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1.1 Bakgrunn 
Statsminister Erna Solberg tok i 2018 initiativ til 
etablering av et internasjonalt høynivåpanel for en 
bærekraftig havøkonomi (havpanelet). Formålet med 
panelet er å skape internasjonal forståelse for at 
bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand gir høy 
verdiskaping. Målet er å iverksette forpliktende tiltak. 
Panelet består av regjeringssjefer fra 14 kyststater: 
Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, 
Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau 
og Portugal. Som del av arbeidet produseres det 16 
vitenskapelige «blue papers» som skal danne 
kunnskapsgrunnlaget for de politiske anbefalingene. 
Bak hver studie står et internasjonalt forfatterkorps. 
 
Havpanelets hovedrapport og politiske anbefalinger, 
basert på dette faglige grunnlaget, var tiltenkt framlagt 
i forkant av FNs andre havkonferanse i juni 2020. 

Konferansen ble utsatt på grunn av koronapandemien. 
Derfor ble det også besluttet å lansere rapporten og 
anbefalingene på et senere tidspunkt, beregnet til 
slutten av 2020. 
 
Senter for hav og Arktis ble opprettet av regjeringen og 
åpnet i 2018 som en virksomhet under Nærings- og 
fiskeridepartementet. Mandatet er å sammenstille, 
analysere og formidle kunnskap om bærekraftig blå 
økonomi. Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping 
i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere 
samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et 
overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs 
bærekraftsmål.    
 
Senter for hav og Arktis har en aktiv rolle knyttet til 
havpanelet  som ett av to kontaktpunkter for norske

Temaoversikt for havpanelets 16 «blue papers». 
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fagmiljøer mot panelet, og senterets leder Jan-Gunnar 
Winther er (i egen kapasitet) medlem av panelets 
ekspertgruppe. 
 
Senter for hav og Arktis har nå igangsatt et arbeid med 
å vurdere hva disse internasjonale studiene, spesielt 
anbefalingene, betyr i en norsk kontekst. Det tas sikte 
på å lage en konsis rapport som kommenterer på hva 
disse studiene, og spesielt anbefalingene gitt som 
«opportunities for action», betyr for utvikling av 
bærekraftige havnæringer i Norge. Rapporten skal 
være relevant for forvaltning og næringsliv. 

1.2 Mål 
Hensikten med prosjektet er å tilpasse de 
internasjonale studiene og spesielt anbefalingene til 
den norske virkeligheten.  

Hovedmål:  
• Tilgjengeliggjøre havpanelets arbeid for et 

norsk publikum, og bidra til at norske 

myndigheter og norsk næringsliv kan 

nyttiggjøre seg av havpanelets faglige arbeid 

• Samle norske kunnskapsmiljøer for å vurdere 

hvordan studiene sammenfaller med norske 

strategier og prioriteringer 

• Etablere et kunnskapsgrunnlag for norske 

havpolitiske prioriteringer 

• Bidra i Norges arbeid for bærekraftsmålene
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2.1 Organisering 
Senter for hav og Arktis vil koordinere prosessen og 
står ansvarlig for rapporten. Prosjektleder er 
seniorrådgiver Edel O. Elvevoll. 
 
Det faglige arbeidet vil organiseres gjennom 
forfattergrupper som oppnevnes med utgangspunkt i 
«universitetsgruppen» (boks) og havpanelets 
rådgivende gruppe (boks), samt de norske ekspertene 
som har bidratt i arbeidet med «blue papers». 
Forfatterne står fritt til å involvere øvrig ekspertise 
etter behov.  
 
Senter for hav og Arktis vil danne en intern 
prosjektgruppe som holder løpende kontakt med 
hovedforfatterne. Utenriksdepartementet og Nærings- 
og fiskeridepartementet holdes orientert om 
framdriften i prosjektet. Senterets styringsgruppe og 
fagråd vil bidra i kvalitetssikringen av sluttproduktet. 

2.2 Produktet 
Prosjektet vil munne ut i en rapport som publiseres i 
papirutgave og digitalt format. Rapporten gjøres åpent 
tilgjengelig og distribueres bredt.  
 
Rapporten  har tre hovedkomponenter: 
 

• Innledning og oppsummering 

• Kommentarer til havpanelets studier (ca. 3 

sider per «blue paper») 

• Anbefalinger for videreføring 

2.3 Tids- og ressursplan 
Oppstart for prosjektet skjer i september 2020 med et 
nasjonalt møte. Utgivelse av rapporten er planlagt til 
mai 2021. 
 

Senter for hav og Arktis vil legge en betydelig 
egeninnsats i prosjektet. Budsjettet nedenfor viser 
estimert totalkostnad.  
 
 
 

2  Prosjektplan 

Universitetsgruppen 
• Universitetet i Oslo 
• UiT Norges arktiske universitet 
• Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) 

• Universitetet i Bergen 
• Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet 
(NMBU) 

• Universitetet i Stavanger 
• Universitetet i Agder 
• Handelshøyskolen BI 
• Nord universitet 
• NHH Norges Handelshøyskole 

 

Rådgivende gruppe 
• Cermaq 
• Equinor 
• Hurtigruten 
• Katapult Ocean 
• Mowi 
• Wilhelmsen 
• EAT 
• REV Ocean 
• Nordic Development Fund 
• Norges Sjømatråd 
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Arbeidsinnsats fra Senter for hav og Arktis kr 500 000,00 

Møtevirksomhet kr 30 000,00 

Grafisk design kr 150 000,00 

Språkvask kr 50 000,00 

Trykkeritjenester kr 50 000,00 

Markedsføring kr 60 000,00 

Lanseringsarrangement kr 60 000,00 

Reiser kr 100 000,00 

Totalt kr 1 000 000,00 
 

2.4 Framdriftsplan 
 2020 2021 
Hovedaktivitet Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars April Mai 
Prosjektetablering          
Oppstartsmøte          
Arbeid i forfattergruppene          
Leveranse av detaljert disposisjon          
Tilbakemeldinger på disposisjon          
Leveranse av utkast          
Revisjon av utkast          
Leveranse av endelig tekst          
Ferdigstille rapport          
Lansering          
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Framsenteret 
Hjalmar Johansens gate 14 
 
Postboks 6606, Langnes 
9296 Tromsø 
 
NO 989 278 835 MVA 
 
www.havarktis.no 
@havarktis 
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