsen i Nordsjøen og Skagerrak. Hvilke aktiviteter som kan bli påvirket 
beskrives nedenfor. Vi mener det er rimelig å anta at turismen i begrenset grad er berørt 
av dagens miljøtilstand og dermed også kan sies å ha begrensede kostnader forbundet 
med dagens forringede miljøtilstand. Vi vil likevel gi en kort oversikt over hva turismen 
og rekreasjonen i området består i for å kunne vurdere dette litt bedre. 

I «Baltic Stern20» har man kartlagt alle turistaktiviteter knyttet til marint miljø, og 
beregnet «marin-turismens» andel av total verdiskaping innen turisme. Man fant at 
omsetningen i svensk marin- og kystbasert turisme stod for ca. 25 % av total omsetning 
i svensk turistindustri. I tekstboksene nedenfor har vi satt opp henholdsvis de åtte 
sektorene av marin turisme og de rekreasjonsaktivitetene som ble identifisert. 

Boks 3.3 Identifiserte sektorer innen marin turisme. 

A. Cruise-ship traffic in marine waters 
B. International passenger ferry traffic in marine waters 
C. National passenger ferry traffic in marine waters 
D. Other commercial passenger transportation in marine waters 
E. Leisure boating in marine waters 
F. Holiday housing associated with marine recreation 
G. Commercial accomodation (e.g. hotels, camping sites etc.)associated with marie 

recreation 
H. Same-day visits associate with marine recreation 

 
Kilde: Havs- och vattenmyndigheten (2012:2) 

 

                                                           

20 Baltic Stern er et internasjonalt forskernettverk med medlemmer i samtlige Østersjøland. Gjennom å 
utvikle og kombinere økologiske og økonomiske modeller analyser nettverket hvilken nytte mennesker 
har av havets økosystemtjenester og hvilke kostnader som kreves for å håndtere den miljørisiko som 
truer Østersjøen. Mer informasjon på: www.stockholmresilience.org/balticstern. 
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Boks 3.4 Identifiserte rekreasjonsaktiviteter innen marin turisme.  

A. Swimming 
B. Diving 
C. Windsurfing, water skiing 
D. Boating 
E. Fishing 
F. Being at the beach or seashore for walking, picknicking, sunbathing, visiting 

touristic or cultural sites etc. 
G. Using water based transportation 

 
Kilde: Havs- och vattenmyndigheten (2012:2) 

Kyst -og havmiljø er viktig for friluftsliv ved at det gir opplevelsesverdi, det er et sted å 
utøve aktiviteter, det gir helseeffekter og det er et viktig grunnlag for lokal og nasjonal 
næringsutvikling gjennom turisme og reiseliv. En rekke fritidsaktiviteter utføres i det 
marine miljø, slik som fritidsfiske, bading og båtliv, dykking og fuglekikking. Og den 
vanligste av alle aktivitetene er opphold og turer ved kyst og hav.   

Samfunnsøkonomisk verdi av uorganiserte fritidsaktiviteter kan verdsettes i form av 
utøvernes rekreasjonsverdi (som også benevnes konsumentoverskudd, og er definert 
som forskjellen mellom det de maksimalt er villige til å betale for å få opplevelsen og det 
de faktisk betaler). Rekreasjonsverdien kan måles som en verdi per rekreasjonsdag som 
så kan multipliseres med antall rekreasjonsdager.  

Dersom aktiviteten er organisert, det vil si at det står en reiselivsarrangør bak, må man 
også ta hensyn til produsentoverskuddet for å beregne samfunnsøkonomisk verdi; dvs. 
nettoinntekten for arrangøren av aktiviteten, for eksempel nettoinntekten til en 
turistvirksomhet som er basert på havets ressurser. 

For tilreisende kan det være vanskelig å skille mellom verdier for turisme (reiseliv) og 
verdien av selve rekreasjonen eller fritidsaktiviteten. Men for å finne totalverdien av 
turisme og rekreasjon, må vi fange opp både de verdiene som gjenfinnes i 
turistarrangørenes regnskap – og de verdiene utøverne får i tillegg til det de betaler for – 
eller som de får helt gratis fra naturen selv. 

Vi vil i det følgende først forsøke å si noe om omfang og verdi av friluftsliv og rekreasjon 
i området, deretter verdier for turisme og reiseliv. Disse forholdene er for de tilreisende 
ganske sammenvevet, slik at det blir noe overlapp i beskrivelsene. Vi har ikke noe 
tilnærmet fullstendig bilde verken av rekreasjonsverdiene eller verdiskapingen som er 
forbundet med forvaltningsplanområdet, men vil gi noen eksempler for å illustrere og 
forsøksvis kvantifisere betydningen av området i rekreasjons- og reiselivssammenheng. 
Til slutt vil vi vurdere i hvilken grad det er grunn til å anta at det medfører kostnader for 
disse aktivitetene /sektorene at dagens tilstand er som den er. 

Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til dårligere forhold for rekreasjon pga. 
forringet miljøtilstand består av velferdstap hos dem som ikke får utført ønskede 
aktiviteter ved/i kyst og hav, eller som har mindre velferd igjen for en dag på/ved havet. 
Dette kan være fordi det er mye søppel, færre fisk å få for fritidsfiskeren, færre sjøfugl å 
se på for fuglekikkeren, eller dårligere dykkeropplevelser fordi de artsrike tareskogene 
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og ålegrasengene er erstattet av trådformede algesamfunn med liten artsvariasjon. 
Begge typer velferdstap inngår i det samfunnsøkonomiske regnskapet. 

Både tilreisende og fastboende har rekreasjonsverdier knyttet til havområdene. De 
fastboende har kanskje valgt å bosette seg nær kysten nettopp for å kunne benytte kyst 
og hav til rekreasjon. De som har hytte i kystområder har valgt å ha hytte der av samme 
grunn. En stor del av de tilreisende som kommer til området kommer «på egen hånd» og 
bor utenfor de kommersielle overnattingstilbudene, og de som overnatter på hotell, 
motell, campingplasser etc., har også rekreasjonsverdier forbundet for eksempel med 
bading og båtliv, fiske, jakt (sjøfugl), fugletitting, vandring i fjæra, osv.  

Rekreasjonsdager ved havet 

Det er røft estimert at folk (over 15 år) som bor i kommunene langs Nordsjøen og 
Skagerrak, tilbringer i størrelsesorden 32 millioner fritidsdager ved sjøen (Magnussen 
m.fl. 2012; basert på tall fra tidligere, til dels eldre studier av mangel på nyere data). 

Dersom man antar at befolkningen i de aktuelle kystkommunene i 
forvaltningsplanområdet oppfører seg som landsgjennomsnittet når det gjelder 
fiskeaktivitet, betyr det at folk i forvaltningsplanområdet tilbringer ca. 4 millioner dager 
med fritidsfiske ved kyst/hav (Magnussen m.fl. 2012). 

Hvis man antar at fritidsfiskerne i de aktuelle fylkene har samme rekreasjonsverdi per 
fiskedag som resten av befolkningen, vil det si at den kan variere mellom ca. 270 og 800 
kroner per dag21. Dette tilsvarer i størrelsesorden 1-3 milliarder kroner (= 4 millioner 
fiskedager * 270-800 kr/fiskedag) i rekreasjonsverdi per år knyttet til fritidsfiske i hav- 
og kystområdet blant kystkommunenes egne innbyggere. 

Dette er omtrentlige anslag og omfatter bare de som bor i disse kommunene, ikke de som 
eventuelt reiser til områdene slik som turister og hyttefolk. Det er heller ikke gjort 
forsøk på å verdsette selve fisken (som førstehåndsverdi) som fiskes for 
rekreasjonsformål.  Dette tilsier at anslaget er en betydelig undervurdering av samlet 
rekreasjonsverdi. På den annen side er det ikke trukket fra at en del av befolkningen i de 
aktuelle kommunene kan foreta noen eller alle sine fiskedager utenfor disse fylkene. 
Tallene for årlig fiskerekreasjonsverdi må derfor tas med en stor klype salt, men kan 
antyde noe om størrelsesorden. 

Totalt har forvaltningsplanområdet ca. 80 000 hytter (som ligger 1000 meter eller 
mindre fra kysten). Koblet til opplysninger om gjennomsnittlig bruksdøgn for hytter ved 
sjøen, tilsier tallene at hyttene har anslagsvis 8 millioner – 12 millioner bruksdøgn per 
år. Dette kan vi anta tilsvarer hytteeiernes rekreasjonsdager i området (Magnussen m.fl. 
2012). 

Verdiskaping innen fisketurisme i forvaltningsplanområdet 

Det foreligger relativt ferske tall for den økonomiske betydningen av fisketurisme i 
                                                           

21 Basert på grove anslag i Magnussen m.fl. (2012), som oppsummerte foreliggende og til dels eldre 
litteratur om rekreasjonsverdi per fiskedag. Disse ble brukt i Magnussen (2012) og her, av mangel på 
nyere data. 
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landet som helhet og fordelt på ulike regioner (Borch m.fl. 2011). Innenfor 
forvaltningsplanområdet kan de økonomiske ringvirkningene (i form av 
omsetningsverdi) beregnes til henholdsvis 204 millioner kroner i Vest-Norge (Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane) og i underkant av 40 millioner kroner i Aust- og Vest-
Agder. Siden Østlandet kun har et par tilbydere av sjøfisketurisme ble ikke den delen av 
landet inkludert i undersøkelsen. Disse tallene er fremkommet ved å multiplisere antall 
fiskegjestedøgn med fisketuristenes daglige forbruk i ti ulike kategorier. I og med at 
fisket i området tidligere i rapporten er vurdert å være mindre enn det kunne ha vært er 
det også sannsynlig at rekreasjonsverdien av fisket er redusert. 

Medfører dagens miljøtilstand reduserte rekreasjonsverdier? 

Det er vanskelig å vurdere hva dagens reduksjon i miljøkvalitet i havet betyr for 
rekreasjonstjenestene uttrykt i pengeverdier. Det foreligger ikke kvantitativ informasjon 
om hvordan rekreasjon henger sammen med miljøtilstand, verken for «normal tilstand» 
eller for forringet eller forbedret tilstand, eller for akuttutslipp av olje fra skipstrafikk 
e.a., og det foreligger heller ikke rekreasjonsverdier for en rekreasjonsdag ved hav eller 
kyst i Norge. Men med utgangspunkt i tallene for rekreasjonsdager og verdi per 
rekreasjonsdag i avsnittet over, kan vi forsøke oss på noen illustrasjoner for å vise hvor 
stort verditap det kan være snakk om. Som en illustrasjon antar vi at bruken er 10 % 
lavere enn den kunne ha vært pga. dagens miljøforringelse. Vi antar også at de 
rekreasjonsdagene som tilbringes ved hav og kyst i Nordsjøen og Skagerrak, får en 
redusert rekreasjonsverdi med 10 %.  

Tabell 3.7 Regneeksempel for å illustrere mulig verditap per år for rekreasjon 
som følge av miljøforringelse. 

 Dagens nivå 10 % reduksjon pga. miljøforringelse 
 Antall 

rekrea-
sjonsdager 
per år 

Rekrea-
sjons-
verdi i kr 
per dag 

Rekrea-
sjonsverdi i 
kr 

Redusert 
antall 
rekrea-
sjonsdager 
per år 

Rekrea-
sjonsverdi i 
kr per dag 

Redusert 
rekre-
asjons-
verdi i kr 

Hyttefolk* 8-12 mill  135-400 1,1-4,8 mrd Ca. 1 mill 
(0,8-1,2 mill)  

135-400 110-480 
mill 

Redusert 
rekreasjons
-fiske** 

4 millioner 
fiskedager 

270-800 1-3 mrd  400 000  270-800 100-300 
mill  

Færre dager  
annen 
rekre- 
asjon*** 
 

23 mill 135-400 3,1-9,2 mrd 2,3 mill 135-400 310-920 
mill 

Redusert 
rekrea-
sjonsverdi 
for annen 
rekreasjon 
*** 

23 mill 135-400  23 mill -10% av 
135-400 

290-870 
mill 

*Noen av dem som bruker hyttene, kan tilhøre befolkningen i kommunen langs Nordsjøen og Skagerrak. I 
regneeksemplet har vi regnet med at 50 % av rekreasjonsdagene for hyttefolk utøves av folk som bor i 
kommunene langs Nordsjøen og Skagerrak. Disse er trukket fra ved beregning av redusert antall 
rekreasjonsdager og –verdier for «annen rekreasjon».**Antar at antall rekreasjonsfiskedager er inkludert 
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i total antall rekreasjonsdager ved hav og kyst, slik at fiskedagene trekkes fra. Antar at verdien av en 
«vanlig rekreasjonsdag» ved hav og kyst har 50 % av verdien av en fiskedag. ***Vi har her antatt at alle får 
tapt rekreasjonsverdi som følge av miljøforringelsen. Man kan også tenke seg at de i stedet drar et annet 
sted for rekreasjon pga. miljøforringelsen i området. Dette vil forvanske regnestykket, og vi har ikke lagt 
inn slike forhold her i dette forenklede regneeksempelet. 

 

Boksen nedenfor viser effekten for ulike fritidsaktiviteter som følge av skipshavariet Full 
City som resulterte i oljeutslipp utenfor Langesund i 2009. 

Boks 3.5 Effekten på rekreasjon og fritidsaktiviteter etter skipsforlis med 
oljeutslipp i 2009. 

Etter Full City-forliset 31. juli 2009 ble det gjennomført flere studier om virkninger på 
friluftslivet (se bl.a. Øian m.fl. 2010). Det fremgår at grunnlaget for å vurdere kunnskap 
om friluftslivet i området før forliset var mangelfullt, men man har kunnet etablere en 
referansesituasjon i studien. Rapporten gir ingen kvantitativ oversikt over endring i 
fritidsaktiviteter eller hytteliv og reiseliv som følge av forliset og oljesølet, men 
oppsummerer effekten av båthavariet på ulike fritidsaktiviteter, som vist i tabellen 
nedenfor. 

Selv om nedgangen i aktivitet, eller bruksdøgn ikke er kvantifisert, er det likevel ut fra 
tabellen rimelig å anta at oljeutslippet på kort sikt førte til betydelig nedgang i 
bruksdøgn og aktivitetsdager i de berørte områdene. Effektene er vurdert ut fra den 
faktiske situasjonen som var i etterkant av Full City-forliset. Dersom et lignende utslipp 
skjer til andre tider på året eller under andre værforhold, kan utslagene bli annerledes. 

Grader av effekter av båthavariet Full City på de ulike fritidsaktivitetene innenfor 
de tre kjerneområdene for friluftsliv, i akuttfasen og videre de kortsiktige 
effektene:  

A = svært negativ effekt, B = negativ effekt, C= liten negativ effekt, D= ingen negativ 
effekt.  

Aktivitet Mølen-Nevlunghavn  Krogshavn-Steinvika  Jomfruland  
 
Umiddelbare 
effekter 

Kortsiktige 
effekter  

Umiddelbare 
effekter  

Kortsiktige 
effekter  

Umiddelbare 
effekter  

Kortsiktige 
effekter  

Båtliv  A  A  A  B  A  C  
Turgåing  A  B  A  B  C  C  
Bading  A  B  A  A  B  C  
Hytteliv  A  B  D  D  C  C  
Bølgesurfing, 
brettseiling 
og kiting  

A  A  C  C  A  C  

Padling  A  C  A  C  B  C  
Jakt og fiske  A  B  B  B  B  B  
Dykking  A  B  A  B  D  D  
Fuglekikking  B  C  B  C  B  C  

 

Kilde: Øian m.fl. 2010. 
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3.8 Ikke-bruksverdier 
Med ikke-bruksverdier menes de verdier folk har for å ta vare på for eksempel havets 
miljøkvalitet, uten tanke på egen bruk. Man regner at folks ikke-bruksverdier delvis er 
knyttet til ønsket om å bevare det for fremtidige generasjoner (arveverdi) og delvis bare 
for å ta vare på det (bevaringsverdi). 

Mange av de effektene av miljøforringelse som er beskrevet i forvaltningsplanarbeidet 
og som vi har gitt noen glimt av i denne rapporten, gir ikke direkte økonomiske effekter 
på produksjon av fisk, turisme eller andre tjenester som vanligvis inngår blant de 
prissatte virkningene av ulike tiltak. Bevaring av tang og tare, sjøfugl og sjøpattedyr og 
ikke-kommersielle fisk – kort sagt – intakte havområder, inngår derimot i det som i 
samfunnsøkonomiske analyser betegnes som «ikke-bruksverdier», og som er kalt 
«havets testament» i oversikten over ulike økosystemtjenester (tabell 1.1). Det er 
vanskelig å beskrive disse i detalj, og som vi så av figur 1.1 er det også mange av disse 
som inngår som grunnlag for de tjenestene vi vanligvis prissetter.  

Det er gjort forsøk på å sette pris på denne typen goder og tjenester, blant annet i det 
som ble kalt Nordsjøplanområdet (området fra svenskegrensen til Lindesnes) 
(Magnussen 1992). Studien er gammel, men kan allikevel være av en viss interesse fordi 
det ikke foreligger tilsvarende nyere norske studier. I undersøkelsen ble folk bedt om å 
oppgi sin betalingsvillighet for å få bedre vannmiljøkvalitet i vassdrag og kyst i dette 
området. Deres betalingsvillighet gjaldt både bruks- og ikke-bruksverdier knyttet til bedre 
vannkvalitet, men som det fremgår i boks 3.6 ble de bedt om å forsøke å fordele sin 
betalingsvilje mellom egen bruk og ikke-bruksverdier. Vi ser at folks betalingsvilje for 
ikke-bruksverdier er betydelig. Det har man også sett i mange andre studier. Selv om 
fordelingen mellom bruks- og ikke-bruksverdier må tolkes med forsiktighet, er det et 
uttrykk for at det er viktig for folk å bevare kvaliteten i kyst og hav. 

Disse verdiene uttrykker folks betalingsvillighet for å få bedre vannkvalitet, dvs. nytten 
av å få bedre vannkvalitet. Som vi har vært inne på tidligere, kan dette også tolkes som 
et uttrykk for kostnadene ved at dagens tilstand er dårligere enn det som forespeiles ved 
tiltak. I og med at tilstanden i kyst og hav for en del parametre har blitt bedre siden 
1990-tallet da denne undersøkelsen ble gjennomført, kan man tenke seg at 
utgangssituasjonen i dag vil være bedre enn i eksempelet, og at betalingsvilligheten og 
dermed nytten av forbedring ville være noe lavere. Samtidig er folk blitt mer velstående, 
slik at deres betalingsvillighet også øker. Totaleffekten på betalingsvilligheten er usikker 
(se tekstboksen).  

Boks 3.6  Regneeksempel for å illustrere verdien av bruks – og ikke-
bruksverdier i norske farvann 

Tidligere norske verdsettingsundersøkelser knyttet til forbedret vannkvalitet i vassdrag 
og kystvann (på grunn av redusert eutrofiering) har vist at ikke-bruksverdier utgjør en 
betydelig del av folks betalingsvillighet for miljøgoder. Tidlig på 90-tallet ble det 
gjennomført en betinget verdsettingsstudie som verdsatte vannkvalitetsforbedringer i 
vassdrag og kystområder i det som den gang ble kalt Nordsjøplanområdet, dvs. fra 
svenskegrensen til Lindesnes, eller omtrent tilsvarende det som kalles Skagerrak-
området i forvaltningsplanen (Magnussen 1992). 

Dette er rekreasjonsområde for en stor del av Norges befolkning. Undersøkelsen viste at 
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både de som brukte området til egen rekreasjonsaktivitet og de som bodde langt vekk og 
sjelden eller aldri besøkte det aktuelle området, syntes det hadde en verdi å få bedre 
vannkvalitet. Men de som bodde nærmest og brukte området mest, hadde – naturlig nok 
- høyere betalingsvillighet enn de andre. Betalingsvilligheten for en 
vannkvalitetsforbedring i dette området var i gjennomsnitt ca. 1000 kroner per 
husholdning per år i 1992, noe som tilsvarer ca. 1470 kroner nå.  

Da de spurte ble bedt om å fordele egen betalingsvillighet, fordelte respondentene 
ca. 20 % til ”egen bruk av vannforekomstene” (bruksverdier), 20-30 % til 
”muligheter for senere bruk” (opsjonsverdi), og ca. 50-60 % for 
”bevaring/arv/eksistens” (ikke-bruksverdier). Det vil si at hvis en husholdning 
oppgir en betalingsvillighet på ca. 1000 kroner per år for å få bedre eller 
opprettholde en viss vannmiljøkvalitet, er 500- 600 kr av dette beløpet motivert 
ut fra et ønske om å bevare vannmiljøkvaliteten og overlevere miljøet i denne 
stand til sine etterkommere. 

Vi antar her at realprisstigningen for verdien av ”renere hav” er lik stigningen i 
konsumprisindeksen. Dette er ikke nødvendigvis riktig. En del studier har pekt på at den 
kanskje burde settes høyere – fordi ren natur blir stadig mer av en mangelvare, samtidig 
som folk (i Norge) blir rikere. Dette tilsier at priser på miljøgoder øker mer enn prisen 
på vanlige forbruksgoder. Men det er også andre faktorer som spiller inn, bl.a. den 
faktiske miljøkvaliteten, som nevnt sannsynligvis er noe bedre i dag enn da 
undersøkelsen ble gjennomført for eutrofiering. På den annen side vurderte 1992-
studien kun bedre vannkvalitet som følge av redusert eutrofiering, mens «god 
miljøtilstand» i vår sammenheng inkluderer mange flere miljøforhold. Av mangel på 
bedre anslag, benyttes konsumprisindeksen for fremskrivning av prisene fra 1992 til i 
dag.22 

Hvis vi som et meget røft estimat antar at betalingsvilligheten hos den norske befolkning 
er like stor for å få forbedringer i Skagerrak i dag som den var for å få den gitte 
forbedringen i Nordsjøplanområdet, ville det tilsvare en samlet betalingsvillighet på ca. 
3,2 milliarder kroner per år.  

Man skal være varsom med bruk av disse tallene. De er kun ment som en illustrasjon for 
å vise at folk flest har betydelig betalingsvillighet for å bevare havet – med og uten egen 
bruk. 

Kilde: Magnussen (1992), Magnussen m.fl. (2012) 

Det er gjennomført undersøkelser i flere land for å finne fram til verdien av rent vann i 
ferskvanns- og havområder. I Østersjøen har det vært gjennomført verdsettings-
undersøkelser i flere omganger, og nå sist som del av Baltic Stern, som vi omtalte 
ovenfor. I undersøkelsen ble folk i alle de ni landene som omgir Østersjøen, spurt om sin 
betalingsvillighet for å få redusert eutrofieringen i Østersjøen. Majoriteten av de spurte 
var villige til å betale for å få forbedringer f.eks. i form av bedre siktedyp, mindre 
algeblomstring og mindre oksygensvikt i dyplagene.  
                                                           

22 Realprisjustering av kalkulasjonspriser drøftes også i NOU (2012:16). Det foreslås ingen automatisk 
realprisjustering av betalingsvillighetsestimater, men det anbefales at dette drøftes og vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 
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Samlet betalingsvillighet – som er et uttrykk for verdien av å få forbedret vannkvalitet i 
Østersjøen – var totalt 4 milliarder euro per år (i underkant av 30 mrd. kr etter dagens 
kurs). Den gjennomsnittlige betalingsvilligheten per person varierte imidlertid mye 
mellom de ulike landene, fra 4 til 110 euro (ca. 30 – 800 kr) per person per år. Mye av 
denne forskjellen utviskes hvis man tar hensyn til inntektsforskjeller mellom landene. 
Svenskene er de som er villig til å betale mest, fulgt av finner og dansker. 

Interessant er det også at undersøkelsen viser at annenhver respondent svarte at han 
eller hun hadde erfart effektene av eutrofiering, særlig i form av uklart vann (turbiditet) 
og algeoppblomstring, og mange var bekymret for miljøtilstanden i Østersjøen. 
Undersøkelsen viste også at mange brydde seg om hele Østersjøen, og ikke bare sine 
lokale sjøområder (Athianinen m.fl. 2012).  

Et annet uttrykk for verdien av å bevare «havets testament» får man ved å se hva det er 
verdt for folk å bevare dyrelivet, det vil si unngå at arter utryddes eller forsvinner fra 
området. Richardson og Loomis (2009) oppdaterte en tidligere meta-analyse av studier 
som benytter betinget verdsettingsmetoden for å verdsette truede og sjeldne dyrearter. 
De beregnet gjennomsnittlig verdi for ulike arter/type arter som er verdsatt. Artene er 
stort sett andre enn dem som er aktuelle for Nordsjøen og Skagerrak, men noen 
eksempler kan gi en pekepinn om hvilke verdier man snakker om. Alle verdier er oppgitt 
i 2006-USD per husholdning, noen er oppgitt som en årlig betalingsvillighet, mens andre 
er oppgitt som en engangsbetaling. Noen eksempler på sjølevende, truede arter som er 
verdsatt og gjennomsnittlig (eventuelt lav-høy dersom slik er oppgitt) verdi er vist: 
delfiner ($36/år); gråhval: $35/år ($24-46); laks $81/år ($10-139); sjøløve: $71/år; 
havoter: $40/år, havskilpadde: $ 19/år; sel: $35/år; knølhval: $240 (engangsbetaling); 
monksel: $166 (engangsbetaling).  

Eksemplene som er gitt her kan ikke uten videre overføres til norske havområder, men 
kan gi en pekepinn om størrelsesorden av verdier, og viser at det har en verdi (også i 
kroner) å bevare plante- og dyreliv. Man må allikevel ikke tro at man har fanget hele 
nytteverdien av ”havets testament” ved å se på for eksempel kroneverdien av å unngå at 
en art utryddes. 

3.9 Estetiske verdier, vitenskap og utdannelse, vedlikehold av kulturarven 
og inspirasjon til kunst og reklame 

Gleden ved å se og oppleve en attraktiv, rik og variert natur er viktig for helse og 
velvære. Denne tjenesten er knyttet til andre tjenester som rekreasjon og turisme, og 
«havets testament» (verdien av å bevare havet for ettertiden). 

Redusert miljøtilstand i form av marin forsøpling, kan gi reduserte estetiske verdier, i 
tillegg til å være til sjenanse for rekreasjon, til fare for sjølevende dyr, særlig fugl, og 
medfører kostnader til opprydding og ødelagte redskaper for fiskeri og akvakultur. 

Marin forsøpling har fått større internasjonal oppmerksomhet de senere år, og det 
berører det marine miljøet på mange måter. Marint søppel består ofte av tungt 
nedbrytbart materiale som plast, noe som medfører at det gradvis skjer en oppbygging 
av søppel langs kysten og i havet. En del søppel forblir flytende i vannmassene over lang 
tid og løser seg opp til mikropartikler som kan utgjøre et problem for marint dyreliv.  
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Undersøkelser i regi av OSPAR23 viser at det registreres relativt store mengder søppel 
langs strendene og i havområdet i Nordsjøen. Plast er dominerende type søppel både på 
havbunnen og ved kysten. OSPARs undersøkelser viste at hele 94 prosent av alle 
undersøkte sjøfugler hadde plast i magen (Ottersen m.fl. 2010). 

Forsøpling virker inn på flere av de marine økosystemtjenestene, som biologisk 
mangfold og bevaring av «havets testament», men også estetiske verdier, og det kan gå 
ut over rekreasjonsverdien for mange aktiviteter knyttet til hav og kyst. De fleste vil vel 
ha større glede av å bade eller seile i farvann uten søppel, men det er gjort lite for å 
fastslå verdien av dette. Man vet imidlertid noe om hva som brukes for å rydde søppel. I 
Norge har vi få slike tall foreløpig, men tall fra Storbritannia (referert i Ottersen m.fl. 
2010) tyder på at lokale myndigheter, industri og kystsamfunn brukte rundt 14 
millioner britiske pund (dvs. ca. 130 millioner kroner) på å rydde opp i marin forsøpling 
det året undersøkelsen ble gjennomført. Denne kostnaden kan ikke brukes til å anslå 
den samlede samfunnsøkonomiske nytten av å redusere forsøplingen, men kan tas som 
et indirekte mål på hva samfunnet minst er villig til å betale per år for å redusere 
forsøplingen.  

Den svenske havs- og vattenmyndigheten har også fått gjennomført et prosjekt om 
«marine litter in Sweden» (Havs- och vattenmyndigheten 2012:3). Rapporten slår fast at 
det er dårlig med økonomiske data både for kostnader ved forsøpling og kostnader for å 
unngå forsøpling. Det antydes at det koster fra 5 til over 10 millioner svenske kroner 
årlig å rydde strendene i det nordlige Bohuslän for søppel. Det er imidlertid vanskelig å 
overføre disse kostnadene til norske forhold.  

Hall (2000) undersøkte sosioøkonomiske konsekvenser som følge av oljeutslipp og 
marin forsøpling i Storbritannia, Irland, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland og 
Norge. For Sverige er det beskrevet kostnader for å rydde opp den svenske vestkysten 
(referert ovenfor). For Norge er datagrunnlaget svært begrenset, bare en kommune har 
besvart spørreskjemaet som resultatene er basert på. Basert på dette er kostnadene ved 
opprydding av søppel på strender i Norge beregnet til £110 per tonn (basert på 
rapportering av kostnader til rydding av 10 tonn søppel på 1 km strand i Fjell 
kommune). Dette tilsvarer i størrelsesorden kr 1000 per tonn, men dette resultatet er 
altså svært usikkert pga. lite datagrunnlag (Hall 2000).  

En verdsettingsstudie estimerte nytten av å unngå hundeekskrementer og søppel på 
strendene i England og Wales (Mourato m.f. 2012; gjengitt i HM Government 2012). 
Betalingsvillighetsundersøkelsen estimerte hva folk var villige til å betale for å unngå 
hundemøkk og søppel på strendene i en 25-årsperiode.  Den gjennomsnittlige 
betalingsvilligheten per husholdning per år var £6 (55 kr) (i 2002). Nytten av å bli helt 
kvitt dagens søppel i perioden ble beregnet til 1,72 milliarder britiske pund (15,7 mrd. 
kr) over en 10-årsperiode. 

Det spesielle med negativ estetisk påvirkning på marine naturtyper (som f.eks. tareskog 
og ålegrasenger) er at man må befinne seg i hovedsak under vann for å oppleve de 
estetiske verdiene. Det er dermed relativt få som får oppleve dem. Ny teknologi for 
undervannsvideo og –kamera og økt kommunikasjonsaktivitet kan imidlertid medføre 

                                                           

23 Oslo-Pariskonvensjonen (OSPAR) om beskyttelse av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. 
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at flere får nærmere kjennskap til forholdene under vann. Forhold som at tareskogen 
nedslammes, at området blir erstattet med mer slimete bunn og vekster etc., kan 
oppleves direkte av flere og oppleves negativt. 

Et variert marint liv og et rikt kystmiljø kan gi grunnlag for forskjellige aktiviteter som 
skoleekskursjoner og forskning. Videre bidrar det marine miljø med historiske data om 
miljøforandringer og tidlig varsling om miljøforandringer. 

Den samfunnsøkonomiske verdien av nærheten til havet for ulike utdannelses- og 
forskningsinstitusjoner kan i teorien verdsettes ut fra hva det ville koste å erstatte 
Nordsjøen og Skagerrak som ”laboratorium” for utdannelse og forskning dersom f.eks. 
feltarbeid ikke kunne gjennomføres i havområdet. I praksis vil man i beste fall kunne 
beregne kostnadene ved å erstatte enkelte deler av denne tjenesten.  

En annen måte å se på de betydelige verdiene som ligger i utdannelse, og universitets- 
og forskningsaktiviteter knyttet til marin vitenskap, er å se på de bevilgninger 
samfunnet gir til marin forskning. Siden samfunnet bidrar med dette beløpet til marin 
forskning må denne forskningen være verdt minst så mye – dette blir da et 
minimumsestimat for samfunnets verdsetting. 

Verdien av å vedlikeholde kulturarven refererer til ivaretakelse av den kulturelle arven 
knyttet til fiske, kyst- og havmiljø. Man har begrenset oversikt over kulturminner i 
Nordsjøen og Skagerrak, men forvaltningen anser at potensialet for kulturminner er 
høyt i eller på havbunnen (i henhold til St.meld. 8 (2005-2006)).  

Kulturelle minnesmerker og kulturell arv og identitet er ikke fornybare, og hvis bevis fra 
fortiden blir utslettet kan de ikke erstattes. Lite informasjon er tilgjengelig om de 
kulturelle nytteverdiene som er knyttet til marine økosystemtjenester, men dette er på 
grunn av manglende forskning, ikke på grunn av manglende verdier. Folks interesse for 
å besøke historiske og kulturhistoriske steder og museer er et uttrykk for at kulturell 
arv og identitet har betydning for folk.  

Inspirasjon fra det marine miljøet og maritime aktiviteter har vært grunnlag for mange 
kunstverk, inkludert bøker, filmer, malerier og arkitektur, så vel som reklame. Dette er 
tjenester som er svært vanskelige å verdsette fullt ut i kroner, mens det er enklere å 
finne eksempler på at slike tjenester også har økonomisk betydning. Det er imidlertid 
svært vanskelig å beregne nyttetapet ved at miljøtilstanden er mindre enn «god» for 
disse tjenestene.  

  

3.10 Klimagassregulering 
Havmiljøet og de organismene som lever i havet, er involvert i en rekke fysiske, kjemiske 
og biologiske prosesser som regulerer temperatur, vind, nedbør, oksygen, 
karbondioksid (CO2) og andre gasser. Overskudd av temperatur og CO2 kan tas opp i 
havet, fordeles på et stort vannvolum og transporteres ned på dypere vann. Imidlertid 
kan både økning i temperatur og økning i CO2-innhold bli så stor at det skaper 
problemer. I dag er vi kommet i en situasjon der havet har absorbert så mye varme at 
gjennomsnittstemperaturen både i overflaten og på litt dypere vann har hatt en økning 
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som skaper merkbare effekter. Når det gjelder CO2-opptak i havvann er dette økende, 
men de antatte problemene for Nordsjøen ligger ennå noen tiår fram i tid. 

Når CO2-innholdet i atmosfæren øker, vil det føre til en økning av CO2-opptaket i 
vannmassene. Dette kan i første omgang være positivt fordi det omdannes til 
karbonsyre og karbonat som er viktig for alle som bygger kalkskall. Når disse dør, vil det 
også bidra til å transportere karbon ned i dypet. Imidlertid vil økende mengde CO2 i 
havvann føre til at mer CO2 reagerer med vann og danner karbonsyre som fører til en 
forsuring. Marin forsuring kan allerede påvises, og det ventes å akselerere i fremtiden 
hvis ikke utslippene av klimagasser reduseres. Den forsuringen som er ventet, kan 
forårsake betydelige skader på en rekke organismer, særlig på dem som danner 
kalkskall. Dette vil da redusere verdien av de støttende tjenestene og virke negativt for 
de produserende, samt for den ovenfor omtalte transporten og lagringen av karbon ned 
i dypet. 

Den reduserte verdien av havets evne til å ta opp CO2 og produsere oksygen kan 
beregnes som samfunnsøkonomiske kostnader av alternative tiltak som reduserer 
utslippene eller tar opp like store mengder CO2 og produserer like mye oksygen som 
endringen i denne tjenesten. Dette kan kostnadsberegnes hvis vi finner hvor mange tonn 
CO2 som bindes, eller endringen i CO2-mengde som bindes dersom for eksempel noen 
naturtyper forsvinner eller blir sjeldnere i et område. For å finne den 
samfunnsøkonomiske prisen på hvert tonn CO2 som bindes (eventuelt før og etter 
endring) kan man tenke seg å ta utgangspunkt i kvotepriser for CO2. Man må da være 
oppmerksom på langsiktigheten i denne karbontankfunksjonen, slik at man benytter 
CO2-priser som er ”riktige” i et slikt langsiktig perspektiv. 24  

I denne sammenheng ønsker vi å vurdere hvor mye mindre CO2som bindes på grunn av 
den reduserte miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak. Årsaken til at mindre CO2 
bindes er at de naturtypene som binder CO2 forsvinner og erstattes av naturtyper som 
binder mindre CO2. En naturtype som har vært i sterk tilbakegang i Nordsjøen og 
Skagerrak de senere år er sukkertare, og man har derfor sett spesielt på hvor mye 
mindre CO2 som kan antas bundet som følge av at sukkertare-arealet er redusert. Også 
stortare og ålegras er viktige biotoper, men det er ikke registrert tilsvarende reduksjon 
av disse naturtypene i Nordsjøen og Skagerrak, selv om særlig ålegrasenger er utsatt for 
mange av de samme påvirkningene som sukkertaren. Vi vil derfor se litt spesielt på 
kostnadene ved den registrerte tilbakegangen for sukkertareskog i området. 

I 2008 ble tapet av sukkertare i Skagerrak og på Vestlandet (Rogaland og Hordaland) 
estimert til henholdsvis 80 % og 40 %. Det er noe lavere enn de første estimatene basert 
på kartleggingen i 2004-2005. Det skyldes noe tilvekst av sukkertare i 2008 og korrigert 
estimat for sukkertareforekomst og –utbredelse (areal) i Skagerrak, basert på nytt 
modellverktøy (Moy m.fl. 2008).  

Status i henhold til overvåkingsrapporten for sukkertare for 2010 (Klima- og 
forurensningsdirektoratet, 2011) tyder på at tilstanden for sukkertare på indre kyst 
generelt er den samme eller marginalt bedre enn ved sluttrapporteringen for 

                                                           

24 NOU 2012:16 har et nytt forslag til «karbonprisbaner» i samfunnsøkonomiske analyser for å ivareta 
denne langsiktigheten. 
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sukkertareprosjektet i 2008. Det er visse tegn til reetablering, trolig pga. noe redusert 
næringstilførsel og noe lavere sommervanntemperaturer de siste årene. 

Havets rolle som lager for CO2 understrekes også av Havforskningsinstituttet, (bl.a. i 
Havforskningsrapporten 2012, s.52-53): «Gjenetablering av tareskog kan således være et 
meget kraftig bidrag til Norges innsats for CO2-fangst og i tillegg øke produktiviteten av 
mange høstbare arter. Den vil med andre ord også gi mer mat. En årlig tilvekst og høsting 
på ca. 10 % vil binde CO2 tilsvarende fire fullskala fangstanlegg av Mongstadtypen».  
 
Basert på de modellene og observasjonene som foreligger så langt, viser beregninger at 
potensielt sukkertareareal der det i dag ikke vokser sukkertare (det vi kan kalle «tapt 
sukkertareareal»), er ca. 1250 km2 i Nordsjøen og Skagerrak. Det er betydelig usikkerhet 
knyttet til disse estimatene, som beskrives bl.a. i Gundersen m.fl. (2010) og utdypes i 
Bekkby og Moy (2011). 

I Gundersen m.fl. (2010)s beregninger av CO2-opptak, legger de til grunn at tareskogen 
på sikt vil gro til igjen. For sukkertaren i Nordsjøen og Skagerrak har de lagt til grunn at i 
løpet av 30 år vil sukkertaren ha vokst til på hele det potensielle arealet. I rapporten 
viser Gundersen m.fl. til at en gjenveksthastighet på 30 år er valgt for å kunne 
sammenligne opptaket av CO2 i marine naturtyper med det nasjonale 
klimagassregnskapet. 

Tapt karbonbinding i sukkertareskog-biomassen basert på regneeksempel i 
WWF-Norge/Sweco (kommer). 

Gundersen m.fl. (2010) har beregnet at en kvadratmeter bunn med tareskog vil binde 
3,6 kg CO2 25. Tapt CO2-binding som følge av tapt tareskog i Nordsjøen og Skagerrak (når 
vi legger til grunn de arealberegningene som er vist i tabell 3.8) er da totalt ca. 4,6 
millioner tonn CO2.  
 
Om man tar utgangspunkt i en CO2-pris på 320 kr per tonn26, vil dagens bortfall av 
sukkertare kunne tilskrives ca. 1470 millioner kroner i verditap. Et ytterligere tap av 
tareskog vil frigjøre enda mer CO2, mens gjenvekst av tapt tareskog vil binde opp den 
nevnte mengden. Mengden bindes bare en gang, slik at dette er verdien av gjenvekst 
hvis den skjedde i dag (ved senere gjenvekst må det legges inn en diskonteringsfaktor 
                                                           

25 I beregningene i Gundersen m.fl. (2010) som ligger til grunn for dette tallet er det tatt utgangspunkt i en 
konservativ verdi på gjennomsnittlig 10 kg friskvekt tare per m2 fra 0-20 m dyp. Med 10 kg frisk tare vil 
det være en tørrvekt på ca. 3 kg, og ca. 1/3 (dvs. 1 kg) av dette er karbon. Karbon har atomvekt 12 og 
oksygen har atomvekt 16, slik at molekylvekten til CO2 er 44. En kvadratmeter bunn med tareskog binder 
dermed (1 kg*44/12=) 3,6 kg CO2.  
26 Utgangspunktet for denne CO2-prisen er antagelsene i Klimakur 2020 (Klif.no/Klimakur) der man antar 
at kvoteprisen vil være 40 euro i 2020 i et middels alternativ. Det antas videre at kvoteprisen vil stige til 
100 euro i 2030. Kvoteprisen er lavere enn dette per i dag, men i og med at det er langsiktige virkninger 
som er relevante for tareskogen, antas forventninger om fremtidige priser å være mer relevante å bruke i 
beregningene. Vi har antatt at 1 euro = 8 NOK. Dette er også høyt per i dag, men eurokursen er i dag svært 
lav, slik at vi har antatt at eurokursen vil stige igjen på sikt. Ved skadekostnadsvurderinger er det egentlig 
ikke kvoteprisen som sådan som er interessant, men kostnadene ved de skader klimaendringene påfører 
miljøet. I mangel av gode analyser av de faktiske eksterne kostnadene av klimaendringer, benyttes 
kvoteprisen som et estimat.  
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avhengig av når gjenveksten skjer). Gjenvekst av en permanent tareskog vil en gang for 
alle binde opp CO2, mens trådalgesamfunnet binder opp noe CO2 om sommeren 
(beregnet til 5 % av hva sukkertaren binder). Men siden dette er en sesong-algematte vil 
CO2 frigjøres igjen når algene brytes ned om høsten. Dette er illustrert i tabellen 
nedenfor (WWF-Norge/Sweco (kommer)). 
 
Tabell 3.8 Tapt CO2-binding i biomasse og tilhørende verdi ved dagens 

estimerte tapte sukkertareareal i Nordsjøen og Skagerrak 
Tapt areal med tareskog 1251 km2 

Tapt primærproduksjon 11 millioner tonn 

Tapt CO2-binding 4,6 millioner tonn 

Pris på CO2 i kr/tonn 320 

Kostnad ved tapt CO2-binding (engangsverdi) 1470 millioner kroner 

Kilde: WWF-Norge/Sweco (kommer). 
 
Tapt karbonbinding i sedimenter basert på regneeksempel i WWF-Norge/Sweco 
(kommer). 

Deler av sukkertareskogen løsrives fra plantene og begraves i bunnlagene, og dermed 
bindes karboninnholdet i disse plantedelene i sedimentene på havbunnen. Fordi 
tareskogen vokser på hardbunn transporteres disse delene ut av systemet og samles 
opp på sedimentasjonsbunn, der det som ikke spises eller brytes ned av mikrober, blir 
deponert. Det som deponeres blir fjernet fra karbonkretsløpet. Dermed fungerer 
vegetasjonen på grunt vann, som sukkertareskog, som en «CO2-pumpe» som hvert år 
fjerner en viss mengde CO2 fra karbonkretsløpet ved å begrave det i sedimentene. 
Gruntvannsvegetasjonen utgjør bare 0,05 % av vegetasjonen på land, men fordi tang, 
tareskog og ålegrasenger er blant klodens mest produktive økosystem, omsettes likevel 
nesten like mye CO2 årlig som i vegetasjonen på land. Samtidig vet man at arealet av 
gruntvannsvegetasjon reduseres raskt globalt, opptil fire ganger raskere enn regnskog 
(Gundersen m.fl. 2010).  

Hvor mye karbon som lagres i marine sedimenter, er vanskelig å beregne. Det er stor 
usikkerhet knyttet til hva som skjer med det deponerte organiske materialet, hvor mye 
som blir brutt ned, hvor mye som lagres, hvor permanent lagringen er osv., og det er noe 
uenighet i forskningsmiljøene om hva dette betyr for hvor mye karbon som 
sedimenteres. Gundersen m.fl. (2010) har imidlertid laget et regnestykke for hvor mye 
som kan bindes på denne måten ved å ta utgangspunkt i en metode som brukes i Norge 
for karbonregnskapet for skog, og det er dette regnestykket vi tar utgangspunkt i her. De 
kommer fram til at dersom tareskogen hadde vært intakt (dekket maksimalt potensielt 
areal) kunne den gjennom de siste 40 år lagret fra rundt 40 millioner tonn (konservativt 
scenario) til rundt 150 millioner tonn CO2 (moderat scenario). Dette tilsvarer tapt CO2-
binding i sedimentene per år på ca. 1,1 millioner – 2,9 millioner tonn per år for all tapt 
tareskog (både stortare og sukkertare langs hele norskekysten) (se tabell 3.9).  

Tar vi utgangspunkt i at tapt CO2-binding i sedimenter er proporsjonal med tapt areal av 
tareskog, tilsier dette et årlig tap på i størrelsesorden 75 000 – 200 000 tonn per år, og 
totalt i størrelsesorden 3 – 11 millioner tonn i en 40-årsperiode for sukkertareskogen i 
Nordsjøen og Skagerrak. Hvis vi igjen tar utgangspunkt i en karbonpris på 320 kr per 
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tonn CO2, tilsvarer dette i dagens verdi ca. 24 - 64 millioner kroner i årlig tapt 
deponering av CO2, jf. tabell 3.9. 

Tabell 3.9 Tapt CO2-binding i sedimenter og tilhørende verdi.  

 Konservativt scenario Moderat scenario 

Tapt CO2-binding per år i 
sedimenter – for 
sukkertareskog i Nordsjøen 
og Skagerrak pga. redusert 
areal 

75 000 tonn 200 000 tonn 

Pris på CO2 i kr/tonn 320 320 

Kostnad ved tapt CO2-binding 
per år 

24 millioner kroner 64 millioner kroner 

Kilde: WWF-Norge/Sweco (kommer); Beregninger basert på tall fra Gundersen m.fl. (2010). 

 

3.11 Andre regulerende tjenester 
Havområdene har en evne til å håndtere tilførsler av næringssalter ved at planter tar 
opp næringsstoffer. Dette fører til økt produksjon av biomasse og økt produksjon av 
oksygen til overflaten. Dette kan inntil en viss grense være positivt, men ved for store 
tilførsler av næringssalter kan responsen bli negativ. Siden Nordsjøen er omkranset av 
tett befolkete områder, er tilførsler av næringssalter som nitrogen og fosfor stor, både 
fra kloakk, landbruk og andre kilder. Når store tilførsler fører til at algeveksten blir for 
stor, oppstår ulike eutrofieringsproblemer (overgjødslingsproblemer).  

Økt vekst av planteplankton kan føre til en så høy produksjon at dyreplanktonet ikke 
klarer å ta unna nok, og altfor mye planteplankton synker ned mot bunnen og går i 
forråtnelse. Dette medfører lave oksygenverdier i bunnvannet, og bunndyrene som er 
avhengig av oksygen for å leve, blir negativt påvirket og kan i verste fall dø ut. Slike 
forhold er kjent først og fremst fra fjorder, men også områder i Skagerrak har hatt lave 
oksygenverdier på dypere vann. Kysten av Vestlandet og nordlige deler av Nordsjøen er 
i liten grad påvirket av eutrofiering, og også i Skagerrak har det vært nedgang i tilførsler 
av næringssalter de siste årene. 

Eutrofiering kan føre til at artssammensetningen endres mot mer dominans av mindre 
arter. Dersom individene av planteplankton blir mindre kan det føre til endringer 
oppover i næringskjeden slik at det også blir mer av mindre former for dyreplankton. 
Dette kan resultere i mer komplekse og ineffektive næringskjeder, og muligens gi 
maneter konkurransefortrinn fremfor fisk. Slike endringer grunnet eutrofiering kan 
samvirke eller forsterke liknende effekter påvist fra temperaturøkning. Slike effekter 
kan videre virke negativt inn på de produserende og kulturelle tjenestene. 

Eutrofiering kan til en viss grad virke stimulerende på fastsittende vekster som tang, 
tare og ålegras. Disse plantene lagrer mye av sin næring i vinterhalvåret. Dersom det blir 
for mye næringsstoffer i vannmassene i sommerhalvåret, vil dette stimulere andre og 
mer hurtigvoksende alger. Det er mange eksempler på at ålegras og sukkertare er blitt 
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helt overgrodd av trådformete alger i sommerhalvåret, og at dette har ført til at de 
opprinnelige plantene dør. 

Kystsonens evne til å regulere eutrofiering av havvann er en svært viktig 
økosystemtjeneste. Dette hindrer oppblomstring av skadelige alger og lave 
oksygennivåer, særlig i fjordene. Viktige tjenesteytere er filtrerende organismer, 
høyproduktive ålegrasenger og sukkertareskoger. Vedvarende eutrofiering, 
nedslamming og overhøsting kan føre til kollaps i disse systemene og resultatet er lite 
produktive økosystemer. I eksempelet ovenfor så vi på hva det kan bety for 
fiskeproduksjonen at sukkertareskogen er så redusert i området. Men det er vanskelig å 
anslå den totale kostnaden ved slike langsomme økosystemtjenester, som er svært 
viktige og som må forvaltes med hensyn til størst mulig resiliens. 

Med biologisk regulering menes en situasjon der en organisme regulerer en annen ved 
beiting/predasjon eller begrenser skadene av en negativ prosess ved å spise en annen 
art. Et eksempel er at blåskjell ved sin effektive filtrering av vannmasser kan begrense 
partikler og dermed bidra til forbedret vannkvalitet. Man har i norske farvann (for 
eksempel Larviksfjorden) forsøkt småskala blåskjellanlegg for å rense fjordområder 
som et alternativ til renseanlegg. 

Biologisk regulering har verdi først og fremst ved å sørge for at økosystemet fungerer 
som det skal og derved unngår negative effekter også for arter og systemer som kan ha 
bruksverdi. Tjenesten kan også ha en viss ikke-bruksverdi, selv om de færreste vil være 
seg bevisst denne delen av ikke-bruksverdien, og den vil være vanskelig å verdsette i 
praksis. Ved forringet miljøtilstand kan grensene for de biologiske mekanismene 
overskrides, noe som kan få følger for andre tjenester og verdier. Mest alvorlig er såkalte 
«tipping points», dvs. at når man har nådd eller overskredet et visst nivå, kan man ikke 
komme tilbake til det opprinnelige nivået. Også såkalte «alternative state changes» er 
viktig i denne sammenheng. For eksempel hvis en ålegraseng forsvinner av ulike 
årsaker, kan bunnen eroderes vekk slik at det ikke er mulig for ålegraset å komme 
tilbake. Vi har imidlertid ikke kunnet konkretisere eller tallfeste slike virkninger for 
Nordsjøen og Skagerrak.27 

3.12 Støttende økosystemtjenester  
De støttende funksjonene er kanskje de viktigste av alle funksjoner og tjenester i havet. 
De utgjør selve grunnlaget for at det er mulig å høste de kontinuerlige strømmene av 
fisk, rekreasjon osv., som vi vanligvis forbinder med tjenester fra havet. Slik sett kan 
disse tjenestene vurderes og verdsettes indirekte gjennom å se på hva som blir endring i 
verdi av produserende eller kulturelle tjenester dersom de grunnleggende, støttende 
tjenester av en eller annen grunn forstyrres. Slike vurderinger kan illustreres ved hjelp 
av det som ofte kalles ”produksjonsfunksjonsmetoden”. De verdiene som fremkommer 
ved denne metoden er først og fremst verdien av de støttende tjenestene i kraft av at de 
er grunnlag for andre tjenester (spesielt de kulturelle og produserende).  
                                                           

27 Et eksempel på komplekse biologiske reguleringsmekanismer er observert på den svenske vestkysten: 
nedfisking av torsk har ført til redusert biologisk regulering nedover i næringskjeden og ført til fremvekst 
av mindre fisk. Disse har dernest beitet for mye av de små dyrene som holder overflaten av tang og ålegras 
fri for påvekst. Særlig ålegrasenger har dermed blitt overgrodd og forsvunnet. Dette er et eksempel på en 
slags «dominoeffekt» nedover i næringskjeden (H. Christie, pers.medd. oktober 2012.) 
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Det å opprettholde de grunnleggende biostrukturer, dvs. de støttende tjenestene, kan 
imidlertid også sies å ha en verdi i seg selv. Verdsetting av slike tjenester vil kunne inngå 
i ikke-bruksverdi-delen av folks betalingsvillighet i betinget verdsettingsstudier for en 
forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak (i den grad respondentene har eller gis 
informasjon om disse tjenestene). Folk vil lettere uttrykke preferanser for det kjente enn 
for det som er ukjent og lite synlig, og de har begrenset kunnskap om de støttende 
økosystemtjenester. Resultater fra oppgitte preferansestudier av en verne-
/forvaltningsplan vil sannsynligvis gi et underestimat av samfunnsøkonomisk verdi av å 
unngå forringelse av støttende økosystemtjenester. 

3.13 Kostnader ved akuttutslipp fra skipstrafikk og petroleumsvirksomhet 
Forvaltningsplanen trekker fram akutte utslipp fra petroleumsvirksomhet og skipsfart 
som aktiviteter som kan medføre påvirkning på dagens miljøtilstand, og som kan 
påvirke fremtidig miljøtilstand hvis uhellsutslipp skjer. 

Det spesielle med denne typen påvirkning er at virksomheten ikke gir påvirkning hvis 
«alt går som det skal» - det er når uhell skjer, at man får denne typen påvirkning. Det er 
derfor risiko for utslipp og miljøpåvirkning som må vurderes for denne typen utslipp. 
Denne problemstillingen vil ikke bli behandlet videre i rapporten. 

3.14 Miljøkostnader på kort og lang sikt 
Det er verdt å merke seg at den tapte produksjonen av fisk, rekreasjonsdager osv., er et 
årlig tap så lenge miljøtilstanden er forringet sammenlignet med hva det kunne ha vært 
dersom miljøtilstanden var god. Det vil si at det årlige verditapet vi regnet ut, eller 
beskrev, over, vil gjenta seg år etter år så lenge miljøtilstanden er som nå, forutsatt at 
folks preferanser for miljøtilstanden er de samme. Dersom tilstanden gradvis forbedres, 
vil «tapet» eller kostnadene som skyldes miljøforringelsen gradvis bli redusert inntil 
tilstanden er «god» slik at miljøtilstanden ikke medfører kostnader for 
økosystemtjenesten. Dersom miljøkvaliteten i stedet forverres, vil de årlige kostnadene 
øke år for år. 

I den grad vi har greid å prissette tapet, kan vi beregne nåverdien28 av tapte verdier 
fremover. Vi kan tenke oss at den reduserte tilstanden fortsetter for eksempel fram til år 
2020/2030 eller helt fram mot 2100, og vi kan da, beregne nåverdien av tapet i tråd med 
anbefalinger for samfunnsøkonomiske beregninger i Finansdepartementet (2005); NOU 
(2012:16).  

Ved vurdering av fremtidig miljønytte eller miljøkostnad må vi også vurdere 
realprisutviklingen for de aktuelle godene. Vi har ikke kunnet gjøre det i detalj for hver 
økosystemtjeneste her. Men generelt antas det at det vil bli større knapphet på 
miljøgoder, samtidig som folk blir rikere, slik at begge disse effektene bidrar til at 

                                                           

28 Nåverdi: Kroneverdien i dag av en virkning som påløper på et annet tidspunkt. Ofte vil nytte- og 
kostnadsvirkningene av et tiltak oppstå på ulike tidspunkt. Nåverdien er kroneverdien i dag av en 
virkning som påløper på et annet tidspunkt. Fremtidige effekter blir diskontert med en positiv 
diskonteringssats, og følgelig verdsettes virkningene mindre jo lenger fram i tid de kommer. På denne 
måten kan man ved nåverdimetoden sammenstille og summere nyttevirkninger og kostnader som 
påløper på ulike tidspunkt. 
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realprisen nok vil øke. Men det kan også være andre forhold som påvirker 
realprisutviklingen29.  

Vi kan da beregne nåverdien av tapte økosystemtjeneste for de prissatte tjenestene (se 
tabell 3.10). I og med at mange av tjenestene ikke er prissatt, kan vi ikke gjennomføre 
nåverdiberegninger for alle, eller summere opp. Men også for de ikke-prissatte effektene 
er det viktig å skille mellom nytteeffekter og kostnadseffekter som inntreffer årlig, og 
nytte og kostnader som kun oppstår en gang. Det er også viktig å vurdere om man tror at 
de ikke-prissatte økosystemtjenestene vil bli mer eller mindre verdt fremover. 

  

                                                           

29 For en mer utførlig diskusjon av realprisjustering henvises det til NOU 2012:16. 
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Tabell 3.10 Oppsummering av kostnader for økosystemtjenester (ØT) som 
påvirkes negativt ved dagens miljøtilstand.* 

ØT Årlig kostnad 

Fisk og skalldyr 200 mill. (bruttoprodukt). Regneeksempler indikerer 
høyere verdier. 

Akvakultur Episoder med tap ved giftige algeoppblomstringer, 
akuttutslipp av olje, mm. Omdømmevurdering. 

Tareskog og taretråling Antatt minimalt for taretråling 

Genetiske og ressurser for 
bioteknisk industri mm 

Mulig tap av opsjonsverdi 

Rekreasjon og turisme Vanskelig å prissette; regneeksempel for rekreasjon fra 
Nordsjøplanen: 670-750 kr per husholdning per år* 
tilsvarer 1,4-1,6 mrd. kr per år. Regneeksempel med 
reduserte rekreasjonsdager og verdi per dag gir et 
estimat på 0,8-2,5 mrd. kr per år. 

Ikke-bruksverdier («havets 
testament») 

Eks fra Nordsjøplanen: 750-820 kr per husholdning per 
år, tilsvarer 1,6-1,8 mrd. kr per år 

Andre kulturelle, bl.a. 
estetiske verdier, bl.a. 
knyttet til marint søppel 

Ikke prissatt i Norge, Betalingsvillighet for å unngå 
søppel på strender i UK var £6 (ca. 55 kr)per 
husholdning per år (i 2002) 

Klimagassregulering Regneeksempel for redusert tareskog: 1470 mill. i 
nåverdi for binding i biomasse + ca. 24-64 mill. kr per 
år pga. redusert binding i sedimenter: 

Andre regulerende Ikke prissatt, men f.eks. kystsonenes regulering av 
eutrofiering er viktige økosystemtjenester som kan 
overbelastes og forårsake kollaps i systemet 

Støttende ØT Ikke prissatt, grunnlag for de andre ØT 

Kostnader ved akuttutslipp Ikke vurdert i denne rapporten 

*I tabellen har vi lagt inn noen regneeksempler. Disse må ikke betraktes som eksakte verdier, men 
nettopp som regneeksempler for å illustrere at økosystemtjenester også har pengeverdi. For 
forutsetninger for regneeksemplene viser vi til teksten der tap knyttet til de respektive 
økosystemtjenester omtales. 

**fordelt til egen bruk + mulighet for egen bruk senere (dvs. bruksverdi + opsjonsverdi). 
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4 Verdiskaping knyttet til aktiviteter som reduserer miljøtilstanden 
Hovedpoenget med å forsøke å kvantifisere og anslå verdien av flest mulig av gevinstene 
eller verdiskapingen knyttet til aktiviteter og næringsvirksomhet i Nordsjøen og 
Skagerrak, er å synliggjøre avveininger («trade-offs») mellom ulike typer 
næringsaktivitet og økosystemtjenester, og eventuelt avveininger mellom bruk og 
forsyning av ulike økosystemtjenester. Som vi kommer tilbake til nedenfor, har vi 
imidlertid ikke det nødvendige grunnlaget for å gjøre disse avveiningene fullt ut, men 
det er likevel av interesse å se hvilken verdiskaping ulike typer næringsvirksomhet står 
for, fordi det vil ha betydning for de samfunnsmessige avveininger som må gjøres. 

Det varierer i hvilken grad gevinstene ved dagens næringsvirksomhet i Nordsjøen og 
Skagerrak kan kvantifiseres. For noen sektorer og aktiviteter er det relativt enkelt. For 
eksempel er det relativt enkelt å få fram tall som viser verdien av fiskeaktivitet i 
Nordsjøen og Skagerrak, oljevirksomheten, skipstrafikk, turisme (med noen forbehold) 
osv.  

En del av miljøpåvirkningene i Nordsjøen og Skagerrak skyldes internasjonal aktivitet, 
som vi ikke har vurdert nytten av. Men for de mer konkrete norske næringsaktivitetene 
som er identifisert i «fagrapportene – miljøkonsekvenser og samfunn» er det gjort grove 
anslag.  

De næringer og aktiviteter som står for verdiskaping i tradisjonell forstand 
(bruttoprodukt som inngår i bruttonasjonalproduktet) er kort presentert nedenfor. 

Tabell 4.1 Verdiskaping i sektorer som påvirker miljøtilstand i Nordsjøen – 
Skagerrak.  

Sektor Verdiskaping (bruttoprodukt) i kr i 
2009 (2007 for reiseliv) 

Sysselsetting (direkte og 
indirekte)* 

Petroleum 310 mrd. kr (2009) 18000 (direkte)+  
120 000 (indirekte) 

 Skipsfart Ca. 38 mrd. (2009) 26000 (direkte) + 19000 
(indirekte) 

 Fiske og fangst  Ca. 2 mrd. (2009) Ca. 3000 fiskere. Ca. 2000 i 
akvakultur. 
Totalt ca. 10 660 årsverk 
inkludert indirekte virkninger 

 Akvakultur Ca. 2 mrd. (2009) 

Turisme, reiseliv 
og rekreasjon 

 Ca. 25 mrd. (2007; i fylkene som grenser 
til forvaltningsplanområdet) 

58 000 i fylkene som grenser 
til Nordsjøen og Skagerrak 

*Tallene for avledet sysselsetting fra de ulike næringene er i stor grad utarbeidet etter ulike metodikk, og 
derfor ikke egnet til å sammenligne på tvers. 
Kilde: Klif (2012b) 
 

Basert på dagens kunnskap antas det at petroleumsaktiviteten i området vil holde seg 
ganske stabil fram mot 2020, for deretter bortimot å halveres fram mot 2030. 
Skipsfarten forventes å øke noe fram mot 2030. Fiskerinæringens utvikling i Nordsjøen 
og Skagerrak er usikker fremover. Den er avhengig av EUs fiskeripolitikk, utviklingen i 
norske forvaltningsregimer og av klimatiske endringer i Nordsjøen og Skagerrak. 
Akvakulturnæringens utvikling i området er usikker fram mot 2030. En forutsetning for 
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vekst i denne næringen er at problemene med lakselus og rømming løses. For turisme og 
reiseliv er det ikke gjort vurderinger av «fremtidsbilde» mens det er vurdert at fornybar 
energiproduksjon til havs i form av havvind kan komme inn som en ny næring i 
området, men sannsynligvis i begrenset grad (Klif 2012b). 

I tabell 4.1. er det verdiskaping i form av bruttoprodukt, samt tall for direkte og 
indirekte sysselsetting som er satt opp. Dette er tall som ofte benyttes for å beskrive 
verdiskaping i ulike sektorer. Dersom vi skal kunne gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk analyse (nytte-kostnadsanalyse) f.eks. for å kunne sammenligne 
gevinster (nytte) i ulike sektorer med de kostnadene de påfører samfunnet i form av 
miljøkostnader, er imidlertid ikke bruttoproduktet det tallet vi er ute etter. Da er det 
nettoverdi i sektoren vi ønsker – det vil bl.a. si at overføringer, subsidier etc. må trekkes 
ut. Klif (2012b) forsøkte å gjøre dette for de aktuelle sektorene, men konkluderte med at 
det kun for fiskerisektoren foreligger slike tall. Klif har satt i gang et utredningsarbeid 
for å standardisere hvordan slike tall skal oppgis, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt 
(Klif, pers.medd. november 2012). Vi har derfor ikke gått nærmere inn på å forsøke å 
regne om bruttoprodukttallene til netto samfunnsøkonomisk verdi. 

Hvis vi skulle gjennomføre en fullstendig nytte-kostnadsanalyse måtte vi også inkludert 
verdiskaping for flere år (uendelig antall år hvis aktiviteten (f.eks. fisket) fortsetter i 
uendelig mange år fremover). Det betyr at vi måtte gjøre en rekke forutsetninger om 
fremtidig uttak, fangst og produksjon i denne «uendelige» tidshorisonten. I tillegg måtte 
vi vurdere fremtidige inntekter, dvs. gjøre antagelser om prisutviklingen, 
diskonteringsrente, realprisjustering osv.  

Vi har begrenset vår vurdering av sektorer som har verdiskaping knyttet til Nordsjøen 
og Skagerrak, til dem som har sin næringsvirksomhet direkte knyttet til havområdet, 
dvs. petroleum, skipsfart, fiske og fangst, akvakultur og turisme (de to siste kystnært). 
Men det er flere sektorer, blant annet landbaserte sektorer, som påvirker 
miljøtilstanden i havområdet, og som det derfor kan være aktuelt å gjennomføre tiltak i, 
uten at vi har vurdert verdiskapingen i disse. Det gjelder de landbaserte næringene som 
forårsaker eutrofiering, dvs. først og fremst landbruk, men også industri og 
husholdninger. Det gjelder også havner og (tidligere) industribedrifter som medfører 
tilførsler av miljøgifter til fjorder som påvirker kystvann og i noen grad vann i selve 
forvaltningsplanområdet. Vi vil kort komme inn på tiltak i disse sektorene i kapittel 5. 
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5 Mulighet for å oppnå god miljøtilstand, aktuelle tiltak og noen 
kostnadstall 

5.1 Mulighet for å oppnå god miljøtilstand 
I kapittel 2 gjennomgikk vi miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak, og i tabell 2.4, ga vi 
en forenklet oppsummering av mulighetene for å nå «god miljøtilstand». Enkelt sagt 
indikerer gjennomgangen at det er mulig å nå god miljøtilstand for mange av 
tilstandsparameterne, og på flere områder har det skjedd forbedringer de siste 10-20 
årene. Det er også satt i gang tiltak, nasjonalt og internasjonalt, med sikte på forbedret 
vannkvalitet i kyst og hav i Nordsjøen og Skagerrak. F.eks. er dagens tilførsel av 
næringssalter i kystnære områder så stor at det gir forringet miljøkvalitet i indre 
kyststrøk. Implementeringen av vannforskriften (EUs vanndirektiv) i Norge er 
imidlertid forutsatt å gi «god økologisk status» i alle vannforekomster, og oppfølging av 
vannforskriften må derfor antas å føre til at dagens norske og europeiske overgjødsling 
til Nordsjøen og Skagerrak på sikt vil komme ned på akseptable nivåer som ikke gir 
kostnader på grunn av miljøforringelse. 

Som det også fremgår av kapittel 2 og tabell 2.4 er tilstanden i havområdene svært 
avhengig av hva som skjer internasjonalt. Det gjelder f.eks. fiskeriforvaltningen, der vi i 
stor grad er avhengig av EUs fiskeripolitikk og internasjonalt samarbeid, i tillegg til vår 
egen forvaltning. Vi får tilførsler av næringssalter og miljøgifter fra hele Europa og med 
Atlanterhavsstrømmer, og fremmede arter følger både havstrømmer og den 
internasjonale skipstrafikken. Klimaendringer er globale. Dette gjør at det er begrenset 
hva Norge kan oppnå kun ved egne tiltak, og viktige tiltak for Norge vil derfor generelt 
være å jobbe internasjonalt for reguleringer f.eks. gjennom IMO mot spredning av 
fremmede arter, for mer bærekraftig fiskeriforvaltning i EU osv.  

De påvirkningene det er vanskeligst å gjøre noe med, og der det reises flest 
spørsmålstegn ved om det er mulig å oppnå god miljøtilstand i overskuelig fremtid, er de 
påvirkningene som henger sammen med økte mengder klimagasser i atmosfæren. Dette 
fører til temperaturøkning og gir økte CO2-mengder i havet, og fører til forsuring. Disse 
påvirkningene er i høyeste grad avhengig av internasjonalt samarbeid, men det har vist 
seg vanskelig å oppnå bindende internasjonale avtaler på dette området.  

For mange av de øvrige påvirkningene ser det ut til at det kan være mulig å oppnå god 
miljøtilstand, og at man både nasjonalt og internasjonalt beveger seg i en retning som vil 
gi bedre («god») miljøtilstand på sikt. Ikke minst innføring av det vedtatte 
havstrategidirektivet i EU, der alle EU-land vil være bundet av å oppfylle kravene om 
«god miljøtilstand» i sine havområder, vil være et viktig skritt og svært betydningsfullt 
for Nordsjøen og Skagerrak. Som vi har vært inne på er de indikatorene som EU 
definerer som god miljøtilstand («Good Environmental Status») i stor grad i tråd med de 
parameterne som norske myndigheter bruker for å definere god miljøtilstand. 

Selv om vi i stor grad er avhengig av internasjonalt samarbeid for å oppnå god 
miljøtilstand, er det også behov for norske tiltak, og det er disse vi skal vurdere nærmere 
i neste delkapittel. 
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5.2 Kostnader ved tiltak for forbedring 
 

5.2.1. Påvirkninger og sektorer med behov for tiltak 

Det foreligger i dag ikke en uttalt målformulering for hva som skal menes med «god 
miljøtilstand» i Nordsjøen og Skagerrak. Det er heller ikke utarbeidet noen samlet 
tiltaksanalyse for hvilke tiltak som kan gjennomføres og som vil være de mest 
kostnadseffektive for å oppnå ønsket miljøtilstand i området. Dette ville være en nyttig, 
men også krevende oppgave, fordi det er mange ulike påvirkninger som må inngå i 
analysen. Mangelen på en konkret målsetting og en tiltaksanalyse (eller en annen form 
for «omforent» vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige eller i det minste aktuelle) 
gjør at vår analyse av kostnader for å oppnå god miljøtilstand kun kan bli et første 
forsøk på å peke ut sektorer der det ser ut til å være viktigst å prioritere tiltak, og i noen 
grad peke på tiltak som er foreslått og eventuelt gi eksempler på kostnader ved noen av 
dem. Men som vi skal se er det i liten grad gjort kostnadsberegninger av tiltak eller 
tiltakspakker for norske havområder. 

Blant de påvirkninger som nærmest må betraktes om eksogene, dvs. at Norge i liten grad 
har innflytelse på deres størrelse utover å delta i internasjonalt samarbeid og drive 
press for internasjonale avtaler, regner vi: 
 

• Klimapåvirkninger; temperaturstigning og høyere CO2-innhold 
• Forsuring 

 
Påvirkninger der det er stor grad av internasjonal påvirkning, men der også norsk 
påvirkning og tiltak er av vesentlig betydning: 
 

• Miljøgifter 
• Fremmede arter 
• Eutrofiering 
• Fiskeri 
• Marin forsøpling 
• Akutte utslipp fra skipsfart og petroleumsvirksomhet 

 

For denne siste kategorien er det generelt slik at norske påvirkninger og tiltak har størst 
betydning kystnært, mens internasjonal påvirkning og tiltak har størst betydning i havet 
(dvs. selve forvaltningsplanområdet). 

Påvirkninger der det i stor grad er norsk påvirkning og norske tiltak som er av 
betydning er: 
 

• Fysiske inngrep i kystsonen 
• Fysiske inngrep ved petroleumsvirksomhet, rørledninger etc. 

 

I forbindelse med høringsuttalelser til det faglige grunnlaget for forvaltningsplan 
Nordsjøen og Skagerrak har blant andre Klif i sin høringsuttalelse skissert det de anser 
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som nødvendige tiltak for å oppnå god miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak; med 
hovedvekt på temaer som er innenfor deres ansvarsområde, dvs. forurensning. For disse 
vil vi derfor ta utgangspunkt i Klifs vurdering av nødvendige tiltak. For øvrige områder, 
f.eks. fiskerivirksomhet, vil vi legge til grunn beskrivelser og vurderinger i faglig 
grunnlag for forvaltningsplan, inkludert grunnlagsrapporter om ulike sektorer og 
påvirkninger. I tillegg vil opplysninger fra «Miljøstatus» for Nordsjøen og Skagerrak og 
andre relevante rapporter fra ulike sektorer benyttes for vurdering av tiltak.  

5.2.2. Gjennomgang av tiltak  

i) Tiltak for å redusere klimapåvirkning og havforsuring 

Aller viktigst for fortsatt å ha et robust økosystem i Nordsjøen og Skagerrak er å 
redusere utslippene av klimagasser (Klif 2012c). Internasjonalt arbeid for å få fram 
bindende avtaler om begrensning av klimagassutslipp er det viktigste her. Den norske 
klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012)) sier at det skal arbeides for en bred og 
ambisiøs klimaavtale i tråd med det såkalte togradersmålet (dvs. at den globale 
temperaturstigningen skal søkes begrenset til to grader).  
 
Klimameldingen fra våren 2012, og forliket i Stortinget av 8. juni 2012, gir føringer for 
hvordan de nasjonale klimagassutslippene skal reduseres. Klimakur har tidligere 
beregnet kostnader ved tiltak i ulike sektorer for å nå klimamålene (Klif 2010).  
 
I tillegg til å redusere utslippene, er det behov for å øke opptak av CO2, både nasjonalt og 
internasjonalt. Hittil har det terrestriske og marine økosystemet trolig tatt opp mer enn 
halvparten av de menneskeskapte utslippene av klimagasser. Det vurderes imidlertid å 
være begrensede muligheter til å øke opptaket i det marine økosystemet i Nordsjøen. 
Eventuelle tiltak for å øke opptaket må sees i sammenheng med andre konsekvenser for 
økosystemet.  
 
I den forbindelse er det interessant å minne om den betydelige mengden CO2 som bindes 
i tareskog i området, og den betydelige mindre mengden CO2 som bindes i de 
trådformede algesamfunnene som ofte erstatter sukkertareskogen der den har blitt 
borte i Nordsjøen og Skagerrak. Beregninger av hvor mye som bindes med ulike 
algesamfunn – og ikke minst – potensial for tareskog er usikre, men det er beregnet at 
adskillige tonn mer CO2 bindes der tareskogen reetableres, som vist i eksempelet i 
kapittel 3.10. Reetablering av tareskog er et tiltak som er lite utprøvd i praksis i Norge 
og der kostnadene i stor grad er ukjent, men det jobbes med å teste tiltak og kostnader. 
 
 
ii) Tiltak for å redusere utslipp av miljøgifter 

Utslippsbegrensende tiltak overfor virksomhet på land og i havområdene har ført til 
nedgang i mange av utslippene, også i forvaltningsområdet. At nivåene av flere 
miljøgifter går ned, viser at iverksatte tiltak som reduserer og faser ut miljøgiftene 
virker og bør videreføres (Klif 2012c). Igjen er internasjonalt samarbeid en nøkkel for å 
begrense tilførsler av miljøgifter til norske havområder, men også norske tiltak er av 
betydning – særlig kystnært. Klif (2012c) foreslår følgende tiltak: 
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• Norge bør arbeide for strengere regulering/utfasing av miljøfarlige stoffer i ulike 
sammenhenger som Arktisk Råd, EU og globalt. 

• For de norske utslippene er streng regulering og utfasing av prioriterte 
miljøgifter nødvendig for å nå målet om full stans i bruk og utslipp av prioriterte 
miljøgifter innen 2020. Man bør legge særlig vekt på bruk og utslipp av 
hormonforstyrrende stoffer. 

• Bedre forståelsen av sammenhengen mellom miljøgifter og andre påvirkninger, 
som klima. 

• Styrke overvåking og screening av miljøgifter og deres effekter på nøkkelarter og 
toppredatorer i økosystemet. 

 
Tiltakene over vil bidra til å redusere konsentrasjonene av miljøgiftene i alle økosystem, 
og det gir liten mening å allokere tiltakskostnader til Nordsjøen og Skagerrak. 
 
I tillegg jobbes det med opprydding i forurensede sedimenter langs hele kysten, noe som 
påvirker miljøgiftsituasjonen kystnært. Det er utarbeidet en handlingsplan for 
prioriterte områder for opprydding av sedimenter, og kostnadene ved denne planen 
beløper seg til flere milliarder i nåverdi. Opprydding i disse fjordområdene kan være 
viktig f.eks. for naturmiljø og eventuelle kostholdsråd etc. i fjorder og kystnært.  
 
 
iii) Tiltak for å unngå fremmede arter 

Fremmede arter kan gjøre stor skade på norsk natur ved at de fortrenger arter som 
lever naturlig her. Det er viktig med god oversikt over hvilke arter som kommer til 
Norge vannveien og hvordan de sprer seg. Kunnskap er helt nødvendig for å avgjøre om 
det må settes inn tiltak for å beskytte norske arter. 
 
Norge venter på at flere land skal tiltre FNs ballastvannkonvensjon, som pålegger 
rensing av ballastvann, slik at konvensjonen kan tre i kraft. Dette vil redusere faren for 
introduksjon av fremmede marine arter betraktelig. I og med at skipsfarten er så 
internasjonal er det begrenset hvilke særnorske tiltak som kan iverksettes utover 
kartlegging og overvåking. 
 
Naturvårdsverket (2009) refererer eksempler på økonomiske betraktninger knyttet til 
spredning av fremmede arter. De refererer blant annet til at da ansjosbestanden 
kollapset i Svartehavet på 1990-tallet pga. den introduserte arten kammanet, ble den 
økonomiske nåverdien av tapet beregnet til ca. 240 millioner euro. Naturvårdsverket 
(2009) referer også til at å jobbe med forebyggende tiltak for en art som innen kort tid 
fryktes å kunne komme inn i landet kan koste mellom 0,1-0,2 millioner euro per art og 
år, mens det å vente til arten allerede har etablert seg betyr en mye høyere kostnad. 
Kontroll og utrydningsinnsats kan koste mellom 1,5-7 millioner euro per art og år. 

iv) Tiltak for å redusere belastning fra næringssalter 

Overgjødsling og nedslamming er først og fremst en utfordring i kyst- og fjordområder.  
Det er stort potensial for utslippsreduksjoner i flere sektorer. De største nasjonale 
utslippene til Skagerrak kommer fra landbruk og avløp, mens de totale utslippene fra 
akvakultur er sterkt økende på Vestlandet. Rensing av avløpsvann til Skagerrak har ført 
til en betydelig nedgang i fosforutslippene, mens nitrogenutslippene har avtatt relativt 
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lite. Utslippene fra jordbruk til Skagerrak er også lite redusert. Utslippene av både 
nitrogen og fosfor er økende i Nordsjøen (Klif 2012a). 
 
Det kan være aktuelt å gjennomføre ytterligere utslippsreduserende tiltak langs 
Skagerrakskysten, deler av Vest-Agder og Rogaland og andre steder som er eller står i 
fare for å bli overgjødslet. Aktuelle tiltak er å skjerpe rensekrav etter 
forurensningsforskriften og i utslippstillatelser, og ta med rensekrav i 
vannregionmyndighetenes arbeid med forvaltningsplaner. Det kan også være aktuelt å 
fremskaffe mer kunnskap om områder der utslippene øker, men hvor vi har lite 
kunnskap om miljøtilstanden. Et aktuelt virkemiddel er å bruke forurensningslovens 
§51 til å pålegge virksomheter med store utslipp å undersøke forurensningssituasjonen. 
 
Tiltak mot flom og avrenning fra land er viktig for å redusere overflateavrenning med 
partikler, humus og andre stoff som har negativ innvirkning på sjøvegetasjonen i 
kystområdene (kystvannformørkning, tilslamming, organisk belastning).  
 
Utslipp fra fiskeoppdrett er redusert betydelig i forhold til produsert volum, men utgjør 
likevel en betydelig lokal kilde til næringssalter og partikler. Algedyrking (sukkertare og 
andre arter) i kombinasjon med fiskeoppdrettsanlegg kan trolig fange opp mye av 
næringssaltene som slippes ut under produksjonen av fisk. Kombianlegg, også med 
blåskjell, er ingen ny tanke, og det finnes erfaringsbakgrunn for utvikling av teknologi og 
praksis som er tilpasset våre forhold. Behovet for biomasse til biobrennstoff og 
mikrostoffer til medisin-/næringsmiddelindustri kan gjøre tiltaket lønnsomt. 
 
Det foreligger en rapport fra myndighetene om mulige tiltak for å få tilbake/hindre 
fortsatt reduksjon av sukkertareskogen. «Arbeidsgruppen for sukkertare» (Klif 2009) 
skulle foreslå konkrete, nasjonale tiltak som på kort sikt kan settes inn i områder med 
generelt dårlig miljøtilstand. Det er forutsatt at sektormyndighetene skal bidra aktivt i 
denne prosessen og foreslå tiltak på sine områder. Selv om denne gruppen så spesielt på 
tiltak for å redusere belastning på sukkertare, er mange av tiltakene også relevante for 
andre naturtyper langs kysten som er utsatt for næringssalttilførsel, tilslamming og 
fysiske inngrep i kystsonen. 
 
Arbeidsgruppen konkluderte med at grunnlaget for beregning av kostnader for 
gjennomføring av tiltak er for dårlig, og deres rapport inneholder derfor ingen konkrete 
kostnadstall eller kostnadseffektivitetsvurderinger (Klif 2009). Det henvises til at slike 
beregninger bør gjennomføres som en del av vannregionenes videre arbeid. 
 
Magnussen og Holen (2011) så på vannforskriftens økonomiske konsekvenser for 
kommunesektoren og avløpsanleggene. Som en del av rapporten ble det imidlertid også 
gjort undersøkelser om hva som er beregnet av kostnader for alle typer tiltak som skal 
til for å oppfylle vannforskriften. Et av funnene i rapporten var at det er en skrikende 
mangel på kostnadsdata både for tiltak i forvaltningsplanene, overvåking og 
administrasjon. Det ble gjennomført regneeksempler som antyder at det vil kreves 
investeringer som har en nåverdi på noen titalls milliarder kroner (størrelsesorden 10-
30) for avløpssektoren. Dette er for hele landet, men gjennomgangen viser at det er 
Nordsjøen og Skagerrak-området, samt noen følsomme områder nordenfor som vil 
måtte gjennomføre de fleste tiltakene. Tilsvarende kostnadstall foreligger ikke for de 
øvrige sektorene som må redusere utslippene. Landbruket står for en større del av 
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tilførslene. Tiltakene er ofte mer kostnadseffektive innen landbruket, men 
forvaltningsplanene fra første runde har likevel prioritert avløpstiltak ganske høyt 
(høyere enn ren kostnadseffektivitetsrangering skulle tilsi). Dette betyr at det også er 
betydelige kostnader for landbruket som venter for å oppfylle vannforskriften, slik at 
Nordsjøen og Skagerrak skal få redusert sin tilførsel av næringsstoff. 
 
Restaurering og revitalisering av økosystemer 

I tillegg til de tradisjonelle tiltakene for å redusere tilførsler av næringssalter kan 
restaurering og revitalisering av ødelagte kystøkosystem være mulige nye tiltak. Slike 
tiltak kan være utplanting/utsåing, kunstige rev, andre habitatforbedringer og 
gjenoppretting av bestander. Dette er i størst grad vurdert for sukkertare i Nordsjøen og 
Skagerrak, fordi denne naturtypen har vært spesielt utsatt, men det kan også tenkes 
aktuelt for andre naturtyper. 
 
Moy m.fl. (2008a) anbefaler at avbøtende tiltak mot utslipp suppleres med tiltak for 
revitalisering av skadede fjorder og kystområder. Fjordrestaureringen bør prioritere 
forringet bunnhabitat for sukkertare, tap av skjul som følge av tapt tareskog og tapt 
biologisk mangfold, funksjon og produksjon i dagens trådalgedominerte samfunn. 
Utsåing og utplanting av sukkertare i mulig kombinasjon med kunstige rev 
(habitatbyggende) foreslås som starttiltak for å øke sjansene for gjenvekst av tareskog 
og revitalisering av kystøkosystemet. Moy m.fl. (ibid.) er imidlertid ikke særlig konkrete 
når det gjelder revitaliseringstiltak eller kostnader forbundet med denne typen tiltak. 
 
Det foregår noe forsknings- og utprøvingsvirksomhet knyttet til revitaliseringstiltak, 
men lite er kjent om tiltakenes effekter og kostnader foreløpig selv om disse 
forskningsprosjektene på sikt forhåpentligvis kan si oss mer om både effektene av og 
kostnadene ved slike tiltak. Det som er kjent, er at man har forsøkt å sette ut kunstige 
rev i Hammerfest, og at utsetting av disse har kostet i størrelsesorden kr 50 000 per 
”rev”, i tillegg kommer transportkostnader etc. Et slikt rev monner imidlertid ikke så 
mye for å reetablere hele området som i dag har tapt tareskog. Vi vet heller ikke hvor 
god effekt revene vil ha, hvor tett de eventuelt må settes ut etc., slik at vi foreløpig ikke 
kan trekke konklusjoner om kostnadene ved denne typen reetableringstiltak (Christie, 
pers.medd. 2012).  
 
I Sverige har man beregnet verdien av å opprettholde en spesiell type habitat som kan 
gjenskapes kunstig. Naturvårdsverket (2009) skriver at over 60 % av sjøgressengene, 
som er viktige oppvekstområder for mange fiskearter på den svenske vestkysten, har 
blitt ødelagt på grunn av overgjødsling og fysisk påvirkning som for eksempel vei- og 
havnebygging. Fremmede algearter som ikke gir samme beskyttelse for fisk, kan 
etablere seg, noe som vanskeliggjør gjenetablering av sjøgress. Å gjenskape 
sjøgressenger på kunstig vis er beregnet å koste 50 000 euro (vel 350 000 kroner) per 
hektar (Naturvårdsverket 2009). 

 
v) Tiltak innen fiskeri 

Det er flere aktuelle tiltak innen fiskerisektoren rettet mot de ulike typer påvirkninger 
fiskeriene har. For fiskebestander som er i mindre god forfatning er det aktuelt med 
spesielle forvaltningsstrategier for å bygge opp bestandene. Eksempler på slike tiltak fra 
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de senere år som gjelder Nordsjøen og Skagerrak er strengere vernetiltak for kysttorsk 
og hummer (se tekstbokser nedenfor). Det kan være nødvendig med tilsvarende tiltak 
for flere arter. Hvor store kostnadene blir og hvem som bærer dem, avhenger av mange 
faktorer. For kystfiske som hummer og kysttorsk er det også et spørsmål om hvor stor 
del av fangsten som faktisk blir registrert (se hummer-boksen), og det gjør det også 
vanskelig å beregne faktiske kostnader og faktisk nedgang i fangsten. 

Boks 5.1 Kysttorsk – bestand og begrensninger i fisket 

For bestanden som holder til mellom svenskegrensen og Lindesnes ble fangstraten av 
0-gruppen og 1-gruppen30 torsk i strandnot etter 1999 og fram til 2010 redusert med 
henholdsvis 43 % og 85 % i forhold til langtidsgjennomsnittet (1920-2010). I 2011 var 
det igjen en god årsklasse. Torsk på kyststrekningen Lindesnes til Stadt forvaltes som 
en del av nordsjøbestanden.  

Fiskerimyndighetene har de siste årene innført flere tiltak for å regulere kystfisket i 
området. Blant annet ble minstemålet på torsk økt fra 30 til 40 cm fra 1.1.2009, og fra 
1.1.2010 gjelder minstemålet også i fritidsfiske. Fra 1.1.2011 ble det forbudt å fiske 
etter brisling og sild med lys i Oslofjorden/Skagerrak, med mindre fartøyet har 
observatør. I fritidsfisket ble tillatt garnmengde redusert fra 210 meter til 165 meter. 
Den nye regelen gjelder for fiske etter torsk både nord og sør for 62 grader nord. 
Adgangen til å fiske torsk for omsetning i fritidsfisket ble redusert fra 2000 til 1000 kg 
per fisker og per fartøy. Begrensningen gjelder hele landet. Fra 1.1. 12 må bunngarn 
som brukes sør for 62 grader nord ha en minste maskestørrelse på 126 mm. Dette 
gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere. 

Fiskerimyndighetene vil jobbe videre med ulike tiltak i krepsetrålfisket, og bruk av 
sorteringsrist/oppsamlingspose i reketrålefisket i sør. Man vil jobbe videre med 
henblikk på å fastsette særskilte verneområder, spesielt langs Skagerrakskysten. 

Ytterligere tiltak vil bli vurdert i lyst av bestandssituasjonen og gjennom oppfølging av 
arbeidet med gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. 
Kilde: www.imr.no/temasider/fisk/kysttorsk  og www.fiskeridir.no/fiske-og-
fangst/aktuelt/2010/0910/strengere-vernetiltak-for-kysttorsk 

                                                           

30 Med 0-gruppen av fisk menes årets yngel (dvs. fisk som er mindre enn ett år), men 1-gruppen er fisk 
som er ett år eldre osv. 

http://www.imr.no/temasider/fisk/kysttorsk
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Boks 5.2 Hummer – bestand og begrensninger i fisket 

Hummerbestanden langs norskekysten er kraftig redusert sammenlignet med 1950- og 
60-årene. Inntektene fra hummerfisket var store og viktige for mange yrkesfiskere på 
kysten. Fangstene lå årlig mellom 600 og 1000 tonn. De siste 25 årene har de offisielle 
fangstene vært under 100 tonn, og siden ca. 1987 har de variert mellom 30 og 60 tonn 
hvert år. 

Hvis vi antar at førstehåndsverdien for hummer er 200 kr per kg31, kan vi med en 
gjennomsnittsbetraktning raskt regne ut at dagens fangster innbringer ca. 150 
millioner kroner mindre (målt i førstehåndsverdi) enn i glansdagene32. 

Høsten 2008 ble det innført nye bestemmelser for fiske etter hummer. Rognhummer 
ble fredet, og felles minstemål for hummer i hele landet ble satt til 25 cm. Det stilles 
krav til 60 mm fluktåpning i hummerteiner slik at undermåls hummer kan ta seg ut av 
redskapet. På kyststrekningen svenskegrensen t.o.m. Sogn og Fjordane er det tillatt å 
fange hummer fra 1. oktober t.o.m. 30. november, for resten av landet er det lov ut 
desember. Yrkesfiskere kan fiske med inntil 100 teiner. Fritidsfiskere har en 
begrensning på 10 teiner per person/fartøy. 

Det ble registrert en oppgang i fangstrate i 2009 og 2010, men fangstraten var fortsatt 
betydelig lavere en den var for 50 år siden. 

Undersøkelser har vist at fangstene på Sørlandet (Risør til Lindesnes fyr) i 2008 var 14 
ganger høyere enn det som blir rapportert. Fritidsfisket står for 66 % av 
hummerfangsten. I tillegg ble kun 23 % av hummeren som ble fanget av yrkesfiskere 
registrert. En stor andel av hummerfisket kan derfor karakteriseres som IUU-fiske 
(Illegalt, Uregulert og Urapportert).  
Kilde: www.imr.no/temasider/skalldyr/hummer/europeisk_hummer/ og www.fiskeridir.no/fiske-og-
fangst/aktuelt/ 

Fordi fiskebestandene i havet i stor grad flytter seg over landegrensene er gode 
internasjonale avtaler svært viktig. Viktig for Norge er blant annet EUs felles 
fiskeripolitikk.  

Fiskeri kan påvirke andre fiskearter, samt sjøfugl og sjøpattedyr som fanges som 
bifangst. Tapte fiskeredskaper på havet kan også fange fisk og andre dyr lenge etter at 
garnet har gått tapt. Dette kalles spøkelsesfiske. Tiltak her vil også hindre marin 
forsøpling, og incentiver som «fishing-for-litter» er viktig i så måte. Det er også viktig 
med tiltak mot bifangst. 

                                                           

31 Gjennomsnittsprisen for hummer i 2011 var kr 206,53 per kg (Fiskeridirektoratet 2012). Den nominelle 
gjennomsnittsprisen for hummer har variert mellom 172 og 220 kr per kg i årene 2001-2011 
(Fiskeridirektoratet 2012) 
32 Dette forutsetter at førstehåndsverdien vil være den samme hvis mengdene øker, noe som er en 
forenkling og ikke nødvendigvis riktig, i og med at det er såpass store forskjeller i mengde. På den annen 
side indikerer undersøkelsen det vises til i tekstboksen at det er store mørketall når det gjelder 
hummerfangst og -omsetning, slik at faktisk omsatt mengde er usikker. 

http://www.imr.no/temasider/skalldyr/hummer/europeisk_hummer/
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Fiske med bunntrål påvirker bunnforholdene, særlig fastsittende organismer som 
koraller, svamp og sjøfjær vil kunne ødelegges og knuses når trålen slepes langs bunnen. 
Havbunn som i lang tid har vært utsatt for hyppig tråling vil utarmes. En rekke 
sentvoksende arter kan erstattes av hurtigvoksende arter som sjøpølser, sjøstjerne og 
reker. Slike endringer i økosystemet vil påvirke hele næringskjeder, og kan føre til at 
arter forsvinner. Det kan være aktuelt å forby visse redskaper, innføre restriksjoner for 
hvor ofte man kan overtråle samme område eller verne visse områder.  F.eks. jobbes det 
med marine verneplaner og vernesoner rundt korallrev (som ikke vil få så stor 
betydning i Nordsjøen og Skagerrak fordi det der er registrert få korallrev, men Europas 
største innaskjærs kaldtvannskorallrev finnes i Ytre Oslofjord). 

Kostnadene ved slike tiltak vil sannsynligvis først og fremst være økte driftskostnader 
ved at båtene må reise andre steder, lenger unna e.l,. i og med at kvotene antas å være de 
samme. Hvis følgene blir at bestandene og dermed fisket på sikt blir bedre, kan 
imidlertid slike kostnader være midlertidige og komme fiskerne til gode litt fram i tid. 

vi) Tiltak innen akvakultur 

I tillegg til tiltak som er nevnt under «redusert eutrofiering», er det aktuelt med tiltak 
som bedre fôring og økt overvåking av oppdrettsanlegg. Dette er av betydning for å 
redusere tilførsler fra anleggene og for å hindre rømming. Rømte oppdrettslaks er et 
større problem for elvene enn for det området vi ser på her. Det har også i mange år 
vært diskutert muligheter for tette anlegg som vil hindre både overgjødsling og 
rømming, men det har hittil ikke vært ansett som økonomisk gjennomførbart (men 
kostnadene for slike anlegg er ikke lett tilgjengelig). Det er imidlertid ikke av hensyn til 
Nordsjøen og Skagerrak man er mest opptatt av eventuelle tette anlegg, og vi vil derfor 
ikke gå nøyere inn på mulige kostnadsanslag for dette her. 

 
vii) Tiltak for å forhindre marin forsøpling 

Marint søppel er et stort internasjonalt miljøproblem, og Nordsjøområdet har blant de 
høyeste nivåene av marint søppel i Nordøst-Atlanteren. Gjennom OSPAR-konvensjonen 
er det vedtatt en anbefaling om at medlemsland skal innføre «fishing-for-litter»-tiltak. 
Tiltaket innebærer at fiskeflåten utstyres med robuste sekker, hvor de samler inn avfall 
som tas opp med trålen. Myndighetene bør legge til rette for at «fishing-for-litter» kan 
gjennomføres systematisk og med et langsiktig perspektiv. 
 
Klif foreslår på denne bakgrunn følgende tiltak (Klif, 2010): 
 

• Få oversikt over hvor mye av produsert avfall som leveres inn til mottak. 
• Forsterke kontroll med regelbrudd. 
• Gjennomføre incentiver eller ordninger for å sikre at marint avfall som tas opp i 

fiskebåter eller andre fartøyer blir brakt til land og levert til avfallsmottak. 
• Øke kunnskap om mengde, opprinnelse og sammensetning av marint søppel, 

samt øke kunnskap om mikropartikler. 
 
I Klif (2011) slås det fast at tiltak for å begrense marin forsøpling må settes inn på en 
rekke områder. Marin forsøpling berører ansvarsområdene til mange sektorer. En 
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tiltaksanalyse vil derfor kreve et tverrsektorielt samarbeid for på en best mulig måte 
identifisere de mest hensiktsmessige og kostnadseffektive tiltakene. Alle relevante 
sektormyndigheter bør bidra innenfor sine myndighetsområder til å løse problemet og 
til å komme med sine synspunkter på hvordan dette skal gjøres. Tiltak som forhindrer 
søppel å komme på avveie kan anses som de mest hensiktsmessige og kostnadseffektive 
tiltakene for å forhindre marin forsøpling. En rekke kildespesifikke tiltak kan i denne 
forbindelse vurderes. Kildespesifikke tiltak må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag og 
en felles vurdering av berørte etater. Nedenfor er derfor i første omgang omtalt ikke-
kildespesifikke tiltak som i varierende grad benyttes i dag og som ikke krever noen 
grundigere gjennomgang for å kunne anbefales at det jobbes videre med. Det gjelder: 
 

• Engasjere kystkommunene  
• Legge til rette for innsamling av søppel i populære utfartsområder 
• Informasjon til allmennheten 
• Skape eierskap til problemet 
• Redusere mikroplast 
• Innsamlingsordninger 
• Fishing-for-litter (OSPAR) 
• Internasjonalt samarbeid om overvåking av marint søppel 

 
 
viii) Tiltak for å redusere påvirkning fra petroleumssektoren 

Når det gjelder petroleumssektoren foreslås følgende tiltak i Klif (2012c): 
 

• Det igangsettes ikke aktivitet i de kystnære områdene som er utpekt som særlig 
verdifulle og sårbare for oljeforurensning eller i kystsonen (25 km fra 
grunnlinjen). 

• Tobisområdene stenges midlertidig, i påvente av vurdering av samlet belastning 
og sårbarhet. Et alternativ er å utvide boretidsbegrensningene til å omfatte 
gyteperioden. 

• Det etableres en 25 km «buffersone» utenfor kystsonen hvor overlapp mellom 
beregnet oljedrift og verdifulle/sårbare naturressurser utløser boretids-
begrensninger. 

• Eventuelt tiltak for reduserte utslipp av olje, kjemikalier, miljøgifter via 
produsert vann. 

 
Kostnadene ved de tre øverste typene tiltak for sektoren er eventuelt tapte inntekter fra 
fremtidig olje- og gassproduksjon i disse områdene, noe vi ikke har kunnet regne på her. 
Det er også en avveining mellom å avstå fra utvinning for å utelukke risiko for utslipp og 
gjennomføre utvinning, men sørge for å redusere risiko for utslipp og ha beredskap for 
eventuelle utslippshendelser. Det er et økonomisk, men også et politisk spørsmål 
hvordan slike ulike hensyn skal vektes. 
 
Utslipp fra oljevirksomheten ved normal drift, dvs. utslipp via produsert vann etc., er 
allerede strengt regulert (fordi man har en «null-visjon» for utslipp), og ytterligere tiltak 
kan antas å være meget kostbare. 
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ix) Tiltak for å hindre påvirkning fra skipsfart 

 
I tillegg til tiltak mot spredning av fremmede arter har også skipsfarten driftsutslipp og 
medfører risiko for akuttutslipp. 
 
Skipstrafikk bidrar med en betydelig andel svovel og nitrogenforbindelser til landarealer 
og hav, og det er behov for å regulere driftsutslipp i disse forbindelsene. Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har her en nøkkelrolle. 
Langtransportkonvensjonen (LRTAP) har også en viktig rolle som pådriver for 
gjennomføring av strengere utslippskrav. 
 
Fra norsk side er det særlig beredskap mot akuttutslipp som må vurderes. Kostnader 
ved dagens beredskap kan finnes ved å se f.eks. hvor mye Kystverket bruker på 
beredskap, som slepebåter, lostjeneste, farledsutbedringer etc. Det er imidlertid 
vanskeligere å vurdere hvor mye mer det vil koste dersom man skal redusere risikoen 
for uhellsutslipp eller risikoen for at uhellsutslipp skal medføre vesentlig miljøskade. 
Den igangværende pilotstudien for Kystverket om miljøkostnader ved akuttutslipp fra 
skip, er ment å kunne inngå i nyttekostnadsanalyser for å vurdere kostnader ved 
beredskap opp mot nytten – inkludert miljønytten – av å redusere faren for utslipp. 
    
 
x) Oppsummering om tiltak 
 
Viktige økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak som blir negativt påvirket av 
dagens miljøtilstand, er matforsyning av fisk og skalldyr, rekreasjon, regulerende 
tjenester og ikke-bruksverdier. Det vil da være viktig å sette i verk tiltak som bedrer 
tilstanden for disse tjenestene. Havområdene er i stor grad internasjonale og tilstanden i 
Nordsjøen og Skagerrak er i svært stor grad påvirket av internasjonal virksomhet, både 
når det gjelder påvirkninger og avtaler for å redusere utslipp og andre påvirkninger. 
Blant de tiltakene som er viktigst for Nordsjøen og Skagerraks fremtid, er mange 
avhengig av internasjonale tiltak, og Norges viktigste rolle er å være pådriver. Det 
gjelder f.eks. tiltak for å redusere klimagasser, fremmede arter, miljøgifter, eutrofiering 
og fiskeriforvatlning.  
 
Men Norge kan også påvirke tilstanden for viktige økosystemtjenester ved egne tiltak. Et 
viktig område vil være tiltak som sikrer og forbedrer både de kommersielle og øvrige 
fiskebestandene (som restriksjoner på fangst og ivaretagelse av viktige habitater, som 
f.eks. bevaring av sukkertaren). Redusert eutrofiering fra landbasert virksomhet og 
akvakultur er viktig bl.a. for rekreasjon. Slike tiltak har vært på dagsorden i en årrekke, 
og er nå en del av oppfølgingen av vannforskriften, men det er fortsatt stort behov for 
norsk innsats på dette området. Ivaretagelse av habitater som bidrar med regulerende 
tjenester er et tema som har hatt mindre fokus tidligere. Bortfall av viktige naturtyper 
har en rekke uheldige konsekvenser. For eksempel er det vist at bortfall av 
sukkertareskog i Nordsjøen og Skagerrak har negative effekter for matproduksjon og 
binding av klimagasser, så vel som for rekreasjon. Men også andre naturtyper er viktige 
f.eks. for å regulere eutrofiering i kystfarvann. For å ivareta disse naturtypene og deres 
tjenester er det behov for forebyggende tiltak, men om nødvendig også for 
gjenopprettende tiltak for reetablering og revitalisering. Vi har ikke kunnet beregne 



Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak 

Vista Analyse AS 79 

kostnadene ved slike tiltak, men det å vurdere aktuelle tiltak og beregne kostnadene ved 
dem bør være en prioritert oppgave fremover.  
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6 Oppsummering og konklusjon 
Det er foreløpig ikke fastsatt miljømål for hva som er «god miljøtilstand» i Nordsjøen og 
Skagerrak, og dermed er det heller ikke entydig hvor stort avviket fra god tilstand, dvs. 
miljøforringelsen, er. Dette innebærer at utgangspunktet for å vurdere kostnadene av 
«dagens miljøforringelse» i Nordsjøen og Skagerrak ikke blir helt entydig. Likevel gir 
den naturfaglige kunnskapen som foreligger, grunnlag for å fastslå at dagens 
miljøtilstand er forringet for flere indikatorer (parametre), selv om det har vært en viss 
forbedring for flere av dem de siste 10-20 år. 

Det er ikke gitt at dagens miljøtilstand (selv om den er forringet for en del parametre) 
gir seg utslag i redusert verdi for alle økosystemtjenester. Det er særlig 
økosystemtjenester som fisk og skalldyr til mat, rekreasjonsverdier og ikke-
bruksverdier som påvirkes negativt, i tillegg til en del regulerende tjenester. Flere andre 
økosystemtjenester ser ikke eller i liten grad ut til å bli påvirket.  

Mange av de sektorene som står for størst verdiskaping (målt gjennom bidrag til BNP) 
påvirker miljøtilstanden, men påvirkes i liten grad selv. Det gjelder petroleumssektoren, 
skipsfart og havvind. Andre næringer som fiskeri, akvakultur og turisme påvirker og 
påvirkes i større og mindre grad. 

Vi har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å sammenligne nytte og kostnader ved 
dagens miljøforringelse, eller nytte og kostnader ved å oppnå god miljøtilstand. Det er 
grunn til å understreke at i samfunnsøkonomiske analyser er «riktig» tilpasning av 
miljøskade og tiltakskostnader der nytten av en marginal miljøforbedring er lik 
tiltakskostnaden ved å frembringe denne (punkt Z* i figur 1.3). I et samfunnsøkonomisk 
perspektiv bør man derfor sette «god» eller «ønsket» miljøtilstand i Z* i figur 1.3. 
Tilpasninger til høyre eller venstre representerer «for mye miljøskade» eller «for store 
tiltakskostnader». Problemet for vår samfunnsøkonomiske analyse er imidlertid at vi 
har for liten kunnskap både til å trekke tiltakskostnadskurven og miljøskadekurven 
totalt sett og for eventuelle enkeltparametere.  

Det er åpenbart at det fortsatt er behov for tiltak i en rekke sektorer for å oppnå god 
miljøtilstand – også i samfunnsøkonomisk forstand – i Nordsjøen og Skagerrak. Det er 
imidlertid også åpenbart at for en del av de største utfordringene er vi helt avhengige av 
internasjonalt samarbeid og internasjonale tiltak for at man skal oppnå god tilstand for 
havområdene. Men det er også behov for norske tiltak. Mange av de norske tiltakene vil 
ha stor betydning både for havområder og kyst- og fjordområder. Men generelt er det 
slik at både når det gjelder påvirkninger og tiltak har Norge størst innflytelse på det som 
skjer kystnært. 

Det er understreket at vi har kunnskapshull i det naturvitenskapelige grunnlaget, og det 
reflekteres også i vår rapport. For å komme videre med samfunnsmessige og 
samfunnsøkonomiske vurderinger er det imidlertid også stort behov for å gjennomføre 
nye, originale studier innen disse fagområdene, for eksempel knyttet til 
økosystemtjenester, rekreasjonsbruk (og –verdi) av ulike områder og aktiviteter, 
hvordan folks opplevelser blir påvirket av redusert miljøtilstand, som søppel, oljesøl, 
eutrofiering osv. Det finnes svært få av den typen undersøkelser i Norge, og særlig 
mangler studier som gir kvantifiserte uttrykk – ikke bare i kroner, men i bruksdager, 
bruksfrekvens osv. For virkelig å komme noen skritt videre bør det samfunnsfaglige 
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arbeidet bli en mer integrert del av videre forvaltningsplanarbeid, slik at også det 
naturvitenskapelige arbeidet i større grad kan innrettes mot å skaffe informasjon som er 
viktig i samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske analyser. For eksempel er 
verdiskaping i tradisjonell forstand i ulike næringer, som vi har nevnt, ikke den 
samfunnsøkonomiske relevante størrelsen når en skal vurdere nytte og kostnader ved 
tiltak. 

Et godt eksempel som allerede har frembragt mye interessant og nyttig informasjon, 
som også er benyttet i vår rapport, er det arbeidet som skjer rundt Østersjøen i regi av 
«Baltic Stern», og Havs- och vattenmyndigheten i Sverige, der man kombinerer 
økologisk og økonomisk forskning og utredning for å komme fram til gode og 
kostnadseffektive løsninger. 
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Vedlegg: Kort gjennomgang av dansk, svensk og britisk 
rapport om nytte og kostnader ved å oppnå god økologisk 
status i deres havområder  
Som et ledd i arbeidet med EU-landenes havstrategidirektiv har landene sommeren 
2012 utarbeidet innledende vurderinger av sine havområder. Dette omfatter blant annet 
en økonomisk og sosial analyse av vannområdenes utnyttelse, samt av kostnadene ved 
en forringelse av havmiljøet. I dette vedlegget vil vi gi en kort omtale av henholdsvis 
Danmarks, Sveriges og Storbritannias rapporter33.  

 

Danmark 
Danmark har utarbeidet en egen rapport som kun omhandler den økonomiske og 
sosiale analysen av havområdene, og det er denne rapporten som omtales her 
(Miljøministeriet 2012). Andre analyser som vurderer vannområdenes egenskaper og 
karakteristika, vesentlige belastninger og påvirkninger etc. er gjennomført parallelt og 
beskrives i andre rapporter. 

Analysen dekker danske farvann, og Nordsjøen er så langt som mulig delt i Kattegat og 
øvrig del av Nordsjøen. 

Det er benyttet en analyseramme basert på DPSIR (Driving Forces - Pressures – State(s) 
– Impacts – Responses) for å beskrive den økosystemmessige sammenhengen mellom 
sektorer og havmiljø. DPSIR identifiserer de velferdsmessige verdier som det i 
forbindelse med estimering av total økonomisk verdi (TEV) knyttes monetære verdier 
til. I tillegg beskrives de kostnader samfunnet vil oppleve i 2020 dersom det ikke 
implementeres ytterligere tiltak for å verne om havmiljøet. Dette vil være avhengig av 
den forventede utvikling i havmiljøet. Dersom det forventes en forbedring vil verdien 
være positiv – og omvendt hvis tilstanden er dårligere. 

Om verdien av å kunne utnytte havmiljøet: 

For å vurdere den samfunnsøkonomiske verdien ble den Totale samfunnsøkonomisk 
verdi (Total Economic Value - TEV) for de utvalgte sektorer estimert på bakgrunn av den 
verdi som skapes ved at det er mulig å anvende havet og det marine miljø. TEV 
summerer de velferdsgevinster som samfunnet får og inkluderer et estimat for den 
verdien som skapes i de sektorer som utnytter havområdene, verdien av utnyttelsen for 
de ikke-kommersielle brukerne, samt verdien for ikke-brukere (eksistens- og 
opsjonsverdien).  Disse ikke-bruksverdiene vurderes ofte til å være høye, men også 
usikre i følge rapporten. For å kunne estimere ikke-bruksverdier må befolkningens 
preferanser identifiseres ved hjelp av verdsettingsstudier som betinget verdsetting. 

I rapporten heter det at en slik analyse vil gi et godt estimat av den verdi samfunnet 
opplever ved å kunne benytte havområdene i et gitt år med nåværende miljøstatus, samt 
                                                           
33 Alle disse tre rapportene er utkast til rapporter. Ingen av landene har foreløpig (november 2012) levert 
endelige versjoner av rapportene. 
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påvirkninger fra den nåværende aktivitet. Resultatet viser velferdsgevinsten ved 
utnyttelse av havområdene som samfunnet opplever på et gitt tidspunkt. Hvis analysen 
utarbeides for forskjellige havområder vil analysen gi input til beslutningstakerne om 
hvilke områder det er samfunnsmessig mest optimalt å prioritere. 

De sektorene de ser på var følgende: 

• Fiskeri 
• Akvakultur 
• Skipsfart 
• Offshore olje og gass 
• Offshore vindmøller 
• Turisme og rekreative aktiviteter 
• Råstoffutvinning 

Valget av sektorer ble gjort på bakgrunn av at man mener det var i disse sektorene det 
skapes størst verdier ved anvendelse av havet. Resultatene tyder på at det er stor 
forskjell på de verdiene som skapes i de ulike sektorene (jf. Tabellen nedenfor). 

Den totaløkonomiske verdien som er beregnet i den danske rapporten inneholder den 
samfunnsøkonomiske verdi av å kunne bruke havmiljøet. Verdiene inneholder derfor 
både de direkte ervervsmessige verdiene og nytte (fordeler) som oppleves av andre i et 
bredere samfunnsmessig perspektiv. 

Tabellen nedenfor er hentet fra den danske rapporten og gir en samlet oversikt over den 
totale økonomiske verdi i de forskjellige sektorer i dansk del av Nordsjøen i dag. 

Det bemerkes at det er mange ansatte i de enkelte sektorer, noe som normalt ikke 
tillegges verdi i en samfunnsøkonomisk analyse fordi det antas at disse kan sysselsettes 
andre steder. Det er imidlertid snakk om en betydelig andel av den samlede 
sysselsetting i Danmark, noe som «gjør det viktig å bemerke den sysselsettingsmessige 
effekt av å kunne anvende havet som en ressurs». 

Tabell V1.1 Samlet oversikt over den totale økonomiske verdi i de forskjellige 
sektorer i dag (tabellen er oversatt til norsk av forfatterne) 

 Sysselsetting Omsetning Total økonomisk verdi (TEV) 

 Antall 
sysselsatte 

DKK millioner Nordsjøen, DKK 
millioner 

Østersjøen, 
DKK 
millioner 

Samlet verdi, 
DKK 
millioner 

Fiskeri 3 681 3 004   955 

Akvakultur 152 348  23 23 

Skipsfart 10 000 51 000 41 000  41 000 

Offshore olje og 
gass 

5 000 1 200 750 750 1 500 

Offshore 14 488 18 000   1 680 
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vindmøller 

Turisme og 
rekreative 
aktiviteter 

340     

Råstoffutvinning 35 395 106 152 41 750 773 46 316 

 

For sektorenes påvirkning på havmiljøet er det benyttet ulike indikatorer.  Det er 
utarbeidet en tabell som gir en oversikt over de relasjoner det er mellom påvirkning av 
indikatorene og de aktivitetene som utføres i sektorene. 

Det er både positive og negative påvirkninger på havmiljøet. I følge rapporten er det 
ikke mulig å klargjøre om slike positive og negative effekter vil «utligne» hverandre. 
Tabellen forsøker likevel å gi en oversikt over hvor mye de enkelte sektorer bidrar til 
påvirkningen av indikatorene, slik at det angis om de bidrar litt eller mye til 
påvirkningen av indikatorene.  

 
Tabell V1.2: Oversikt over hvilke sektorer som påvirker hvilke indikatorer, samt 
hvor mye sektorene bidrar 
 Biodiv

ersitet 
Inva
sive 
arte
r 

Fiskeb
estand 

Havet
s 
nærin
gsnett 

Eutrof
iering 

Havb
unnen 

Hydr
ografi 

Forure
nsende 
stoff 

Kvalit
et av 
konsu
mfisk 

Av
fall 

Energi
/støy 

Fiskeri --  --- ---  ---    -  
Akvakult
ur 

 -   -       

Skipsfart  -   -  -- - - - - 
Offshore 
olje og 
gass 

+/-  -   -  -   - 

Offshore 
vindmøll
er 

+/-  ++   - --    -- 

Turisme 
og 
rekreasj
on 

         -  

Råstoffut
vinning 

     -- -    - 

Jakt            
Kabler 
og 
rørledni
nger 

+  +   +/-     - 

Kunstige 
rev 

++  ++ ++  ++      

Landvin
ning 

-  -   - ---     

-: sektoren bidrar marginalt eller lokalt til en negativ påvirkning av indikatoren 
-- sektoren bidrar til en negativ påvirkning av indikatoren 
---: sektoren bidrar markant, regionalt til en negativ påvirkning av indikatoren 
+: sektoren bidrar marginalt eller lokalt til en positiv påvirkning av indikatoren 
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++: sektoren bidrar til en positiv påvirkning av indikatoren 
 

Fremskrivning av miljøtilstanden i havet 

Den danske rapporten vurderer det slik at følgende indikatorer muligens ikke vil oppnå 
god miljøstatus i 2020: 

• Biodiversitet 
• Havets næringsnett 
• Havbunnens integritet 

Rapporten omhandler ikke hvorvidt det er mulig å iverksettes tiltak som kan sikre god 
miljøstatus for disse indikatorene. Det utelukkes ikke at det kan være ytterligere 
indikatorer som det kan være vanskelig å nå god miljøtilstand for i 2020 eller at 
tilstanden for andre kan bli bedre enn antatt. 

Kostnader ved en eventuell forringelse av havmiljøet 

Forringelsen av havmiljøet skal sees i forhold til i dag hvis man velger ikke å iverksette 
ytterligere tiltak for å sikre eller forbedre havmiljøet. I dag skal forstås som det 
tidspunkt som anvendes som referanse, altså den status som havmiljøet hadde i 2010. 
Figuren nedenfor illustrerer to scenarier. De to øverste grafene viser mulige utviklinger i 
miljøtilstand, mens de to nederste viser de tilhørende utviklinger i TEV. Det første 
scenariet viser en forringelse i havmiljø i forhold til i dag, og det andre scenariet viser en 
forbedring i forhold til i dag. Forskjellen mellom den heltrukne linjen og den stiplede 
linjen (basisscenario) illustrerer den endring i havmiljøtilstand eller TEV man vil 
oppleve ved en fremskrivning av utviklingen. 
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Figur V1.1. Samfunnsmessig verdi av å oppnå god økologisk status (GES) ved 
henholdsvis miljøforringelse eller miljøforbedring ut fra basisscenarioet (tilstand 
uten tiltak antas her som fremskriving av dagens (2010) tilstand. Der TEV = 
totaløkonomisk verdi, GES=good environmental status. Kilde: Miljøministeriet 
2012(figur 2-2).  

Kostnadene ved en eventuell forringelse av havmiljøet fram til 2020 for de sektorer som 
er avhengig av havmiljøets kvalitet, beregnes ikke økonomisk, men beskrives. Dette er 
fordi det ikke er belegg for å bestemme det forventede tap eksakt fordi det er stor 
usikkerhet forbundet med å vurdere hvilken effekt en endring i havmiljøet vil få på 
aktivitetene i sektorene. 

Sektorenes tap har direkte sammenheng med den totaløkonomiske verdi for sektoren. 
Noen aktiviteter vil bli påvirket av små endringer i miljøtilstanden, mens andre først vil 
få tap ved større endringer. På samme måte vil størrelsen av TEV ha en stor betydning 
for størrelsen av påvirkning av den samlede TEV. F.eks. vil en stor endring i en sektor 
som har liten TEV ikke bety så mye for det samlede resultat. 

Rapporten viser til at noen sektorer, som skipsfart, offshore olje og gass og offshore 
vindmøller og råstoffutvinning, vil være uavhengig av kvaliteten på det marine miljø. Det 
betyr at endringer i havets miljøtilstand ikke vil føre til endringer i disse sektorenes 
inntjeningsmuligheter og verdiskaping. 

Derimot er sektorer som fiske, akvakultur, turisme og rekreasjon avhengig av 
miljøkvaliteten. En endring i miljøtilstanden vil derfor få betydning for den forventede 
inntjening i sektoren. For miljøaspektene biodiversitet, havets næringsnett og 
havbunnens integritet (merket med X i tabellen nedenfor) kan allerede igangsatte eller 
planlagte tiltak ikke antas å være tilstrekkelig til å sikre en god miljøtilstand i 2020.  

For hver sektor kan det illustreres hvilke av miljøaspektene som den aktuelle sektor er 
særlig avhengig av (markert med grønt). En endring i et eller flere av disse aspektene må 
derfor forventes å ha en effekt på inntjeningen i sektoren, og derved på total økonomisk 
verdi. 

Tabell V1.3: Miljøaspekter med negativ innflytelse på inntjeningen i sektorene, og 
basisscenarioutvikling i perioden 2010-2020. 

 Biodiv
ersitet 

Inva
sive 
arte
r 

Fiskeb
estand 

Havet
s 
nærin
gsnett 

Eutrof
iering 

Havb
unnen 

Hydr
ografi 

Forure
nsende 
stoff 

Kvalit
et av 
konsu
mfisk 

Av
fall 

Energi
/støy 

Oppfylle
r ikke 
god 
miljøtilst
and i 
2020 

X   X  X      

Fiskeri            
Akvakult
ur 

           

Skipsfart            
Offshore 
olje og 
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gass 
Offshore 
vindmøll
er 

           

Turisme 
og 
rekreasj
on 

           

Råstoffut
vinning 

           

Kilde: 

Det vil si at hvis f.eks. biodiversitet forbedres, antas det å ha en positiv innvirkning på 
turisme- og fiskerisektorene. For de øvrige miljøaspekters vedkommende vil det for 
noen kunne ventes en forbedring fram mot 2020 mens andre som minimum vil være på 
samme nivå som i dag. 

 

Sverige 
Havs- og vattenmyndigheten i Sverige har utarbeidet en rapport om «God havsmiljø 
2020. Del 1: Inledande bedømming av miljøtillstånd och sosioekonomisk analys» 
(remissversjon 2012-03-19) (Havs- och vattenmyndigheten 2012a). Den økonomiske og 
sosiale analysen består av tre deler. Den første delen beskriver hvordan 
forvaltningsområdene utnyttes og hvor i områdene aktivitetene skjer. Den andre delen 
gir et bilde av trender for de menneskelige aktiviteter som påvirker miljøtilstanden, 
samt en beskrivelse av samfunnets kostnader for en eventuell forringelse av 
miljøtilstanden. Den svenske analysen bygger på økosystemtjeneste-rammeverket, noe 
som innebærer at kostnadene beskrives i form av velferdstap som kan kobles til 
forringede eller dårligere økosystemtjenester. Den tredje delen er en sosial analyse som 
behandler direkte og indirekte drivkrefter for miljøbelastningen. 

Rapporten viser at omsetningen for de maritime aktivitetene totalt var ca. 330 
milliarder svenske kroner i 2009. I den maritime sektoren er også omsetning i kystnær 
industri og kjernekraftproduksjon regnet inn. Den maritime sektorens omsetning 
tilsvarer 5,2 prosent av næringslivets totale omsetning (unntatt finansielle tjenester). De 
aktivitetene som har størst økonomisk omsetning finnes innen kystnær 
tilvirkningsindustri, som bl.a. omfatter raffinerier, papir- og stålindustri, samt 
transportsektoren med sjøfart og havner. Fiske utgjør bare 0,4 prosent av den maritime 
sektorens omsetning. Men som alle næringer som baseres på havets økosystemtjenester 
er den viktig for både storbyområdene og grisgrendte strøk med lokal stor betydning for 
forsyning og sysselsetting. Utover de kommersielle nytteverdiene fra den maritime 
sektoren gir havet også store ikke-kommersielle bruksverdier innen f.eks. marin 
rekreasjon og friluftsliv. 

Aktiviteter som bidrar betydelig til belastning og påvirkning på det marine miljø er blant 
annet landbaserte aktiviteter som jordbruk og industri, samt fiske og sjøfart. Utover de 
fundamentale økosystemtjenestene (f.eks. klimaregulering) er disse aktivitetene også 
avhengig av økosystemtjenester som redusert overgjødsling. 



Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak 

Vista Analyse AS 91 

De viktigste belastningene på det marine miljøet er biologiske forstyrrelser, fysisk 
påvirkning, påvirkning gjennom forurensende stoff og næringsstoff. Disse belastningene 
påvirker de fleste marine økosystemtjenester betydelig. Man har valgt 
økosystemtjenestene biologisk mangfold, redusert overgjødsling og estetiske verdier for 
å vurdere effektene av disse belastningene.  

Den nåværende tilstand for disse tre økosystemtjenestene bedømmes å være 
utilstrekkelige (eller lokalt utilstrekkelige) for både forvaltningsområde Østersjøen og 
Nordsjøen. Tilgangen til tjenester vurderes å bli redusert dersom utviklingen fortsetter 
som nå («business as usual») til 2020 og 2050. Økosystemtjenestenes fortsatte utvikling 
vurderes dermed til å være utilstrekkelige (eller lokalt utilstrekkelige). Dette antas å 
påvirke alle fremtidige aktiviteter som er avhengig av disse økosystemtjenester, både 
kommersielle og ikke-kommersielle.  

Den sosiale analysen viser at både direkte og indirekte drivkrefter har betydning for 
miljøbelastningen. Direkte drivkrefter er dem som gir en direkte påvirkning på miljøet, 
som industriproduksjon eller uttak av ressurser. Indirekte drivkrefter er 
bakenforliggende motiv og strukturer som forbruksmønster, økonomisk utvikling eller 
teknologiutvikling. Den sosiale analysen indikerer at for flere viktige miljøproblemer 
spiller de indirekte drivkreftene en avgjørende rolle. Indirekte drivkrefter bak 
miljøbelastning i Sverige kan i følge rapporten være forbrukere som etterspør visse 
typer mat, så vel som politiske prosesser på internasjonalt nivå. 

I den innledende vurderingen beskriver miljøtilstanden i 2012 de viktigste 
påvirkningsfaktorene på ulike deler av økosystemet, og belastningene som gir opphav til 
påvirkningene. De viktigste belastningene skal så knyttes til aktiviteter og virksomheter 
som påvirker den maritime miljø. Analysen skal gi et bilde av de kommersielle og ikke-
kommersielle verdier (nytte) som dagens utnyttelse av havet gir, og de konsekvenser 
som samfunnet kan vente seg dersom miljøforringelsen fortsetter.  

God miljøstatus er den ønskede tilstand I miljøet. Havstrategidirektivet angir en rekke 
kriterier som skal tas hensyn til når GES formuleres. For å kunne vurdere om den 
ønskede tilstanden er nådd, kreves indikatorer og grenseverdier som angir hvilket nivå 
som er forenlig med GES. Hvis den innledende vurderingen indikerer at miljøstatus ikke 
er god, skal medlemslandene iverksette tiltak for å oppnå GES. 

Opplegget i den innledende vurderingen i Sverige følger i stor grad DPSIR, og de 
benytter total samfunnsøkonomisk verdi (TEV) som grunnlag for de økonomiske 
vurderingene (jf. avsnittet om Danmark over) og økosystemtjeneste-rammeverket. 

Svenskene har fulgt en oppskrift som baseres seg på følgende steg: 

a) Identifisere økosystemtjenester i de marine områdene 

b) Identifisere og om mulig kvantifisere verdien av samfunnets nytte (velferd) som kan 
kobles til relevante økosystemtjenester gjennom ulike metoder for å verdsette bruks- og 
ikke-bruksverdier av disse økosystemtjenestene.  

c) Identifisere drivkrefter og belastninger som påvirker økosystemtjenestene. 
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d) Definere god miljøstatus (GES) ved hjelp av kvalitative indikatorer samt opplisting av 
aktuelle belastninger. 

e) Vurdering av miljøtilstanden i referansescenario («Business as usual» - BAU) 

f) Beskrive i kvalitative - og om mulig - kvantitative termer forskjellen mellom GES og 
den miljøtilstand som vil være resultatet av referansescenariet. Forskjellen ved et visst 
tidspunkt definerer forverringen (eller forbedringen) ved dette tidspunktet. 

g) Beskrive konsekvensene for menneskelig velferd av forringelsen av det marine miljø, 
enten kvalitativt, eller kvantitativt i monetære termer. Disse konsekvensene er 
kostnadene ved miljøforringelsen. 

Rapporten sammenfatter de aktivitetene som skaper de største belastningene, som vist i 
tabellen nedenfor. 
 

Tabell V1.4.: Aktiviteter med stor påvirkning på det marine miljø 
 Belastning 
Aktivitet Fysiske skader 

og fysiske tap 
Øvrig fysisk 
forstyrrelse 

Forurensning 
av farlige stoff 

Tilførsel av 
næringsstoff 
og organiske 
materiale 

Biologiske 
påvirkninger 

Fiske X X   x 
Vannbruk   X X x 
Sjøfart  X X X x 
Havner X X X X  
Aktiviteter i 
innlandet 

 X X X x 

Marin turisme  
(fritidsfiske) 

    x 

Marin turisme 
(båt eller 
fartøy) 

 X X X x 

Marin turisme 
(øvrige 
aktiviteter) 

 X X X  

Kystnær 
industri 

  X X  

Kilde:  

Rapporten beskriver avhengigheten mellom aktiviteter (drivkrefter) som fiske og 
vannbruk, sjøfart og havner, innlandsaktivitet, marin turisme og kystnær industri og de 
ulike økosystemtjenestene, og deretter de ulike aktivitetenes (sektorenes) påvirkning på 
de ulike økosystemtjenestene (om påvirkninger er negativ, positiv eller ingen). 

Basert på denne gjennomgangen ble det valgt ut noen økosystemtjenester som man 
antok blir mest negativt påvirket av menneskelig aktivitet, og som i tillegg representerer 
ulike kategorier økosystemtjenester. De økosystemtjenester som ble vurdert videre var 
biologisk mangfold, redusert overgjødsling og estetiske verdier. For disse tre utvalgte 
økosystemtjenestene ble det undersøkt hvilke indikatorer som kan kobles til de tre 
økosystemtjenestene, samt hvilken status disse har i dag.  
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Når det gjelder økonomiske kostnader som følge av fortsatt miljøforringelse, gir 
rapporten ikke noe entydig svar på det. Rapporten gir noen kostnadsestimater og 
eksempler på kostnadstall for påvirkning på enkelte økosystemtjenester og indikatorer, 
men ingen samlet oversikt. I den sosiale analysen gis eksempler på hvilke grupper 
(interessenter) som kan bli berørt av fortsatt miljøforringelse og av implementering av 
havstrategidirektivet.  

Storbritannia 
Storbritannia har utarbeidet rapporten «Marine Strategy Framework Directive 
consultation: UK Initial Assessment and Proposals for Good Environmental Status. 
Impact Assessment. March 2012” (HM Government 2012). Denne analysen inneholder 
ulike forslag til mål og indikatorer for «Good Environmental Status» - GES i 
Storbritannia. Der det er vitenskapelig usikkerhet med hensyn til hvordan bærekraftig 
bruk av det marine miljø skal defineres, er det foreslått to målsettinger for GES. Opsjon 1 
er antatt å gi rimelig god sannsynlighet for at man vil nå GES mens opsjon 2 er antatt å gi 
høyere sannsynlighet for at man vil nå målet om GES: Ingen opsjoner er foreslått som 
antas ikke å nå GES, med unntak av referansealternativet (BAU) som er antatt utvikling 
uten Marine Strategy Framework Directive (Havstrategidirektivet - MSFD).  

 

Figur V1.2. Storbritannias tilnærming til vurdering av nytte og kostnader ved å 
oppnå god miljøtilstand (GES). Kilde: HM Government (2012) figur 2. 
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Figur V1.3. Illustrasjon av kostnader ved miljøforringelse (Costs of degradation) 
Der BAU = basisscenario uten tiltak («Business as usual») og MSFD = 
gjennomføring av Marine Strategy Framework Directive (Havstrategidirektivet –
MSFD). Kilde: HM Government (2012) figur 6.  

På grunn av manglende data har det bare vært mulig å kvantifisere en del av de 
kostnader og nytteeffekter som oppnås ved å nå målet om god miljøtilstand (GES), i 
følge HM Government (2012). Rapporten har gått gjennom alle indikatorene som er satt 
opp for å nå målet om god miljøtilstand, og vurder tiltak i alle sektorer for å nå dette 
målet. Selv om man i rapporten skriver at man bare har vært i stand til å kvantifisere en 
del av de faktiske nytte- og kostnadseffektene, har britene komme svært langt i 
monetariseringen, sammenlignet med tilsvarende analyser i Sverige og Danmark. Når 
britene sammenligner den kvantifiserte nytten og kostnadene for alle GES-indikatorene, 
finner de at netto nåverdi er £178 millioner - £ 336 millioner (1.630 – 3.075 mill.kr.) 
(over 10 år) for den foretrukne opsjon mens netto nåverdi er £88millioner - £246 
millioner (805 – 2.250 mill.kr.) (over 10 år) for den ikke-foretrukne opsjon. Disse 
estimatene er i stor grad avhengig av de forutsetningene som er gjort med hensyn til 
baseline scenario og scenarioene som er valgt for å fordele kostnadene mellom MSFD og 
EUs fiskeripolitikk (CFP) (EUs «Common Fishery Policy»).  

Det er flere kostnads- og nytteeffekter som det ikke har vært mulig å tallfeste. Den 
videre prosessen vil bli brukt til å samle mer informasjon om disse ikke-kvantifiserte 
kostnads- og nyttepostene.  

De potensielle kostnadene ved å nå målene har blitt anslått ved å vurdere kostnader ved 
implementering av en rekke illustrative tiltak som eksperter og politikere tror 
representerer en rimelig indikasjon på typer tiltak som vil være nødvendige å iverksette 
for å nå målene om GES. Den samlede nytten av å oppnå GES har også blitt vurdert. En 
sammenligning av forskjellen mellom den forventede tilstanden i det marine miljø i 
2020 uten MSFD (baselinescenario) og den forventede tilstand der GES er oppnådd har 
blitt brukt til å gi et estimat for hvordan degradering det marine miljø sannsynligvis vil 
være i 2020 uten MSFD. En økosystemtjenestetilnærming er benyttet for å vise hvordan 



Samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak 

Vista Analyse AS 95 

degradering av det marine miljø korresponderer med en reduksjon i menneskelig 
velferd. 

MSFDs indikatorer for GES (i forfatternes forenklede oversettelse): 

1) Biologisk diversitet opprettholdes 
2) Introduserte arter er på nivåer som ikke gir uheldig påvirkning på økosystemet 
3) Kommersielle fiskearter er innen sikre biologiske grenser 
4) Næringsnettet ivaretas 
5) Eutrofiering er redusert til et minimum 
6) Havbunnen ivaretas 
7) Hydrografiske forhold ivaretas 
8) Miljøfarlige stoffer er på et akseptabelt nivå 
9) Miljøgifter i fisk og sjømat for menneskelig konsum overskrider ikke 

grenseverdier 
10)Marin søppel er på et nivå som ikke gjør skade 
11)Energi og støy er på et nivå som ikke gir uheldig påvirkning på miljøet. 

Nytte og kostnader er vurdert med en tidsskala på 10 år. 
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