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Sammendrag:  
Begrepet «økosystemtjenester» står for økosystemenes konkrete nytte-bidrag til mennesker, og 
økosystemenes kapasitet til å frembringe ulike typer tjenester for mennesker. Begrepet har hatt 
økende popularitet internasjonalt siden 2005, da det i Millennium Ecosystem Assessment ble 
foreslått som et rammeverk for systematisk identifisering og verdivurdering av forsynende, 
regulerende, støttende og kulturelle økosystemtjenester. Rammeverket ble introdusert i norsk 
forvaltning i NOU 2013:10, i tilknytning til oppfølgingen av Biodiversitetskonvensjonen. Siden er 
begrepet er til en viss grad tatt i bruk i regjeringsdokumenter og reguleringer for planlegging og 
konsekvensutredninger, men rammeverket oppleves som relativt ukjent i praktisk 
arealplanlegging, til tross for at det er mye diskutert i akademia. 
 
Det sentrale spørsmålet for dette prosjektet har vært om introduksjon av dette rammeverket kan 
bidra til å styrke kystsoneforvaltningen.  Vi har studert gjennomførte planprosesser med tanke på 
organisering og deltakelse, kunnskapsinnhenting og avveiing av interesser gjennom 
konsekvensutredning, og hvordan høringsprosessen kan bidra med kunnskap om 

økosystemtjenester og sammenhengen mellom disse. For å anskueliggjøre muligheter og 
utfordringer i bruk av rammeverket i planleggingssammenheng har vi oversatt og klassifisert 
merknader og innsigelser fra nasjonale, regionale og lokale instanser i høringsprosessen for en 
interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms, til økosystemtjenester. Disse innspillene 
utgjør et tilfang av lokal kunnskap i planprosessen, eksempelvis om rekreasjonsbruk og kulturarv, 
som ikke er tilgjengelig i nasjonale databaser. I denne studien har vi vektlagt identifisering, ikke 
verdisetting av økosystemtjenester. Identifiseringen kan bidra til synliggjøring og konkretisering, 
for eksempel av hvilke tjenestetyper bør inngå i konsekvensutredninger i kystsoneplanlegging og 
hvordan avveiing mellom tjenester kan gjøres på en gjennomsiktig måte.  
 
Coreplan; Helhetlig ressursforvaltning og planlegging i kystsonen – økosystemtjenester og 
kystsoneforvaltning, er et samarbeid mellom Nofima, UiT Norges arktiske universitet, NIKU og The 
University of Ottawa.  
 
 

 


