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I ressursdelen kan du lese om de viktigste kommersielle artene, samt noen
arter som er lite utnyttet. Ressursene er ordnet i alfabetisk rekkefølge. De har
fargekode etter hvilket havområde de primært hører til. Artene er k ategorisert
som ressurser i åpne vannmasser eller som bunntilknyttede ressurser.
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Nordsjøen, inkludert fjorder
og elveutløp, har et overflate
areal på ca. 750 000 km2. Det
er et grunt hav; to tredjedeler
er grunnere enn 100 m. Den
dypeste delen er Norskerenna
som har dybder på over 700 m.
Økosystemet i Nordsjøen
er i stor grad påvirket av
menneskelig aktivitet. De
nordlige områdene er preget
av dyreplanktonarter fra
Atlanterhavet og Norskehavet,
der raudåta har vært den
viktigste. Tre hvalarter opptrer
regelmessig i Nordsjøen:
vågehval, nise og kvitnos. Det
er også en del sel i Nordsjøen.

Norskehavet er på mer enn
1,1 millioner km2 og domineres
av to dyphavsbasseng med
dybder på mellom 3000 og
4000 m. Økosystemet har
relativt lav biodiversitet, men
de dominerende livsformene
finnes i svært store mengder.
Næringskjeden er dermed
nokså enkel, men har høy
produksjon. Bunnfaunaen
i Norskehavet er variert
på grunn av den store
dybdevariasjonen. De store
bassengene er dominert
av dyphavsfauna, mens det
på kontinentalsokkelen
langs norskekysten
finnes store korallrev.

Barentshavet er et sokkelhav
som bare er 230 meter dypt
i gjennomsnitt. Den vestlige
delen er dypest, der skjærer
dype renner seg inn. Havet
dekker et areal på 1,4 mill.
km². Havstrømmene er sterkt
påvirket av det undersjøiske
landskapet, og vannmassene
er koblet til havstrømmene.
Fiskesamfunnene i Barentshavet
er preget av relativt få arter
som kan være svært tallrike.
Barentshavet har en av de
største konsentrasjonene
av sjøfugl i verden. Om lag
24 arter av sjøpattedyr opptrer
regelmessig i Barentshavet.

Den norske kystlinjen er
ca. 2 600 km i luftlinje eller
ca. 25 000 km langs fastlands
kysten. Inkluderes strandlinjen
rundt alle øyene langs kysten,
blir kystlinjen ca. 83 000 km
lang. Kystsonen har en variert
og komplisert topografi, og et
stort mangfold av undersjøiske
naturtyper. Plante- og dyrelivet
er rikt, og består av både
fastsittende og bevegelige
organismer: fra mikroskopisk
små til veldig store, som sel og
hval. Akvakulturnæringen er
viktig langs kysten, men i tillegg
til å bidra med verdiskaping,
har næringen problemer med
å oppnå bærekraftig drift.
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