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Koraller og sårbare naturtyper



• Nesledyr Cnidaria
• Ekstremt saktevoksene
• De spiser organisk

materiale fra
vannmassene, filtrerer
vannet.

• Noen danner rev
• Svamp er også dyr 
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Koraller er dyr



Tareskog
Ålegrasenger
Skjellsandområder
Ruglbunn

Grunt vann – Lys (eufotisk)

Dypt vann – ikke lys (>50m)
Korallrev (Lophelia/Desmophyllum)
Korallskog – hardbunn
Bambuskorallskog – bløtbunn
Svamphager, Sjøfjærbunn
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Sårbare marine 
naturtyper

• Tre-dimensjonale strukturer -> høy 
biodiversitet 

• danner habitat for andre arter 
• Saktevoksende



DYPT VANN GRUNT VANN
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Kartlegging



Den som leter skal finne, Matteus 7:7-8

Or ie n t e r in g om  k ra v t il ka r t le ggin g a v så rb a re  a r t e r  i 
fo rb in d e lse  m e d  a kva ku lt u r søkn a d e r  



Historien om korall i 
Økssundet
Cermaq søkte om økt biomasse på 
Anevik og Oksøya, to svært gode 
lokaliteter. Bratt, dypt (over 600m), 
gode miljøprøver.
• Fiskere meldte om korallfunn i 

høring
• Vi pålagt korallundersøkelse.
• Varsel om tilbaketrekking av begge 

lokaliteter



- «unike» og sårbare habitater.
- Akvakultur utgjør stor risiko for irreversibel skade
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Funnene fra ROV undersøkelse

SjøbuskBambuskorallskog ØyekorallRisengrynkorall



Norsk rødliste – arter og naturtyper
Norske navn Art Forvaltnings-

status (Artsnivå)
Naturtype
Habitat (*)

Forvaltnings-
status (Naturtype, 
habitat)

OSPAR**

Koraller

Øyekorall
Lophelia pertusa / 
Desmophyllum pertusum 

Nær truet - NT M6 - korallrev Nær truet - NT Lophelia pertusa reef

Kjøttkorall Anthomastus spp.*** Nær truet - NT

Bambuskorall Isidella lofotensis Nær truet – NT Bambuskorallskogsbunn* Sterkt truet - EN

Coral gardenRisengrynkorall Primnoa resedaeformis
Livskraftig - LC

Hardbunnskorallskog*
(i hovedsak risengrynskorall, 
sjøtre og sjøbusk)

Nær truet - NT
Sjøtre Paragorgia arborea

Nær truet – NT

Sjøbusk Paramuricea placomus
Livskraftig - LC

Det er naturtypene 
(habitatet) som har det 
sterkeste vernet (OSPAR) 
og rødlistestatus



Korallskog
Korallskog er en relativt tett 
ansamling av kolonier eller individ 
av en eller flere korallarter på 
bløtbunn og/eller hardbunn.

Svampskog/sponge garden
Massive svamper i en tetthet på 
0,5 til 1 individ per m2

OSPAR, 2008

Korallrev
«Et område der bunnsubstratet er 
endret av den revbyggende
organismen.» Natur i Norge, 2019

Klima- og Miljødepartementet (2022) 
foreslår en størrelse på 5x5 m eller 
25m2 som et minimum for et rev. 
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Habitat og naturtype



Høring om korallrev som utvalgt naturtype

• Korallrev. Med korallrev menes et 
havbunnsområde med revbyggende koralldyr i 
kolonier bestående av både levende og døde 
deler, som dekker minst 25 m2. 

• Det kan gis tillatelse til inngrep dersom den 
samlede samfunnsnytten ved inngrepet anses 
som større enn hensynet til naturtypen.
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Samfunnsnytte vs «verdi» av naturtype
«Det at en naturtype er utvalgt betyr ikke at igangsatt 
virksomhet må avsluttes." 



Finnes for offshore, brukes ikke 
i fjorder.
God/dårlig status - subjektivt
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Evalueringskriterier 
status
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Kystnære korallrev

• Kan ikke kartlegges med 
samme metoder som offshore 



Vi trenger standardiserte metoder for overvåkning av 
korall og svamp
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Kartlegging             Overvåkning (tidsaspekt) 



• Forskjeller i forvaltning på etablerte 
og nye lokaliteter.

• Hvor sjeldne er disse habitatene 
(utbredelse og unikhet)?

• Hva er et «habitat» og et rev?
• Hvordan bestemmer vi status? 

(God/dårlig)
• Hva er irreversibel skade?
• Hvor stor avstand eller organisk 

belastning tåler de ulike artene 
(toleranseevne)?

Usikkerhetsmomenter



• ROV/teknologi som kan forenkle 
kartleggingsprosessen
• Eller andre metoder for 

kartlegging. 
• Metoder for overvåkning
• Metoder for å begrense 

organiske utslipp
• Økte incentiver for dette i hele 

verdikjeden
• Sirkulærøkonomi
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Næringens behov fremover
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Test
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Test
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Thenea sp. og Stilksvamp i typisk 
svampsamfunn

Viftesvamp i uvanlig 
høy tetthet
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