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Havforskningsinstituttet

Ansatte: Ca. 1050

HI er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa.

Hovedaktivitetene våre er overvåkning, forskning og rådgivning.



Viktig rådgivning
• Gir råd på ca. 80 arter – direkte og via ICES eller andre internasjonale organisasjoner 

• Utgir årlig en risikorapport for norsk fiskeoppdrett

• Undersøker ca. 13 000 oppdrettsfisk for ulovlige og uønskede stoffer årlig



Diversitet av marine ressurser



• Forvaltningsplaner om bruk av 
havområder

• Formålet å legge til rette for 
verdiskaping og samtidig
opprettholde naturmangfoldet

• Likhet i med MSFD i Europa og 
målet å opprettholde Good 
environmental status ´GES`
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HIs overvåkningsprogramm

• Regelmessig monitorering på 

faste stasjoner og langs snitt

• Tilleggsmålinger gjøres ved 

overvåkning av marine ressurser

DR. FRIDTJOF NANSEN

BYGGEÅR: 1993

1444 BRT.

56,8 M

EIER: NORAD

JOHAN HJORT

BYGGEÅR: 1990

1828 BRT.

64,4 M

G.O. SARS

BYGGEÅR: 2003

4067 BRT.

77,5 M

HÅKON MOSBY

BYGGEÅR: 1980

701 BRT. 

47,2 M

G.M. DANNEVIG

BYGGEÅR: 1979

171 BRT.

27,9 M



Våre fartøy 

Kronprins Haakon G.O. Sars

Johan Hjort Kristine Bonnevie G.M. Dannevig

Dr. Fridtjof Nansen



Dagens observasjonssytemer



Utbygging av vindkraft 

Kilde: Havvind Konsekvensutredning Havvind

Konsekvensutretning 
gjennomført av NVE

Områder foreslått 
apnet:

1. Sandskallen Sørøya 
Nord

2.Utsira Nord
3.Sørlige Nordsjø II



Område i Nord
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Overvåkingstokt kyst

Fisk; Vannsøyle

MAREANO kartlegger

dybde, 
bunnforhold, 
biologisk mangfold, 
naturtyper og forurensning

i sedimentene i norske havområder



Overvåking
av status and
og variabilitet
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TOBIS 
Toktområde for akustisk tobistokt

Viktigste tobisfeltene og 
forvaltningsområdene I norsk sone



Område: Sandskallen Sørøya nord

Areal: 260 km^2

Landavstand (min): 14 km

Dybde: 23-221m 

Området ligger:

• inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev 

• innenfor gyteområde for lodde 

• gytevandringsruter for nord-østarktisk torsk 

• Begge to er  viktige nøkkelarter i Barentshavsysteme

• Lodde er en bunngytende fisk som derfor vil kunne være spesielt 
sårbar overfor fysisk påvirkning fra havvindanlegg

• Havforskningsinstituttet fraråder vindkraftutbygging i dette 
området, primært på bakgrunn av at området overlapper med 
gytefelt for lodde og gytevandringsruter for torsk.
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Utsira Nord

• Areal: 1010 km^2
• Landavstand: 22 km 
• Dybde: 185-270m

• Området har høy biologisk produksjon
• ligger innenfor gyteområdet for norsk vårgytende 

sild
• Gytingen skjer  primært grunnere enn dybdene 

innenfor utredningsarealet. 
• Området overlapper i mindre grad med reke- og 

sjøkrepsfelt. 
• Basert på dagens kunnskapsnivå fraråder 

Havforskningsinstituttet fraråder ikke 
vindkraftutbygging i dette området



Sørlige Nordsjø II

• Areal:  2591 km^2
• Landavstand: 140 km
• Dybde:  53-70 meter

• Området ligger innenfor gyteområder for tobis. 
• Tobis er en bunntilknyttet nøkkelart i Nordsjøen 

med begrensede geografiske gyteområder. 
• Arten er sårbar og utsettes allerede for høy 

menneskelig belastning fra fiske og 
petroleumsvirksomhet. 

• Havforskningsinstituttet fraråder 
vindkraftutbygging i de deler av området som 
overlapper med gytefeltene for tobis, men ikke i 
øvrige deler av området.



Sørlige Nordsjø II

• Areal:  2591 km^2

• Landavstand: 140 km

• Dybde:  53-70 meter

• Området ligger innenfor gyteområder for tobis. 
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Takk for oppmerksomheten


